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This study aims to examine how an audience reacts to and perceives news from 

Swedish public service versus Swedish alternative media. The study was conducted 

upon three news articles from public service and three articles from alternative media. 

To be able to examine this we used three types of methods: Eye-tracking, Galvanic Skin 

Response and the qualitative interview. We used theories about news reception, 

encoding/decoding and “The media is the message”. Our main results showed that 

people, according to themselves, tend to react in a more negative way to articles from 

alternative media, even though the eye-tracking and GSR-analysis showed that there 

were no big differences in how people reacted to public service versus alternative 

media. It was also shown that people have a more critical attitude towards articles from 

alternative media than towards articles from public service.  
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1 Inledning 
Medievärlden har förändrats och i takt med digitaliseringen har informationsflödet 

breddats vilket gjort att vi människor fått ett större utbud av information att välja mellan 

i dag. Den traditionella läsningen av en tidning i pappersform har i stor utsträckning nu 

bytts ut mot att läsa nyheter på internet genom mobilen, datorn och/eller surfplattan. Det 

innebär också att människor har en större frihet och mer utrymme att starta egna 

mediekanaler för att producera sina egna artiklar och sprida egen information. I dag har 

vi fler mediekanaler i Sverige med andra perspektiv inom olika samhällsfrågor än 

tidigare. Detta har gett utrymme för en mer mångsidig åsiktsbildning i samhället. 

Samtidigt som informationen blivit mer lättillgänglig har det även blivit lättare att 

sprida felaktig information och falska nyheter. Ett problem med den här utvecklingen 

kan vara att vissa medier betraktas som legitima när de egentligen styrs av politiska 

åsikter och agendor. Alternativa medier i Sverige har vuxit och fått mer uppmärksamhet 

under de senaste åren och har fortsatt att växa, mycket tack vare de sociala medierna. 

Samtidigt som de alternativa medierna vuxit visar SOM-institutets public service-

mätningar (2018) att förtroendet för public service i Sverige minskat under det senaste 

decenniet. Medier har alltid haft en betydande roll för samhället och nu när 

informationsflödet har förändrats är det intressant att följa upp förändringen och 

undersöka utvecklingen ur ett mottagarperspektiv. 

 

Internets uppkomst har gjort att den mediala utvecklingen fortskridit i snabb takt och 

detta har bidragit till mer fria val, där människor fritt kan välja vad de vill läsa och dela 

med sig av. Samtidigt är det lättare än någonsin att nås av falska nyheter när kravet på 

snabba nyheter är så stort och när källkritiken blir lidande. Nygren (2008) skriver att till 

och med journalisterna själva menar på att det är lättare att göra fel som journalist i dag 

när kravet på snabba nyheter höjts i takt med teknikutvecklingen.  

Förändringarna som kom med internet förändrade inte bara medierna, det förändrade 

också samhället, ekonomin, verkligheten och i grund och botten även människan 

(Findahl, 2013, s. 78). Innan digitaliseringen fanns det endast ett begränsat antal medier 

för människor att ta del av. I dag kan vem som helst med en internetuppkoppling skriva 

och dela med sig av information, tankar och opinioner i form av nyhetsartiklar, 

blogginlägg eller inlägg på sociala medier och sprida det till hela världen. Grupper som 

hade svårt att synas i medier tidigare började ta plats och extrema partier, som till 

exempel Sverigedemokraterna, har byggt upp sina egna kommunikationskanaler främst 

på nätet (Nygren & Wadbring, 2013, s. 18). Sverigedemokraterna är i dag det tredje 
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största partiet i riksdagen och har ökat stadigt för varje val som varit sedan 2010. Då 

dessa kanaler (alternativa medier) har varit en bidragande faktor i Sverigedemokraternas 

framväxt är det relevant att undersöka hur människor reagerar och tar emot artiklar från 

alternativa medier, som kommer att förkortas som ”AM” vidare i studien. Public service 

kommer att förkortas som ”PS”.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka reaktioner som framkallas hos en grupp 

läsare av att läsa utvalda artiklar från PS kontra AM, visa vad de fokuserar på och 

därefter tolka deras känslor för att analysera hur PS och AM uppfattas av dem. 

 

Följande frågeställning har formulerats för arbetet: 

• Hur reagerar läsare på nyheter från public service respektive alternativa medier? 

Med följande underfrågeställningar: 

• Vilka skillnader och likheter finns i hur läsarna uppfattar nyheter från PS 

respektive AM och varför?  

• Hur avkodas nyheter från AM o PS, efter Halls teori? 

 

1.2 Definitioner och förtydliganden 

För att kunna sätta sig in i studien måste vi definiera vissa begrepp som används 

genomgående under arbetets gång och som behöver en tydligare förklaring. Med ordet 

“reagerar” syftar vi på känslomässiga reaktioner som ger utslag i skin conductance-

mätaren och ökar i värdet µS (microSiemens). Genom att mäta dessa fysiska reaktioner 

kommer vi kunna uppmärksamma när läsaren reagerar på något. Det läsaren fokuserar 

på och lägger märke till i texterna och bilderna kommer vi se genom 

ögonrörelsekameran som registrerar exakt vad ögat tittar på. Vi kommer genast kunna 

bevisa om personen reagerat på något ord eller någon bild och då ställa följdfrågor för 

att säkerställa vilken känsla som framkallats. Detta kommer vi att kombinera med 

svaren från samtalsintervjun, som vi hädanefter kommer att benämna som post-

intervjun, och dra slutsatser kring hur personer reagerar. 

 

Med etablerade medier syftar vi på medier som Sveriges Television, Sveriges Radio, 

Tv4, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, alltså medier som 

funnits i flera decennier, har utgivningsbevis och följer de pressetiska reglerna.  

En närmare förklaring av begreppet alternativa medier finns i avsnittet Bakgrund.  
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1.3 Relevans 

Det har gjorts en del forskning om de alternativa mediernas betydelse och påverkan för 

samhället. Dock hittade vi ingen undersökning där forskare använt sig av 

receptionsforskning för att ta fram fakta om hur människor tar emot informationen från 

PS och AM. Studierna som gjorts tidigare har ofta baserats på forskarens/forskarnas 

egna tolkningar och slutsatser genom till exempel diskursanalysen och framing-teorin. 

I det här arbetet vill vi istället kunna presentera objektiv data som tydligt visar hur 

människor reagerar och känner under tiden och efter att ha läst artiklar från PS kontra 

AM. Genom att analysera reaktionerna från försöksgruppen kommer vi kunna dra 

slutsatser om hur dessa medier påverkar läsarna.  

 

I och med att medier/journalistik har en betydande roll när det kommer till påverkan på 

människors åsikter så tror vi att vi kan bidra till att få bredare förståelse för hur 

människor tar emot information från medier. Vi vill även undersöka om det finns 

skillnader mellan hur PS och AM påverkar sina mottagare. Vi hoppas att vår forskning 

ska bidra till ytterligare forskning om alternativa mediers påverkan på samhället och till 

en bättre kunskap om hur människor reagerar på information de får från de olika 

medierna. Med vår metod vill vi kunna visa om människor reagerar olika beroende på 

hur mediekanalen framställer en händelse. I den tidigare forskningen som gjorts har 

forskare kunnat dra slutsatser om att den politiska debatten och det politiska klimatet 

påverkats av alternativa medier. Med vår studie kommer vi förhoppningsvis kunna dra 

det ett steg längre och presentera varför läsare påverkas och varför det i sin tur leder till 

att det politiska klimatet påverkas. 

 

Med undersökningen vill vi samtidigt bidra till en ökad förståelse för hur olika 

mediekanaler kan påverka mottagare och på vilka sätt människor kan påverkas av att 

läsa nyheter från två slags nyhetsförmedlare. Eftersom AM till stor del fått sin spridning 

genom de sociala medierna hoppas vi kunna dra slutsatser som visar på vilken vikt 

sociala medier kan ha i dag när det kommer till att sprida nyheter och information. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras bakgrund till vårt ämne och vi går även in på vad forskare 

kommit fram till i tidigare studier som genomförts. 
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2.1 Medier på Internet  

Internet har förändrat medielandskapet helt och hållet. Nu kan vem som helst, 

oberoende av tid och rum, ta del av medieinnehåll och information i överflöd vid sidan 

av de traditionella medierna. Weibull och Wadbring (2014) menar att internet är ett 

system för distribution som används av företag och enskilda individer, även om det 

pratas om internet som om det vore ett massmedium. Internet reflekterar hela samhället, 

samtidigt har det förändrat samspelet mellan samhällets olika aktörer som medier, 

företag, organisationer och medborgare.  

 

2.2 Alternativa medier (AM) 

I västvärlden har ett uttryck för de nya medierna kommit upp, de så kallade “Alternative 

Media”. Begreppet “alternativa medier”, som vi använder i Sverige, är ett brett begrepp. 

I Sverige syftar vi oftast enbart på de invandrarkritiska medieplattformarna när vi 

använder begreppet “alternativa medier”. I själva verket syftar det – i bred bemärkelse – 

på medier som utmanar de etablerade kanalerna och som framför alternativa synsätt och 

perspektiv i opposition mot en upplevd dominant diskurs i “mainstream”-medierna 

(Atton, 2015; Leung och Lee, 2014; Holt, 2016). Dessa medier behöver alltså inte ha en 

specifik inriktning, som till exempel invandringsfrågan. Men i det här arbetet kommer 

begreppet “alternativa medier” användas för att beskriva de svenska medieplattformarna 

som just märkts som invandrarkritiska medier. 

 

Alternativa medier i Sverige är medier (tidningar, tv, internet, radio etc.) som oftast har 

invandringsfrågan som huvudfokus och som, enligt dem själva, vill ge en annan bild än 

vad de traditionella medierna gör. Tim O’Sullivan, som är professor inom medie- och 

kulturella studier, definierar “alternative media” som mer politiskt orienterade medier 

(O’Sullivan, 1994). Han beskriver dessa som ‘‘forms of media communication that 

avowedly reject or challenge established and institutional politics, in the sense that they 

all advocate change in society, or at least a critical reassessment of traditional values” 

(O’Sullivan, 1994, s. 10).  

 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som beskriver sig själva på sin hemsida som ett 

svenskt statligt organ och ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och 

säkerhet, har genomfört undersökningar om alternativa medier i Sverige. De betraktar 

Avpixlat, Samhällsnytt, Nordfront, Motgift, Nordisk ungdom, Nya tider, Nyheter idag 

och Nordiska motståndsrörelsens sajt som alternativa medier (FOI, 2018). Kristoffer 
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Holt (2016), som också är en av de ledande forskarna inom ämnet “alternativa medier”, 

har lagt till fler sajter som han anser är “invandrarkritiska alternativmedier”. Dessa är: 

Dispatch International, Exponerat, Fria tider, Granskning Sverige ledarsidorna, 

Samtiden, Thoralf Alfssons blogg, Tino Sanandajis blogg och Tobbes Medieblogg. 

 

Kristoffer Holt (2016) skriver i sin intervjustudie att benämningen “alternativmedier” 

fått utstå kritik från flera håll eftersom en sådan kategorisering är vag och indirekt kan 

mena på att alternativa medier är ett likvärdigt alternativ till de etablerade medierna. De 

alternativa medierna har inte samma resurser och ambitioner som de etablerade 

medierna och är i nuläget inte fullgoda alternativ till de etablerade medierna. Flera 

personer i Holts intervjustudie menar å andra sidan att begreppet utesluter dessa medier 

och slår fast ett utanförskap då ordet “alternativ” ses som något bortom det normala, 

bortom “mainstream” (Holt, 2016, s. 118–119).  

 

2.2.1 Alternativa medier i sociala medier 

Digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för medieverksamheten, både nationellt 

och globalt. De sociala medierna betraktas inte som renodlade medieföretag då de inte 

producerar nyheter på egen hand, men en person eller ett företag som är registrerat på 

till exempel Facebook kan förmedla budskap till nästan hela världen.  

 

När de sociala medierna började expandera kändes inget omedelbart hot mot att 

publiken skulle vända sig från de traditionella medierna till de sociala, men Weibull och 

Wadbring (2014) menar att det i efterhand kan konstateras att de sociala sajterna har 

lockat och fortfarande lockar yngre människor medan den traditionella dagspressen, 

inklusive radio och tv, har en åldrande publik. På sikt skulle utvecklingen kunna leda till 

att sociala medier tar över människors intresse när det gäller nyheter och det innehåll 

som de traditionella medierna erbjuder (Weibull & Wadbring, 2014). Ett tydligt tecken 

på att de traditionella medierna märker av de sociala mediernas betydelse är att de flesta 

av dem (de traditionella medierna) i dag är väldigt angelägna om att själva finnas och 

synas på sociala medier (Weibull & Wadbring, 2014). 

 

Det är svårt att säga exakt hur stora dessa alternativa medier i Sverige är men att de får 

spridning, respons och skapar debatt kan sägas med säkerhet. Det går att bevittna på 

deras egna sociala mediesidor, där många inlägg/artiklar ständigt delas och 

kommenteras. I Sverige har de alternativa medierna framgångsrikt utnyttjat de sociala 

medierna för att marknadsföra sig själva och för att sprida sitt innehåll.  
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2.2.2 Finansieringen av AM 

Eftersom vi ska använda oss av artiklar från Nyheter Idag och Fria Tider anser vi att det 

är relevant att beskriva hur dessa medier finansieras. Nyheter Idag grundades 2014 av 

Chang Frick och Jakob Bergman. Tidningen drevs till en början ideellt men har sedan 

2017 övergått till en mer kommersiell form. Nyheter idag finansieras främst av eget 

kapital, och i den bemärkelsen menar nyhetssidan själva att det är genom oavlönat 

arbete, annonsintäkter och prenumeranter. Registrerad ansvarig utgivare för Nyheter 

Idag heter Jakob Bergman. 

 

Fria Tider grundades 2009 av Widar Nord som är tidningens chefredaktör. Fria tider är 

en av Sveriges mest invandrarkritiska alternativa medier. Tidningen ägs av det estniska 

aktiebolaget FT News Group OÜ och har sitt säte i Tallin. Fria Tider saknar svenskt 

utgivningsbevis och finansieras genom prenumerationsintäkter, donationer samt intäkter 

från reklam. Fria Tiders slogan är “mediesverige behöver en rak höger”.  

