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Abstract 
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use of media concerning civic information  
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Language: Swedish  
Number of pages: 39 

Introduction: In today’s contemporary society individuals can use multiple media-
channels to find civic information. Civic information should reach all groups of society 
and according to previous research young people are relatively hard to reach with this 
type of information.   

Purpose: The purpose of this study is to investigate how young, highly educated 
individuals in Sweden are using media channels to find and take part in civic 
information, the expectations they have of the information and if they consider that they 
need to participate in public discourse. 

Methodology: In this qualitative study we had a hermeneutic perspective with an 
abductive approach. We have collected our empirical material by doing interviews with 
15 respondents. The respondents are students and were chosen based on both their 
knowledge and their interest in media and communication since we were looking for a 
broad view on the subject. 

Conclusion: Through this study we discovered that young individuals mainly use the 
social-media channel Facebook to get updated on civic information. Facebook offers 
easily accessible information and also expose the information, which our respondents 
prefer. Through this study we found that young individuals expect information to be 
easily accessible and want to be exposed to it. We also found that young individuals 
find it important to be able to participate in public media-channels. In conclusion we 
found that social-media channels are the most used and preferred channels by young 
individuals when it comes to civic information. 
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Tack 
 
Vi vill tacka våra respondenter som genom sitt deltagande givit oss möjlighet att utföra 
denna studie. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en introduktion till ämnet. Sedan redogörs begreppet 

samhällsinformation och därefter vår problemformulering.  Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för vår avgränsning. 

 

1.1 Introduktion 

Den digitala utvecklingen har förändrat hur samhället kommunicerar och det är idag 

svårt att tänka sig hur människor och organisationer kommunicerade innan 

internet.  Idag kan individer ta del av samhällsinformation genom flera kanaler och det 

har under de senaste åren blivit vanligare att samhällsinformation söks upp genom 

internet. Internet ses som ett interaktivt medium i motsats till de traditionella medierna 

där användaren passivt tar emot information (Kraft & Strandberg, 2007). På internet 

måste användaren själv vara aktiv i sitt informationssökande (Ibid, 2007). Internet är för 

unga individerna en av de viktigaste bland informationskällorna vilket resulterar i att 

fler unga söker efter samhällsinformation via detta medium (Findahl, 2011). 

Medieföretag som till exempel tidningar har sedan slutet av 1990-talet sett internet-

tekniken som fördel då de använt denna teknik till att nå olika målgrupper, framförallt 

de unga som generellt är svåra att nå (Huang, 2009). 

 

I slutet av 1960-talet fick samhällsinformation en opinionsbildande uppgift i Sverige 

och genom detta växte kampanjtänkandet inom det offentliga Sverige (Kraft & 

Strandberg, 2007). De följande decennierna fokuserade offentlig förvaltning på hur 

sändaren, det vill säga samhället, effektivt kunde få ut information till medborgaren 

(Ibid, 2007). Regeringen tillsatte i december 2003 den så kallade 24-delegationen vars 

uppgift var att göra Sverige till ett informationssamhälle för alla (Ibid, 2007). Ett av 

målen för 24-delegationen som Kraft och Strandberg (2007) talar om var att skapa 

myndigheter som står medborgaren till tjänst dygnet runt genom tillgång till information 

och elektroniska tjänster. Från tidigt 1970-tal till tidigt 2000-tal har informatörens roll 

inom den offentliga sektorn gått från att sprida information till att göra information 

tillgänglig för medborgarna (Ibid, 2007). 

 

Manuel Castells (2009) talar om den stora kommunikations-förändringen som har skett 

under de senaste åren. Förändringen har gått från mass-communication till mass-self 
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communication. Mass-self communication innebär precis som mass-communication att 

en masspublik kan nås men att kommunikationen utförs på individnivå och att 

hämtningen av meddelandet är självvalt. Elektroniska kommunikationsnätverks 

bemötande och variation av innehåll är också självvalt. Idag kan enskilda personer samt 

företag skapa och sända ut sina egna budskap på nätet (Castells, 2009). Internet-

användare har även tillgång till att kommentera och dela det som finns online. Enligt en 

kvalitativ studie om ungas nyhetskonsumtion genomförd av Huang (2009) kom det 

bland annat fram att det för många individer är viktigt med just tillgång till 

kommunikation och deltagande, dessa individer vill inte vara passiva i sin 

nyhetskonsumtion. Delaktighet är en självklarhet i sociala medier som växer sig allt 

större och starkare, speciellt bland unga. En rapport om svenskars internetvanor 

genomförd av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) visar att intresset för sociala 

nätverk är störst i åldersgruppen 19-25 (Findahl, 2011). Anledningen till detta anses 

bland annat vara att det är enkelt att bli medlem i ett socialt nätverk och att det kräver 

låg ansträngning att skapa innehåll. De stora nätverken erbjuder även en mängd mindre 

grupper där varje individ kan känna sig hemma. 
 
