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Sammanfattning 
 

Titel: Kommunikationskanaler och kunskapsgenerering 
Bakgrund – Digitaliseringen ökar ständigt och i och med utvecklingen ökar även internets 

betydelse för politisk kunskapsgenerering. Den digitala utvecklingen har medfört en mängd 
problem som kan störa den rådande demokratin då många individer skapar sin politiska identitet 

genom sociala medier som kommunikationskanal. Utöver att många tillhörande den yngre 

generationen använder sociala medier som sin främsta kommunikationskanal finns det även oro 
att individer tenderar att undvika nyheter på grund av rådande skepticism. Skepticismen har växt i 

takt med att fake news har ökat, främst sedan det amerikanska presidentvalet 2016, och även om 
falska nyheter identifieras och tillrättagörs är det ofta den falska informationen som blir 

ihågkommen. Vidare är det även av vikt att belysa att informationsspridningen via digitala medier 

är så pass omfattande att individer inte hinner vara källkritisk gentemot all rapportering. Sociala 
medier har även kommit att bli en plattform som utnyttjas för att främja dolda avsikter, 

exempelvis att politiker använder sig av botar för att generera popularitet. Ytterligare har dagens 
journalism påverkats av den digitala utvecklingen och har förändrat hur nyheter sprids på digitala 

forum. Slutligen uppfattar många individer att de inte längre behöver aktivt söka upp nyheter och 

vidare generera kunskap då de menar att viktiga nyheter alltid når dem, även kallad “news-finds-
me”.  

Syfte - Syftet är att skapa förståelse för relationen mellan kommunikationskanaler och 
kunskapsgenerering inom kontexten av politiskt engagemang, digitalisering och nyhetsskepticism.  

Metod - Studien genomfördes genom flermetodsforskning då den empiriska datan har samlats in 

genom en kvalitativ samt kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen bestod av sex 
semistrukturerade intervjuer medan den kvantitativa undersökningen genomfördes genom en 

omfattande enkätundersökning.  
Slutsats - Allt fler väljer bort traditionella medier och därför bör det ske en förändring i hur 

kunskapsgenerering sker. Det finns en tydlig relation mellan kunskapsgenerering och 

kommunikationskanaler. Resultatet påvisar att det är de digitala medierna som ligger till grund för 
den förändring som har skett vid kunskapsgenerering snarare än vilken generation man tillhör. 

Slutligen menar vi att en avgörande faktor för kunskapsgenerering är viljan att aktivt söka upp 
kunskap och att inte vänta på att nyheter hittar mig.   

Nyckelord– Kunskapsgenerering, kommunikationskanal, fake news, digitalisering, 

nyhetsskepticism, politik  

 



 

Abstract  
 
Title: Communication channels and knowledge generation 
Background – Our digitalized society is constantly increasing, and with the development, the 
importance of the Internet for political knowledge generation is also increasing. The digital 

development has caused a series of problems that can disturb the prevailing democracy due to that 

many individuals create their political identity through social media as a communication channel. 
In addition to the fact that the majority of the younger generation use social media as their 

primarily communication channel, there is also cause for concern that individuals tend to avoid 
news due to current news skepticism. News skepticism has grown as fake news has increased, 

especially since the US presidential election in 2016, and even though fake news is identified and 

corrected, it is often the fake information that people tend to remember. Furthermore, it is also 
important to emphasize that the dissemination of information through digital media is extensive to 

the extent that individuals cannot be source critical towards it all. Social media has also become a 
platform that is used to promote hidden intentions, for example, that politicians use bots to 

generate popularity. Further, today's journalism has been influenced by digital developments and 

has changed how news are spreading on digital platforms. Finally, many individuals perceive that 
they no longer need to actively seek out news and to further generate knowledge because they 

personally stress the fact that important news always finds them, also known as "news-finds-me". 
Aim - The aim is to create an understanding of the relationship between communication channels 

and knowledge generation within the context of political involvement, digitalization and news 

skepticism. 
Methodology - The empirical material is based on a mixed method research and the empirical 

data has been collected through a qualitative and a quantitative survey. The qualitative research 
method consisted of six semi-structured interviews in contrast to the quantitative research method 

that consisted of a survey. 
Conclusion – An increasing amount of people deselect traditional media and it should therefore 

be a change in how knowledge generation occurs. Furthermore, there is a distinct relationship 

between knowledge generation and communication channels. The result shows that digital media 
are the basis of the change that has taken place in knowledge generation rather than the generation 

of which you belong. Finally, we believe that a crucial factor for knowledge generation is the 
desire to actively seek out knowledge and not to wait for news to find you. 

Keywords- Knowledge generation, communication channels, fake news, digitalization, news 

scepticism, politics 

  



 

Begreppslista 

 
Algoritmer - Är en procedur som genomför en beräkning alternativt löser ett uppstått problem 

genom en mängd olika steg (NE 2018). 

Botar - program som självständigt utför komplicerade operationer, eventuellt med inslag av 

artificiell intelligens (IT-ord 2018). 

Nyhetsskepticism - Skeptiskt och kritiskt tänkande kring nyheter som personen i fråga har 

stött på i olika kommunikationskanaler (Fletcher och Nielsen 2018).  

Sociala botar - En vidareutveckling av det begreppet botar men det appliceras istället i en 

social kontext samt inom kommunikation (Grimme et al 2017).  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
“Allt fler kopplar upp sig allt mer i Internetsverige och allt färre lämnas kvar i ett digitalt 

utanförskap.” (Internetstiftelsen 2018)  

 

Digitaliseringens utveckling ökar ständigt och idag uttrycker åtta av tio svenskar att de anser 

sig vara mer alternativt lika digitala som genomsnittet (Visma 2017). Vidare är det även ett 

mål inför 2025 för Sverige är att fler skall besitta möjligheten att koppla upp sig då de 

eftersträvar att 98% av hushållen i Sverige ska ha tillgång till ett bredband med en gigabit per 

sekund (OECD 2018). I takt med att internetanvändandet ökar, ökar även internets betydelse 

för politiken. En undersökning genomförd av internetstiftelsen visar på att 71% anger att de 

använder internet för att samla politisk information. Vidare visar undersökningen att det blir 

allt mer vanligt för internetanvändarna att uttrycka sina politiska åsikter via olika digitala 

forum (Internetstiftelsen 2018).     

 

I takt med att den digitala utvecklingen ökar, ökar även användandet av sociala medier 

kraftigt och för att det ska finnas en välfungerande demokrati behöver en mängd problem 

åtgärdas inom sociala medier (Sustein 2017). Demokratiska stater, så som Sverige, är 

uppbyggda genom att befolkningen fattar beslut tillsammans. Demokrati är dock mer än 

endast politiska beslut och omfattande omröstningar som exempelvis riksdagsvalet. Det 

innefattar även att människor visar respekt gentemot varandra och två viktiga byggstenar är 

att befolkningen är politiskt engagerade och besitter kunskap. Utvecklingen av demokratier 

har kommit långt och har resulterat i större frihet för befolkningen i landet men det krävs 

ständig utveckling för att skapa en bättre framtid och därmed bör engagemanget upprätthållas 

var dag (Eriksson 2017). I riksdagsvalet 2018 röstade 6 535 271 personer och ca 21% av de 

röstande motsvarades av första-, andra- och tredjegångsväljare. De väljarna som röstade för 

första gången 2018 bestod av 6%, de som röstade för andra gången bestod av 7% och 

slutligen de som röstade för tredje gången bestod av 8% av samtliga röstande (SCB 2018).  

 

Digitala medier innefattar sociala medieplattformar såsom Facebook, Instagram, Snapchat, 

LinkedIn och Youtube. Det är ett fenomen som har ökat och drastiskt förändrats genom 

teknik och innovation under det senaste årtiondet. Det finns dessutom ingen tidigare övergång 

som legat till grund för en mer väsentlig förändring när det kommer till digitala medier än den 

digitala revolutionen (Key 2017). Det är främst bland unga som användandet av sociala 
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medier som en kommunikationskanal har ökat. I en global studie visar resultatet att en 

tredjedel av personer mellan 18 och 24 år använder främst sociala medier som sin 

kommunikationskanal, vilket är unikt i jämförelsen med de äldre åldersgrupperna som främst 

använder TV som sin kommunikationskanal (Newman et al. 2017). 

 

Newman et al (2017) utförde även en studie på den svenska befolkningen där resultaten 

visade att de två främsta kommunikationskanalerna som använts för att generera kunskap var 

digitala tjänster, med sociala medier inräknat, samt TV.  Resultaten visade även att den yngre 

generationen, samt de som inte är insatta i nyheter, i högre grad uttrycker bristande tillit till 

nyhetsrapportering i Sverige. Newman lyfter även fram en oro när det kommer till, i hans 

mening, “nyhets-undvikare” då de undviker trovärdiga kommunikationskanaler för nyheter 

för att istället använda sig av alternativa medier som inte har samma typ av granskning 

(Newman et al. 2017). 

 

Ett av de problem som uppstått på grund av sociala medier är fake news vilket har ökat 

drastiskt och Collins Dictionary tillade ordet i ordlistan samt belyste det som ”årets ord” år 

2017. De definierar begreppet som falsk och ofta sensationell information som sprids under 

täckmanteln ”nyhetsrapportering”. Användandet av begreppet eskalerade i samband med det 

amerikanska presidentvalet 2016 och Donald Trump har även uttryckt att han uppfunnit 

begreppet vilket blev omstritt av Collins Dictionary (Flood 2017). 

 

Falsk information kvarstår ofta längre än tillrättagörandet, vilket betyder att det falska 

påståendet är ofta det som man kommer ihåg (Carley 2017). Carley (2017) menar även att 

sociala nätverk är farligt effektiva på att identifiera och utnyttja internetfenomen, någonting 

som sprids viralt, vilket även är de inlägg som överlever längst. Vidare lyfter han fram Doktor 

Nyhan som belyser att nätverken skapar förutsättningar för information att spridas så snabbt 

att mottagaren inte hinner vara källkritisk (Carley 2017). 

 

Sociala medier har blivit en sårbar plattform för den allmänna tillvaron och unga människor 

runt om i världen tenderar att skapa sina politiska identiteter och förbruka nyheter via sociala 

forum. Bradshaw och Howard (2017) åskådliggör begreppet ”individual targeting” i samband 

med olika nätverksstrategier, nämligen att individer eller grupper blir utvalda att i sin tur 

influera på sociala medier. I Polen valdes olika bloggare, journalister och aktivister ut, och 

samtliga mottog meddelanden som skulle få dem att tro att deras följare hade vissa specifika 

värderingar. De lyfter även fram att det förekommer falska konton styrda av botar inom 



 3 

sociala medier, som vissa regeringar runt om i världen använder sig av för att exempelvis 

generera popularitet. Bradshaw och Howard (2017) menar således att fake news förekommer 

inom sociala medier och används även som ett medel för exempelvis politiska partier eller 

kandidater som en del av deras politiska kampanj. 

 

I samband med det amerikanska presidentvalet 2016 blev begreppet botar allt mer aktuellt då 

det beräknades att nästan 19% av samtliga tweets, vilket definieras som inlägg publicerade på 

mikrobloggen Twitter, som berörde det politiska valet var genererade av botar. I takt med den 

digitala utvecklingen har uppbyggnaden av botar och algoritmer blivit allt mer omfattande 

(Grimme et al 2017). År 2016 hade Storbritannien en folkomröstning gällande om de skulle 

fortsätta vara medlemmar i EU eller inte. Omröstningen resulterade i att Storbritannien 

kommer lämna EU, vilket även hade benämningen “Brexit”. Studier har senare visat att botar 

spelade en roll i de tweets som publicerades gällande Brexit. Trots att omfattningen av 

botarna var relativt liten hade de en betydande roll för utfallet av folkomröstningen. 

Beräkningar påvisar att botarna adderade1,76% röster till Brexit-sidan, vilket menar att 

Storbritannien borde gå ur EU (Smialek 2018). En bot har som syfte att samla eller hantera 

innehåll och sedan presentera det vidare, på ett enkelt sätt till mottagarna. Tidigare har botar 

främst berörts i samband med säkerhet men börjar sammankopplas med den sociala aspekten 

och kommunikation, då talas det om sociala botar (Grimme et al 2017). 