 

2.3 Public service (PS) 

Så här beskriver SVT sig själva: 
“SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med uppgift att 
garantera företagets oberoende. Eftersom du betalar för public service via radio- och tv-avgiften 
så ser vi dig och alla andra som de verkliga ägarna.” (svt.se, 2018) 

 

Public Service översätts i Sverige med “i allmänhetens tjänst” och 

PS i Sverige innefattar tre medier som är helt fristående från staten och drivs utan 

reklamfinansiering. PS består av Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och 

Sveriges Utbildningsradio (UR). Finanserna kommer från den årliga avgiften som 

licensbetalarna betalar in till Radiotjänsten i Kiruna (RIKAB) som sedan för en 

gemensam administration. Public service ägs sedan 1997 av en gemensam stiftelse som 

innefattar de tre separata bolagen SVT, SR och UR. I stiftelsens styrelse sitter 

företrädare för samtliga riksdagspartier, som dock inte har något inflytande över 

programverksamheten och inte heller över fördelningen av medel. De ansvarar för att 

public service drivs i “allmänhetens tjänst” (Weibull & Wadbring, 2014, s. 170 - 171).  

Även TV4 betraktas till viss del som en del av PS. Dock lyder det delade meningar om 

TV4 verkligen ska betraktas som PS på grund av sin kommersiella karaktär (Bogucanin, 

2008, s. 229). 
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2.3.1 Trovärdigheten för Public Service 

PS ska återge bilden av samhällets verklighet och är till för medborgarna som lever i ett 

demokratiskt land, i detta fall Sverige. Tanken är att alla medborgare ska få möjligheten 

att ta del av opartisk och politisk neutral information inom flera områden. 

Trovärdigheten för PS har dock minskat sedan 2010, det visar siffror som SOM- 

institutet tagit fram. SOM-institutet är en oberoende opinions- och 

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. De menar att förtroendet för PS är 

på väg att bli allt mer politiserat och detta grundas i att bland annat tilliten för public 

service ökar bland vänsterväljare (SOM-institutet, 2018). 

 

2.4 Journalistikens roll  
En annan viktig aspekt att ha med sig är att yrket journalist inte är en skyddad titel 

vilket betyder att vem som helst kan kalla sig för journalist och producera sina egna 

nyheter. Det bidrar till att vi får möjlighet att ta del av fler nyheter men påverkar också 

trovärdigheten inom journalistiken. En person som inte är utbildad inom journalistik har 

oftast inte samma förutsättningar för att uppnå samma grad av trovärdighet som en 

utbildad journalist. Bill Kovach och Tom Rosenstiel (2014, s. 9) skriver att en journalist 

bör följa tio riktlinjer för att bevara journalistikens uppgift, att vara en informationskälla 

och bidra till att medborgarna är fria och självstyrande. Dessa riktlinjer är:  

1. Journalistikens första förpliktelse är mot sanningen.  

2. Journalistikens första lojalitet är till medborgarna. 

3. Journalistikens disciplin är verifiering. 

4. Journalisten måste hålla sig oberoende från dem hen bevakar.  

5. Journalistiken måste verka som en övervakare av makten.  

6. Journalistiken ska vara ett forum för öppen kritik och kompromiss. 

7. Journalistiken ska sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.  

8. Journalistiken måste presentera nyheter på ett överblickbart och proportionerligt sätt. 

9. Journalisten måste använda sitt personliga samvete.  

10. Medborgarna har också rättigheter och skyldigheter när det kommer till nyheter – 

speciellt när de nu kan bli producenter och utgivare själva. 

(Kovach & Rosenstiel, 2014) 

 

2.5 Vad visar studier? 

Det finns en del tidigare forskning om alternativa medier men ingen som direkt kan 

kopplas till vår studie fullt ut. Eftersom vi lägger fokus på hur mottagare tar emot 
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nyheter kan sådan tidigare forskning tillämpas, utan att den nödvändigtvis behöver 

handla om just alternativa medier.  

 

“Who Gets the News? Alternative Measures of News Reception and Their Implications 

for Research (1993)” är en vetenskaplig artikel av Vincent Price från Duke University 

och John Zaller från University of California, Los Angeles. Deras studie fokuserar på 

receptionen av nyheter och vilka mönster det finns i hur mycket läsare kommer ihåg av 

artikeln de läst, vilka detaljer som gjorde att de kom ihåg vissa delar bättre än andra. 

Price och Zaller valde ut 16 nyhetsartiklar som fick stor uppmärksamhet i amerikanska 

medier under sommaren och hösten 1989. De genomförde enkätintervjuer via telefon 

för att få fram resultat som visade hur mycket av innehållet i texterna som 

respondenterna faktiskt kom ihåg. Deras resultat och slutsatser är relevanta för oss då de 

kom fram till att en läsares politiska bakgrund och politiska kunskap var den enskilt 

största faktorn till hur mycket en person kunde komma ihåg och ta in av en nyhet. Det 

framkommer också att mängden av nyheter läsaren vanligtvis förbrukar inte påverkar 

hur bra personen kommer ihåg eller förstår en nyhet. De kom även fram till att 

människor med en akademisk bakgrund tenderar till att lära sig och ta in information 

snabbare och att de läser politiska artiklar med en mer källkritisk inställning än personer 

som inte har en akademisk bakgrund. 

 

Kristoffer Holt är docent i Medie- och kommunikationsvetenskap och arbetar som 

forskare och lärare vid Institutionen för medier och journalistik (MJ) på 

Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Hans intervjustudie från 2016 kan mycket väl 

användas i detta arbete då Holt intervjuat 12 personer som är aktiva inom och som 

jobbar med alternativa medier i Sverige. Personerna som Holt intervjuat fick ge sin bild 

av vad dessa medier är för dem och vad som är målet och meningen med det. Det visade 

sig att syftet skiljer sig från kanal till kanal och från person till person. Vissa menade på 

att de riktade sig till de som redan har liknande åsikter medan andra menade på att de 

ville försöka övertyga och “värva” motståndare, alltså personer som inte tycker som 

dem. Sedan fanns det dem som såg syftet med sina alternativa medier som ett sätt att 

skapa utrymme för debatt och erbjuda andra perspektiv och åsikter än vad, enligt dem 

själva, de etablerade medierna erbjuder. En annan slutsats som Holt drar utifrån sina 

intervjuer är att de alternativa medierna är beroende av de etablerade medierna och att 

de (AM) skriver om nyheter inom vissa områden där de tycker att det behövs andra 

perspektiv.  
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“Utgångspunkten är att de etablerade medierna inte sköter sitt jobb, medvetet undanhåller eller 

snedvrider fakta från allmänheten i syfte att styra människors åsikter och har ett skevt urval när 
det gäller att låta människor med olika åsikter komma till tals.” (Holt, 2016) 

 

Leonor Camauërs (2002) tankar kring polysemi och olika förhållningssätt till en text i 

medier är också till nytta i vår studie. Camauër menar att det inte längre går att prata om 

endast en form av överföring från medierna till läsarna. En text tolkas på olika sätt från 

läsare till läsare och personens bakgrund och tidigare upplevelser i livet påverkar i sin 

tur hur texten uppfattas (Camauër, 2002). Samtidigt är det inte bara medierna som 

påverkar läsarna utan medierna påverkas också av läsarna. Det är just det samspelet som 

gör att läsare bildar en uppfattning av verkligheten som också på ett sätt blir den riktiga 

verkligheten (Camauër, 2002). 

 

3 Teoretisk bakgrund 
Här går vi igenom de teoretiska referensramarna som vi ska förhålla oss till under 

arbetet och som ska hjälpa oss att analysera våra resultat.  

 

3.1 Receptionsteori 

För att genomföra vår studie och se hur människor reagerar på de olika 

medieplattformarna så kommer vi att tillämpa receptionsteorin. Enligt Lena Gemzöe 

(2004, s 208) så syftar receptionsstudier till “att analysera hur människor tolkar medier, 

det vill säga vilka betydelser de uttyder ur medierna”. Receptionsforskningen gör det 

möjligt att ta reda på hur en publik förstår innehållet i medier och vilken inställning de 

har till det de läser (Höijer, 1994). Eftersom vi i vårt arbete vill ta reda på hur vissa 

medier påverkar människor är receptionsteorin mycket användbar.  

 

Socioekonomisk bakgrund och kulturell bakgrund spelar roll när det kommer till hur 

människor reagerar på och tar emot nyheter. Holmberg (1994, s. 59) skriver att forskare 

inom receptionsämnet är “överens om att mening blir till i mötet mellan en konkret 

läsare och en konkret text”. Det är inte enbart själva texten som ger meningen, i stället 

är det just läsarens bakgrund och erfarenheter tillsammans med innehållet i texten som 

ger den (Holmberg,1994). Det innebär att olika människor kan uppfatta och tolka en 

text på olika sätt. I varje möte mellan en text och läsare uppstår en spänning mellan 

läsarens förväntningar och den avvikelse från dess förväntningar som texten innehåller, 
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menar Wolfgang (1976;1984). Det finns alltså en skillnad mellan hur människor 

uppfattar texter beroende på sina tidigare erfarenheter.  

 

I den här studien kommer vi att använda oss av receptionsteorin när vi analyserar 

resultaten från två nyhetsförmedlare som etiskt och ideologiskt ligger långt ifrån 

varandra. 

 

3.2 Cultural studies och Encoding/Decoding 

Stuart Hall är en pionjär inom ämnet Cultural Studies (CS) och i det här arbetet kommer 

hans teori om Encoding/Decoding att tillämpas. Det går dock inte att beskriva Hall och 

hans teori utan att nämna hans bakgrund inom Cultural Studies och forskningsinstitutet i 

Birmingham.  

 

CS förklaras av Thomas Johansson, Ove Sernhede och Mats Trondman (1999) som 

något som skapades och växte fram under 1960-talet tack vare Richard Hoggart, en 

brittisk litteraturforskare. Hoggart startade ett forskningsinstitut vid universitetet i 

Birmingham vid namn “Centre for Contemporary Cultural Studies” (CCCS). CCCS 

kunde grundas med hjälp av ekonomiskt och moraliskt stöd från sir Allen Lane och 

Penguin Books och till en början var Stuart Hall den enda fast anställda vid institutet, 

utöver Hoggart och en sekreterare. Institutet växte under de kommande åren och 1968 

fick Stuart Hall ta över som föreståndare i stället för Richard Hoggart. Hall hade ett 

större engagemang och nya idéer vilket gjorde att institutet i Birmingham fick luft under 

vingarna och genomgick en stor, positiv utveckling (1999, s. 12). Från 1950 till 1965 

genomgick det brittiska samhället en förändring och det började talas om ett nytt 

samhälle, “The New Society”, där klassamhället hade avskaffats. Hall och institutet i 

Birmingham intresserade sig för detta och följde utvecklingen och diskussionerna 

noggrannt. Ungdomarna och ungdomskulturen sågs, av den etablerade akademiska 

sociologin, som den viktigaste gruppen för denna förändring och de beskrevs som 

grunden till det nya samhället. Forskarna på institutet i Birmingham genomförde studier 

mellan 1972 och 1976 som tillbakavisade tankarna om att ungdomskulturen hade 

makten bedriva en stor samhällsförändring (1999, s. 12–13).  

 

CS har ingen riktig teoretisk referensram vilket gör det svårt att beskriva exakt vad CS 

är. Det kan liknas vid det svenska ordet kulturvetenskap men det innefattar egentligen 

inte allt som CS handlar om. Begreppet är komplext och handlar i grunden om att 
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studera människors kulturer där dessa kulturer ska ses som något i ständig förändring 

och något som genomgår processer. Johansson, Sernhede och Trondman (1999, s. 8–9) 

skriver, liksom Michel Foucault, att “den kritiska och samtidsorienterade 

kulturforskningen bör betraktas som en diskursiv formation, dvs. en 

forskningsverksamhet med en viss inriktning som styrs av vissa kunskapsintressen”.  

  

3.2.1 Encoding/Decoding 

Vi vill tillämpa Stuart Halls teori från 1973 (1980 i bokform) kring Encoding/Decoding, 

eller kodning/avkodning på svenska, för att kunna dra slutsatser om hur våra läsare tar 

emot och läser av, alltså avkodar, innehållet i nyhetsartiklarna som presenteras för dem.  

 

Enligt Hall (1999) har forskningen inom masskommunikation tidigare sett 

kommunikationsprocessen som något cirkulärt där enbart utväxlingen av meddelanden 

analyserats. Det har därför riktats kritik mot modellen eftersom den betraktats som 

väldigt enformig och linjär. Halls (1999) tankar går ut på att kommunikationsprocessen 

är mycket mer komplex och bred och att den i stället ska ses som något i ständig 

samverkan med andra moment. Det förtydligar han genom följande ord: produktion, 

cirkulation, distribution/konsumtion, reproduktion. Hall (1999, s. 45) skriver att 

“processen kan betraktas som en komplex förhärskande struktur upprätthållen av de 

olika momentens besläktade praktiker…”, där alla moment också har sina egna särdrag 

och sina egna former.  

 

Tanken bakom teorin är att avsändaren skickar ut till exempel en text som innehåller en 

viss kod som kan tolkas. Texten och innehållet är som en produkt av den dominerande 

ideologin i samhället, även om den skapats och utformats omedvetet. Medierna tar detta 

vidare, paketerar det och sänder ut det till sina läsare (Hall, 1999). Det är viktigt att ha 

med sig att varje moment har sina egna meddelanden och koder inom diskursen, så 

kallade objekt. Dessa objekt blir sedan symbolbärande när de går igenom momentet för 

produktion/cirkulation och formas som meddelanden, precis som vilket annat språk som 

helst. Hall (1999, s.46) skriver att denna process behöver “sina materiella instrument –

medel– och sina uppsättningar av sociala (produktions-) relationer, dvs. en viss 

organisering och kombinering av praktiker inom medieapparaterna”. Eftersom 

cirkulationen och distributionen sker i diskursiv form krävs det återigen en avkodning, 

en översättning därefter för att det ska kunna omvandlas till socialt handlande. Det är 

endast då det s.k. kretsloppet kan fungera. Brister det någonstans kan inte någon 
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betydelse överföras och då blir det heller inte någon konsumtion eller reproduktion 

vilket gör att det inte leder till någon handling.  

 

Hall menar att det finns tre alternativ, eller tolkningar, för läsarna/mottagarna att avkoda 

en text: dominerande tolkning, förhandlande tolkning eller oppositionell tolkning.  

Den dominerande tolkningen innebär att mottagaren accepterar hela texten och uppfattar 

läsningen som helt naturlig. Läsaren avkodar texten efter avsändarens inkodning och 

efter den dominerande koden. Den förhandlande tolkningen innebär att mottagaren 

delvis accepterar texten och delvis ställer sig emot den. Läsaren tar in och accepterar 

budskapet men har samtidigt sina egna personliga regler som gör att vissa delar inte 

accepteras fullt ut. Den oppositionella tolkningen innebär att mottagaren inte accepterar 

något av texten, även om han eller hon förstår allt. Här spelar de personliga 

referensramarna en stor roll. Skiljer de sig från normens referensramar blir avkodningen 

då helt enligt de egna referensramarna och läsaren avkodar inte meddelandet på det 

vanliga och föredragna sättet (Hall, 1999).  