 

1.2 Begreppsförklaringar 
Genomgående i studien kommer vi att använda oss av begreppet samhällsinformation. 

Vi anser därmed att det är viktigt att definiera vad vi menar med begreppet. 

Nationalencyklopedin definierar samhällsinformation som offentlig information till 

medborgarna om myndighetsbeslut och aktuella samhällsfrågor. Kraft och Strandberg 

(2007) beskriver samhällsinformation som information som syftar till att göra 

medborgarna medvetna om sina rättigheter och skyldigheter och information som syftar 

till att göra det möjligt för medborgaren att hävda sina idéer och intressen i den 

demokratiska processen. Dessa definitioner av begreppet samhällsinformation är vad vi 

syftar på då vi använder oss av begreppet. 

 

I studien kommer vi också att använda oss av begreppet högutbildade. Med 

högutbildade menar  vi individer som har påbörjat eller avklarat  en akademisk 

utbildning. 
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1.3 Problemformulering 
Med denna studie ämnar vi undersöka hur unga högutbildade individer använder 

mediekanaler för att ta del av samhällsinformation, vilka förväntningar de har på 

informationen och om de anser att det är viktigt med möjlighet till deltagande i 

offentliga mediekanaler. Det generella anspråket i studien är unga, högutbildade 

individer i Sverige. Ekström och Larsson (2008) menar att resultaten från en enskild 

studie ska ge kunskap av mer generell karaktär och inte bara om de fall som studerats. 

Även fast vi har en bredd av olika individer i vårt urval som representerar olika grupper 

och tankesätt inom ramen av urvalet så kan resultaten av studien inte representera alla 

högutbildade individer. Resultaten på studien kan ge en uppfattning om hur unga 

högutbildade individer använder mediekanaler för att ta del av samhällsinformation, 

deras förväntningar på informationen och deras tankar kring möjlighet till deltagande i 

offentliga mediekanaler.  

 

Med denna studie hoppas vi kunna bidra med ökad förståelse av mediekanalens 

betydelse och vilka behov som ligger bakom valet av mediekanaler hos unga individer. 

Samhällsinformation är något som bör nå alla olika grupper i samhället och baserat på 

tidigare forskning är unga individer generellt svåra att nå (Huang, 2009). Enligt Holt, 

Shehata, Strömbäck och Ljungberg (2013) är yngre individer mer frekventa användare 

av sociala medier gällande politiska intressen. Vi ställer oss frågan om detta också gäller 

vid samhällsinformation. Vi finner det därför relevant att undersöka vilka mediekanaler 

unga individer använder och vilka förväntningar de har på informationen som de tar del 

av när det gäller samhällssinformation.  
 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss på unga högutbildade individer i Kalmar som är studerande. 

Studien är gjord i Kalmar Kommun och vi har studerat hur unga högutbildade individer 

använder mediekanaler för att ta del av samhällsinformation. Studien har utförts i 

Kalmar vilket är anledningen till varför vi har valt att avgränsa oss på unga 

högutbildade individer i Kalmar. Vi har inte studerat vilka mediekanaler som kommer 

ut med samhällsinformation och hur, utan vår studie är en användarstudie då vi 

undersöker ett användarperspektiv med de unga individerna i fokus. 
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2 Teoretisk diskussion 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som är kopplade till ämnet som 

vi ämnar studera samt berör forskningsfrågorna. Kapitlet inleds med en presentation av 

tidigare forskning sedan diskuterar vi behov, medier och innehåll. Kapitlet avslutas med 

en presentation av Web 2.0. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om unga människors informationsbehov och informationssökande 

har visat delade resultat vilket gör det till ett intressant forskningsämne. 