 

Ytterligare en konsekvens av den digitala utvecklingen belyser Kröll (2015) professor Charlie 

Becketts beskrivning av dagens journalism och de utmaningar som de står inför. Beckett 

menar att dagens journalism genomgår en förändring och det är en händelserik process som är 

såväl stimulerande som skrämmande. Anledningen till den stora förändringen är uppenbar 

menar Beckett, då det är på grund av inverkan av nya medier som Facebook, Twitter, 

SnapChat och YouTube, nämligen den nya tillgängligheten av digitala 

publiceringsteknologier och kanske den mest avgörande faktorn, mottagarnas förändrade 

beteende. Kröll menar även att fenomenet att konsumenten bidrar till och skapar nyheter blir 

allt mer vanligt förekommande och journalister måste finna ett sätt att samarbeta och ”skapa 

tillsammans” med konsumenterna. (Kröll 2015) 

 

”(...) the collaboration with the audience is not only necessary, it is inevitable, because, we 

can do more together than we can apart” (Beckett 2010) 
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Det finns stora mängder tillgänglig information, genom exempelvis journalister, via olika 

digitala medier som kan gynna demokrati på många sätt. Den stora mängden nyheter kan 

däremot bidra till att medborgare får uppfattningen att de kommer bli tillräckligt informerade 

om exempelvis politik utan någon egentlig ansträngning, vilket Gil de Zúñiga et al (2017) 

kallar för fenomenet ”News-finds-me perception”. Gil de Zúñiga et al (2017) lyfter även fram 

de individer som har uppfattningen om att viktiga nyheter hittar dem, ofta väljer att avstå från 

att söka sig till traditionella kommunikationskanaler såsom TV och nyhetstidningar. Han 

menar även att dessa individer besitter en kunskapsnivå om medborgerliga och politiska 

angelägenheter som är lägre än de individer som har uppfattningen att de aktivt själva vill 

söka upp nyheter via exempelvis TV. Vidare menar Gil de Zúñiga et al (2017) att sociala 

medier potentiellt förändrar hur vissa människor uppfattar nyheternas roll i deras liv samt hur 

det påverkar deras benägenhet att söka upp nyheter vilket i sin tur påverkar den politiska 

kunskapen. Avslutningsvis fungerar sociala medier som ett verktyg för att upphöja vissa 

aspekter av demokrati men kan till viss del motverka andra (Gil de Zúñiga et al 2017). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Albaek et al (2017), forskare inom marknadskommunikation, undersöker hur medborgarna i 

ett land mottar sin politiska information och vilken påverkan digitala medier har på 

informationsintaget samt skillnaden mellan förstagångsväljare och erfarna väljare gällande 

digitala mediers påverkan av information och kunskapsgenerering. För förstagångsväljare 

handlar det främst om att utveckla ett röstningsbeslut från grunden då de ska rösta för första 

gången (Redlawsk, 2002 se Albeak et al 2017). Deras beslut är kopplat till den sociala 

kontexten som främst innefattar skola, deras umgängen samt sociala medier som berör 

politiska ämnen (Beck et al., 2002, Boomgaarden and Schmitt-Beck, 2016, Schmitt-Beck, 

2003 se Albeak et al 2017). Sociala medier är framförallt en viktig faktor då de kombinerar 

exponeringen av politisk information med en unik social miljö (Albaek et al. 2017). 

 

Albeaks et al (2017) resonemang, att de digitala och sociala nätverken har förändrat 

informationsflödesprocessen när det kommer till såväl att dela som att generera kunskap, får 

även medhåll från Jang och Kim (2018), som även de är forskare inom 

marknadskommunikation. Den information som exempelvis sprids via sociala medier kan 

leda till problem, främst då det kan förekomma spridning av inkorrekt information 

(Tambuscio et al. 2015 se Jang & Kim 2018). Felaktig information tenderar att spridas snabbt 

när det berör ämnen som har en hög osäkerhet och hög efterfrågan (Spence et al. se Jang & 

Kim 2018). Jang och Kim (2018) har genomfört en studie som undersöker den kringliggande 
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uppfattningen av vilka effekter som fake news har på kunskapsgenerering. Begreppet fake 

news har kommit att representera konstruerade nyheter som vilseleder mottagaren i sitt 

informationsintag (Jang & Kim 2018). Resultatet påvisade att individer tenderar att anse att 

andra är mer mottagliga för falska nyheter än vad de själva är, samt att andra påverkas mer av 

de negativa implikationerna (Jang & Kim 2018). 
 
Till skillnad från Jang och Kim (2018), som lägger stor vikt vid hur informationsflöden och 

kunskapsgenerering påverkas negativt av exempelvis fake news, fokuserar Esser et al (2014) 

på hur digitala medier ger en positiv påverkan för deras kunskapsgenerering. Esser et al 

(2014) berör ämnet kring nyhetsmedier och dess nyckelroll i att informera unga medborgare, 

förstagångsväljare som är mellan 18–22 år, om politik. Nyhetsmedier definieras som medier 

med syfte att presentera nyheter, exempelvis TV-nyheter, radionyheter och nyhetstidningar. 

Artikeln lyfter fram, som tidigare nämnt, att digitala medier förväntas ha en positiv påverkan 

på kunskapsgenerering på grund av deras interaktivitet samt de nya möjligheterna att dela och 

diskutera information. De undersöker vikten av att analysera de unga väljarna för att se hur de 

dagligen använder sig av sociala medier. De beskriver den unga generationen som ”digital 

natives”, vilket betyder att de är ursprungsfolket inom användning av digitala medier. ”Digital 

natives” har enligt Esser et al (2014) rikligt med kompetens inom sökande, läsande, reaktioner 

samt skapandet av politiska budskap på internet. Resultaten visar att nyhetstidningar är de 

mest effektfulla inom traditionella media medan aktivt medverkande i 

kommunikationsprocessen av politisk information via digitala medier har den största 

påverkan på intern effektivitet. Intern effektivitet, som definieras som tron på sin egen 

kompetens att förstå och effektivt delta i politiska sammanhang, visar sig i sin tur spela en 

signifikant roll för förstagångsväljare (Esser et al. 2014). 

 

Andersen och Hopmann (2018) fokuserar, likt Esser et al (2014) på den yngre generationen 

men lyfter istället fram att det idag finns en mediemiljö som erbjuder läsarna många olika val 

och de kan därmed justera sitt informationsintag från olika kommunikationskanaler efter egna 

preferenser. De menar även att allt fler människor, främst tillhörande den yngre generationen, 

vänder sig bort från traditionella media vilket kan ha påtagliga konsekvenser när det kommer 

till samhället då välfungerande demokratier kräver välinformerade medborgare (Dahl, 1998 se 

Andersen & Hopmann 2018). Det har aldrig varit enklare att undvika traditionella medier som 

förmedlar nyheter och de ställer sig då frågan huruvida andra typer av medier kan fylla det 

tomrum som lämnas om traditionella kommunikationskanaler utesluts (Blekesaune 2012 se 

Andersen & Hopmann 2018).  
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Resultatet påvisar att informella politiska informationsflöden i form av exempelvis politiska 

diskussioner i hemmet kompenserar för det tomrum som uppstår om traditionella medier 

utesluts. Studien belyser även att genom att kombinera traditionella nyhetsmedier och 

informella diskussioner, som belyser diskussioner som sker i privata sammanhang och 

handlar till viss del om beteenden i en viss kultur, kan man öka kunskapsgenereringen när det 

kommer till politisk inlärning (Andersen & Hopmann 2018). Andersen och Hopmann (2018) 

menar däremot att informella politiska diskussioner inte är en universell lösning på det 

tomrum som uppstår när traditionella medier faller bort, men att det kan bidra till viss ökad 

kunskap. 

 

Fletcher och Nielsen (2018) fokuserar, likt ovannämnda artiklar, på digitala medier men till 

skillnad från de andra lägger de stor vikt vid hur digitala medier har påverkat dagens 

redaktörer och journalister. Fletcher och Nielsen (2018), som båda forskar inom 

marknadskommunikation, har valt att studera vad det faktiska utfallet har blivit för redaktörer 

och journalister i jämförelse med vad människor förutspådde. Att utvecklingen av digitala 

medier skulle resultera i en kollaps för traditionella medier, då journalister skulle ha mindre 

kontroll över informationsflödet samt att den nya tekniken skulle göra det möjligt för 

människor att dela information utan att förlita sig på massmedia (Williams & Delli Carpini 

2011 se Fletcher & Nielsen 2018). Trots att digitala medier har utvecklats enormt har inte 

betydelsen av de traditionella medierna försvunnit (Newman, Fletcher, Levy, & Nielsen 2016 

se Fletcher & Nielsen 2018). Utvecklingen har istället resulterat i att redaktörernas och 

journalisternas urval av nyheter utsätts för ökad exponering tack vare algoritmer som används 

i sökmotorer, meddelandeprogram samt sociala medier (Fletcher & Nielsen 2018). 
 
Sammanfattningsvis har tidigare forskning inom kommunikation samt ett flertal inom 

specifikt marknadskommunikation valt att jämföra enbart förstagångsväljare i relation till de 

resterande väljarna när de har undersökt kunskapsgenerering i samband med politiska 

angelägenheter. Då de resterande väljarna innefattar ett stort urval blir skillnaderna påtagliga 

men i vår mening även uppenbara. Vi vill därmed utforska andra områden inom 

marknadskommunikation genom att undersöka kunskapsgenerering via olika 

kommunikationskanaler i samband med politiska angelägenheter men istället studera 

huruvida det finns skillnader i närliggande åldersgrupper. Nämligen undersöka hur olika 

kommunikationskanaler genererar politisk kunskap på olika sätt beroende på om du röstat för 

första, andra eller tredje gången.  
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att skapa förståelse för relationen mellan kommunikationskanaler och 

kunskapsgenerering inom kontexten av politiskt engagemang, digitalisering och 

nyhetsskepticism.  

1.4 Forskningsfråga 
 
Genom vilka kommunikationskanaler införskaffade sig väljare kunskap inför riksdagsvalet 

2018?  

 

Vad har valet av kommunikationskanal kommit att innebära för kunskapsgenerering inom 

politiskt engagemang, digitalisering och nyhetsskepticism?  
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2. Teoretisk referensram 
 
I följande avsnitt belyser vi teorier och modeller som har legat som grund för det empiriska 

materialet samt analysen. Inledningsvis lyfter vi fram en teori som berör sambandet mellan 

nyhetsskepticism och digitala medier. Vidare har vi valt tre modeller som möjliggör olika 

tillvägagångssätt för oss att skapa förståelse för hur kunskapsgenerering förändras av olika 

kommunikationskanaler. Risk Taking in Consumer Behavior skapar inblick i de 

bakomliggande faktorerna till val av olika kommunikationskanaler. The Consumer Product 

Acquisition Process belyser den process som individer genomgår i kunskapssökandet inför ett 

kommande beslut. Slutligen utreder Cognitive Mediation Model vilken kombination av olika 

komponenter som på mest fördelaktiga vis genererar kunskap. 

___________________________________________________________________________ 

 

Fletcher och Nielsen (2018) studerade människors syn på traditionella medier i jämförelse till 

digitala medier och hur dess utveckling har påverkat informationsintaget inom nyheter. Det är 

särskilt sociala medier som har blivit allt viktigare. Undersökningen studerade 50 000 

respondenter från 26 länder och den visade att 51% av ”internetanvändare” använder sociala 

medier, såsom Facebook och Twitter, för att få tillgång till nyheter. I de flesta fallen 

producerar inte de sociala plattformarna sitt egna nyhetsinnehåll, utan de fungerar istället som 

ett verktyg för att förbinda användarna med nyhetsutgivare, men även tredje parter. 

Traditionella media blir allt mer beroende av att även finnas tillgängligt på sociala medier då 

många använder digitala forum som en kommunikationskanal. (Fletcher & Nielsen 2018) 

  

Den insamlade datan för studien var uppdelad i två delar. Den första delen baserades på en 

kvalitativ studie, i form av fokusgruppsintervjuer (Fletcher & Nielsen 2018). Den andra delen 

bestod istället av en kvantitativ studie, vilket utfördes genom en enkätundersökning (Fletcher 

& Nielsen 2018). Intervjuerna hade som syfte att skapa förståelse kring hur respondenterna 

navigerar nyheter på sociala medier. För det första ansåg många av respondenterna att 

traditionella medier var mest uppskattat, men de var noga med att det berodde på källan till 

nyheten samt om den kändes vinklad eller inte. För det andra var det många som var överens 

om att de inte sökte upp nyheter på sociala medier utan att nyheterna sökte upp dem, alltså 

existerade i deras nyhetsflöde oavsett om de hade valt det eller inte (Fletcher & Nielsen 

2018). 

 

Resultatet visar att många av respondenterna som deltog i fokusgruppintervjuerna navigerar 

sig till nyheter på sociala medier med en ”generaliserad skepticism”, med det menas att de 
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ofta inte förstår exakt hur filtrerad nyheten är men de accepterar det heller inte helt okritiskt 

vilket leder till ökad nyhetsskepticism. Resultat från enkätundersökningen visade att det finns 

stöd för 1. Att majoriteten av de som läser nyheter på sociala medier är ”generaliserbart 

skeptiska”. 2. Att godkännandet för det algoritmiska urvalet av nyheter är starkare bland 

yngre människor. 3. Att de respondenter som har högt intresse för digitala medier, och ett 

lägre intresse för traditionella medier, är mer bekväma med den algoritmiska filtreringen av 

nyheter. (Fletcher & Nielsen 2018) 

 

Fletcher och Nielsen (2018) frågar sig i diskussionen ”varför använder vi dessa plattformar 

om vi är skeptiska till hur de fungerar?”. De diskuterar att det troligen är en kombination av 

intellektuell skepticism och pragmatism som under en lång tid har präglat många användare 

av sociala medier. Intellektuell skepticism innebär att samtlig kunskap är osäker och det finns 

inte några egentliga sätt att särskilja vad som är sant och vad som är falskt. Pragmatism 

belyser istället en person som tänker eller hanterar problem på ett praktiskt sätt istället för att 

använda teorier eller abstrakta principer. Trots att användarna varken förstår eller förlitar sig 

helt på sociala medier anser respondenterna att kommunikationskanalen har positiva inslag 

när det kommer till kunskapsgenerering. När det gäller algoritmisk filtrering, vilket blir allt 

viktigare då fler människor får nyheter genom sociala medier, kan nästa steg möjligtvis vara 

att gå från generaliserad skepticism till informerad skepticism vilket innebär en bättre 

förståelse för de grundläggande sätten som plattformar filtrerar innehåll (Fletcher & Nielsen 

2018). 