 

Det har riktats kritik mot Stuart Halls teori, bland annat från Kim Schröder. Schröder 

(2000) menar i sin artikel att Halls modell saknar komplexitet och att den är för 

enformig. Han ser ett problem i Halls modell då det, enligt honom, inte finns utrymme 

för de denotativa tolkningarna och att de istället måste ses som mångtydiga, precis som 

de konnotativa tolkningarna. Annars kan slutsatserna påverkas negativt (Schröder, 

2000). 

 

Schröder kritiserar samtidigt Halls tre alternativ för tolkning; dominant, förhållande, 

oppositionell och menar att det utgår från att alla texter är dominanta och strävar efter 

att läsarna ska acceptera budskapet. Schröder (2000) har därför kommit med sin egna, 

mer utvecklade modell som innefattar sex moment: motivation, förståelse, 

diskriminering, position, utveckling och genomförande. Vi kommer dock att hålla oss 

till Halls modell i den här studien.  

 

Vi vill förtydliga att vi inte kommer att lägga något fokus på den första delen av Halls 

teori, alltså delen om encoding och hur avsändaren tänkt när artikeln skrivits. Vi har valt 

ut färdiga texter och läser enbart av reaktionerna från mottagarna, alltså avkodningen 

(decoding). En sådan tolkning av hur texterna kodats in hade lett till ett för omfattande 

arbete och hade istället kunnat vara en studie i sin egna form.  
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3.3 Media is the message 

Marshall McLuhan myntade begreppet “The medium is the message”, alltså mediet är 

budskapet. Det fanns med i hans bok från 1964, Understanding Media: The Extensions 

of Man, och innebär att ett mediums form, oavsett vilket medium, finns med i 

meddelandet som sänds ut. Det gör att meddelandet påverkas av mediet och att själva 

budskapet uppfattas på olika sätt beroende på vilket medium som sänder ut det. Enligt 

McLuhan (1964) har ett medium en påverkan på hela samhället genom dess egenskaper, 

inte bara genom innehållet som sänds ut. Han utvecklade tankarna och menade även på 

att “innehållet i vilket medium som helst är alltid ett annat medium”, där innehållet i 

skriften är tal, innehållet i den tryckta skriften är det skrivna ordet och där den tryckta 

skriften i sig själv är telegrafens innehåll. 

 

McLuhan (1964) använde glödlampan som exempel för att förklara hans tankar 

närmare. Han menade på att en glödlampa inte nödvändigtvis har ett eget innehåll men 

att det ändå kan ses som ett medium tack vare den sociala effekten som glödlampan har. 

Den gör att något som annars skulle vara mörkt och på ett sätt icke-existerande i stället 

lyser upp och får en mening. Ett medium kan liknas vid det på så sätt att en 

nyhetsartikel som sänds ut med ett visst innehåll får en större mening än enbart 

händelsen som artikeln handlar om. Den kan implicera och påverka en större 

samhällsförändring utan att någon egentligen fokuserar på det under själva processen. 

Det är först när samhället förändras genom nya normer och värderingar som människor 

inser hur medierna har påverkat (McLuhan, 1964). McLuhan menar därför att forskning 

och studier som görs om medier borde fokusera på just mediet i fråga och inte dess 

innehåll. 

 

4 Metod 
Vid undersökningen av respondenternas känslor användes den laborativa metoden i 

form av eye-tracking (ögonrörelsekamera) och GSR (Galvanic Skin Response). Det 

kombinerades med en kvalitativ intervju för varje respondent i form av en förintervju, 

kontrollfrågor mellan varje artikel och en post-intervju. Nedan presenteras inledningsvis 

vad eye-tracking, GSR och kvalitativ intervju är och vilka funktioner de fyller. Därefter 

följer en beskrivning av hur testerna genomfördes. 
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4.1 Eye-tracking 

Sternvik (2004) skriver att ögonrörelsetester, eye-tracking, används inom många olika 

forskningsfält och områden, så som inom läsforskningen, synforskningen och 

psykologin. Hon skriver också att det används för att “analysera och bedöma tidnings- 

och webbdesign och för att försöka förstå hur människor tar del av dessa medier” 

(Sternvik, 2004, s.4). Fördelen med metoden är att den är objektiv och ger objektiva 

data som sedan kan analyseras (Duchowski, 2007). I den här studien användes dock 

eye-tracking enbart som ett komplement och hjälpmedel för datan från shimmern. 

Ögonrörelsekameran gav möjligheten till att fastställa exakt vad en person tittade på 

eller läste i en text, vilket sedan kunde kombineras med tidslinjen för reaktionerna från 

shimmern. Därför behövdes ingen data från ögonrörelsekameran presenteras i studien 

då det enbart användes i syfte att bevisa vart i texten en reaktion framkallades.  

 

När en individ tittar på något uppstår det rörelser som kallas för saccades, vilket kan 

översättas till ryckningar på svenska. Mellan varje ryckning är ögat stilla och fokuserar 

på en fixeringspunkt i ungefär 200–300 millisekunder (Rayner, 1998). Det är dessa 

ryckningar som ögonrörelsekameran uppfattar och registrerar och som datorn sedan 

samlar in och presenterar.  

 

För att ta reda på var en person tittade på skärmen och i artikeln användes en 

ögonrörelsekamera, s.k. eye-tracker. Kameran registrerade var ögonen tittade, hur länge 

de tittade och hur de rörde sig. Sternvik (2004) skriver att det finns olika former av eye-

tracking och att egentligen går att se på det som flera olika metoder. För att få fram ett 

resultat till den här studien användes blickregistreringen som, enligt Sternvik, är en 

äldre metod inom eye-tracking men som utvecklats och förbättrats. Där talas det om 

fyra s.k. Purkinjebilder som reflekteras från de optiska ytorna i ögat. För att räkna ut var 

ögat befinner sig registreras dessa bilder i förhållande till varandra (Sternvik, 2004).  

 

Eftersom respondenterna i studien fick läsa artiklar på en datorskärm kunde en 

ögonrörelsekamera, kopplad till en dator, användas för att registrera ögonens rörelser. 

Datorn samlade in data och tog fram koordinater för att visa hur ögonen hade rört sig. 

Sternvik (2004) skriver att en kamera fungerar bra vid undersökningar av webbtidningar 

eftersom respondentens huvud inte rör sig speciellt mycket vid läsningen.  
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Ögonrörelsekameran gav möjligheten att se vart uppmärksamheten riktades men gav 

egentligen inte några svar initialt under testet om vad en person tyckte om texten som 

presenterades. Det ska därför påpekas att enbart eye-tracking inte räcker som metod för 

att genomföra en studie, utan det är ett komplement och ett hjälpmedel för att kunna dra 

tydligare slutsatser och göra noggrannare analyser (Johansson, 2013). Med hjälp av den 

här metoden går det alltså att få svar på hur en person uppfattat sin omvärld just under 

perioden då ögonrörelsekameran registrerade ögonrörelserna men också hur personen i 

fråga gått till väga för att ta reda på information (Sternvik, 2004).  

 

Här följer tekniska minimispecifikationer för MJ:s ögonrörelseanalysutrustning 2018-

01-03. 

Ögonrörelsekamera: Tobii Pro X2-30 

1. Samplingsfrekvens minst 600 Hz, max 5% variation 

2. Noggrannhet minst 0,5 grader 

3. Precision 0,07 grader RMS, med filter 0,02 RMS 

4. Blickfång 25 grader 

5. Tillåtna huvudrörelser inom 35 x 28 x 67 cm räknat med minst ett öga registrerat 

6. Systemlatens (fördröjning) 5 ms vid 600 Hz 

7. Omedelbar blinkkoriggering och blickskifteskorrigering 150 ms 

8. Data output med tidslinje, blickkälla, blickpunkt och pupillstorlek 

 

4.2 Galvanic Skin Response (GSR) 

GSR-analysen är relevant för den här studien då kroppen enligt Imotions (2018), som är 

skaparna bakom shimmern, är sammankopplad och fysiologiska reaktioner förekommer 

sällan ensamma. När hjärtfrekvensen i kroppen ökar vidgas pupillerna, musklerna 

spänns och signaler skickas till och från hjärnan för att reglera detta. Synkroniseringen 

av flera delar i kroppen fungerar tillsammans och gör att människor vanligtvis reagerar 

noggrant på miljön runt omkring. På samma sätt framställer huden signaler som kan 

vara resultatet av att en känsla framkallas. Det är just det GSR fokuserar på och 

signalerna som shimmern ger utslag för är resultatet av att huden leder elektriska 

strömmar som en konsekvens av förändringar i svettkörtelns aktivitet (Imotions, 2018).  

Genom att mäta svettkörtelns aktivitet kunde tidpunkten då respondenten reagerade på 

något i en artikel uppmärksammas. Instrumentet som användes för att mäta konduktans 

aktiviteten (svettningar), alltså GSR, kommer att benämnas som “shimmer(n)”. GSR-

instrumentet bestod av två hudelektroder som kopplades på testpersonernas lång- och 
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pekfinger och skickade data till en dator. Mikrosvettningar mättes i enheten μS (micro-

Siemens). Förändringar i svettkörtlarna identifierades i den kontinuerliga dataströmmen, 

där hög aktivitet hade en brant sluttning till en särskiljande topp och låg aktivitet hade 

en långsam nedgång i förhållande till baslinjenivån (imotions, 2018). 

 

Det finns ett brett spektrum av forskning som visar en koppling mellan individens 

emotionella tillstånd och förändringar i GSR-aktivitet (imotions, 2018). LaBarbera och 

Tucciarone (1995) menade på att tidigare forskning som gjorts med GSR ofta inte varit 

relevant eller fungerande då tekniken inte varit tillräckligt utvecklad. De utformade egna 

riktlinjer och kom med förslag på vad som kunde utvecklas och på vilket sätt för att 

förbättra metoden. Idag är tekniken mer utvecklad och erbjuder större möjligheter inom 

forskningen med säkrare resultat. 

 

Kritiken som riktats mot metoden har handlat om att den inte erbjuder ett direkt svar på 

vilken känsla som framkallats hos en läsare, trots att det framkommer att personen i 

fråga reagerat på något (Hopkins & Fletcher, 1994). Shimmern reagerar både på starka 

positiva känslor och på starka negativa känslor på samma sätt. Även här är det viktigt 

att påpeka att metoden inte ska användas som enskild utgångspunkt för en studie. Trots 

att det handlar om objektiva data går det inte att utläsa exakt vilka känslor som 

framkallats. Därav använde vi oss av metoden kvalitativ intervju som komplement till 

GSR och eye-tracking.  
 

4.3 Kvalitativ intervju 

Eftersom de ovan nämnda metoderna behövde komplement användes även den 

kvalitativa intervjun i studien. Kvale och Brinkmann (2009, s. 15) skriver att “om man 

vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”. Det 

är genom samtal vi lär känna andra människor, får kunskap om deras erfarenheter, 

känslor, attityder och den värld de lever i (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa 

intervjun möjliggjorde en djupare insikt i hur respondenterna uppfattade texterna och 

vilka känslor som framkallades av läsningen. Johansson (2013) skriver bland annat att 

verbala data, alltså intervjuer med personer, är ett bra komplement till ögonrörelsedatan.  

 

Med hjälp av den kvalitativa intervjun fick respondenten möjlighet att utveckla sin 

synvinkel och utveckla mening utifrån deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa intervjuer har en lång tradition inom samhällsvetenskapen och syftar till att 
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få fram bilder, yttranden, händelser m.m. Dessa används sedan vidare för att kunna 

tolka känslor och tankar (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna kan utföras i olika 

former, såsom strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad. De kan anpassas 

beroende på form och det finns möjlighet att antingen hålla sig helt till ett frågeschema 

eller ha färre frågor och komma med spontana följdfrågor under intervjutillfället i 

stället. Följdfrågor, som kan användas i den semistrukturerade intervjun, bidrar till att 

intervjuerna kan anpassas efter situationen och tillåter även intervjupersonen gå in på 

nya ämnen vilket drev samtalet framåt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, ingår i Ahrne & 

Svensson, (Red.), 2015). Eftersom intervjuerna skulle hålla sig till ämnet i stor 

utsträckning men ändå låta respondenten få utveckla sina svar passade den 

semistrukturerade kvalitativa intervjun bäst när det kom till pre- och post-intervjun i 

studien. Efter pilottesterna lades det till kontrollfrågor som ställdes mellan varje artikel, 

för att enklare kunna sätta fingret på exakt vilken känsla som framkallades av en text. 

Kontrollfrågorna baserades på Paul Ekmans (1992) tankar om sex huvudsakliga känslor 

hos människan. Det beskrivs tydligare i genomförande nedan.   

 

4.3.1 Intervjuguide 

En intervjuguide formulerades för att strukturera den kvalitativa intervjun. I den valdes 

frågor som skulle föra intervjuerna vidare till svar som var viktiga för vår analys samt 

kunde frågorna leda till lämpliga individuella följdfrågor för varje fall. Intervjuguiden 

bestod av tre delar, en pre-intervju (som påbörjade testet), en kontrollfråga (där 

testpersonen fick stanna upp och smälta texten) och en postintervju (som avslutade 

testet). Pre-intervjun fokuserade på försökspersonernas bakgrund, d.v.s. boendemiljö, 

sysselsättning, utbildningsnivå, vart och hur ofta försökspersonerna läser nyheter. 

 

Som det tidigare nämnts i kapitlet etiska övervägande så utfördes pre-intervjun i 

muntlig form istället för en frågeenkät. Anledningen för det var för att “värma upp” 

testpersonerna men även skapa kontakt med enkla frågor (Esaiasson et al. 2017). 

Kontrollintervjun lades till för att ta direkt reda på vilka tankar och känslor personen 

fick fram av att läsa artikeln. Anledningen till kontrollfrågan lades till var för att 

minimera risken till att försökspersonen skulle glömma bort vad hen kände och även ta 

bort risken för att hen skulle påverkats av någon annan artikel. Det är viktigt att 

poängtera att det sågs som en risk att deltagaren skulle bli påverkad av tidigare lästa 

artiklar under testet, därför ändrade vi ordning på artiklarna efter den tredje 

testpersonen. En annan risk som fanns var att deltagarna bäst kom ihåg de artiklarna de 

hade läst sist och därför kunde relatera och berätta mest om de i post-intervjun.  
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Post-intervjun utformades med frågor som skulle leda till att få ett helhetsgrepp om hur 

personen påverkades av artiklarna. Därav låg fokus på att ställa frågor som ansågs leda 

fram till svar på forskningsfrågan (Esaiasson et al. 2017).  Frågorna i kontrollintervjun 

och post-intervjun var utformade för att få svar på vilka känslor artiklarna framkallade.  