 

Agosto och Hughes-Hassel (2005) har genomfört en studie om hur unga aktivt söker 

information. 27 tonåringar mellan 14-17 år deltog i studien som bestod av 

semistrukturerade gruppintervjuer och aktivitetsloggar. I studien kom Agosto och 

Hughes-Hassel fram till att vänner och familj är den informationskälla de unga föredrar. 

Studien visade att människor var den främsta informationskällan överlag för 

tonåringarna och även den källa de föredrog för olika typer av information. 

 

Huang (2009) har utfört en kvalitativ studie om ungas låga nyhetskonsumtion gällande 

fysiska tidningar och tagit fram strategier för att få fler unga att läsa nyheter. Studien 

avgränsades på unga personer mellan 15-30 år i USA och Huang intervjuade 28 

respondenter. I studien kom Huang fram till att unga nästan uteslutande använder 

internet för att läsa nyheter framför papperstidningar. Det visade sig även att unga har 

större förtroende för information som tillhandahålls av etablerade nyhetskällors 

webbplatser än andra webbplatser. Huang kom även fram till att för en del är det mycket 

viktigt att inte enbart vara en passiv nyhetsläsare utan att också kunna delta och tillföra 

egna kommentarer eller liknande. 

 

Williamson, Qayyum, Hider & Liu (2012) har genomfört en kvalitativ studie med 

universitetsstudenter i åldrarna 18-25 i Australien. Studiens syfte var att få fram 

information om hur unga människor söker information i sin vardag, med fokus på 

nyhetsmedia. Hypotesen i studien var att unga till största del använder internet som 

kanal i sitt nyhetssökande vilket Huang (2009) kom fram till i sin studie. Studien visade 
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på att detta inte stämmer då papperstidningen ansågs viktig av majoriteten av de 

tillfrågade studenterna. 17 av 20 respondenter läste papperstidningar regelbundet. 

Internet användes också i nyhetssökande, men inte i lika stor grad som forskarna i 

studiens början antog. Williamson et al. (2012) fann även att sociala medier var viktigt i 

kommunikation med vänner men mindre viktigt i nyhetssökande. Slutsatsen i studien 

var att unga använder varierande medier för att fylla olika behov och syften och att ha 

tillgång till varierande mediekanaler är viktigt i ungas informationssökande. 

 

Halavais (2009) har genomfört en studie om deltagande på webben och vilka olika 

faktorer som spelar en central roll i deltagande. Han studerade 6468 slumpvis utvalda 

användare på webbplatsen Digg.com och Halavais kom i studien fram till att feedback 

från andra användare påverkar deltagande på olika sätt. För det första menar han att 

desto tydligare feedback en användare får på sitt inlägg eller kommentar, desto större är 

sannolikheten att användaren tillför något till mediekanalen igen. Han menar även att ju 

mer van användare man blir av en webbplats, desto större är chansen att man är 

delaktig. 

 

Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg (2013) har utfört en studie om ålder och 

effekterna av nyhetsmediers uppmärksamhet och användning av sociala medier gällande 

politiskt intresse och deltagande. Huvudhypotesen i studien är att användning av sociala 

medier för politiska syften mobiliserar yngre grupper medan traditionella medier 

mobiliserar en äldre grupp individer (Holt, Shehata, Strömbäck & Ljungberg, 2013). 

Resultaten på studien visar på att det politiska engagemanget ökas med tiden genom 

både uppmärksamhet på politiska nyheter i de traditionella medierna samt användning 

av sociala medier gällande politiskt intresse. Användandet av sociala medier när det 

gäller politiska syften har enligt studien positiv inverkan på politiskt intresse samt 

politiskt deltagande offline på ett sätt som liknar uppmärksamhet av politiska nyheter i 

de traditionella nyhetsmedierna (Ibid, 2013).  Eftersom yngre individer är mer frekventa 

användare av sociala medier gällande politiska syften så kan unga individers ökade 

användning av sociala medier för politiska syften utjämna deras lägre uppmärksamhet 

på politiska nyheter i traditionella nyhetsmedier.. Med hänsyn till detta kan sociala 

medier fungera som en brygga av offline politiskt deltagande och poilitiskt intresse 

mellan yngre och äldre individer (Ibid, 2013). Studiens hypoteser stöds av data då 

forskarna bland annat kom fram till att användandet av sociala medier för politiska 



  
 

6 

syften görs betydligt oftare av den yngre gruppen individer, medan den äldre gruppen är 

större användare av traditionella medier (Ibid, 2013).  
 