 

I vår studie kommer vi följa Fletcher och Nielsens (2018) teori till stor del. Vi kommer främst 

fokusera på punkterna traditionella media jämför med sociala medier, generaliserbar 

skepticism samt informativ skepticism. Studien kommer dock studera närliggande 

åldersspann då vi undersöker första, - andra- och tredjegångsväljare. I en tidigare studie gjord 

av Kümpel (2018) används Fletchers och Nielsens teori. Kümpel (2018) använder den för att 

se hur användare av Facebook tar till sig nyheter som publiceras i Facebookflödet. Studien 

undersöker främst nyheter som är skapta av professionella nyhetskällor och hur de i sin tur 

påverkar Facebookanvändarna att ta beslut som är baserade på informationen från nyheterna i 

sitt Facebookflöde (Kümpel 2018). 
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Figur 1. Risk Taking in Consumer Behavior (Taylor, 1974). 

 

Taylor (1974) lyfter fram den roll som risk spelar när det kommer till konsumentbeteende. 

Studien åskådliggör att definitionen av risk är uppdelad som både osäkerhet för utfall samt 

osäkerhet för konsekvenser. Resultatet påvisar att det inte finns en tydlig teoretisk struktur när 

det kommer till konsumentbeteende, vilket har kommit att skymma faktumet att risk är ett 

svängbart och växande element inom ämnet (Taylor 1974). Vidare riktar Taylor in sig på de 

huvudsakliga koncepten och hur dessa ter sig till varandra när det kommer till självkänsla, 

ångest, osäkerhet, risk och det slutgiltiga beslutet (Taylor 1974).  

 

Taylor (1974) lyfter fram problem inom konsumentbeteende, när det kommer till själva 

beslutet, baserat på två faktorer. För det första, utfallet av det tagna beslutet kommer först visa 

sig i framtiden. För det andra, konsumenten kommer då onekligen behöva hantera den 

eventuella risken och osäkerheten. När ett beslut tas uppstår en risk dels kring osäkerheten 

kring det eventuella utfallet, dels de eventuella konsekvenser som utfallet kan komma att leda 

till. För att minska osäkerheten behöver konsumenten samla in och bearbeta information. För 
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att vidare minska risken för eventuella konsekvenser kan konsumenten justera mängden av 

bidragande faktorer. (Taylor 1974) 

 

Tidigare forskare som har berört begreppet osäkerhet, gör det ofta i relation med ämnet 

informationshantering och använder då tre underrubriker, transmission, acquistion och 

processing. Transmission menar på att informationsflödet är en aktivitet som går i två led 

snarare än ett, exempelvis att massmedia sprids som i sin tur når en opinionsledare som 

bearbetar informationen och sedan för den vidare. Acquistion är en teori som visar att det 

finns olika kommunikationskanaler som upplevs mer eller mindre passande för att kunna 

reducera risk, exempelvis kan “word of mouth” minska den uppfattade risken vid ett 

beslutstagande. Slutligen lyfter processing fram att en konsument som bearbetar information 

subjektivt använder sig av olika typer av signaler som ett substitut för efterfrågad information. 

(Taylor 1974) 

 

En vanlig kontext vilka forskare tenderar att röra sig inom när de hänvisar till Taylor (1994) 

är vid studier som undersöker och kartlägger den bakomliggande processen bakom ett 

beslutsfattande som leder till ett köp. Chiu et al (2012) valde att genomföra en studie för att 

förstå avsikten att upprepa ett köp när det kommer till B2C, främst utifrån perspektivet 

upplevd risk. Ytterligare en forskare undersökte de bestämmande faktorerna bakom 

konsumenters köpbeteende mot gröna märken (Wang 2017). 

 

Buehler och Maas (2018) genomförde en studie som undersökte effekten av ökad 

konsumentstyrka i beslutsprocessen när det kommer till den upplevda risken på 

prestation.  Undersökningen berörde relationen mellan konsument och tjänsteleverantören 

inom försäkring. Studien utgår ifrån en teori som påvisar att ett beslutsfattande innebär att 

konsumentens övertygelse om av deras behärskning av beslutsprocessen och huruvida deras 

ansträngningar kan komma att förändra utfallet positivt påverkar hur konsumenten beter sig 

och hur säkra de är på om en tjänst kommer att prestera. Buehler och Maas (2018) har valt att 

utgå från Taylors definition av upplevd risk som en förväntning av ett framtida misslyckande 

när en tjänst inte uppnår förväntningarna. Vidare applicerar studien upplevd risk i kontexten 

av hur den ökade konsumentstyrkan i beslutsprocessen påverkar den upplevda risken på 

prestation. (Buehler & Maas 2018) 
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Likt Buehler och Maas (2018) har vi valt att utgå ifrån Taylors modell utifrån en kontext där 

den upplevda risken för utfall och osäkerheten för konsekvenser koncentreras till 

beslutsfattandet i sig snarare än beslutet att genomföra ett köp.  

 

Tseng et al (2015), å andra sidan, genomförde en studie inom en kontext som är liknande vår, 

då han undersökte hur upplevd risk påverkar individers process att anamma information via 

resehemsidor. Undersökningen påvisade att desto högre den upplevda risken är, desto högre 

blir intentionen för individer att generera information genom olika processer (Tseng et al 

2015). 
 

 
Figur 2. The Consumer Product Acquisition Process (Baines & Fill 2014). 

 

The consumer product acquisition process består av sex steg som reflekterar kundens 

köpbeteende före, under och efter det faktiska köpet. Problem recognition innefattar att den 

potentiella kunden först skapar ett motiv till köpet som uppstår när kunden upptäcker att hen 

har ett problem som kräver en lösning. (Baines & Fill 2014)  

 

I nästa steg, information gathering, letar den potentiella köparen efter olika alternativ som kan 

lösa problemet som hen har upptäckt (Baines & Fill 2014). Informationssökandet kan ske på 

olika sätt. Den aktiva sökningsmetoden kan vara öppen och passiv, vilket betyder att personen 

är öppen för förslag på hur problemet ska lösas men att hen inte aktivt letar själv efter 

lösningen. Sökningsmetoden kan också vara intern eller extern. Med intern menas att den 

potentiella kunden besitter djup kunskap om problemet sedan tidigare. Om sökningsmetoden 
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är extern betyder det att kunskapen om problemet inte är djup nog och att individen därför 

behöver komplimenterande information (Baines & Fill 2014).  

 

När information är insamlad kommer kunden till det tredje steget, där hen överväger de olika 

alternativen. Individen ska nu fatta ett beslut och använder olika kriterier för att rangordna de 

olika erbjudanden som personen i fråga har funnit via informationssökningen. Det kan 

antingen vara rationella kriterier, exempelvis att hen ser till kostnaden, men det kan även vara 

irrationella, exempelvis att individen ser till vad hen vill ha utifrån önskan (Baines & Fill 

2014).  

 

Steg fyra innefattar urvalet av produkterna som sedan ska resultera i ett beslut. När beslutet är 

fattat kommer individen till det näst sista steget, själva köpet. Själva köpprocessen är en rutin 

för många köpare och därför inkluderas de inte i processen av beslutfattande. Alla köp sker 

dock inte på rutin, vissa köp har stor betydelse för individen och blir därför mer involverad i 

hur köpprocessen går till. Det sista steget är kundens utvärdering av köpprocessen. 

Utvärderingen innebär att kunden reflekterar över vad som var positivt med köpet men även 

vad som skulle kunna förbättras till nästa köp. En utvärdering om att kunden kan påverkas av 

många olika faktorer, exempelvis värderingar, attityd och åsikter. (Baines & Fill 2014) 

 

Vid analyseringen av processen som sker vid ett röstningsbeslut har vi använt oss av samtliga 

steg i modellen förutom det sista steget re-evaluation. Anledning är att re-evaluation sker efter 

beslutet är taget och vår studie undersöker processen som sker innan. Vidare har vi valt att 

främst fokusera på steget information gathering då det steget i hög grad kan sammankopplas 

med kunskapsgenerering.  

 

Eveland har tagit fram modellen “The cognitive mediation model” som har som syfte att 

analysera lärandet av nyheter och fokuserar på att förklara själva processen bakom lärandet 

från nyheter. Modellen är baserad på bekanta grunder från undersökningsfroskning inom 

masskommunikation men placerar dem i en viss härledd teoretisk vägmodell som kan bidra 

till vår förståelse för hur motivation och informationsbehandling fungerar som en process för 

att underlätta lärandet från nyheter. Motivation är enligt många teorier en avgörande del av 

kunskapsgenerering, motivatorer kan vara målet att förstå, känna igen och att i slutändan ta ett 

beslut. (Eveland 2002) 

Eveland (2002) genomförde en studie som bearbetade hur “surveillance gratification 

seeking”, “news attention” och “news elaboration” samspelar samt hur de påverkar 
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kunskapgenerering. Genom “surveillance gratification seeking” samlas information om saker 

med syftet att påverka eller hjälpa någon att utföra något. “News attention” är en process 

genom vilken en delmängd av den information som finns tillgänglig för sinnena väljs för 

bearbetning av information. För att mäta nivån för “news attention” beräknade Eveland 

(2002) ett genomsnitt av två variabler, nivån på uppmärksamhet på nationell regering och 

politik i tidningar och detsamma på tv-nyheter. “News elaboration” är en process som ansluter 

och associerar ny information till befintlig information som ligger lagrad i minnet. Om 

processen ökar kopplingarna mellan diskreta fragment av information i minnet, borde styrkan 

i processen ligga hos själva strukturen av kunskap snarare än innehållet. Vidare menar 

Eveland (2002) att informationsstrukturen, alltså hur informationen sammankopplas, kan leda 

till mer djupgående kunskap om aktuella händelser och kan främja problemhantering såväl 

som beslutsfattande.  

 

Studien visade ett starkt stöd för den kognitiva medlingsmodellen och resultatet visar att 

“surveillance gratification seeking” var signifikant relaterat till politisk kunskapsgenerering 

men enbart vid den demografiska kontrollen. När däremot 

informationsbearbetningsvariablerna introducerades, “news attention” och “news 

elaboration”, stagnerar relationen mellan “surveillance gratification seeking” och kunskap till 

noll. Å andra sidan var såväl “news attention” som “news elaboration” signifikant och positivt 

relaterade till just kunskap. (Eveland 2002) 

 

De olika informationsbearbetningsvariablerna bör samvariera för att således ha direkt och 

positiv inverkan på själva inlärningen av nyhetsinnehåll. Modellen skapar stöd för hypoteser 

som exempelvis berör processen av politiskt ”lärande”, vilket är en process som skapas av 

olika typer av nyheter och olika typer av informationsbearbetning. (Eveland 2002) 

 

Eveland (2002) menar att för det första måste individen utveckla ett mål för att ta till sig 

informationen från nyheterna. För det andra måste individen medvetet engagera sig i 

nyhetsinformationen. Slutligen måste individen utarbeta nyhetsinformationen genom att 

bearbeta det djupt, tänka på det och göra samband mellan det och information eller tidigare 

erfarenheter som redan är lagrade i minnet. Dessa processer, och deras tidsmässiga 

arrangemang i en modell om att lära sig av nyheterna, är de centrala delarna av den kognitiva 

medlingsmodellen. (Eveland 2002) 
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Standarden på politisk kunskap har stagnerat och många forskare menar att media spelar en 

stor roll i de civilas politiska kompetens då de inte levererar tillräcklig och lämplig 

information till de amerikanska medborgarna (Graber 1993, se Eveland et al. 2003). Eveland 

et al. (2003) menar att det inte är tillräckligt att enbart exponera befolkningen för rapportering 

via tidningar och TV för att kunna generera politisk kunskap. Det krävs en motivation att vilja 

lära sig för att kunna uppmana ett lämpligt informationsbearbetningsbeteende. Det krävs mer 

än att enbart bli exponerad för nyhetsrapportering, individer behöver följa 

informationsbearbetningsprocessen för att generera kunskap.  

 
Figur 3. The cognitive mediation model (Eveland 2002) 

 

I studien kommer vi utgå från The cognitive mediation model som helhet då den bidrar med 

ett intressant perspektiv på hur den bakomliggande processen i kunskapsgenerering utvecklas 

och bearbetas. Sammanfattningsvis kommer vi använda oss utav samtliga faktorer inom The 

Cognitive Mediation Model samt delar ifrån modellerna Risk Taking in Consumer Behavior 

och The Consumer Product Acquisition Process. Samtliga modeller är noggrant utvalda för att 

bidra till ökad inblick och förståelse för det valda ämnet.    
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3. Metod  
 
I följande avsnitt presenteras studiens flermetodsforskning som innefattar både ett kvalitativt 

metodval i form av semistrukturerade intervjuer samt ett kvantitativt metodval i form av en 

enkätundersökning. Vidare redogörs även studiens tillvägagångssätt samt undersökningens 

urval. Avsnittet avslutas med en granskning av analysmetod och studiens utformade design.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsdesign  
 
Vi har valt att använda oss utav en flermetodsforskning i form av en kvantitativ undersökning 

och en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av en 

enkätundersökning och med den hade vi som mål att kartlägga hur respondenter, i ett mer 

omfattande urval, ser på problematiken. Den kvalitativa undersökningen utfördes med hjälp 

av sex semistrukturerade intervjuer och med de hade vi som mål att undersöka problematiken 

mer djupgående samt se till de bakomliggande processerna. Fägerborg (2011) lyfter fram att 

en intervju som en ensam datainsamlingskälla inte är den optimala informationsinhämtningen 

utan bör, för ett så brett resultat som möjligt, kombineras med ytterligare en metod. Studiens 

insamling har baserats på flermetodsforskning (Bryman & Bell 2013) i form av en 

enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. Den kvantitativa metoden valdes för att 

kunna strukturera, bearbeta och analysera data samt för att kunna till viss del generalisera den 

insamlade datan (Patel & Davidsson 2011). Vi valde därför att ha en enkätundersökning då 

den genererade många svar samt att den var enkel att strukturera samt se mönster utifrån 

resultatet.  