Efter pilottesterna valdes ett antal frågor bort från intervjuguiden för att de inte var 

kopplade till vårt syfte. Esaiasson et al. (2017) beskriver att provintervjuer är viktiga för 

att få till ett så dynamiskt och fungerande samtal som möjligt. Formuleringar som låter 

bra när de skrivs ner kan låta komplicerade när de sägs.  

 

När frågorna till intervjuguiden formulerades gjordes det med försiktighet inför ett 

alltför akademiskt språk så att frågorna blev lätta att förstå, precis som Esaiasson et al. 

(2017) tar upp och menar är viktigt att tänka på. Frågorna bestod av en kombination av 

olika varianter av intervjufrågor som Kvale och Brinkmann (2014) ger exempel på. 

Kontrollintervjun bestod av en direkt fråga med svarsalternativ baserade på Paul 

Ekmans (1992) tankar om sex huvudsakliga känslor hos människan. Det gjordes för att 

avgränsa oss genom att hålla oss inom en teoretisk ram.  

När postintervju-frågorna formulerades sattes fokus på att få svar på våra 

frågeställningar och syfte och även då användes öppna frågor som följdes upp med 

specificerande frågor för att få en konkret beskrivning om vad deltagarna kände när de 

läste testerna. Det understryks av Kinsey et.al (1946), som kom fram till att öppna 

frågor är de som ger de mest fullständiga svaren.  

 

Intervjufrågorna 

Pre intervju - Uppvärmningsfrågor  

Vilken är din boendemiljö:  

Vilken är nuvarande sysselsättning:  

Vilken är din nuvarande utbildning (högsta examen du har)?  

Vart läser du dina nyheter? 

Hur ofta läser du nyheter?  

 

Kontrollfråga - efter läsning av en artikel 

Vilken känsla eller tanke dominerade då du läste den här artikeln? Blev du upprörd, arg, 

glad, ledsen, förvånad, äcklad, rädd, inget eller något annat? 

 

Post-intervju - efter testpersonen läst klart alla artiklar. 

Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför? 
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Vilka ord kommer du ihåg från texterna? Varför? 

Hur känner du att dessa texter har påverkat dig känslomässigt? 

Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala medier? 

Svarsalternativ: Mycket - Ganska mycket - Inte så mycket - Ingen alls - Kan inte säga. 

Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under testet? 

Svarsalternativ: Förstod allt - Förstod det mesta - Förstod en del - Förstod rätt lite - 

Förstod inget alls. 

Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi borde fråga? 

 

4.4 Empiriskt material 
Det empiriska materialet för studien valdes utifrån ett strategiskt urval och bestod av 

totalt sex artiklar varav tre av dem var från SVT Nyheter, två från Fria Tider och en från 

Nyheter Idag. Fria Tider och Nyheter Idag betraktas som invandrarkritiska alternativa 

medier, vilket innebär att vi sammanlagt hade tre artiklar från alternativa medier och tre 

från public service (SVT). Vi valde att ta upp tre nyhetshändelser och ha en artikel om 

händelsen från varje typ av avsändare, alltså en från PS och en från AM.  

 
Skolattack i Trollhättan 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/svardman-till-attack-pa-skola  

Svärdman till attack på skola – sköts av polis – SVT Nyheter – 22 oktober 2015 

SVT har en längre artikel om skolattacken i Trollhättan och beskriver vad som hänt.  

 

https://nyheteridag.se/polis-skot-svardbevapnad-man-som-hogg-ned-fem-pa-skola/   

Polis sköt svärdbeväpnad man som högg ned fem på skola – Nyheter idag – 22 oktober 

2015 

Nyheter Idag förklarar kort vad som hänt och använder citat från polisens presstalesman 

Maria Randsalu som får berätta mer om läget. 

 

Alan Kurdi 

http://www.friatider.se/aylan-3-dog-f-r-att-pappa-ville-ha-gratis-tandv-rd-i-sverige  

Aylan, 3, dog för att pappa ville ha gratis tandvård i Sverige – Fria Tider – 4 september 

2015 

Fria Tider skriver om Alan Kurdis död och menar på att pojkens familj ville ta sig till 

Sverige för att pappan ville ha gratis tandvård.  
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https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trearige-aylan-drunknade-nar-familjen-forsokte-fly  

Treårige Alan drunknade när familjen försökte fly – SVT Nyheter – 3 september 2015 

SVT har även här en längre text där de beskriver händelsen och resan för Alan och hans 

familj. De använder citat från Alans pappa som uttalat sig till den fria syriska 

exilradiostationen Roxana. SVT nämner, till skillnad från Fria Tider, inget om gratis 

tandvård. 

 

Gruppvåldtäkt i Mariannelund 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/friad-for-valdtakt-far-skadestand 

Friad för våldtäkt får skadestånd – SVT Nyheter – 30 augusti 2013 

SVT skriver att en man friats för en gruppvåldtäkt och fått skadestånd. Artikeln är 

kortfattad och baseras på vad som står i domen.  

 

http://www.friatider.se/muhammed-22-deltog-vid-rekordvaldtakt-nu-far-han-130-000-

kronor-i-ersattning-av-skattebetalarna-trots-att-han-begick-brott  

Muhammed, 22, deltog vid rekordvåldtäkt: Nu får han 130 000 kronor i ersättning av 

skattebetalarna – trots att han begick grovt sexbrott – Fria Tider – 29 augusti 2013 

Fria Tider skriver om samma händelse men har en längre text. De baserar också sin text 

på domen och använder citat från domaren Erik Handmark.  

  
4.5 Genomförande 

Testerna genomfördes i Linnéuniversitetets medielaboratorium Visualix, där vi hade 

tillgång till redskapen för eye-tracking och GSR. Varje person gjorde testet individuellt 

med två testledare i rummet. När respondenten kom in fick han eller hon först applicera 

shimmern och därefter läsa igenom och skriva på ett samtyckeskontrakt med 

information om hur deras personuppgifter skulle behandlas (se bilaga 1 för kontraktet). 

Ingen data registrerades under den tiden, utan syftet var enbart att ge shimmern 

möjlighet att hitta en stabil nivå hos respondenten innan undersökningen inleddes. 

Själva shimmern applicerades på respondentens handled och de två tillhörande 

sensorerna som registrerade svettkörtlarnas aktivitet applicerades runt ringfingret 

respektive långfingret. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att det är väldigt viktigt att en 

intervjuperson känner sig trygg vid test- och intervjutillfället för att resultaten ska bli 

givande. För att få en så bekväm situation som möjligt för respondenterna i studien 

sattes ingen tidsbegränsning på testerna eller på intervjuerna. Trots att två andra 
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personer befann sig i rummet samtidigt ansågs det inte påverka studien negativt då 

ingen gav ifrån sig störande ljud eller störde på något annat sätt.  

 

Respondenten fick sedan svara på förintervju-frågor. När respondenten hade svarat på 

alla frågor i förintervjun och shimmern hade hittat en stabil nivå fick han eller hon sätta 

sig på en stol framför en datorskärm. Testet förklarades noggrant steg för steg utan att 

det nämndes vad texterna handlade om. Hade respondenten vetat syftet med studien så 

hade det funnits en risk för att personen själv börjat leta efter skillnader och likheter 

under läsningen. Respondenten fick också instruktioner om att sätta sig bekvämt, att 

läsa i sin egna takt och ställa frågor ifall något var oklart. När testet var avslutat inleddes 

post-intervjun när testpersonen kände sig redo.   

 

Varje intervju spelades in på bandspelare dels för att samla data men också för att 

säkerställa att inga reaktioner framkallats på grund av störande ljud utifrån eller från till 

exempel hostningar. Bandspelaren sattes igång samtidigt som testet vilket gjorde att 

tiden från bandspelaren var synkroniserad med datan och tidslinjen för shimmern och 

eye-trackern. Det bidrog till att vi kunde identifiera de reaktionerna som skedde under 

intervjun och koppla det till var i texten testpersonen tittade på. 

 

4.5.1 Pilottester 

Med tanke på att det för oss var en ny metod vi använde oss av valde vi att utföra två 

pilottester för att maximera stringensen i undersökningen och hitta fel i metoden. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att det är till studiens fördel att 

genomföra försökstester och försöksintervjuer. Pilottesterna var nyttiga och tack vare 

dem gjordes ändringar för att förbättrade kvalitén på studien.  

 

Innan pilottesterna fick respondenterna klicka sig vidare från varje artikel och när en 

artikel var slut var presenterades den nästkommande efter ett musklick. Det ändrades 

efter pilottesterna då det fanns en risk för att respondenten råkade klicka och kom till 

nästa artikel innan kontrollfrågorna hade ställts. En svart ruta lades istället till mellan 

varje artikel som innebar att artikeln var slut och att kontrollfrågorna skulle ställas. Det 

gav också respondenten tid att ställa in sig på att besvara kontrollfrågorna men också att 

samla sig inför nästa artikel. Hen fick sedan återigen klicka sig vidare från den svarta 

rutan till nästa artikel. 
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4.6 Metodkritik  
Eftersom vårt empiriska material bestod av artiklar och nyheter som fått stor spridning i 

Sverige och som många människor säkerligen läst fanns det en risk för att även flera av 

deltagarna läst artiklarna tidigare. Det kan ha påverkat resultatet i studien, men det är 

svårt att avgöra i vilken utsträckning. Artiklarna skrevs dock för flera år sedan och vi 

ansåg att nyheterna inte var färska i minnet hos någon av deltagarna.  

 

Eftersom vi inte hade möjlighet att presentera artiklarna i sin helhet, alltså hela artikeln 

på hela datorskärmen direkt, kan det ha gett ett annat helhetsintryck hos deltagarna. Vi 

tvingades att dela upp artiklarna så att ögonrörelsekameran kunde följa texten rad för 

rad, annars hade det blivit omöjligt att avgöra vart en person fixerade blicken när hen 

reagerade på något då texten hade varit för liten. Artiklarna var uppdelade i två eller tre 

sidor och deltagarna fick klicka sig vidare till nästa sida av en artikel.  

 

Återigen måste det poängteras att GSR inte gav möjligheten att direkt avgöra vilken 

känsla som framkallades hos en deltagare när hen läste en artikel. Vi fick istället förlita 

oss på intervjun och att deltagarna skulle beskriva sina känslor i kontrollfrågorna. 

Kritiken som riktats mot metoden har handlat om att den inte erbjuder ett direkt svar på 

vilken känsla som framkallats hos en läsare, trots att det framkommer att personen i 

fråga reagerat på något (Hopkins & Fletcher, 1994). 

 

Denscombe (2018, s. 277) skriver att en viktig aspekt att ta hänsyn till när det kommer 

till genomförandet av intervjuer är intervjuareffekten, eller forskareffekten. Det innebär 

att forskarens/forskarnas kön, ålder och etniska ursprung kan ha spelat roll när det 

kommer till hur intervjupersonen valde att besvara frågor och hur mycket information 

personen valde att dela med sig av. I den här studien kan våra etniska ursprung ha spelat 

roll när det kommer till intervjuerna då vi båda (vi forskare) har ursprung från andra 

länder än Sverige. Eftersom studien behandlade bland annat invandrarkritiska 

alternativa medier fanns det en risk för att intervjupersonerna anpassade sina svar efter 

oss och intog en försvarsställning, precis som Denscombe (2018) också menar finns risk 

för.  

 

I den tidigare forskningen som gjorts försökte forskarna anpassa miljön där läsarna tog 

emot sina nyheter för att få en så bra verklighetsupplevelse som möjligt. Det kunde 

handla om att läsa tidningar i kontorsmiljö eller titta på tv-nyheter hemma i soffan med 

familjen. I den här studien fanns inte de möjligheterna men trots det försökte vi skapa 
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en så bekväm miljö som möjligt för respondenterna efter förutsättningarna. Själva 

laboratoriemiljön påverkade säkerligen varje respondent på ett eller annat sätt och 

därför vore det fel att påstå att miljön var helt neutral och normal. Det var positivt på så 

sätt att personerna inte påverkades av utomstående aktiviteter och kunde enbart fokusera 

på läsningen. Det negativa var att det kanske inte uppfattades som deras vanliga, 

bekväma sätt att läsa nyheter på vilket medförde en risk för stress och prestationsångest. 

Trots det märktes inga tecken på varken stress eller prestationsångest hos någon av 

deltagarna i studien. Alla artiklar presenterades även i sin fulla form, alltså utan att t.ex. 

avsändare togs bort. Även det beslutet togs för att få en så naturlig läsning som möjligt 

för respondenterna.  
 
4.7 Validitet och reliabilitet  

För att få ett så korrekt och tillförlitligt resultat som möjligt gjordes en 

metodtriangulering där tre olika metoder användes. Eftersom eye-tracking och GSR inte 

var tillräckliga för att få svar på alla frågor i den här studien krävdes ett komplement. 

Av den anledningen lades den kvalitativa intervjun till. 

 

Ögonrörelsekameran (Tobii Pro X2-30) och shimmern anses vara väldigt träffsäkra och 

noggranna redskap som är användbara för det de ska undersöka. Anledningen till att det 

behövdes komplement för dem är för att de inte kunde svara på exakt hur en person 

reagerade på något, en artikel i detta fall. Den kvalitativa intervjun erbjöd då en 

fördjupning och gav oss som forskare utrymme för att ta reda på exakt vilka känslor 

som framkallats och varför (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Pernice och Nielsen (2009) skriver att det räcker med sex deltagare för att genomföra en 

kvalitativ studie där ögonrörelsetester används. Det ska dock sägas att reaktionerna och 

resultaten inte kan användas för att beskriva generella reaktioner för alla människor i 

samhället. Det gick trots det att göra trovärdiga generaliseringar med resultaten utifrån 

de sju deltagarna i studien.  

 

Resultaten från ögonrörelsekameran användes enbart för att kunna se exakt vid vilket 

tillfälle i en text en deltagare reagerade, i förhållande till shimmern och GSR-nivån. 

Därför behövdes ingen vidare analys av resultaten och datan från ögonrörelsekameran. 

Shimmerns resultat krävde däremot en manuell räkning av oss då programmet endast 

presenterade reaktionerna och peakarna i en kurva. Det kan ses som en nackdel för 

studiens tillförlitlighet, men eftersom vi kombinerade det med frågor under tiden och 
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efter testerna kunde vi med större säkerhet visa hur deltagarna reagerade. Alla resultat 

från shimmern räknades också på samma sätt hos varje deltagare. 