 

2.2 Behov 

Enligt Uses and Gratifications approach utgår medieanvändande från behov, 

önskningar, tillfredsställelse och motiv hos den tilltänkta medieanvändaren (McQuail, 

2010). McQuail (2010) menar att publiker ofta formas efter liknande behov, intressen 

och smak. Larsson (2008) diskuterar Uses and Gratifications approach och förklarar att 

teorin grundas på att individer använder olika kommunikationskanaler för att 

tillfredsställa olika behov. Individen ses som aktiv i sitt sökande att tillfredsställa behov 

genom olika kommunikationskanaler. Utifrån sina behov väljer individen självständigt 

medierna vilket resulterar i att individen själv bestämmer om kommunikation ska 

tillfogas. Medieanvändningens resultat beror på individens tolkning av hur användbart 

och betydelsefullt det valda mediets innehåll anses vara (Ibid, 2008). 

 

Uses and Gratifications approach innefattar både individers sociala och psykologiska 

miljöer. Teorin behandlar även individers attityder och förväntningar om medierna, 

behov samt de motiv individen har för att kommunicera (Rubin, 2009). Den centrala 

frågan inom Uses and Gratifications approach är: varför använder människor media, och 

vad använder de den till? (McQuail, 2010). Blumler och Katz (1974) menar att Uses and 

Gratifications approach förklarar användandet av media, hur individer använder media 

för att tillfredsställa olika behov, vilka konsekvenser som uppkommer av beteende, 

behov och motiv samt vilken drivkraft för mediebeteende som kan uppfattas. Studier 

har visat att mediepublikens tillfredsställelse uppkommer genom tre specifika källor; 

medieinnehåll, exponering av mediet och den sociala kontext eller situation som är 

typisk vid exponering till olika medier (Ibid, 1974). Varje medium erbjuder en unik 

kombination av kännetecknande innehåll, typiska attribut och typiska 

exponeringssituationer. Attribut syftar exempelvis på om det är tryckta eller 

elektroniska medier och med exponeringssituationer menas att man oftast exponeras för 

mediet på en specifik plats och i en specifik situation, exempelvis ensam i hemmet. Det 

är kombinationen av dessa attribut som gör att viss media är mer lämplig för 

tillfredsställandet av vissa behov (Ibid, 1974). 
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Rubin (2009) diskuterar Katz, Blumler och Gurevitch resonemang att media hjälper till 

att uppfylla behov genom att stärka förståelsen om sig själv, sina vänner och andra 

människor samt samhället och att media även kan användas för att stärka ens egen, eller 

samhällets, status samt stärka kontakten med familj, vänner, samhället och kultur. 

McQuail (2010) tar upp att massmedia som främst används i hemmet, som exempelvis 

TV, dagstidningar och internet kan fylla klyftan mellan den privata världen och 

intressen och aktiviteter i omvärlden. Under vissa omständigheter kan medlemskapet i 

en publik skapa en delaktighet i samhället. Katz, Blumler och Gurevitch (1973 citerad i 

Rubin, 2009) menar att användare av medier varierar i sitt aktiva medverkande och 

istället för att bli använda av media, använder och väljer de media för att tillfredsställa 

önskningar och behov. Katz, Blumler och Gurevitch menar slutligen att sociala och 

psykologiska faktorer filtrerar och guidar beteenden och att personlighet, 

socioekonomiska förhållanden och tillgång till kanaler är några av de sociala och 

psykologiska omständigheter som spelar en roll i filtrerandet av medier (Katz, Blumler 

& Gurevitch, 1973 citerad i Rubin, 2009). 

 

Kritik som riktas mot Uses and Gratifications approach utgår från att behoven är 

skapade av sändarna och därmed blir alltför individualistiska och psykologiska vilket 

medför en överdriven tilltro till mottagarnas makt (Falkheimer, 2001) Behovet av att ta 

del av samhällsinformation kan uppfattas olika och behovet kan uppfattas vara 

individualistisk och psykologisk. Vi anser att det är relevant för oss att använda teorin 

för att finna svar på om unga individer anser att de har ett behov av att ta del av 

samhällsinformation. Teorin är också relevant för oss för att få svar på  om unga 

individer är aktiva i sitt sökande efter samhällsinformation. Detta för att kunna uppfylla 

studiens syfte. 
 