 

Studien har även använt sig av en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer, för att få en 

djupare förstående för problemformuleringen samt för att få en bredare helhetsbild (Patel & 

Davidsson 2011). Genom att genomföra våra sex semistrukturerade intervjuer fick vi bredare 

förståelse för skillnader och likheter bland respondenterna. Vi valde att börja med den 

kvantitativa undersökningen för att, utifrån ett större urval, få resultat som gav författarna 

insikter gällande likheter och skillnader. Vi genomförde därefter sex semistrukturerade 

intervjuer och för att behålla en tydlig struktur samt en röd tråd i studien valde vi att använda 

samma frågeformulär vid den kvalitativa undersökningen som i den kvantitativa. I samtliga 

semistrukturerade intervjuer uppstod det frågor utöver frågeformulär samt att respondenterna 

hade utrymme att ge mer utförliga svar. Kombinationen av de två forskningsmetoderna 

resulterade i en bred helhetsbild samtidigt som den gav djup insikt och förståelse.  
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3.1.1 Operationalisering 
 

 
Figur 4. Operationalisering.  

 

Fråga 1 (F1) och fråga 2 (F2) var inledande frågor och har ej baserats på en teori. För att ta 

del av fråga 1 (F1) till fråga 16 (F16) se bilaga 2. För att operationalisera studiens 

problemområden har varje delmoment i undersökningen gjorts mätbara (Ejlertsson 2014). I 

figur 4 demonstreras hur studiens syfte har utvecklats till två forskningsfrågor, som i sin tur 

har sammankopplats till teori för att slutligen skapa ett frågeformulär. Genom att skapa 

konkreta frågor ökar chansen att samla in rätt data, vilket resulterar i att studien mäter det den 

faktiskt ska mäta (Cohen et al. 2007). Operationalisering definieras även av Bryman och Bell 

(2013) som processen att gå från forskningsteori till att slutligen applicera den i den verkliga 

världens och det är därför av vikt att respondenter förstår innebörden av varje fråga.  
 

 3.2 Enkätundersökning  
 
Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning, som är ett av våra tillvägagångssätt för 

att samla in primärdata. Målet med enkätundersökningen var att förklara och beskriva åsikter 

samt egenskaper hos en population genom att använda ett explorativt urval (Denscombe 

2018). Enkätundersökningen hade som mål att fastställa kausala relationer, till exempel 

orsaken till varför väljare väljer att rösta på ett specifikt politiskt parti. En enkätundersökning 

kan öka förståelsen och kunskapen för frågan. Det kan även resultera i att 
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enkätundersökningen visar styrkan i det statistiska sambandet mellan olika variabler (May 

2013). 

 

Då en enkätundersökning mäter beteende, attityder och fakta genom att ställa frågor är det av 

yttersta vikt att frågorna senare kan kategoriseras och kvantifieras (May 2013). I 

enkätundersökningen var ett mål att uppnå hög validitet och för att uppnå det ville författarna 

undvika att leda in respondenterna på ett visst svarsalternativ. Författarna valde därav neutrala 

svar till ett fåtal frågor genom att addera svarsalternativet “Vet ej” (Esaiasson et al. 2012).   

Ytterligare ett mål med undersökningen var att utesluta så mycket snedvridning (bias) som 

möjligt från själva forskningsprocessen för att sedan komma fram till ett resultat som i sin tur 

kan upprepas igen, om samma metoder följs. I en enkätundersökning är det fastställda frågor 

med fastställda svar och därför finns det inte stort utrymme för egna svar, det i sin tur leder 

till ökad reproducerbarhet. För att reproducerbarheten ska vara god bör det vara möjligt för 

andra forskare att ha tillgång till samma typ av urval, frågeformulär och process för att på så 

sätt reproducera undersökningen. Om reproduceringen av undersökningen skulle ge samma 

resultat som den första ökar därmed trovärdigheten hos resultatet för den första 

enkätundersökningen (May 2013). 

3.2.1 Population  
 
Studiens population är de som är berättigade att rösta i Sveriges riksdagsval och som antingen 

är första-, andra- eller tredjegångsväljare. För att besitta rösträtt i Sveriges riksdagsval måste 

du ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara svensk medborgare samt att man är eller har varit 

folkbokförd i Sverige. (Val 2018)  

3.2.2 Urval enkätundersökning 
 
Urvalet för enkätundersökningen var även ett bekvämlighetsurval som även var explorativt då 

studien undersöker ett relativt outforskat ämne (Denscombe 2018). Enkätundersökningen 

publicerades via digitala medier via Facebook, mail och LinkedIn. Vid publiceringen av 

enkätundersökningen samt vid första frågan i undersökningen klargjordes det att studien 

appliceras på respondenter som tillhör grupperna första-, andra- och tredjegångsväljare.   

3.2.3 Pilotstudie  
 
Med syfte att öka begreppsvaliditeten i enkätundersökningen har det genomförts en 

pilotstudie. I enkätstudien samlas datan in genom självadministrerade enkäter och därmed 

finns det ingen instruktör att fråga om respondenterna skulle anse att det finns oklarheter med 
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enkäten. En pilotstudie är därför extra viktig då den resulterar i återkoppling från de 

medverkande respondenterna gällande vad som bör förbättras samt omformuleras (Bryman & 

Bell 2013). Pilotstudien genomfördes den 24 oktober 2018 med 20 respondenter som valdes 

ut genom ett bekvämlighetsurval och de var inte slumpmässigt utvalda. Sanders et al. (2009 se 

Fink 2003) rekommenderar ett minimum på tio respondenter för en pilotstudie gjord av 

studenter och därav tillfrågades 20 respondenter för att försäkras om att det var tillräckligt. 

Samtliga respondenter som medverkade i pilotstudien blev utvalda utifrån de premisser att de 

representerade urvalet för studien (Malhotra 2010). Respondenterna i pilotstudien var därmed 

antingen en första-, andra- eller tredjegångsväljare i riksdagsvalet 2018.  Det genomfördes 

sedan justeringar vid formuleringen av vissa ställda enkätfrågor. Första utkastet av 

pilotstudien skapades tidigt i uppsatsskrivandet då formuleringen av enkätfrågor banade 

vägen för en bättre förståelse för syftet för undersökningen. Dagen innan pilotstudien skulle 

släppas granskades frågorna och det blev tydligt att en omformulering var av vikt då somliga 

frågor lämnade utrymme för tolkning. Vidare bidrog pilotstudien med objektiv kritik gällande 

såväl formulering som relevans och det genomfördes sedan justeringar på diverse olika 

frågor. Efter att pilotstudien var genomförd tillfrågades respondenterna vad de ansåg kunde 

förbättras med enkäten. Respondenterna besvarade om instruktionerna av enkäten var tydliga 

eller inte, om enkätfrågorna var lätta eller svåra att förstå samt om svarsalternativen var 

passande eller inte (Sanders et al. 2009 se Bell 2005). Utan pilotstudien hade resultatet från 

enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna förmodligen blivit ofullständigt 

och saknat trovärdighet.  

3.3 Semistrukturerade intervjuer  
 
Genom att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod, där forskaren har nära interaktion 

med sina respondenter, skapas möjligheten att se en social verklighet genom respondentens 

ögon (Bryman & Bell 2013)  

 

Den genomförda studien har utgått ifrån semistrukturerade intervjuer, sex olika omgångar 

med en respondent i vardera. Intervjuformen skapar utrymme för en viss avvikelse från den 

struktur som intervjuaren skapat sedan innan och därmed kan respondenten beröra oväntade 

och intressanta ämnen som inte annars hade berörts. (Justesen & Mik-Meyer 2011)  

 

Vid semistrukturerade intervjuer kan personen som utför studien arbeta explorativt för att 

generera ny kunskap men att de samtidigt i förhand valt ut ett visst antal teman som de vill att 



 20 

respondenterna ska reflektera över då det främst ställs hur- och vad frågor. (Justesen & Mik-

Meyer 2011) 

3.3.1 Urval semistrukturerade intervjuer  
 
Urvalet för den kvalitativa forskningsmetoden valdes genom ett snöbollsurval vilket är en 

form av bekvämlighetsurval. Två respondenter valdes ut av författarna, då de var relevanta för 

undersökningen eftersom de tillhörde urvalsgrupperna första- och tredjegångsväljare. Den 

första respondenten som tillhörde urvalsgruppen förstagångsväljare sökte kontakt med en 

andragångsväljare som i sin tur sökte upp en tredjegångsväljare. Den andra respondenten som 

tillhörde urvalsgruppen tredjegångsväljare fick i uppdrag att söka kontakt med en 

andragångsväljare som i sin tur fick söka kontakt med en förstagångsväljare. Ett snöbollsurval 

var aktuellt för studien då populationen och dess beslutsprocess ständigt förändras och 

urvalsramen kommer troligen bli inaktuell vid nästa datainsamlingstillfälle (Bryman & Bell 

2013). 
 
 
Namn Kön Ålder Väljargeneration 

Lisa Kvinna 27 Tredjegångsväljare 

Johan Man 28 Tredjegångsväljare 

Amanda Kvinna 20 Förstagångsväljare 

Kristoffer Man 23 Andragångsväljare 

Sara Kvinna 24 Andragångsväljare 

Gabriel Man 19 Förstagångsväljare 

Tabell 1. Överblick av samtliga respondenter i de semistrukturerade intervjuerna.  

3.3.2 Utformning av intervjufrågor 
 
Inför de semistrukturerade intervjuerna utformades ett frågeformulär för att ha en grund till 

vad som skulle diskuteras med respondenten under intervjun. Författarna ansåg att tre teman 

var nödvändiga att inkludera i frågeformuläret; kunskap, val av kommunikationskanal samt 

fake news. Valet att använda tre teman för att enklare precisera vad som var relevant för 
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intervjun samt att respondenten enkelt kan följa en röd tråd under intervjuns gång. 

Frågeformuläret till enkätundersökningen var baserad på de förvalda tre temana och för att ge 

författarna en djupare förståelse användes samma frågeformulär även till de semistrukturerade 

intervjuerna. Författarna valde att komplettera med två frågor i början av frågeformuläret, då 

respondenten fick uppge sitt namn och även sin ålder. De två frågorna fungerade som 

uppvärmningsfrågor, vilket McCracken (1988) rekommenderar då det resulterar i att 

respondenten upplever trygghet. Utöver uppvärmningsfrågorna förtydligades begreppet “fake 

news” med syfte att samtliga inblandade skulle utgå från samma definition av begreppet. 

Författarna började sedan fråga resterande frågor och respondenten besvarade oftast frågan 

med längre och mer djupgående svar. De intressanta diskussionerna resulterade i att 

författarna ställde följdfrågor för att få ytterligare förståelse om ämnet. Intervjumetoden 

skapade utrymme för respondenten att ställa motfrågor vid oklarheter.  

3.3.3 Genomförandet av semistrukturerade intervjuer 
 
Respondenterna kontaktades via två utvalda respondenter som i forskargruppens mening var 

relevanta för forskningsarbetet. De två respondenterna deltog sedan i varsin semistrukturerad 

intervju och efteråt gav de kontaktuppgifter till ytterligare två relevanta respondenter till 

arbetet. Snöbollsurvalet fortskred då den tredje och fjärde respondenten, efter de genomförda 

intervjuerna, valde ut två potentiella respondenter som även författarna ansåg var relevanta till 

studien. Genom snöbollsurvalet var det totalt sex respondenter som deltog i semistrukturerad 

intervju och samtliga skedde enskilt. Samtliga sex intervjuer utfördes under tidsperioden från 

1 november till 15 november 2018. Intervjuerna skiljde sig åt tidsmässigt men låg inom 

ramen 20 till 30 minuter.  

 

Inledningsvis kontaktades respondenterna genom mail eller telefon och då presenterades 

studien för respondenten i fråga, individen blev även informerad att det fanns möjligt för 

anonymitet. Vidare bestämdes tid och plats för intervjuerna, vilket var anpassat efter 

respondenternas preferenser. Två av intervjutillfällena ägde rum på caféer i centrala 

Stockholm, två av intervjuerna ägde rum på caféer i centrala Göteborg och de resterande två 

intervjuerna ägde rum på caféer i centrala Norrköping. Vid samtliga intervjutillfällen fanns 

hela författarna på plats. En av forskarna ställde intervjufrågorna medan den andra forskaren 

lyssnade samt tog anteckningar. Syftet med uppdelningen av uppgifter vid intervjutillfällena 

var att inte skapa förvirring för respondenten. Forskaren som ställde intervjufrågorna gav 

även en kort beskrivning av ämnet och syftet med forskningsstudien innan intervjun började. 

Samtliga intervjuer spelades även in via ett inspelningsprogram på en mobiltelefon, 
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inspelning var till för att inte missa viktiga detaljer samt att det minskade stressen för 

personen som antecknade under intervjun.  