 

Vi såg att det fanns en risk för att ordningen på artiklarna kunde ha gett ett missvisande 

resultat. Utifrån pilottesterna fick vi input om att deltagarna tenderar att bäst komma 

ihåg saker de sett eller läst senast och då fanns risken för att våra deltagare kom ihåg 

och påverkades de artiklarna som de läst sist, bäst. För att undvika detta bytte vi ordning 

på artiklarna efter att de tre första deltagarna genomfört testet.  

 

När det kommer till transkriberingarna valde vi att göra selektiva transkriberingar då det 

ansågs som det mest relevanta tillvägagångssättet för vår studie. De gjordes så objektivt 

som möjligt, trots att de utgick från våra tolkningar av hur deltagarna hade svarat på 

frågorna. Därför ansåg vi att det inte borde ha påverkat validiteten i studien. 

  

4.8 Urval och avgränsningar 
Både deltagarna till studien och det empiriska materialet valdes utifrån ett strategiskt 

urval. 

 
4.8.1 Testmaterial 

När vi valde artiklar försökte vi få ett brett spektrum av nyhetshändelser samtidigt ville 

vi att försökspersonerna skulle läsa nyheter som både spridits mycket men även haft en 

viss uppmärksamhet. Vi ville även att samma nyhet skulle ha rapporterats i både AM 

och PS och av den anledningen valde vi stora händelser som Alan och Skolattacken i 

Trollhättan. Händelsen om Alan bidrog till att flyktingkrisen fick större global 

uppmärksamhet från politiker, medier och människor i allmänhet. Av den anledningen 

ansåg vi att artikeln hade relevans för vår studie. Sedan valde vi även en nyhet från en 

händelse i Småland som blev en riksnyhet och fick nära 200.000 delningar på Facebook.  

 

4.8.2 Deltagare  

Från början hade vi två deltagare för pilottesterna och åtta deltagare för de officiella 

testerna. På grund av ett tekniskt fel under testets gång togs ett test bort från 

undersökningen då vi ansåg att testpersonerns shimmer-data inte var analysbar efter att 

shimmern slutat fungera under testet. Testerna blev i slutändan totalt sju istället för åtta. 

Anledningen till att vi inte bad hen att göra om testet igen var på grund att testpersonen 

redan hade läst texten och vi såg en risk för att resultatet hade blivit missvisande. 
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Pernice och Nielsen (2009) skriver att det räcker med sex deltagare för att genomföra en 

kvalitativ studie där laborativa metoder används.  

 

Vi valde att ha ett strategiskt urval av testpersoner för vår undersökning. När vi valde 

vilka testpersoner som skulle delta i testet valde vi att avgränsa oss genom att inte 

kategorisera testpersonerna efter kön, ålder eller etnisk bakgrund. Vi ansåg att det inte 

var relevant för vår studie och arbetet hade blivit för omfattande. Dock försökte vi att ha 

en så jämn fördelning som möjligt inom de nämnda kategorierna. Vi valde att ha med 

utbildningsnivå som kategori och utifrån det försöka hitta skillnaderna mellan 

testpersonerna. Vi ansåg att utbildningsnivå var mer intressant att ha med som kategori 

då tidigare forskning visade tydliga skillnader mellan utbildade och icke-utbildade.  

 

För att hitta personerna pratade vi med människor på offentliga platser som bibliotek, 

gym och busshållplatser och vi förklarade att vi skrev en uppsats om hur människor 

uppfattar diverse medier och ställde frågan om de ville och/eller kände någon kunde 

tänka sig vara med i vår undersökning. Vi erbjöd skjuts till labbet och tillbaka hem om 

behovet fanns. Alla tester gjordes under en två veckors-period vid Linnéuniversitetets 

laboratoriesal Visualix. 
 
 
4.8.3 Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa oss till alternativa medier och public service i Sverige då vi inte 

hade resurserna som krävdes för att göra en studie med texter från flera länders 

alternativa medier och public service-kanaler. På grund av tidsbegränsningen valde vi 

också att enbart ta med texter från två alternativa medier (Fria Tider och Nyheter Idag) 

och från public service (SVT). Vi valde att avgränsa oss till de två största alternativa 

medierna i Sverige, som enligt Kaati (2017) är Fria Tider och Nyheter Idag (Kaati, 

2017). SVT valdes utifrån deras beskrivna roll i samhället.  

 

Det mest önskvärda hade varit att ha med texter från de största etablerade medierna i 

Sverige, så som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter m.m. och texter från alla 

alternativa medier i Sverige för att kunna urskilja exakt hur varje typ av avsändare 

påverkar människor.  
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4.9 Etiska överväganden 
Eftersom vi genomförde tester på människor och tog del av personuppgifter fick alla 

deltagare skriva på ett så kallat samtyckeskontrakt innan testerna. Där fanns bland annat 

information om hur personuppgifterna skulle behandlas och om hur testerna skulle 

genomföras (se kontraktet i bilaga A). Trots att vi samlade in personuppgifter ansågs det 

inte behöva någon vidare etisk prövning då uppgifterna inte var känsliga på så sätt att de 

kunde skada deltagarna. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en sådan situation kan 

kallas för informerat samtycke och att det även innebär att personen medverkar i studien 

helt frivilligt. Deltagaren hade även rätt att avstå eller dra sig ur från studien när som 

helst.  

 

Alla deltagare anonymiserades då deras identiteter inte hade någon relevans för studien. 

Att anonymisera deltagarna sågs också som en fördel när det kom till den kvalitativa 

intervjun då det, enligt oss, skapade utrymme för mer öppenhet och ärlighet i 

deltagarnas svar. Vetenskapsrådet (2017) menar att i studier där personers identiteter 

inte är relevanta och intressanta kan vi som forskare utlova anonymitet. Det innebär 

dock att det blir nästintill omöjligt för utomstående att kontrollera uppgifterna. 

 

För att kunna svara på varför deltagare uppfattade och reagerade olika på artiklarna 

valde vi att i förintervjun fråga vart de bor, vilket yrke och vilken utbildning de har samt 

vart de vanligtvis läser sina nyheter. Deltagarnas kön och ålder ansågs däremot inte vara 

relevanta parametrar för resultatet och analysen.  

 

Vi ställde frågorna i förintervjun direkt till varje deltagare och genom det hade vi ett 

inledande och uppvärmande samtal. Frågorna, som handlade om boendemiljö, 

sysselsättning, utbildning och om hur de tar del av medier i vardagen, kunde ha funnits 

på en enkät istället där varje person fått möjlighet att skriva i svaren själv. Vi anser dock 

att det var bättre att det utformades som en intervju och på så sätt förberedde varje 

deltagare för de kommande intervjuerna. Det gjorde också att shimmern fick tid att hitta 

en stabil nivå hos varje deltagare.  

 

5 Resultat  
Kapitlet kommer att delas upp i två delar där en kombination av resultaten från de 

laboratoriska testerna (GSR och eye-tracking) presenteras inledningsvis. Här har vi valt 
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att sammanfatta varje testpersons resultat och sedan följer sammanfattade resultat från 

de kvalitativa intervjuerna som transkriberats selektivt.  

 

5.1 Del 1 – De laboratoriska testerna 
Shimmerdatan som samlades in kombinerades med vad ögonrörelsekameran visade för 

att kunna fastställa exakt när en reaktion uppstod, alltså vad personen reagerade på i 

texten. Vi har även valt att använda bilder för att visa hur resultatet och peakarna från 

shimmern för varje testperson ser ut. 

 

Testperson 01  

Vid läsning av första artikeln från Nyheter Idag om skolattacken i Trollhättan reagerar 

inte personen speciellt mycket. Hen reagerar lite mer under artikeln som SVT skrivit om 

samma händelse. 

 

Vid tredje artikeln, om mannen som friats för våldtäkt som Fria Tider skrivit, märker vi 

en liten peak då hen initialt ser bilden på en polisavspärrning. När hen senare läser 

rubriken och ingressen så stiger värdet. Under läsningen av SVT:s artikel om samma 

händelse går värdet upp från 1.12 µS till 1.23 µS och det värdet håller sig fram till slutet 

av artikeln.  

 

Nästa reaktion ser vi kort efter att artikeln från Fria Tider om Alan Kurdi visats på 

skärmen. Med hjälp av eye-trackern ser vi att personen inledningsvis fokuserat på 

rubriken och på Fria Tiders logga. Ytterligare en peak kommer när hen läser ingressen. 

Vidare under läsningen av artikeln ser vi dock inga peakar, utan nivån går stadigt nedåt. 

När hen läser artikeln från SVT om Alan Kurdi ser vi en reaktion då hen tittar på bilden 

samt läser rubriken. Men µS-värdet sjunker sedan genom hela läsningen och går ner 

från 1,78 µS till 1,28 µS.
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Skärmdump av resultatet för testperson 01. 

 

Testperson 02 

Vi ser en liten reaktion när första bilden kommer upp och Nyheter Idags artikel om 

attacken i Trollhättan uppenbarar sig. Vi ser dock inga märkvärdiga peakar under själva 

läsningen. När personen senare läser artikeln från SVT om händelsen ser vi en liten men 

stadig stigning i shimmern från 0.30 µS till 0.34 µS genom hela artikeln. 

 

Försökspersonen fortsätter sedan med artikeln om gruppvåldtäkten från Fria Tider och 

shimmern går upp från 0.22 till 0.35 µS och går ner under läsning. I artikeln från SVT 

reagerar personen när hen läser andra stycket. Det förekommer även reaktioner under 

kontrollintervjun. Under läsningen av de båda artiklarna om Alan Kurdi ser vi inga 

större reaktioner. Dock ser vi återigen reaktioner under kontrollintervjuerna där. 
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Skärmdump av resultatet för testperson 02. 

 

Testperson 03 

Testpersonen reagerar inte mycket under läsningen av skolattacken i Trollhättan från 

Nyheter Idag. Under kontrollintervjun stiger dock shimmern upp till 1,69 µS. 

Försökspersonen reagerar sedan när hen tittar på bilden från SVT:s artikel om 

skolattacken. Nivån sänks stabilt efter det tills hen byter sida och läser om att “en av de 

skadade eleverna dog senare på sjukhus”, då ser vi återigen peak. Shimmer-nivån går 

sedan ner väldigt mycket under läsning.  

 

Shimmern visar att artiklarna från Fria Tider och SVT om gruppvåldtäkten inte får 

testpersonen att reagera. Nästa märkvärdiga reaktion kommer först då hen läser artikeln 

om Alan Kurdi från Fria Tider. När hen läser att ”ingen av passagerarna hade livväst” 

går shimmern upp från 0.50 µS till 0.80 µS. Personen reagerar även på SVT:s artikel om 

Alan Kurdi och shimmer-nivån kommer då upp till 1,00 µS när hen läser att det var 12 

personer på en gummibåt som var knappt 5 meter. 
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Skärmdump av resultatet för testperson 03. 

 

Efter testperson 03 och innan testperson 04 ändrades ordningen på alla artiklar i testet.  

 

Testperson 04 

Första artikeln var från SVT om Alan Kurdi. Nivån stiger när hen tittar på bilden och 

läser rubriken och stigningen kommer upp till 0.73 µS. När nästa sida av artikeln 

kommer hålls en stabil nivå fram tills att hen läser “jag var tvungen att släppa mitt första 

barn för att hjälpa hans mamma men då var hon också död”. Shimmern stiger då till 

0.83 µS. När nästa artikel kommer upp, Fria Tiders artikel om Alan Kurdi, kommer en 

reaktion direkt när hen läser rubriken om att pappan ville ha gratis tandvård. Shimmern 

visar då en peak på 1.20 µS och går upp ytterligare under kontrollintervjun senare till 

1.47 µS. 

 

Personen reagerar inte mycket varken på artikeln från SVT om gruppvåldtäkten eller 

Fria Tiders artikel. Dock märker vi en liten reaktion när hen läster att “Muhammed heter 

egentligen någonting annat” i slutet av artikeln. Nivån stiger sedan under 

kontrollintervjun. Personen reagerar inte mycket på artikeln från SVT om skolattacken i 

Trollhättan förutom på bilden och ingressen. Nivån går ner under läsningen. Hen 
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reagerar återigen mer under kontrollintervjun. Vi ser en stigning från 1.15 µS till 1.51 

µS under intervjun. Personen reagerar starkare och mer på artikeln från Nyheter Idag 

om samma händelse och shimmern går upp till 1.77 µS. Shimmern stiger även till 2.03 

µS under kontrollintervjun. 

 
Skärmdump av resultatet för testperson 04. 

 

Testperson 05 

Första peaken ser vi under läsning av den första artikeln (SVT:s) om Alan Kurdi. Nivån 

går då upp från 2.60 µS till 3.32 µS. Under läsningen håller sig nivån stabil fram till att 

hen tittar upp på bilden. Då uppstår en till reaktion som uppgår till 3.86 µS. Hen 

reagerar igen när hen läser att “de försökte fly fyra gånger men blev upptäckta av 

turkiska kustbevakningen”. Under intervjun så stiger µS-värdet kraftigt. När personen 

ser artikeln från Fria Tider om Alan Kurdi kan vi se en liten reaktion men nivån sjunker 

efter det fram till att hen läser “gratis tandvård på skattebetalarnas bekostnad”, som 

framkallar en reaktion. Senare går nivån ner fram till kontrollintervjun där den stiger 

kraftigt från 2.45 µS till 5.25 µS. 

 

Artikeln från SVT om gruppvåldtäkten väcker inga starka reaktioner under läsningen 

men vi noterar en stor peak under kontrollintervjun. Shimmer kommer då upp till 7.20 

µS. Artikeln från Fria Tider om samma händelse visar en nedåtgående kurva och 
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återigen så reagerar hen inte under läsningen. Hen läser senare resterande artiklar utan 

några starka reaktioner. 

 
Skärmdump av resultatet för testperson 05. 

 

Testperson 06 

Personen läser om Alan Kurdi i SVT och vi ser en peak från 2.06 till 2.33 µS. Utifrån 

eye-trackern kan det avläsas att reaktionen kommer när hen läser första meningen i 

texten och kollar på bilden på pojken. En till reaktion uppstår när hen läser “kvar finns 

nu bara fadern Abdulahi Kurdi” och då går nivån upp med 0.23 µS. Ännu en reaktion 

kan avläsas när hen läser mellanrubriken “Tvingades släppa sina söner”. Hen reagerar 

också när hen läser “vi var 23 personer som gav oss iväg på en båt som inte var mer än 

fem meter”.  Nästa reaktion kommer då hen läser att pappan var tvungen att släppa ena 

barnet som redan var död för att rädda mamman. En till reaktion kommer då hen läser 

att “pappan vill att bilden på hans son ska öppna ögonen på människor över hela 

världen” och här kommer nivån upp till 2.30 µS. Under kontrollintervjun går nivån upp 

från 2.30 till 3.35 µS.  

 

Första reaktionen på nästa artikel, Fria Tiders artikel om Alan Kurdi, kommer när hen 

läser meningen “Alan dog tillsammans med sin mor och femårige storebror”. Då stiger 

nivån upp till 3.42 µS. Efter det börjar nivån sjunka men peakar igen när hen läser att 
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“familjen ville ta sig till Kanada för att få gratis tandimplantat”. Under kontrollintervjun 

går kurvan upp till från 2.90 µS till 4.10 µS. 

 

När SVT:s artikel om gruppvåldtäkten kommer upp på skärmen och testpersonen läser 

rubriken ser vi en reaktion. Efter det går dock nivån stadigt ner genomgående under 

läsningen. Under kontrollintervjun stiger nivån från 3.16 till 4.19 µS. I Fria Tiders 

artikel om den händelsen syns en liten reaktion när personen tittar på den tillhörande 

bilden för artikeln. Efter det går nivån stadigt nedåt under läsningen. Under 

kontrollintervjun ser vi att personen reagerar vid olika tillfällen och kommer upp till en 

maxnivå på 4.18 µS. 

 

SVT:s artikel om skolattacken leder inte till några större reaktioner förrän hen läser ett 

citat från statsministern där han säger att “vi känner med dem”. Nivån stiger då från 

3.11 till 3.71 µS. Efter det läser personen resterande artiklar utan några större 

reaktioner.  

 
Skärmdump av resultatet för testperson 06. 

 

Testperson 07 

Testpersonen reagerar direkt när hen ser bilden i artikeln om Alan Kurdi från SVT. Inga 

andra märkvärdiga peakar syns sedan under läsningen men nivån går sedan upp mer 
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under kontrollintervjun, från 1.40 µS 1.63 µS. Personen reagerar heller inte mycket 

under läsningen av Fria Tiders artikel om Alan Kurdi. Vi ser enbart en peak i 

kontrollintervjun (från 1.47 till 1.75 µS). 

 

SVT:s artikel om gruppvåldtäkten framkallar reaktioner när personen läser rubriken och 

ingressen (1.60 till 1.70 µS). Utöver det finns inga större reaktioner under läsningen 

eller under kontrollintervjun. Artikeln från Fria Tider om gruppvåldtäkten skapar en 

reaktion när personen ser bilden (1.60 till 1.70 µS). Vi ser att det framkallas en till 

reaktion, från 1.57 µS till 1.73 µS, när hen läser att “dessutom påträffades sperma från 

en av de andra våldtäktsmännen”. Nivån sjunker sedan under den resterande läsningen 

av artikeln. 

  

Personen läser “SVT Svärdman” och reagerar enbart då hen läser mellanrubriken “Tre 

personer avlidna”. Utöver den reaktionen ser vi inga anmärkningsvärda peakar under 

den resterande läsningen. 

 
Skärmdump av resultatet för testperson 07. 
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Diagram 1. Resultatet baseras på datan från GSR-analysen. Utgångspunkten för resultatet i 
diagrammet har varit att varje peak som registrerats under varje artikel räknats ihop för att få svar på 
vilken artikel som skapade flest reaktioner. Den artikeln som framkallade flest peakar räknades som 
den artikeln som deltagaren reagerade mest på. 
 
 
5.2 Del 2 – De kvalitativa intervjuerna 
Sammanfattning av kvalitativa intervjuer    

För att vara så konkreta som möjligt i redovisningen av resultatet, har vi valt att 

presentera en selektiv sammanfattning av transkriberingarna. Enligt Denscombe (2018) 

är det ytterst nödvändigt att vara selektiv och välja ut enbart citat och stycken från 

intervjuerna som är relevanta för syftet till studien. För att få svar på våra 

frågeställningar har vi ställt förutbestämda frågor men även frågor baserade på de 

reaktioner som visades i shimmern. I bilaga (8) presenteras transkriberingen från för-, 

kontroll- och postintervjun. I följande del sammanfattas transkriberingen av de 

kvalitativa intervjuerna. 

 

TP01: Personens högsta utbildning är gymnasieexamen.  

TP01 anser att SVT:s artikel om skolattacken i Trollhättan fick hen att reagera mer på 

grund av SVT:s sätt att beskriva situationen. Hen kände sig mer närvarande och på plats 

under läsningen av SVT-artikeln och menade även på att SVT skrev mer detaljerat än 

vad AM gjorde. När det kommer till artikeln om gruppvåldtäkten säger hen att AM:s 

artikel väckte mest reaktioner. Hen tyckte att AM:s skrivande var “flummigt” och blev 
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förvånad över det. SVT:s artikel väckte inte mycket känslor och hen säger att den 

kändes mer naturlig att läsa. AM:s artikel om Alan Kurdi kändes falsk direkt enligt 

TP01 och på grund av det tappade hen intresset under läsning. SVT:s Artikel om Alan 

Kurdi påverkade hen mer eftersom hen kände att “man var på plats”. TP01 tyckte 

sammanfattningsvis att texterna från SVT påverkade mest då hen kände att “man 

kommer in i läsningen på ett helt annat sätt”. Gruppvåldtäkten från AM tyckte hen 

kändes mer som skrattretande även om det var samma hemska händelse som det skrevs 

om. Personen berättar att hen förstod mestadels av texterna.  

 

TP02: Personens högsta utbildning är en gymnasieexamen.  

TP02 berättar att SVT:s artikel om skolattacken fick hen att reagera mer än AM:s artikel 

på grund av att de skrev mer detaljerat och att bilden lockade mer. AM-artikeln om 

gruppvåldtäkten fick personen att reagera mer än PS-artikeln om samma händelse på 

grund av den negativa vinklingen riktad mot invandrare som AM hade. ”Jag hade med 

mig mycket av den ilskan kvar när jag läste SVT:s artikel, jag var redan ledsen från 

innan”, beskriver hen. Personen ignorerade det mesta av AM:s artikel om Alan Kurdi då 

hen redan hade mycket information kring händelsen sedan tidigare och litade inte alls på 

det hen läste från AM. Artiklarna från PS väckte mest känslor, säger hen. AM:s artikel 

om gruppvåldtäkten fick hen att reagera mest för att den smutskastade invandrare och 

hen intog därför en försvarsposition. ”Jag kände att den var skapad för att trigga mig”, 

menar hen. TP02 tycker själv att hen förstod allt i artiklarna. 

 

TP03: Personens högsta utbildning är gymnasieexamen.  

Personen berättar att artiklarna om skolattacken i Trollhättan väckte gamla känslor till 

en början då hen lyssnat på dokumentärer om händelsen. AM:s artikel om det upprörde 

hen mer eftersom den kom först. Hen säger att hen inte reagerade mycket på artiklarna 

om gruppvåldtäkten och nämner att det är en hemsk händelse, men eftersom det, enligt 

hen själv, skrivs mycket om våldtäkter kändes dessa som två som några i mängden. Hen 

påpekar även att AM fokuserade mer på nationalitet än händelsen i fråga och att det var 

förväntat. TP03 reagerade på meningen “ingen på båten hade livväst” i artikeln om Alan 

Kurdi från AM och förklarar: “Det är för att de vill få det att framstå som att alla 

invandrare kommer hit för gratis pengar, gratis tandvård. Jag hade tagit bort alla mina 

tänder för att slippa en resa på en gummibåt över medelhavet“.  Personen reagerade 

även på SVT:s artikel om Alan Kurdi då hen läste att “det var 12 personer på en 

gummibåt som var knappt fem meter”. TP03 förklarar att hen blev äcklad av hur 

smugglare kan tjäna pengar på sådant. TP03 berättar att hen reagerade mest på AM:s 
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artiklar för att det kändes som att de ville peka ut invandrare.  Hen berättar även att hen 

reagerade mer på artiklarna om Alan Kurdi på grund av sitt förflutna som påminner om 

händelsen.  

 

Efter testperson 03 och innan testperson 04 ändrades ordningen på alla artiklar i testet.  

 

TP04: Personen har en kandidatexamen i infoteknik. 

TP04 reagerade mest på AM:s artikel om Alan Kurdi och berättar vad hen tänkte när 

hen läste rubriken: “Fan, är ni helt dumma i huvudet?”. Enligt hen själv väckte AM 

mest känslor. Av artiklarna som handlade om gruppvåldtäkten så väckte AM mest 

känslor. TP04 berättar att hen läst mycket kring händelsen och att hen blev förvånad 

över att AM skriver “sådant skit”. AM väckte mest känslor även här. Artiklarna om 

skolattacken fick hen att reagera på två olika sätt där PS-artikeln fick hen att bli mer 

upprörd. Dock säger personen “vad fan är det här för sida?” när hen läser artikeln från 

AM. Personen berättar att artikel 02 (AM, Alan Kurdi) väckte mest känslor för att den 

var okänsligt skriven och orimlig. Ett speciellt ord som hen mindes efter testet var ordet 

“afghaner”. Hen tyckte att hen förstod det mesta i texterna.  

 

TP05: Personen är utbildad sjöingenjör.  

Efter läsningen av SVT:s artikel om Alan Kurdi berättar personen att “Det känns som 

att jag har läst den här förr så jag blev frågande, jag vill veta vad som hände efter det 

och undrar hur det gick. Jag blev nyfiken.” Efter läsningen av AM:s artikel om samma 

händelse kände sig FP05 besviken på vinklingen och hen blev ifrågasättande och sade: 

“Jag kände inte igen tidningen”. AM väckte mest känslor av de två artiklarna, enligt hen 

själv. Efter att FP05 läst SVT:s artikel om gruppvåldtäkten berättar hen att “jag ville 

läsa mer av den här och vill kolla upp det lite mer på internet, jag blev nyfiken”.  

 

Efter läsningen av AM-artikeln om gruppvåldtäkten berättar hen att “jag blev förvånad 

över sättet de skrev på och blev skeptisk till texten redan från början. Det känns som att 

de ville väcka känslor i mig”. Personen reagerade även på att tidningen skrev 

“Muhammed heter egentligen något annat” och säger att “det var något som jag 

misstänkte under hela läsningen, jag tänkte att de kryddar till här”. Efter läsningen av 

SVT:s artikel om skolattacken i Trollhättan berättar FP05 att hen blev förvånad över att 

det hände i Sverige och blev irriterad över hur skolan hade hanterat situationen. Efter 

läsningen av AM:s artikel om skolattacken säger personen att hen blev upprörd under 

läsningen eftersom det var dåligt skrivet och kändes som tredjehandsinformation. 
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I postintervjun berättar FP05 att SVT-artikeln om skolattacken fick hen att reagera mest. 

Personen förklarar att “Jag tror att jag reagerade mest på den för att händelsen var så 

ovanlig”. Hen tyckte att AM påverkade hen mest känslomässigt. Personen tyckte att hen 

förstod allt av texternas innehåll.  

 

TP 06: Personen har en kandidatexamen i internationella samhällsstudier. 

Personen läste först artikeln från SVT om Alan Kurdi och berättar att hen blev ”äcklad” 

av hur man behandlar flyktingar i Turkiet och ”lite rädd” för vad andra får gå igenom. 

Efter läsningen av AM:s artikel om Alan Kurdi berättade försökspersonen att hen blev 

mest äcklad av deras sätt att skriva och lite rädd för vart utvecklingen av AM är på väg. 

Enligt personen själv fick AM-artikeln hen att reagera mer då hen inte visste att de 

skrev på detta sätt. 

 

Efter hen läst artikeln från SVT om gruppvåldtäkten sade FP06 att hen inte blev lika arg 

som på AM:s artikel, men att hen var mest förvånad över domen och skadeståndet, samt 

lite äcklad över situationen. Efter läsningen av AM:s artikel om gruppvåldtäkten 

berättar personen att hen blev förvånad och äcklad över hur tidningen valde att 

formulera sig i artikeln. Personen reagerade inte mycket på de resterande artiklarna. 

Artikeln hen reagerade mest på enligt hen själv var den om Alan Kurdi från AM. FP06 

tyckte att det tidningen försökte förmedla var extremt och orimligt. 

 

TP07: Gymnasieutbildning. 

Personen läste SVT-artikeln om Alan Kurdi och berättar att hen inte kände något för att 

nyheten var så uttjatad. TP07 läser om samma nyhet i AM och nämner i intervjun att 

hen tyckte att artikeln var skrattretande. Hen blev ledsen över skrivningen och lite 

äcklad av vinklingen. AM väckte mer känslor än PS enligt hen själv. Efter att FP07 läst 

SVT-artikeln om gruppvåldtäkten berättar hen att hen blev förvånad över hur 

rättssystemet funkar och äcklad av den som friats för våldtäkten. Artikeln från AM om 

våldtäkten gjorde TP07 förvånad över vinkeln och mest äcklad över händelsen. SVT:s 

artikel väckte mest känslor enligt hen själv. Anledningen till det var för att SVT 

fokuserade på själva nyheten och var bättre skriven. 

 

Efter att personen läst klart artiklarna om skolattacken frågar vi varför hen tror att hen 

inte reagerade så mycket. TP07 förklarar att hen är väldigt källkritisk som person och 

har läst mycket om den händelsen innan. Hen berättar även att hen inte tar just Fria 
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Tiders texter på allvar. Hen nämner också att det fanns irritation över sättet Nyheter 

Idag skrivit sin artikel. Artikeln som väckte mest känslor enligt hen själv var SVT:s 

artikel om våldtäkten och hen förklarar att den kändes orättvis.  

 

 
Diagram 2. Resultatet baseras på deltagarnas svar i postintervjun på frågan om vilken artikel som 
personen reagerade mest på enligt hen själv.  
 

 
Diagram 3. Resultatet baseras på svaren i kontrollfrågan efter varje artikel om vilken typ av känsla 
som varje artikel väckte. Resultatet utgår från en poängskala där en förstärkt känsla, till exempel 
”mycket arg”, värderades som 2 poäng. Svar där personen enbart svarade ”ja” på frågan om den 
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specifika känslan framkallades värderades som 1 poäng. Ett svar som ”lite ledsen” värderades som 
0,5 poäng.  
 

 
Diagram 4. Det totala resultatet av diagram 3 fördelat mellan de två medietyperna.  

 

6 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av resultaten från de laboratoriska texterna och från 

de kvalitativa intervjuerna. Analysen presenteras tematiskt utifrån teman som kunnat 

urskiljas. 
  