3.4 Analysering av semistrukturerade intervjuer 
 
Analysen av de sex semistrukturerade intervjuerna inleddes med att sammanställa samtliga 

intervjuer. Genom att lyssna ljudinspelningarna adderade vi skriftlig information till de 

befintliga anteckningarna i sammanställningen. Därefter utfördes en granskning av frågorna 

och svaren för att sedan dela in dem i samma kategorier som användes till 

enkätundersökningen. Genom att kategorisera frågorna och svaren kunde författarna enklare 

urskilja teman och mönster. Urskiljningen resulterade även i identifiering av likheter och 

skillnader mellan de olika respondenterna, samt hur svaren hade påverkats av vilken 

väljargeneration som respondenten tillhörde, det vill säga om det var en första-, andra- eller 

tredjegångsväljare.  

3.5 Analysmetod  
 
Flermetodsforskning kan implementeras på olika vis samt att de innefattar olika typer av 

klassifikationer (Bryman & Bell 2013). Vi har valt att implementera flermetodsforskning 

genom triangulering. Med triangulering menas att studien innefattar olika typer av 

undersökningar för att gemensamt hjälpa forskaren att få en bättre förståelse om det som 

undersöks (Denscombe 2018). Triangulering har sitt ursprung i trigonometri och specifikt 

inom de geometriska lagarna för trianglar. Lagarna inom geometrin gör det möjligt att 

lokalisera den exakta punkten om man betraktar den från två andra kända positioner, om de 

två andra positionerna innefattar rätt information om vinklar och avstånd. På samma sätt går 

det att applicera triangeln i en flermetodsforskning, då två delar kan hjälpa en forskare att 

komma fram till den tredje punkten (Denscombe 2018). Trianguleringen för studien 

demonstreras i modell 3.  

 

Anledning till varför vi har valt att använda oss utav en triangulering är för att tre olika 

perspektiven genererar en ökad förståelse för ämnet. Den kvantitativa undersökningen bidrog 

med ett brett och övergripande perspektiv på hur individer tänker och ser på den upplyfta 

problematiken. Den kvalitativa undersökningen bidrog å andra sidan med ett mer djupgående 

och analyserande perspektiv som snarare speglar bakomliggande faktorer till varför de tänker 

och ser som de gör på problematiken. Slutligen lyfter teorin ett mer teoretiskt och objektivt 

perspektiv på den upplyfta problematiken, hur den politiska kunskapsgenereringen förändras i 

relation till olika kommunikationskanaler inför det svenska riksdagsvalet 2018? 
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Figur 5. Metodkombination och triangulering (Denscombe, 2018). 
 

3.6 Studiens design 
 
Genom att använda en välstrukturerad design på samtliga undersökningar underlättade det 

sammanställningarna som skedde efter enkätundersökningen samt de semistrukturerade 

intervjuerna var avslutade. Författarna valde att först genomföra en pilotstudie för att få 

återkoppling på förbättringar samt för att säkerställa att frågorna var tydliga och relevanta för 

undersökningen. Pilotstudien var till stor hjälp i arbetet att precisera frågorna samt att den 

resulterade i viktiga synpunkter och åsikter från de 20 utvalda respondenter som mottagit den. 

Enkätundersökningen konstruerades sedan utefter de frågor som författarna ansåg vara 

relevanta efter respondenternas synpunkter. Frågorna var även utformade efter olika teman 

som författarna hade skapat internt, för att på så vis identifiera mönster samt likheter och 

skillnader i undersökningens resultat. De semistrukturerade intervjuerna var utformade för att 

ge mer förklaring och tankar till de svar som respondenterna valde att ge och för att enkelt 

sammankoppla den kvantitativa studien med den kvalitativa studien användes samma 

frågeformulär. Författarna ansåg att det var av stor vikt att kombinationen av den kvantitativa 

samt kvalitativa studien skulle följa en röd tråd i visningen av dess resultat för att undvika 

förvirring hos läsaren.  
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3.7 Granskning av forskningsmetoder 
 
Vid insamling och bearbetning av data har reliabiliteten och validiteten varit av yttersta vikt.  

3.7.1. Validitet 
 
Validiteten är till för att se om undersökningen mäter det som den faktiskt ska mäta. Det är 

dock inte själva mätningen som valid eller inte, utan det är på det sätt som mätningen kommer 

till användning. En viktig faktor är även att undersökningen har bestått av rätt mätinstrument 

för att nå valida resultat (May 2013). Respondenterna erbjöds att bearbeta och läsa igenom 

studiens resultat och erbjöds möjligheten att uttrycka eventuella åsikter kring 

infomationsbearbetningen ifall att den inte stämde överens med respondentens egna 

uppfattning (Patel & Davidsson 2011).  

3.7.2 Reliabilitet  
 
För att bedöma graden av reliabilitet används re-testmetoden och den innefattar att 

respondenterna i undersökningen får svara på samma frågor två gånger och på så vis mäts 

korrelationen. Genom en välgjord utprovning och konstruktion av enkätfrågor säkrar man 

reliabiliteten på bästa vis. Validitet och reliabilitet är sammantvinnade med varandra i stor 

utsträckning, men trots det behöver en mätning som är reliabel inte nödvändigtvis vara valid 

då den mätningen potentiellt mäter någonting som den inte har avsikt till att egentligen mäta 

(May 2013).  Eftersom utformade intervjufrågor kan tolkas olika av olika personer kan 

interbedömarreliabiliteten påverkas negativt. Därmed valde författarna att inleda de 

semistrukturerade intervjuerna med att förtydliga diverse begrepp som skulle beröras i 

intervjun (Bryman & Bell 2013). 
 
.  
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4. Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet som även sätts i relation till 

det teoretiska ramverket samt tidigare forskning. Det insamlade empiriska materialet kommer 

redovisas med hjälp av de tre teman som låg till grund för det utformade frågeformuläret. 

Redovisningen av resultatet kommer därav baseras på de olika temana kunskap, val av 

kommunikationskanal samt fake news.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Enkätundersökning 
 
Vi kommer här att presentera den insamlade datan från enkätundersökningen och kommer 
redovisa resultatet genom att dela upp det i fem olika steg. 

4.1.1 Relationen mellan väljargeneration och kunskapsnivå   
 
172 respondenter medverkade i enkätundersökningen och av de respondenterna var 27% 

förstagångsväljare, 38% var andragångsväljare och 35% var tredjegångsväljare. Därefter 

önskade författarna att få fram svar på om respondenterna ansåg att det var viktigt att vara 

påläst om samtliga (8) svenska riksdagspartier inför riksdagsvalet 2018. En stor majoritet, 

86% av respondenterna, svarade “Ja” och ansåg därmed att det var viktigt att vara påläst om 

samtliga riksdagspartier. 8% svarade att de inte ansåg att det var viktigt. De resterande 6% 

svarade “Vet ej” och räknas därmed som bortfall.  

 

Respondenterna besvarade sedan på vilken kunskapsnivå de själva ansåg sig ha gällande de 

åtta riksdagspartierna. 23% svarade att de ansåg sig ha djup kunskap om tre riksdagspartier, 

17% ansåg sig ha djup kunskap om två riksdagspartier och 15% ansåg sig ha det om fyra 

riksdagspartier. Slutligen svarade 11% av respondenterna som svarade att de ansåg sig ha 

djup kunskap om samtliga åtta riksdagspartier. 

 



 26 

 
Figur 6. Resultat från enkätundersökningen till frågan “Hur många partier anser du att du har 

djup kunskap om?”. X-axeln är väljargeneration och Y-axeln är den procentuella andelen av 

samtliga respondenter som uppgav djup kunskap om noll eller åtta partier. 

 

Den insamlade datan visar även att det finns en relation mellan antal partier som respondenten 

har djup kunskap om beroende på om de är första-, andra- eller tredjegångsväljare. Av de 

respondenter som uppgav att de inte hade djup kunskap om något parti alls representerade 

förstagångsväljarna 58,3% medan tredjegångsväljarna endast utgjorde 8,3%. Respondenterna 

som uppgav att de erhåller djup kunskap om samtliga åtta partier representerade 

förstagångsväljarna istället 10,5% medan tredjegångsväljarna utgjorde 63,2%.  

4.1.2 Väljarnas val av kommunikationskanaler  
 
Vidare studerade enkätundersökningen vilken eller vilka kommunikationskanaler 

respondenterna hade använt sig av för att få information om de svenska riksdagspartierna 

2018. De 172 respondenterna fick välja fler än ett alternativ ifall de hade använt sig av olika 

kommunikationskanaler. TV, som 141 respondenter tog som ett av deras svarsalternativ, var 

den kommunikationskanal som flest respondenter delvis hade använt sig av. 124 respondenter 

svarade sociala medier, 106 respondenter nyhetstidningar samt 106 respondenter svarade 

familj/vänner/närstående. Den genomsnittliga respondenten svarade med tre svarsalternativ.  

4.1.3 Sociala medier som en kommunikationskanal inför det svenska 
riksdagsvalet 2018 
 
Genom att utgå från genomsnittet visade resultatet att sociala medier var den 

informationskanal som respondenterna upplevde som mest vinklad. Av de respondenter som 

uppgav sociala medier som den främsta kommunikationskanalen uppgav 65,29% av 



 27 

respondenterna att de erhåller djup kunskap om endast 0–3 partier medan 35,71% uppgav att 

de hade djup kunskap om 4–8 partier. Respondenterna som angav TV eller utbildning som 

den främsta informationskanalen genererade istället ett resultat på att 38,71% av dem som 

ansåg att de hade djup kunskap om 0–3 partier medan 61,29% av respondenterna uppgav att 

de hade djup kunskap om 4–8 partier. 

 

 
Figur 7. Resultat från enkätundersökningen till frågan “Hur mycket, på en skala från 1–10, 

anser du att sociala medier ökade din kunskap om de svenska riksdagspartierna inför 

riksdagsvalet 2018?”. X-axeln är vilken skala respondenterna har uppgett och Y-axeln är antal 

respondenter. 

 

Enkätundersökningen studerade sedan om det fanns någon skillnad mellan första-, andra- och 

tredjegångsväljarnas syn på sociala medier och om sociala medier medför ökad kunskap om 

de svenska riksdagspartierna eller inte. Flest respondenter av förstagångsväljarna ansåg att 

sociala medier ökade deras kunskap om de svenska riksdagspartierna. De flesta 

andragångsväljarna var mer likgiltiga huruvida sociala medier hade genererat ökad kunskap 

om riksdagspartierna till skillnad från förstagångsväljarna. Tredjegångsväljarna ansåg 

däremot att sociala medier inte alls ökar deras kunskap inför riksdagsvalet, utifrån de 

genomsnittliga svaren.  

 

Av de respondenter som använde sociala medier som en av sina kommunikationskanaler 

visade dock resultatet att det inte finns något tydligt samband mellan antal partier som 

respondenten fått information om och huruvida respondenten i fråga är första-, andra- eller 
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tredjegångsväljare. Den insamlade datan visar att 50% av samtliga respondenter, som i viss 

mån använder sig av sociala medier, menar på att de har fått information av 0–2 partier. 

45,2% av respondenterna påvisar att de erhållit information om 3–5 partier och slutligen visar 

den insamlade datan att 4,8% av respondenterna har fått information om 6–8 partier.  

4.1.4 Väljarnas trovärdighet av olika kommunikationskanaler  
 
Respondenterna fick sedan besvara vilken kommunikationskanal som de ansåg vara mest 

vinklad, det vill säga mest biased, i sin rapportering om samtliga (8) svenska riksdagspartier 

inför riksdagsvalet 2018. 46% av respondenterna ansåg att sociala medier var den mest 

vinklade kommunikationskanalen, 23% av respondenterna ansåg att familj/vänner/närstående 

var de mest vinklade i sin rapportering om samtliga riksdagspartier och 16% av 

respondenterna ansåg att det var kvällstidningar som var de mest vinklade. Av de 

respondenter som ansåg att sociala medier var den mest vinklade kommunikationskanalen 

bestod 16% av förstagångsväljare, 52% av andragångsväljare och 32% av tredjegångsväljare. 

 

Vidare undersöktes vilken kommunikationskanal som respondenterna ansåg vara minst 

vinklad, alltså minst biased, i sin rapportering om samtliga (8) svenska riksdagspartier inför 

riksdagsvalet 2018. Det var 35% av respondenterna som ansåg att TV var den minst vinklade 

kommunikationskanalen, 22% av respondenterna ansåg att det var utbildning medan 12% av 

respondenterna ansåg att det var sociala medier som var minst vinklad. Av de respondenter 

som ansåg att sociala medier var den minst vinklade kommunikationskanalen bestod 50% av 

förstagångsväljare, 25% av andragångsväljare och 25% av tredjegångsväljare.  

 

Av de respondenter som använde sig av sociala medier, samt medverkat i tidigare riksdagsval, 

ansåg 56% av dem att de hade använt sociala medier mer i riksdagsvalet 2018 jämfört med 

deras föregående riksdagsval. 18% av respondenterna svarade att det var “likvärdigt som vid 

föregående val” och 14% svarade att de hade använt sociala medier mindre inför 

riksdagsvalet 2018 jämfört med deras föregående riksdagsval.  

4.1.5 Fake news i samband med det svenska riksdagsvalet 2018  
 
Respondenterna fick slutligen besvara om de stött på fake news i samband med 

informationsintag från sociala medier inför det svenska riksdagsvalet 2018. 75% av 

respondenterna svarade att de hade stött på fake news inför riksdagsvalet, 15% svarade att de 

inte visste om de hade stött på det medan 10% svarade att de inte hade stött på fake news 

alls.   
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Av de respondenter som hade stött på fake news menade 47% att fenomenet ökat från tidigare 

riksdagsval. 6% svarade att fake news inte ökat alls medan 20% svarade att de inte visste. De 

resterande 27% svarade att de var förstagångsväljare och hade därmed endast röstat i 

riksdagsvalet 2018.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Vidare kommer vi att presentera den insamlade datan från de semistrukturerade intervjuerna 

och kommer fortsatt redovisa resultatet genom att dela upp det i fem olika steg. 
 

4.2.1 Relationen mellan väljargeneration och kunskapsnivå  
 

Samtliga respondenter i de semistrukturerade intervjuerna menade att det är viktigt att 

svenska medborgare röstar i det svenska riksdagsvalet men de anser även att det är av stor 

vikt att medborgarna besitter kunskap om samtliga partier då det är en förutsättning för att 

kunna ta ett grundat och kalkylerat beslut.  

 

Inledningsvis introducerade vi en diskussion kring djup kunskap och vikten av den när det 

berör politiska beslut. Vi började med att uttrycka hur vi tolkar djup kunskap när det kommer 

till politisk kunskapsgenerering och förklarade att djup kunskap innebär att personer besitter 

kunskap utöver partiernas övergripande sakfrågor. Nämligen att väljarna har förståelse för hur 

de politiska partierna ställer sig i diverse sakfrågor. Efter den presenterade förklaringen av 

djup kunskap väcktes en diskussion med var respondent som medförde nya perspektiv på en 

förändring som har skett gällande vilka typer av politiska partier som dem idag besitter djup 

kunskap om. Förstagångsväljaren Gabriel anser att han kan övergripande om de största 

svenska politiska partierna men upplevde att den djupa kunskapen var främst om 

extremistpartier då de är de partier som syns och hörs på sociala medier. Likt Gabriel 

uttrycker Lisa att den djupa kunskapen är mer påtaglig gällande extremistpartierna vilket hon 

menar beror på en förändring från föregående val då djup kunskap var nära sammankopplat 

med de stora etablerade partierna. Vidare berörde andragångsväljaren Kristoffer 

problematiken med kombinationen av okunskap och socialt tryck och menar att den digitala 

utvecklingen och därmed växer problematiken. Han ansåg därför att det är av yttersta vikt att 

den nya generationens väljare väljer att istället söka djup kunskap.  
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”Det är viktigt att vara påläst om samtliga partier då det kan finnas aspekter i olika partiers 

politik, utöver de övergripande sakfrågorna, som kan gå emot dina åsikter och intressen” - 

Johan, tredjegångsväljare  

 

När respondenterna blev tillfrågade hur många partier som de själva anser att de har djup 

kunskap om upplever samtliga att de har djup kunskap om fyra eller fler partier. 

Förstagångsväljaren Amanda menade att hon besitter djup kunskap om de stora partierna men 

även de partier som är höger- eller vänsterextremister och som enligt henne är så kallade 

“missnöjespartier”.  

 

”Jag upplever att jag främst har djup kunskap om de partier som har nischade åsikter då det 

är enklare att följa budskapen, till skillnad från de ”vanliga” partierna vars åsikter ofta flyter 

samman” - Amanda, förstagångsväljare  

 

Även tredjegångsväljaren Lisa belyser att det har skett en tydlig förändring i vilka partier som 

väljarna besitter djupare kunskap om och det har mycket att göra med spridningen och 

ökningen av sociala medier anser hon. Förändringen är att vid tidigare val har röstarna främst 

lärt sig om de största partierna medan väljarna nu lär sig mer om de partierna som sticker ut 

mest med sina åsikter. Hon uttrycker även att hon baserar sitt politiska beslut inför 

riksdagsvalet 2018 samt det föregående riksdagsvalet på sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper.  

 

4.2.3 Väljarnas val av kommunikationskanaler  
 

De två förstagångsväljarna, Gabriel och Amanda, menar att de främst har använt sig av 

sociala medier när det kommer till deras informationsintag gällande riksdagsvalet 2018. 

Andra- och tredjegångsväljarna menar däremot att de främst har använt TV som deras främsta 

kommunikationskanal. Andragångsväljaren Sara belyste att hon anser att TV har den mest 

objektiva rapporteringen om samtliga åtta riksdagspartier. Även om TV, och till viss del 

nyhetstidningar, var de främsta kommunikationskanalerna för andra- och tredjegångsväljarna 

har de även använt sig av sociala medier samt medverkat i allmänna diskussioner med familj, 

vänner och andra i deras närhet.  
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”Kommunikationskanalen som jag främst har använt mig av är TV då den genererar den 

bästa kunskapen eftersom man lär sig samtliga partiers individuella åsikter men även hur de 

ställer sig mot andra och hur de samarbetar exempelvis hur alliansen fungerar som en 

helhet” - Sara, andragångsväljare  

 

Respondenterna fick frågan om vilken av de tillgängliga kommunikationskanalerna som i 

deras mening var den mest vinklade i sin rapportering om samtliga åtta partier inför 

riksdagsvalet 2018. Amanda och Gabriel, förstagångsväljare, menade båda på att 

nyhetstidningar var de mest vinklade i sin rapportering, främst på grund av att de till viss del 

missleder läsaren i sina rubriker samt att många av aktörerna antingen lutar åt vänster eller 

höger i sina politiska åsikter. Resterande respondenter menar att den mest vinklade 

kommunikationskanalen är sociala medier. Tredjegångväljaren Johan säger att det syns tydligt 

att innehållet i hans flöde är skräddarsytt utefter det som han anser vara intressant läsning dels 

gällande de partier som han står bakom, dels de partier som han motsätter sig. 

Andragångsväljaren Kristoffer lyfter fram att riksdagsvalet 2018 var ett mycket känslostyrt 

val och anser därmed att sociala medier var den mest vinklade kommunikationskanalen då 

individer sällan har belägg för det som de publicerar på exempelvis Facebook. Vidare menar 

andragångsväljaren Sara att sociala medier var den mest vinklade kommunikationskanalen 

men att det handlade mycket om vem eller vilka som publicerade inläggen då exempelvis 

nyhetsaktörer var mindre vinklade än privata känslostyra trådar som saknar belägg. 

 

”Mest vinklad är absolut sociala medier, då jag som sagt upplever att inläggen och det som 

syns i mitt flöde är anpassat efter mig och har nästan som syfte att göda mina redan befintliga 

åsikter” - Sara, andragångsväljare  

 

När respondenterna besvarade vilken kommunikationskanal som istället var den minst 

vinklade i sin rapportering var samtliga överens om att TV var minst vinklad. 

Andragångsväljaren Kristoffer menar att de allra flesta TV-sändningarna som berörde valet 

rapporterade om samtliga partier i exempelvis debatter, tal och paneler. Han lyfte även fram 

att många av sändningarna sker live och kan därmed inte manipuleras till skillnad från 

exempelvis kvällstidningar.  

 

 ”Jag upplever att de kommunikationskanaler som är minst vinklade är de som inte 

representerar sig själva som person, alltså att de rapporterar objektivt” - Amanda, 

förstagångsväljare  
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4.2.4 Sociala medier som en kommunikationskanal inför det svenska 

riksdagsvalet 2018 

 

Då samtliga respondenter i olika mån har använt sig av sociala medier som en av sina 

kommunikationskanaler fick de frågan vad det är för typ av inlägg som de stöter på och vem 

eller vilka det är som har publicerat inläggen. Förstagångsväljaren Gabriel stöter främst på 

nyhetsaktörer som i sin tur blivit publicerade av närstående eller familj, och som även ofta 

leder till någon typ av diskussion. Gabriel menar även att de influencers som han följt sedan 

innan öppet har yttrat sig om deras politiska ställning och har i viss mån uppmanat andra att ta 

samma ställning. Amanda, förstagångsväljare, har även stött på att influencers har publicerat 

politiska budskap via sociala medier. Till skillnad från Gabriel menar hon att det har varit 

positivt då hon har åtagit sig information om de olika partierna på ett sätt som hon annars inte 

hade gjort på grund av att influencers kan formulera sig på ett sätt som är enkelt att förstå.  

 

”Många vänner och bekanta publicerade ofta inlägg om exempelvis vad kändisar röstar 

vilket jag tycker är irrelevant, jag tar inte del av den informationen på ett seriöst sätt” - Lisa, 

tredjegångsväljare 

 

Johan och Lisa, tredjegångsväljare, menar att de inför valet bemött politiska publiceringar på 

sociala medier men att de tagit ett aktivt beslut att bortse för just dessa inläggen då de ofta 

saknar belägg. Båda respondenterna poängterar att det källkritiska tänket har ökat drastiskt 

under de senaste valen och framförallt inför riksdagsvalet 2018. De framför även att trots det 

att den politiska diskussionen är påtaglig på exempelvis Facebook och Instagram har de svårt 

att tro att inläggen leder till användbar kunskap som kan stå som en stadig grund för den 

slutliga rösten i valet.  

 

Respondenterna fick även frågan om hur många partier som de fått information om via sociala 

medier och samtliga menar att antalet är begränsat och sällan över fyra partier. 

Förstagångsväljaren Gabriel och tredjegångsväljaren Johan tar båda upp cookies och hur 

dessa cookies begränsat och selektivt ser till att enbart vissa inlägg syns i ditt flöde. De menar 

att den rapporteringen som de stöter på i sina flöden på sociala medier är anpassad efter deras 

intressen och åsikter samt att antalet partier därmed ofta blir begränsad.  
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”Jag har bara fått information om cirka tre partier via sociala medier, jag märker att det är 

på grund av cookies och algoritmer. Innehållet har alltså blivit skräddarsytt för mig och mina 

åsikter då jag får höra det som är bra gällande de partierna som jag redan står bakom men 

även att det lyfts fram mycket dåligt om de partier som jag inte vill stå bakom. Alltså att man 

får information om få partier.” - Johan, tredjegångsväljare  

 

Förstagångsväljaren Amanda menar att hon främst har sett publiceringar om de stora och 

etablerade partierna samt de partierna som har åsikter som sticker ut och tror att det har att 

göra med de länkar som hon väljer att trycka på men även att hennes vänners intressen speglar 

innehållet. 

 

Respondenterna fick frågan om de anser att sociala medier har förbättrat deras kunskap om 

svensk politik. De två förstagångsväljarna upplever båda att sociala medier, enligt dem, har 

förbättrat deras kunskap om den svenska politiken och främst i det avseendet att om sociala 

medier inte hade funnits så hade kunskapen förmodligen varit betydligt mindre. 

Förstagångsväljaren Amanda lyfter även fram att sociala medier är hennes främsta använda 

kommunikationskanal, samt den enda, då hon upplever att viktiga nyheter alltid når fram utan 

aktivt sökande. Resterande respondenter menar istället att sociala medier inte förbättrat 

kunskapen alls, främst eftersom mycket av det som publiceras saknar belägg och är för 

vinklat i sin rapportering.  

 

”Sociala medier har varit min enda informationskälla inför valet och informationen har 

funnits lättillgängligt. Om inte sociala medier hade funnits hade jag förmodligen kunnat 

betydligt mycket mindre om riksdagsvalet” - Amanda, förstagångsväljare  

 

4.2.5 Fake news i samband med riksdagsvalet 2018  

 
Slutligen besvarade respondenterna huruvida de har stött på fenomenet fake news samt om de 

upplever att fenomenet har ökat eller minskat från tidigare val. Innan frågan ställdes 

förtydligade vi för respondenterna hur vi har valt att definiera begreppet fake news. Fake 

news innebär falska nyheter som sprids under täckmanteln ”nyhetsrapportering”. Då det är 

svårt att urskilja om rapporteringen var falsk eller inte förtydligades det för samtliga 

respondenter att det egentligen är oväsentligt om hen visste att rapporteringen var falsk eller 

inte. Tanken bakom frågan var istället att ta reda på om respondenten i fråga menar att det är 
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viktigt att vara källkritisk gentemot de nyheter som hen stöter på i sociala medier och andra 

kommunikationskanaler samt om hen upplever att vara källkritisk har ökat från tidigare val 

eller inte.  

 

Andragångsväljaren Kristoffer lyfte fram att det kan vara svårt att urskilja exakt vad som är 

fake news men att han vid flera tillfällen stött på uttalanden i form av signaler som har visat 

sig vara falska och som i sin tur har lett till ett politiskt utlåtande. Johan, tredjegångsväljare, 

menar att efter det amerikanska presidentvalet 2016 har fenomenet fake news belysts 

betydligt mer och även om det kan vara svårt att urskilja vad som är falskt eller sant har 

begreppet lett till att många har blivit betydligt mer källkritiska. Även andragångsväljaren 

Sara belyser att hon tror att fake news har ökat och anser att det har mycket att göra med att 

det svenska riksdagsvalet 2018 var mycket känslostyrt och menar därmed att människor har 

slängt ur sig uttalanden och kommentarer som grundar sig i känslor men som ofta saknar 

belägg. Förstagångsväljaren Amanda menar att även hon stötte på fake news inför det svenska 

valet men menar att det är sådana enorma mängder information i hennes flöde och att det inte 

går att vara källkritisk och analyserande gällande allt som publiceras.  