6.1 Den källkritiska inställningen 

De laboratoriska testerna och de kvalitativa intervjuerna visar inte på några stora 

skillnader när det kommer till vilka artiklar som väckte flest och starkast reaktioner (se 

diagram 1 & 2). Diagram 4 visar även på en jämn fördelning mellan de två 

medietyperna (AM & PS) bland totalt antal känslor som väcktes under läsningen. I post-

intervjuerna framkommer det däremot att majoriteten av deltagarna har en mer 

källkritisk inställning till artiklar från AM än artiklar från PS. Det kan vara en anledning 

till varför AM inte väcker starkare känslor hos deltagarna. Precis som McLuhan (1964) 

påpekar så uppfattas ett meddelande, en artikel i detta fall, olika beroende på vilket 

medium som sänder ut det. Med utgångspunkt i att majoriteten av deltagarna har en 

källkritisk inställning till AM i kombination med McLuhans teori kan vi göra 

tolkningen att deltagarna inte reagerade på artiklarna från AM på grund av deras 

tidigare kunskaper eller okunskaper om själva mediet och att de gick in med 
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inställningen om att inte tro på det som skrivits redan när de fick se källan till artikeln. 

Eye-trackingen visade även på att alla deltagare fixerade sina ögon på avsändarens 

logga direkt när varje artikel dök upp, vilket betyder att deltagarna registrerade 

avsändaren redan från början. McLuhans (1964) teori om att ”The medium is the 

message” kan därför mycket väl appliceras här. I synnerhet när det kommer till artikeln 

om Alan Kurdi i AM, då testperson 02 och 01 förklarar sina tankar enligt följande:  

  
”Jag hade lite information om den här händelsen, så just det här med tandvård hit och dit litade 
jag inte på och jag ignorerade det. Det var kanske därför jag inte reagerade mycket.” TP02 
 
”Jag kände direkt att det var falskt, det låter inte alls sannolikt. Jag tappade intresset under 
läsning på grund av att jag kände att den var falsk.” TP01 
 

Ingen av deltagarna i studien uppgav i förintervjun att de får sina nyheter till vardags 

från AM, vilket kan vara ett skäl till den källkritiska inställningen som fanns. Holmberg 

(1994, s. 59) skriver att ”mening blir till i mötet mellan en konkret läsare och en konkret 

text” när det kommer till receptionsämnet och att läsarens bakgrund spelar stor roll i hur 

texten uppfattas. Vi kan se att deltagarna i studien inte uppfattade texterna från AM som 

trovärdiga och det kan bero på att ingen av dem fann någon mening i texterna då de inte 

använder AM som vardaglig källa för sina nyheter. Det kan också bero på deras 

kulturella bakgrunder, precis som Holmberg (1994) skriver är en viktig aspekt när det 

kommer till receptionen. Flera av deltagarna förklarade i den kvalitativa intervjun att de 

kopplade artiklar i AM till sina egna bakgrunder och såg det som en sorts provokation. 

När det kommer till artiklar i PS om händelser som kunde kopplas till deras bakgrunder 

var det inte en provocerande känsla som framkallades, där var det mer medlidande och 

förståelse. 

 
”Det känns att jag går in i en defensiv roll när det skrivs så om invandrare. Jag blir lite mer 
såhär, att jag ställer mig till försvar, det är min första reaktion. Liksom, ska ni smutskasta oss 
ännu mer?” TP02 

 
”Alltså det är för de vill få det att framstå som att alla invandrare kommer hit för gratis pengar, 
gratis tandvård. […] Men just när det kommer till flyktingvågen så har ju min pappa tagit samma 
väg…” TP03 
 
 

Det kan kopplas till receptionsanalysen där vi ser att det faktiskt är möjligt att utläsa hur 

innehållet i artiklarna förstås och vilken inställning deltagarna har till det, precis som 

Höijer (1994) beskriver möjligheterna inom receptionsforskningen. Vi tolkar det som att 

AM framkallar mer provokation med sina texter, speciellt hos personer som har tidigare 

erfarenheter av det som skrivs eller som känner någon form av igenkänning. Camauër 
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(2002) menar också på att en text tolkas utifrån en persons tidigare erfarenheter och att 

det påverkar den slutgiltiga uppfattningen. Samtidigt kan vi, utifrån de kvalitativa 

intervjuerna, utläsa att majoriteten av deltagarna uppfattar AM som invandrarkritiska 

och tycker att det finns en bakomliggande agenda bakom deras artiklar. Även här kan 

McLuhans (1964) teori om att ”The media is the message” användas för att förstå varför 

den här inställningen finns. AM blir inte enbart en avsändare av en nyhetsartikel för 

deltagarna, utan en avsändare med ett tydligt, underliggande budskap som sedan gör att 

det skapas provokation. Det fanns dock inga märkvärdiga skillnader i antalet peakar i 

GSR-analysen mellan deltagarna som uppfattade artiklarna på det sättet och de som inte 

gjorde det. 

 

I Holts (2016) studie framgår det att vissa AM enbart riktar sig till människor som redan 

har de åsikterna och tankarna som de (AM) vill förmedla. Det kan vara en anledning till 

varför deltagarna i den här studien inte höll med om det som skrevs i AM då de inte har 

dessa åsikter. Andra AM ville å andra sidan övertyga och värva fler läsare från 

motståndarsidan med sina artiklar (Holt, 2016), vilket vi inte kan se har skett under 

testerna med våra deltagare. 

 

En annan anmärkningsvärd tolkning som kan göras utifrån testerna är att högre 

utbildade personer hade en än mer källkritisk inställning till AM, även om majoriteten 

hade en grundlig källkritisk inställning. Denna upptäckt stämmer överens med analysen 

som gjordes av Zaller och Prices (1993). I deras studie kom de fram till att personer 

med en akademisk bakgrund hade en tendens att läsa artiklar med större försiktighet och 

noggrannare källkritisk granskning än vad personer utan en akademisk bakgrund gjorde. 

Vi märkte att TP04, TP05 och TP06 hade en tydlig källkritisk inställning till det de läste 

vilket kan bero på deras akademiska bakgrund.  

 

6.2 Uppskjutna känslor 
Vi valde att ha med kontrollfrågor mellan varje artikel för att tydligare kunna 

specificera vilken känsla eller vilka känslor som framkallades av varje artikel. Resultatet 

(se diagram 3) visade att AM:s artiklar framkallade fler upprörda och arga känslor än 

vad PS gjorde. PS artiklar genererade istället fler ledsna och förvånade känslor. Det var 

inte förrän under kontrollfrågorna som shimmern uppfattade starka känslor och visade 

på peakar som kunde användas för analys. Hall (1999) beskriver överföringen av ett 

meddelande och menar på att det krävs en avkodning från läsaren för att det ska kunna 

omvandlas till ett socialt handlande. Det är också först då som meddelandet får en 
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betydelse, enligt Hall. Det kan vi understryka med resultaten från shimmern som visar 

att känslorna förstärks när personer får prata om artiklar som de läst. Under läsning 

märktes inga stora svängningar eller peakar hos majoriteten av deltagarna, men när de 

väl fick reflektera över artiklarna och prata om dem, vilket kan ses som ett socialt 

handlande, steg kurvan och fler och högre peakar registrerades. Alla deltagare hade fler 

peakar under kontrollfrågorna än under själva läsningen av artiklarna.  

 

Detta kan liknas vid samtal som förs på till exempel arbetsplatsen eller i skolan mellan 

personer som diskuterar en händelse. Vi menar på att det är troligt att riktiga känslor 

väcks först när människor väl får prata om något de läst och inte under tiden de läser 

artiklar. Hall (1999) kan ha rätt i att det krävs en avkodning innan ett socialt handlande 

utförs och vi tror att det är möjligt att avkodningen görs under läsning men att känslorna 

inte kommer fram förrän artikeln diskuterats eller på något sätt delas med någon annan. 

Om artikeln inte delas på något sätt lagras känslorna istället och får aldrig utrymme att 

komma ut. Det kan förklaras som att känslorna skjuts upp eller fördröjs tills att 

personens tankar om en artikel får ventileras. Detta kan vara ett skäl till varför vi inte 

fick några större reaktioner under läsningen i våra tester.  

   
6.3 Hur det skrivs påverkar mer än vad som skrivs 
De laborativa testerna visade att en större andel av försökspersonerna reagerade mer på 

hur en nyhet var skriven än själva nyheten i sig. Detta gäller både PS och AM. Vi kan 

konstatera att PS-artiklarna oftast väckte mer reaktioner på grund av att de skrev mer 

detaljerat kring historien och tog upp mer fakta som var relevant, enligt deltagarna. Det 

understryks bland annat av TP01 som förklarar varför PS artikel om Alan Kurdi väckte 

mer reaktioner än AM:s artikel:  

 
”Av SVT fick man mer detaljerat, man kom in i situationen och det kändes som att man var mer 
på plats, om man säger så. Av artikeln i Fria Tider kände jag inte alls samma sak, SVT skriver 
mer på ett annat sätt. Jag blir intresserad av läsningen på så vis. De beskriver som att man är där 
fast man inte är där. Jag kom in i deras text lättare. Det kändes mer normalt att läsa den.” TP01 

 
”SVT:s artiklar väckte mest känslor för att de fokuserade på själva nyheten och var bättre 
skrivna.” TP07 

 

En tydlig slutsats som kan dras från vårt resultat är att alla försökspersoner accepterade 

texterna de läste från PS. Försökspersonerna avkodade PS-artiklarna utifrån den 

dominerande tolkningen, som baseras på Halls (1999) modell, som innebär att 
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mottagaren accepterar hela texten och uppfattar läsningen som helt naturlig. Vi kunde se 

två skäl till det. Det första är att textens utformning och retorik väckte ett intresse hos 

läsarna till att vilja fortsätta läsa. Texterna från PS uppfattades som mer beskrivande och 

en upprepande beskrivning av texterna från PS var ”att det kändes som att man var på 

plats”. En annan anledning är att PS som medium har en hög trovärdighet i Sverige och 

utifrån det tenderar personer som läser texterna från PS att avkoda dem utifrån Halls 

(1999) dominerande tolkning i större utsträckning. Vi gör tolkningen att de reaktioner 

som PS framkallade hos testpersonerna var grundade på själva nyhetshändelserna i sig 

och inte på sättet artiklarna var skrivna på. 

 

När det gäller AM:s sätt att skriva kunde vi se två mönster i deltagarnas reaktioner. Ett 

mönster var att felformuleringar och grammatiska fel i texten väckte negativa känslor 

hos vissa av testpersonerna. Artikeln om skolattacken från AM väckte inte några 

reaktioner som grundandes på nyhetshändelsen utan det som väckte reaktioner var det 

särskilda sättet nyheten var skriven på.  

 
”Vad är det här för skitsida? Jag har aldrig sett sidan innan. Jag blev väldigt källkritisk. Texten i 

artikeln var väldigt konstigt formulerat.” TP04 

 
”Jag blev irriterad över hur den var skriven” TP07 

 

Ett annat mönster var att AM väckte känslor på grund av att försökspersonerna 

uppfattade deras retorik som orimlig, främlingsfientlig och triggande. Efter läsning av 

AM:s artiklar beskrev några av testpersonerna vad de kände: 

 
”Den här fick mig att reagera mest då jag inte visste att de hade skrivit om det på det här sättet.  

Jag tycker att AM var för extrema. Det de försökte förmedla var extremt, det var typ helt 
orimligt.” TP06 

 
”Fria Tiders texter tar jag inte ens på allvar.” TP07 

 
”Alternativa medier skriver mer med andra formuleringar. Det kändes som att de försökte väcka 

mer känslor i mig med sina formuleringar, medan att läsa SVT kändes som att läsa fakta.” TP05 

 

Utifrån testpersonernas egna beskrivning om hur de uppfattade AM:s texter och vad de 

kände efter de läst texterna kunde vi konstatera att AM:s texter alltid avkodades utifrån 

Halls (1999) oppositionella tolkning. Det innebär att mottagaren inte accepterar något 
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av texten, även om han eller hon förstår allt. Skiljer sig texten från normens 

referensramar blir avkodningen då helt enligt de egna referensramarna och läsaren 

avkodar inte meddelandet på det vanliga och föredragna sättet (Hall, 1999). Halls teori 

stämmer överens med vårt resultat då testpersonerna visar två sätt av den oppositionella 

tolkningen där de antingen ignorerar en artikel eller visar en känslomässig reaktion 

grundad på textens avvikelse från de egna referensramarna. 
 
”SVT:s texter litade jag på mer på för det har hänt att jag läser från  
dem också. De andra var ganska kassa måste jag säga. De hänvisar  
inte till källor, de förklarar inte var de får sina uppgifter ifrån.” TP04 
 
 

6.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att deltagarna hade en mer källkritisk inställning 

till AM jämfört med PS. Även om shimmern inte visar att det finns större skillnader i 

hur personerna reagerar på artiklarna visar de kvalitativa intervjuerna att AM:s artiklar 

inte togs på allvar. Det handlar främst om att deltagarna har en stor misstro mot vad AM 

står för och skriver om.  

 

Resultaten visar även att reaktionerna kommer först när personerna får tänka tillbaka på 

vad de läst och prata om det. Det är alltså inte under själva läsningen som mestadels av 

känslorna framkallas. För att en artikel ska väcka känslor behöver den alltså diskuteras 

med andra människor, annars kommer inte känslorna fram på samma sätt.  

 

En annan upptäckt är att deltagarna lade stort fokus på hur en artikel var skriven och 

kunde i vissa fall distraheras av, enligt dem, felformuleringar och andra fel i artikeln. 

Deltagarna tyckte även att PS skrev sina artiklar mer detaljerat och skapade en mer 

närvarande känsla i sina artiklar, vilket påverkade uppfattningen av texten. Deltagarna 

hade större acceptans för artiklar från PS än från AM.   

 

7 Slutsatser och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka reaktioner som framkallas hos en grupp 

läsare av att läsa utvalda artiklar från PS kontra AM, visa vad de fokuserar på och 

därefter tolka deras känslor för att analysera hur PS och AM uppfattas av dem. 

 

Vår frågeställning, ”Hur reagerar läsare på nyheter från PS respektive AM?”, kan 

besvaras med att läsare reagerar relativt lika när det kommer till de laboratoriska 

testerna men att det skiljer sig avsevärt utifrån deltagarnas egna utsagor. Eye-trackingen 
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och GSR-analysen gav oss inte några större indikationer på att nyheter från PS 

respektive AM skapar olika reaktioner. Däremot framkommer det i de kvalitativa 

intervjuerna att deltagarna reagerar på nyheter från PS på ett mer positivt sätt. Nyheter 

från AM beskrivs negativt och mycket har sin grund i att AM har en låg trovärdighet 

bland våra deltagare vilket gör att artiklarna därifrån inte tas på allvar.  