 

“Jag har stött på fake news i det avseendet att folk uttalar sig om saker på sociala medier 

som de egentligen inte har kunskap om. Jag har även stött på uttalanden som sedan visar sig 

vara bluffar och som sedan har lett till politiska utlåtanden, de har alltså haft en 

sammankoppling” - Kristoffer, andragångsväljare  

 

Respondenterna fick även frågan om de tror att fake news har ökat sedan tidigare riksdagsval 

i Sverige och alla som har röstat i ett tidigare val svarade ja. Tredjegångsväljaren Lisa belyste 

att då botar och algoritmer fortfarande är ett nytt fenomen så är det inte konstigt att fake news 

är svårt att kontrollera och hon anser att det inte är en överraskning att det ökar från år till år. 

De båda förstagångsväljarna belyser att trots faktumet att de är medvetna om botar och 

algoritmer så minskar det inte användandet av sociala plattformar då de anpassar sitt 

användande efter dem. Slutligen belyser även andragångsväljaren Kristoffer att han anser att 

fake news har ökat men även att människor har blivit mer källkritiska, analytiska och 

skeptiska i samband med det.  
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5. Analys 
 
I följande avsnitt kopplas empirin till tidigare forskning såväl som de presenterade teorierna. 

Sammankopplingen analyseras med hjälp av fem teman; Vikten av kunskapsgenerering, 

kommunikationskanalernas förändring, vikten av källkritik, kunskapsgenerering genom 

informationssökning och kunskapsgenerering utan informationssökning.  

________________________________________________________________ 

5.1 Vikten av kunskapsgenerering 
 
Inledningsvis ansåg samtliga respondenter i de semistrukturerade intervjuerna att det var av 

stor vikt att såväl rösta som att vara påläst om riksdagspartierna. I rapporten från riksdagen, 

framförd av Eriksson (2017), poängteras det att demokrati kräver att alla människor i ett land 

måste göra sitt för att bevara en välfungerande demokrati. Likt respondenterna från de 

semistrukturerade intervjuerna anser Eriksson (2017) att kunskap och engagemang är 

avgörande faktorer för att demokratin ska ha möjlighet att bestå men även utvecklas. 

Enkätundersökningen visade att kunskapsnivån bland första-, andra- och tredjegångsväljare 

skiljde sig. Tredjegångsväljare i snitt hade djup kunskap om flera eller samtliga partier. 

Förstagångsväljare å andra sidan uttryckte att deras djupa kunskap gällande riksdagspartierna 

var bristande. Det framgick dock i de semistrukturerade intervjuerna att samtliga respondenter 

har djupare kunskap om extremistpartierna, nämligen de partier som är starkt höger- eller 

vänsterdrivna, då respondenterna uttrycker att majoriteten av rapporteringen om riksdagsvalet 

har valt att fokusera på de partierna.  

 

Taylor (1974) benämner problematiken med ångest kring ett beslut som måste fattas samt 

osäkerheten för utfallet. Samtliga av respondenterna uttryckte osäkerhet inför riksdagsvalet 

eftersom utfallet kan bli någonting som skiljer sig från vad de själva har röstat för. Trots 

osäkerheten och ångesten kring utfallet poängterades det av flera respondenter att det är deras 

skyldighet att som röstberättigade göra sin del för demokratin och därmed gå och rösta. De 

två respondenterna i de semistrukturerade intervjuerna som var tredjegångsväljare uttryckte 

att de ansåg att kunskap är en viktig byggsten för att skapa en rättvis demokrati och att de 

själva har valt att öka sitt engagemang samt kunskap i jämförelse med sitt första riksdagsval. 

Taylor (1974) påvisar i sin modell, likt vad tredjegångsväljarna framför, att genom reducering 

av osäkerheten kan ett bättre beslut fattas. 
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5.2 Kommunikationskanalernas förändring 
 
Kröll (2015) menar att journalism och traditionella medier har genomgått stora förändringar 

och att de fortfarande står inför olika utmaningar. I de semistrukturerade intervjuerna 

förklarade förstagångsväljarna att de främst använde sociala medier som nyhetskälla inför 

riksdagsvalet 2018 men att det inte endast var publicerade inlägg från familj och vänner som 

de läste på sina sociala plattformar utan även artiklar från nyhetstidningar. Likt 

förstagångsväljarna påvisar Fletcher och Nielsen (2018) att det är digitala medier som främst 

har påverkat utvecklingen av journalism och traditionella medier och Kröll (2015) påvisar 

även att konsumenten av nyheterna själva bidrar till och skapar nyheter. Samtliga 

respondenter från de semistrukturerade intervjuerna är medvetna om att ”nyheterna” på deras 

sociala medier kan vara skapade av vem som helst, likt vad Kröll (2015) redogör för. 

Undersökningen bygger vidare på Krölls (2015) påstående att källkritiken mot de ”nyheterna” 

är högre hos de erfarna väljarna jämfört med förstagångsväljarna. Å ena sidan uttryckte 

tredjegångsväljarna i semistrukturerade intervjuerna att de var medvetna om att flödet i deras 

sociala medier var skräddarsytt och är styrt av exempelvis algoritmer och botar vilket är ett 

skäl till varför de väljer att bortse från nyhetsspridning via sociala medier. Å andra sidan 

uttryckte förstagångsväljarna att de använde sociala medier som en av deras 

kommunikationskanaler men de var mest kritiska mot nyhetsrapporteringen från 

nyhetstidningar. Likheten mellan förstagångsväljarna och de mer erfarna väljarna är att 

samtliga är medvetna om att nyhetsflödet via sociala medier kan vara vinklat. Skillnaden blir, 

likt vad Kröll (2015) åskådliggör, att de mer erfarna väljarna är mer skeptiska mot 

nyhetsflöden på sociala medier jämfört med förstagångsväljare som fortsatt väljer sociala 

medier som sin främsta kommunikationskanal.  

 

Tidigare forskning inom området, exempelvis Esser et al (2014), har valt att studera 

sambandet mellan sociala medier och förstagångsväljare. Till skillnad från Esser et al (2014) 

har vi funnit att sambandet mellan sociala medier och väljarnas kunskapsnivå sträcker sig 

längre än till enbart förstagångsväljare. Resultatet från vår enkätundersökning påvisade 

istället att sociala medier har en negativ påverkan på väljarnas djupa kunskap om politiska 

partier, oavsett vilken väljargeneration de tillhörde. Sammankopplingen att förstagångsväljare 

besitter mindre djup kunskap om riksdagspartierna än de erfarna väljarna grundar sig i, sett 

utifrån enkätundersökningens resultat, att de är mer frekventa användare av sociala medier 

jämfört med andra- och tredjegångsväljarna. Enkätundersökningen visar att av de väljare som 
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främst använt sig av sociala medier besitter en klar majoritet djup kunskap om få antal partier 

medan de som främst använt sig av TV eller radio besitter en klar majoritet djup kunskap om 

ett stort antal partier.  

 

Taylor (1974) lyfter upp en teori, Acquistion, som berör hur olika valda 

kommunikationskanaler upplevs som mer eller mindre passande för att reducera risk när det 

kommer till såväl ett potentiellt utfall som den potentiella konsekvensen av utfallet. 

Kommunikationskanaler som exempelvis ”word of mouth” tenderar att minska den uppfattade 

risken till skillnad från andra mer granskande kommunikationskanaler så som TV. De mer 

erfarna väljarna belyste att desto mer kunskap de aktivt sökte sig till desto större blev den 

uppfattade risken om såväl utfallen som konsekvenserna av utfallet i det politiska valet 2018. 

Vilket inte förstagångsväljarna i undersökningen ansåg, då de i högre utsträckning inte 

uppfattade hög risk i samband med valet. 

5.3 Vikten av källkritik 
 
Valet av kommunikationskanal inför ett politiskt beslutsfattande är även viktigt utifrån 

perspektivet om vad som är trovärdig information samt huruvida individen ifråga är 

källkritisk eller inte. Fake news är ett begrepp som under det amerikanska presidentvalet 2016 

skapade en ny betydelse för vikten i att vara källkritisk till den rapportering som sker via 

exempelvis sociala medier (Flood 2017). Carley (2017) belyser att den stora omfattningen av 

informationsspridning via sociala medier försvårar för läsaren att vara källkritisk till det 

innehåll som presenteras. Förstagångsväljarna uttryckte i linje med Carley (2017), att det är 

svårt att vara källkritisk mot samtlig information som de mottar via sociala medier då det sker 

i en sådan stor omfattning. I kontrast till de erfarna väljarna som uttrycker att de ofta förbiser 

information som presenteras på sociala medier då det ofta saknar belägg. Trots att individer är 

källkritiska, och i mer mån bortser från viss rapportering, poängterar Carley (2017) vikten av 

att förstå hur den falska informationen i högre grad kvarstår längre än tillrättagörandet vilket 

innebär att fake news kan vara oundvikligt. 

 

Resultat från enkätundersökningen visade att 75% av respondenterna upplevde att de stött på 

fake news inför riksdagsvalet 2018, men i de semistrukturerade intervjuerna svarade 

respondenterna att det var svårt att urskilja vad som var falska nyheter samt att det är svårt att 

bedöma huruvida de falska nyheterna har en inverkan på dem eller inte. Bradshaw och 

Howard (2017) lyfter fram problematiken av vinklad rapportering och informationsspridning 

genom falska konton styrda av botar via sociala medier. De menar att det framförallt är unga 
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som använder sig av sociala medier som sin främsta kommunikationskanal och att det är via 

sociala medier som unga skapar sina politiska identiteter samt förbrukar sina nyheter. Grimme 

et al (2017) lyfter även fram botar som en stor del i den digitala utvecklingen och menar att 

gemene man inte förstår omfattningen av falska konton som är styrda av botar, exempelvis 

inför ett politisk val. Smialek (2018) påvisar att det finns starka kopplingar mellan resultatet 

av botar på Twitter och utfallet för Storbritanniens folkomröstning 2016 gällande deras 

medlemskap i EU. De menar därmed att botar inte ska underskattas då de kan ha en 

omfattande påverkan i nationella samt internationella politiska beslut. Fletcher och Nielsen 

(2018) lyfter fram algoritmer och botar men menar att det finns ett generellt godkännande av 

det algoritmiska urvalet och filtreringen av nyheter när det kommer till unga användare. 

Vidare menar förstagångsväljarna i de semistrukturerade intervjuerna att de är medvetna om 

algoritmer och botar på deras sociala forum och anpassar deras användande efter det. De mer 

erfarna väljarna upplever i högre utsträckning att urvalet och filtreringen av rapportering leder 

till en mer kritisk syn på rapporteringen alternativt att de inte ens är medvetna om algoritmer 

och botarnas roll på deras sociala forum. Allt fler människor använder sociala medier som sin 

främsta kommunikationskanal och för att kunna gå från generaliserad skepticism till 

informerad skepticism behöver den bakomliggande kunskapsgenereringen förbättras, 

nämligen att individer behöver få en bättre förståelse för hur olika plattformar filtrerar och 

manipulerar innehåll (Fletcher & Nielsen 2018). 

5.4 Kunskapsgenerering genom informationssökning  
 
De semistrukturerade intervjuerna visade på splittrade åsikter mellan förstagångsväljarna och 

de mer erfarna väljarna. De mer erfarna väljarna lyfter fram en kritisk syn på sociala medier 

som en nyhetskanal medan förstagångsväljarna ser på sociala medier som en tillgång snarare 

än en belastning. Tidigare forskning som har undersökt val av kommunikationskanaler inför 

ett politisk val har till stor del kommit fram till att kommunikationskanalen sociala medier har 

många fördelar, främst när det kommer till de unga väljarna då de har möjligheten att dela och 

sprida såväl information som kunskap på ett sätt som de föredrar (Esser et al. 2014). 

Förstagångsväljaren Amanda uttrycker att hon, likt sina vänner, endast använder sig av 

sociala medier och utan den kommunikationskanalen hade deras kunskap förmodligen 

stagnerat från den nuvarande nivån. Eveland (2002) belyser relationen mellan “news 

attention” och “news elaboration” och poängterar den positiva inverkan de båda har på 

kunskapsgenerering. Resultatet från den genomförda enkätundersökningen visar på en negativ 

relation mellan kommunikationskanalen sociala medier och kunskapsgenerering utifrån 

perspektivet “news attention”. För att mäta nivån av “news attention” väljer Eveland (2002) 
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att mäta nivån av uppmärksamhet gentemot nyheter via tidningar och TV. De medverkande 

respondenterna som främst valde att använda sig av sociala medier som sin nyhetskanal gav 

lite om inte alls någon uppmärksamhet gentemot den typen av nyhetsrapportering, vilket 

Eveland (2002) menar kan minska kunskapsgenerering.  

 

Baines och Fill (2014) belyser informationssökning som en viktig del i processen inför ett 

beslutsfattande och lyfter fram att informationssökningsmetoden kan vara intern eller extern. 

Om individen sedan tidigare besitter stor kunskap om problemet kommer hen använda sig av 

en intern sökningsmetod och om individen besitter begränsad och otillräcklig kunskap 

kommer hen snarare använda sig av en extern sökningsmetod (Baines & Fill 2014). Till 

skillnad från Baines och Fill (2014) påvisar såväl den genomförda enkätundersökningen som 

de semistrukturerade intervjuerna att sökningsmetoderna är omvända. De respondenter som 

har röstat i tidigare val och som initialt innehade befintlig djup politisk kunskap sökte sig 

aktivt till erkända, och i deras mening de minst vinklade, kommunikationskanalerna för att 

komplettera deras kunskap. Medan de respondenter som röstade för första gången, i hög 

utsträckning, innehade initialt bristande politisk kunskap men sökte sig trots det inte till 

erkända kommunikationskanaler utan förväntade sig att viktig information skulle finna dem. 