 

Vår underfrågeställning, ”Vilka skillnader och likheter finns i hur läsare uppfattar 

nyheter från PS respektive AM och varför?”, innefattar flera aspekter. Likheterna som 

vi kan se är att läsarna ställer sig emot nyheter från AM i mycket högre utsträckning än 

nyheter från PS. Nyheter från AM accepteras inte av deltagarna och de ställer sig emot 

informationen som kommer från AM. Ett tydligt mönster bland deltagarna är att de 

menar på att AM inte är trovärdiga och att det gäller att vara källkritisk när det kommer 

till artiklar från AM. De ställer sig inte emot någon av artiklarna från PS och accepterar 

allt som skrivs i de artiklarna. Flera av deltagarna påstår också att PS har ett helt annat 

sätt att skriva på vilket gör dem mer trovärdiga men också mer behagliga att läsa. Vi 

tror att det beror på att AM har ett dåligt rykte bland våra deltagare och att de gör aktiva 

val att inte ta del av nyheter därifrån. PS har å andra sidan ett gott rykte bland dem och 

vissa uppger också att de brukar läsa nyheter från PS regelbundet. Det finns skillnader i 

vilken artikel som fick deltagarna att reagera mest. Shimmern visade att artiklarna om 

Alan Kurdi från både PS och AM fick deltagarna att reagera mest. Den kvalitativa 

intervjun visar dock att artikeln om Alan Kurdi från AM och artikeln från PS om 

skolattacken fick deltagarna att reagera mest.  

 

Deltagarna uppfattar artiklar från PS som mer välskrivna och artiklar från AM som 

mindre välskrivna. Det påverkar också den generella uppfattningen och läsningen av 

artiklarna då det ofta ger ett negativt intryck när en artikel inte är välskriven, vilket är ett 

skäl till varför AM:s artiklar inte uppfattads som seriösa bland deltagarna. Majoriteten 

uppger att PS beskriver händelser bättre och mer detaljerat vilket gör att läsaren känner 

sig närvarande i artikeln och får en klar bild av vad som hänt.  

 

Vi kan utläsa vissa skillnader när det kommer till graden av källkritik där de deltagarna 

som har en akademisk bakgrund tenderar att vara ännu mer källkritiska och försiktiga 

när det handlar om artiklar från AM. De har också en tendens att direkt rikta blicken 

mot avsändaren direkt när en ny artikel dyker upp, visar eye-trackern. De personer som 

inte har en akademisk bakgrund tittar också på avsändaren men inte lika snabbt, utan 

där är bilden och rubriken det som fångar deras ögon först. Vår studie visar också att 
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deltagare uppfattar artiklar olika beroende på deras bakgrunder och tidigare 

erfarenheter, precis som Holmberg (1994) och Camauër (2002) också menar på är något 

som är viktigt att ha med sig när det kommer till receptionen. Deltagare som har en 

utländsk bakgrund förklarar det i den kvalitativa intervjun och menar på att det känns 

som att AM provocerar eller försöker provocera dem. 

 

Som svar på vår sista underfrågeställning, ” Hur avkodas nyheter från AM o PS, efter 

Halls teori?”, kan det sägas att deltagarna avkodar nyheter från AM som icke-sanna och 

nyheter från PS som sanna. Utifrån Halls (1999) modell om den dominerande 

tolkningen, den förhandlande tolkningen och den oppositionella tolkningen kan vi dra 

slutsatsen att deltagarna ställde sig emot alla artiklar från AM, alltså hade en 

oppositionell tolkning. De hade den dominerande tolkningen för alla artiklar från PS 

och höll med om allt som stod där.  

 

Vi märker också att kontrollfrågor har en effekt av att framkalla känslor hos människor. 

Shimmern visar att när deltagarna får prata och reflektera över en artikel kommer fler 

känslor fram. Vi ser det som väldigt intressant och tror att det talar för att människor 

inte kan framkalla starka känslor genom att bara vara tysta och läsa en artikel. Deras 

känslor och tankar måste ventileras för att kunna komma fram.  

 

För framtida forskning har vi som förslag att undersöka ett bredare empiriskt material, 

alltså fler artiklar från flera olika nyhetskanaler, med flera testpersoner för att få ett mer 

omfattande resultat att analysera. Eye-tracking och GSR-analys hade mycket väl kunnat 

användas i en sådan studie också, även om det hade inneburit ett betydligt större arbete. 

Eftersom den här studien är avgränsad till public service och alternativa medier kan de 

etablerade medierna ställas mot alternativa medier i framtida forskning. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Samtyckeskontrakt 

 

 



  
 

II 

 



  
 

III 

 
Bilaga 2 – Transkriberingar 

TP01 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

      Det kändes väldigt skumt när jag läste den första artikeln om våldtäkten. Det 

kändes jävligt skumt. Men den jag reagerade mest på tror jag att det är den sista 

och även den andra artikeln om svärdmannen. 

Varför? 

De skriver mer på ett annat sätt. Jag blir intresserad av att läsningen på så vis. 

De beskriver som att man är där fast man inte är där. 

2. Vilka ord lade du märke till? Varför la du märke till dessa ord? 

Dömas, jag visste inte att det stavades med ett m. Det stod så lustiga grejer i 

vissa artiklar så kommer inte ihåg. 

 

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför?  

SVT, de andras sätt att skriva låter värre än i “byboda” om vi säger så. 

      Följdfråga: Hur mycket tänkte du på vart artikeln kommer ifrån när du 

läste?  

      Hade jag inte sett artikeln så hade jag förstått direkt vilka som kom från 

alternativa medier. Alla har vi idioter som delar sånt på Facebook, och man 

tänker är ni helt jävla blåsta? Det verkar som att folk bara delar utan att kolla vad 

det står.  

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

Bra var att man skriver mer om händelsen och runt om, SVT:s sätt att skriva 

med andra ord. Dåligt tyckte jag var Fria Tiders sätt att skriva.  

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

Man blir ju mer påverkad av SVT:s texter för man kommer in i läsningen på ett 

helt annat sätt. Våldtäkten från fria tider kändes mer skrattretande även om det är 

samma hemska grej som de skriver om. Det tar inte många rader innan man 

tänker att det här inte är seriöst.  

7.Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier? 

      Inte så mycket, jag har en på hela min Facebook som delar sånt, en typisk 60-

åring som inte kört utanför 50-vägarna hemma.  



  
 

IV 

7. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Förstod en del, jag var lite nervös. 

8. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi 

borde fråga? 

Att det ni gör verkar seriöst, det måste jag säga, det var intressant att se hur man 

själv reagerar och vart man kollar. Jag brukar inte tänka på det. 

 

TP02 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

Jag reagerade mest på gruppvåldtäkten från Fria tider. 

Varför? 

Mest för att det kändes som ännu en artikel som smutskastar invandrare samt brottet 

i sig reagerade jag på. Jag kollade mest kritiskt på den än jag kollade på de 

andra. Den kändes som att den var skapad för att trigga mig.  

2. Vilka ord lade du märke till? Varför la du märke till dessa ord? 

Jag reagerade på ett ord men jag kommer inte ihåg exakt vilken det var. SVT hade 

ett mer korrekt språk och lite bättre uppbyggnad av språket medan alternativa 

medierna hade ett vardagsspråk. 

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

SVT, för att språket var bättre, rubriken var seriös och det fanns mer information 

kring själva händelsen. 

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

      Det kändes som jag fick mer övergripande information från PS och det var bra. 

Dåligt var att vissa rubriker kändes som att de var skrivna för att trigga mig, som 

tex. “Betalar du skatt i Sverige? Då går dina pengar till Muhammed”. 

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

 Det känns som att jag går in i en defensiv roll när det skrivs så om invandrare. 

Jag blir lite mer såhär, att jag ställer mig till försvar, det är min första reaktion. 

Liksom, ska ni smutskasta oss ännu mer? Andra reaktionen är när invandrare 

generellt gör bort sig, så det var det som jag reagerade mest på. 

7. Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier? 

Ganska mycket, speciellt från Facebook så poppar det upp ganska mycket. 



  
 

V 

8. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Förstod nog allt. 

9. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller       

tycker vi borde fråga? 

             Inget specifikt jag försökte fokusera mest på texten och tänkte på om de      

triggade mig eller inte. Det var riktigt intressant att vara med på detta. 

 

TP03 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

Svärdmannen från SVT väckte mest känslor för att han gick in och han trodde att 

han var med i Star Wars, hade hörlurar på sig och slaktade folk på ett så äckligt 

sätt.  

2. Vilka ord lade du märke till? Varför la du märke till dessa ord? 

Meningen ”betalar du skatt i Sverige, då går dessa skattepengar till 

Muhammed”. 

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

SVT skulle jag säga, för att det är mest känt.  

Följdfråga: Om du får utgå från det du läste, vilken var mest trovärdig då? 

      SVT, för att de förklarade hela grejen istället för att fokusera på invandringen. 

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

      Fria tider tyckte jag dåligt om för att de inte försöker förklara själva grejer utan 

leder till en grej som inte har med själva grejen att göra. Jag tror inte att han 

skulle betala så mycket pengar till en smugglare, riskera hela sin familj för att 

laga sin tand. Med de pengarna hade han kunnat laga tanden i Turkiet. 

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

 Det påverkar inte mig direkt men det var tråkigt att läsa det, inget jag lär mig 

utan jag blir ledsen och nedstämd och att det sker så nära och det sker säkert just 

nu. Därför läser jag sällan nyheter. 

7. Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier? 

Inget alls, jag har blockerat allt alternativt.  

Följdfråga: När du läser en artikel brukar du kolla vilken källan är? 

Ja det gör jag, det är något jag lärt mig från skolan att alltid kolla vart källan 

kommer ifrån och vem skrivaren är. 



  
 

VI 

8. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Jag har ju lyssnat på dokumentären om svärdmannen så den förstod jag bra och i 

den sista artikeln om pojken förstod jag allt också. Men resten av texterna 

förstod jag en del av. 

9. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi 

borde fråga? 

Nej, tycker att det var roligt att jag kunde vara med men tråkigt att läsa texterna. 

 

TP04 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

      Alan Kurdi-artikeln från Fria Tider. För att det är orimligt skrivet och väldigt 

okänsligt.  

2. Vilka ord lade du märke till? Varför lade du märke till dessa ord? 

Sättet de etiketterar människor på, afghaner och att de preciserar landet personen 

kommer ifrån.  

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

      SVT:s texter litade jag på mer för det har hänt att jag läser från dem också. De 

andra var ganska kassa måste jag säga.  

De hänvisar inte till källor, de förklarar inte vart de får sina uppgifter ifrån. 

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

Bra att de täcker med väsentliga uppgifter, t.ex. siffror och så. Sedan känns det 

som att de pratar med rätt människor. Dåligt är att AM skruvar upp förklaringar 

av saker och vrider. Sen var det intressant att se hur man kan skriva om samma 

händelse med så olika perspektiv. 

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

 I och med att jag kände till alla storys så påverkade det inte mig så mycket. När 

jag läste dem första gången påverkade det mig mer. Det som påverkade mig var 

också hur man kan fokusera på olika saker. SVT var neutrala så de påverkade 

mig inte så mycket. Fria Tider och Nyheter Idag gjorde mig mest arg, jag känner 

mig lite smutsig efter jag läst skiten.  

7. Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier? 

Inte så mycket, det är mer att själv söker upp det i sådana fall av intresse.  



  
 

VII 

8. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Förstod det mesta.  

9. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi 

borde fråga? 

 Inget jag kan komma på, men kul test.  

 

TP05 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

 Den näst sista tror jag för att jag tänker att man måste ha bränt några spärrar för 

att kunna gå loss med svärd i en skola.  

2. Vilka ord lade du märke till? Varför la du märke till dessa ord? 

 Inte mer än svärd. 

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

SVT var mer trovärdiga, de skrev annorlunda. AM skriver mer med andra 

formuleringar. Det kändes som att de försökte väcka mer känslor i mig med sina 

formuleringar. Att läsa SVT kändes som att läsa fakta. 

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

Vet inte. 

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

 Jag har inte läst dem förut. Men jag känner inte att de har påverkat mig så 

mycket. Dock väckte AM mest känslor. Sen om det påverkade mig så tror jag 

inte det gjorde det. 

Hur mycket tänker du på vart texten kommer ifrån? 

Jag är väldigt noga med att kolla källan. 

7. Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier? 

Mycket, mycket delningar med folk som man är vän med kanske på Facebook 

men inte i verkligheten om man säger så. 

8. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Jag förstod allt. 

9. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi 

borde fråga? 

 Bra frågor. 

 



  
 

VIII 

TP06 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

 Alan Kurdi-artikeln från Fria Tider, för jag tycker att den var för extrem. Det de 

försökte förmedla var extremt, det var typ helt orimligt. 

2. Vilka ord lade du märke till? Varför la du märke till dessa ord? 

 Illegala invandrare, asylsökande.  

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

SVT var mest trovärdiga, för att jag har någorlunda koll på vad de står för och 

vad de brukar skriva och att de är oberoende. Så det känns som att man får en 

bra bild av dem. 

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

Vet inte. 

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

      Känner att jag blivit mer källkritisk och observant. 

7. Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier? 

Inte så mycket. 

8. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Förstod allt. 

9. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi 

borde fråga? 

Jätteintressant.  

 

TP07 

1. Vilken artikel reagerade du mest på? På vilket sätt och varför?  

 Våldtäkten från SVT, det kändes så orättvist och hur svaga drabbas. 

2. Vilka ord lade du märke till? Varför la du märke till dessa ord? 

 Afghanska män och svensk tvåbarnsmamma. För att de försöker skapa 

kontraster, det kanske är sant men jag vet inte vad det bidrar med. 

4. Vilken av mediekanalerna kändes mest trovärdig? Varför? 

SVT, mest för att de skrev väl och sakligt. 

5. Vad tyckte du var bra och/eller dåligt med texterna? 

Vet ej. 

6.  Hur känner du att dessa texter har påverkat dig? 

 Äcklad av våldtäkts-artikeln. 



  
 

IX 

7. Hur mycket aktivitet har du sett från de alternativa medierna på sociala 

medier?  

Ofta.  

8. Hur mycket tycker du själv att du förstått av de nyheter du såg under 

testet? 

Det mesta. 

9. Finns det något du ännu själv gärna vill tillägga, undrar över eller tycker vi 

borde fråga? Nej. 