Även Eveland (2002) talar om processen att associera ny information till gammal information 

som finns lagrad i minnet. Han menar att “news elaboration” spelar en signifikant roll när det 

kommer till kunskapsgenerering då individen skapar en informationsstruktur som strukturerar 

upp hur ny och gammal information samspelar, vilket i sin tur genererar kunskap. Vidare 

understryker Eveland (2002) att om en individ har en hög nivå av såväl “news attention” som 

“news elaboration” finns det goda förutsättningar för individen att generera djup kunskap om 

exempelvis aktuella händelser. Det kan även underlätta för såväl problemhantering och 

beslutsfattande. De genomförda semistrukturerade intervjuerna bekräftar Evelands (2002) 

teori, då resultaten påvisar ett samband mellan de erfarna väljarna och kunskapsgenerering. 

De medverkande respondenterna som röstade för tredje gången uttryckte att de baserade till 

stor del sitt politiska beslut på tidigare erfarenheter i kombination med ny information samt att 

de frekvent under en lång period gav stor uppmärksamhet gentemot nyhetskanaler som TV 

och nyhetstidningar. Vidare uttryckte de båda respondenterna att de besatt djup kunskap om 

nästan samtliga politiska partier.  

5.5 Kunskapsgenerering utan informationssökning 
 
I takt med att sociala medier ökat drastiskt har även användandet av sociala medier, som en 

nyhetskanal, ökat. Newman et al. (2017) uttrycker att det främst är unga som använder sociala 
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medier som en nyhetskälla. De saknar i större utsträckning tillit till den nyhetsrapportering 

som sker via exempelvis TV och nyhetstidningar vilket leder till att de istället undviker den 

typen av nyhetskanaler. Det finns en oro i fenomenet att undvika erkända nyhetskanaler då 

det skapas ett tomrum i kunskapsgenereringen (Blekesaune 2012 se Andersen & Hopmann 

2018). Respondenten Amanda lyfter fram att sociala medier var den enda 

kommunikationskanalen hon hade till sitt förfogande och utan den hade hon haft någon 

politisk kunskap. Sett utifrån Blekesaune (2012 se Andersen & Hopmann 2018) kan sociala 

medier fylla det tomrum i kunskapsgenereringen om erkända kommunikationskanaler väljs 

bort?  

 

Uttalandet av Newman et al. (2017) påvisade även likt den genomförda enkätundersökningen 

att de respondenter som röstade för första gången, till skillnad från de erfarna väljarna, ansåg 

att nyhetstidningar var mer vinklade i sin rapportering än sociala medier. Gil de Zúñiga et al 

(2017) uttrycker, till skillnad från Newman et al. (2017), att det inte handlar om unga 

personers tillit till nyhetsrapporteringen utan att det snarare handlar om uppfattningen att 

viktiga nyheter, enligt individen, kommer ”hitta” personerna i fråga utan att de aktivt behöver 

söka upp dem. Vidare menar Gil de Zúñiga et al (2017) att uppfattningen att ”nyheter hittar 

mig” kan ha negativa implikationer på individernas kunskapsnivå, exempelvis när det 

kommer till kunskap om politiska och medborgerliga angelägenheter.  
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6. Slutsats  
 
I följande avsnitt presenteras undersökningens slutsatser som har baserats på det empiriska 

resultatet och teoretiska ramverket. Slutsatserna besvarar forskningsfrågan “Genom vilka 

kommunikationskanaler införskaffade sig väljare kunskap inför riksdagsvalet 2018 och vad 

har val av kanal inneburit för kunskapsgenerering?” vilket uppfyller syftet “... att skapa 

förståelse för relationen mellan kommunikationskanaler och kunskapsgenerering inom 

kontexten av politiskt engagemang, digitalisering och nyhetsskepticism.” 

___________________________________________________________________________ 

 

Vår studie undersöker hur kunskapsgenereringen har förändrats i och med sociala mediers 

progression. För att kunskapsnivån ska fortskrida på samma nivå behöver det ske en 

förändring i hur kunskapsgenerering sker då allt fler väljer bort traditionella medier. Studier 

där kunskapsgenerering undersöks i samspel med kommunikationskanaler tenderar tidigare 

forskning att särskilja på den nya generationen och resterande. Det perspektivet påvisar att det 

är den nya generationen, förstagångsväljarna, som är anledningen till den stora förändringen 

inom kunskapsgenerering. Vårt resultat understryker dock att det är sociala mediers påverkan 

som är den avgörande faktorn. Med det menar vi att sociala medier har samma typ av 

influerade oavsett vilken generation du tillhör.  

 

Utöver kunskapsgenerering i relation till kommunikationskanaler är det även av stor vikt att 

skapa en förståelse för vad för typ av kunskap vi genererar. Det är viktigt att ha förståelse för 

vilken innebörd falska nyheter, botar och algoritmer har på nyhetsspridning samt 

kunskapsgenerering. De tre fenomenen tenderar att styra och manipulera nyhetsspridning och 

är alltmer vanligt förekommande på sociala forum och sker i en sådan stor omfattning att 

individer inte hinner vara källkritiska. Då det är en utveckling som troligtvis inte kommer 

stagnera behöver de ske en förändring från generell skepticism till informativ skepticism. Det 

innebär att individer är informativt skeptiska mot saker som de vet vad de är och hur de 

fungerar snarare än att vara generellt skeptiska mot ett i grunden svårdefinierat fenomen.  

 

Den genomförda studien visar att det finns en tydlig koppling mellan kunskapsgenerering och 

kommunikationskanal, såväl positiv som negativ. Albeaks et al (2017) belyser att 

kommunikationskanalen sociala medier tenderar att kombinera exponeringen av politisk 

information med en unik social miljö, vilket kan gynna informationsflödesprocessen när det 

kommer till kunskapsgenerering. Även Esser et al (2014) lyfter fram att 

kommunikationskanaler via olika digitala forum har en positiv inverkan på främst den yngre 
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generationen eftersom de besitter kompetenser att kunna bearbeta och ta sig an 

informationsspridningen. Vidare uttrycker Andersen och Hopmann (2018) att den ökade 

användningen av digitala medier, främst i form av sociala medier, snarare har negativa 

implikationer på kunskapsgenerering. De negativa implikationerna beror främst på att 

användaren kan justera sitt informationsintag efter preferenser samt att de tenderar att undvika 

traditionella kommunikationskanaler som rapporterar nyheter.  

 

Även vår enkätundersökning visar att kunskapsgenereringen var lägre hos dem som främst 

använde sig av sociala medier som sin valda kommunikationskanal. Undersökningen visade 

även på att de resterande respondenterna som inte besatt en låg kunskapsnivå snarare besatt en 

hög kunskapsnivå gällande sin politiska kunskap, vilket understödjer en annat sorts kausalt 

samband mellan kunskapsgenerering och sociala medier. Likt Gil de Zúñiga et al (2017) drar 

vi slutsatsen att det kan finnas ett kausalt samband mellan aktivt kunskapssökande och 

kunskapsgenerering. Nämligen, oavsett vilken kommunikationskanal som man använder 

beror din kunskapsgenerering på huruvida du gör ett aktivt val att söka upp kunskap eller om 

du, av olika anledningar, väljer att avstå.  

 

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att det finns en problematik i att kategorisera såväl sociala 

mediers konsekvenser på kunskapsgenerering som den yngre generationens formbarhet. 

Sociala mediers progression har spelat en viktig roll i kunskapsgenereringens utveckling och 

den yngre generationens kunskapsnivå kan till viss del spegla den utvecklingen. Vi menar 

dock att den generation en person tillhör inte påverkar kunskapsgenerering i samma 

utsträckning som val av kommunikationskanal. Vidare drar vi även slutsatsen att begreppen 

kommunikationskanal, kunskapsgenerering och den yngre generationen kan kokas ner till en 

generell och allmän vilja att aktivt söka sig till kunskap. Viljan att aktivt söka upp kunskap är 

en avgörande förutsättning för kunskapsgenerering. 
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7. Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens händelseförlopp har vi ifrågasatt om kunskapsgenereringen blir trovärdig om 

den enda kommunikationskanalen som används är digitala forum men framförallt om det 

kommer vara trovärdig kunskap i framtiden. Det hade därmed varit intressant om vidare 

forskning skulle undersöka kunskapens trovärdighet i den nya digitaliserade världen. Vår 

studie är ett bidrag till hur marknadskommunikation kan anpassa sin struktur då vi ser att 

kommunikationskanaler spelar en stor roll samt har en stor inverkan på vilken typ av kunskap 

som genereras.  

 

Vårt resultat är ett bidrag till hur man kan se på kunskapsgenerering när det kommer till 

marknadskommunikation då vi ser att olika val av kommunikationskanaler har stor inverkan 

på vad för typ av kunskap som genereras. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är hur 

marknadskommunikationen kan använda olika kommunikationskanaler för att lyfta frågor 

inom exempelvis hållbarhet. Likt politiken har beslut inom hållbarhetsfrågor stor inverkan på 

samhället i stort. Val av kommunikationskanal är därför av stor vikt då varje individ bör 

besitta rätt kunskapsgenerering för att samhället ska utvecklas till det bättre och därför 

rekommenderar vi att använda denna studie för vidareforskning inom hållbarhet.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 - Sökmattris  
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Bilaga 2 - Frågor för enkätundersökningen och semistrukturerade intervjuer  
 

Röstade du i det svenska riksdagsvalet 2018? 

• Ja  

• Nej 

 

Var du första, andra eller tredjegångsväljare i det svenska riksdagsvalet 2018? 

• Förstagångsväljare 

• Andragångsväljare 

• Tredjegångsväljare 

 

Anser du att det är viktigt att rösta i det svenska riksdagsvalet? 

• Ja  

• Nej  

• Vet inte 

 

Anser du att det är viktigt att vara påläst inom samtliga (8) svenska riksdagspartier?  

• Ja  

• Nej  

• Vet inte 

 

Hur många partier anser du att du har djup kunskap om? (Kunskap utöver partiernas 

övergripande sakfrågor) Vi utgår från de åtta riksdagspartierna. 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 
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Vilka informationskanaler använde du för att få information om det svenska riksdagspartierna 

2018? (du kan välja fler än ett svarsalternativ) 

• TV 

• Radio 

• Nyhetstidningar 

• Kvällstidningar 

• Sociala medier 

• Familj/Vänner/Närstående 

• Utbildning 

• Direktreklam från politikpartierna (valaffischer, partirepresentanter, broschyrer etc.) 

 

Av dessa informationskanaler, vilken har du FRÄMST fått information av gällande de 

svenska riksdagspartierna 2018? (du kan enbart välja en) 

• TV 

• Radio 

• Nyhetstidningar 

• Kvällstidningar 

• Sociala medier 

• Familj/Vänner/Närstående 

• Utbildning 

• Direktreklam från politikpartierna (valaffischer, partirepresentanter, broschyrer etc.) 

 

Om du använde dig av sociala medier; vilken/vilka plattformar använde du dig av när du 

mottog information om de olika svenska riksdagspartierna 2018? 

• Instagram 

• Facebook 

• Twitter  

• Snapchat 

• Youtube 

• Bloggar 

• Annan:___________ 
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Om du använde dig av sociala medier; vem/vilka fick du information från på sociala medier 

gällande svenska riksdagspartierna 2018? 

• Partiledare/partirepresentanter 

• Influencer 

• Familj/Vänner/Närstående 

• Nyhetsaktörer (aftonbladet, GP, DN, sydsvenskan, nyheter24 etc…) 

• Övrigt ______________________________ 

 

Om du använde dig av sociala medier; hur många svenska riksdagspartier anser du att du har 

fått information om via sociala medier inför riksdagsvalet 2018? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

 

Vilken informationskanal anser du var MEST vinklad och begränsad i sin rapportering om 

samtliga (8) svenska riksdagspartier inför riksdagsvalet 2018? 

• TV 

• Radio 

• Nyhetstidningar 

• Kvällstidningar 

• Sociala medier 

• Familj/vänner/närstående 

• Utbildning 

• Övrigt 

 

Vilken informationskanal anser du var MINST vinklad och begränsad i sin rapportering om 

samtliga (8) svenska riksdagspartier inför riksdagsvalet 2018? 

• TV 

• Radio 

• Nyhetstidningar 
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• Kvällstidningar 

• Sociala medier 

• Familj/vänner/närstående 

• Utbildning 

• Övrigt 

 

Hur mycket, på en skala från 1-10, anser du att sociala medier ökade din kunskap om de 

svenska riksdagspartierna inför riksdagsvalet 2018? 

1.Ökade ej kunskapen 

10. Ökande kunskapen mycket 

 

Om du var andra- eller tredjegångsväljare; använde du dig av sociala medier mer, mindre eller 

likvärdigt som vid första gången du röstade i det svenska riksdagsvalet?  

• Mer 

• Mindre 

• Likvärdigt som vid föregående val 

• Jag använde mig inte av sociala medier 

• Kommer ej ihåg 

• Är förstagångsväljare och har därmed endast röstat en gång 

 

Ett begrepp som har berörts inför riksdagsvalet 2018 är “fake news”, vilket innebär spridning 

av falska nyheter/rykten, anser du att du har stött på “fake news” inför det svenska 

riksdagsvalet 2018? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

Om ja, anser du att “fake news” har ökat sedan tidigare svenska riksdagsval? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

• Är förstagångsväljare och har därmed endast röstat en gång 

 

 

 