 

2.3 Medier och innehåll 

McLuhan (1999) argumenterar med sin teori “medium is the message” att mediet är 

budskapet. Det är enligt McLuhan mediet som är det viktiga, inte dess innehåll. Den 

associationen och individens handling både styrs och formas, enligt McLuhan, av 

mediet och varje medium har enligt honom sina utmärkande förutsättningar.  Dessa 

förutsättningar gör det möjligt för specifika tankesätt, olika upplevelser och 

framställningsformer samtidigt som de utesluter andra (McLuhan, 1999). Teorin är 

relevant för denna studie för att finna mönster kring vilken mediekanal som unga 
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individer använder sig av för att ta del av samhällsinformation. McLuhan (1999) anser 

att media har en påverkan på hur vi förstår världen, därför är mediet viktigare än dess 

innehåll. Sparks (2010) tar i sin bok Media effects research upp att McLuhan med sin 

teori inte menade på att meddelanden inte har effekt men att han ville få fram och bevisa 

att meddelanden inte var det som förändrade individer utan mediet. McLuhan ansåg att 

mediet var mer omfattande och överlägset (McLuhan, 1999). Hadenius, Weibull och 

Wadbring (2011) menar att i människors vanor och preferenser uttrycks en mängd 

värderingar av olika slags medier. Trovärdigheten till medier är viktig för människor 

och bedömningar av mediernas tillförlitlighet görs utifrån tre olika förhållanden: 

 

• Förekomsten av missvisande uppgifter i mediet. 

• Trovärdigheten hos de uppgifter som faktiskt sprids. 

• Förtroendet för ett medium. 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011: 390). 

 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) tar upp att människors medievanor är stabila 

men inte helt låsta. De menar att nya tekniker som blir tillgängliga, som exempelvis 

internet, kan nå en hög exponering relativt snabbt. Den grundläggande förklaringen till 

detta är att vi tar del av mediet samtidigt som vi gör något annat, internet används 

exempelvis på arbetet, och det är oftast de yngre som snabbast tar till sig nya 

medieformer. Internet är ett bra exempel på detta då de yngre generationerna var 

snabbast med att ta till sig denna nya medieform (Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2011). Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) diskuterar att åldersklyftan är tydlig 

mellan internet-användare men att det även finns en klyfta mellan låg- och 

högutbildade, där de högutbildade var snabbast med att ta till sig internet.  

 

2.3.1 Hot and cool media 

McLuhans andra teori “Hot and cool media” har som utgångspunkt att olika medier kan 

grupperas som hot eller cool media och medierna grupperas efter hur mycket 

information de ger (McLuhan, 1999). Enligt McLuhan (1999) är detta användbart för att 

få en uppfattning av hur individer och samhället kan påverkas av media. Vi finner det 

relevant att använda teorin i vår studie för att finna svar på hur unga individer använder 

mediekanaler för att ta del av samhällsinformation. Vi ämnar att hitta mönster kring 

vilka mediekanaler de använder, om de är heta eller svala.  Hot media är ett medium 
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som har lågt deltagande, mycket information och hög definition. Mediet är uteslutande 

till skillnad från cool media som är ett inkluderande medium med låg definition, högt 

deltagande och lite information (Ibid, 1999). Ett exempel som McLuhan (1999) 

använder sig av för att förklara skillnaden på hot och cool media är att en föreläsning är 

ett hot medium eftersom en föreläsning oftast har ett lågt deltagande till skillnad från 

exempelvis ett seminarium som kräver högt deltagande och därför är ett cool medium. 

Kritik som har riktats mot McLuhans teorier är att McLuhan inte har utfört specifika 

experiment för att testa sina idéer. Hans idéer om mediepåverkan har kommit att orsaka 

både analyser och diskussioner från medieforskare runt om i världen (Sparks, 2010). 

Sparks (2010) menar på att även om McLuhan inte kommer att bevisavisa att hans 

teorier och analyser stämmer så kommer ingen annan att bevisa att de inte gör det.  
 
 

2.4 Web 2.0 

Internet har gjort en resa från att endast vara en källa till att finna information, till en 

mötesplats där människor kan dela med sig genom bloggar, sociala medier och andra 

offentliga informationskanaler. Detta kallas Web 2.0 och begreppet myntades för första 

gången av Dale Dougherty på det amerikanska förlaget O’Reilly Media (O’Reilly, 

2007). O’Reilly (2007) menar att Web 2.0, från ett användarperspektiv, har två primära 

komponenter: nätverkseffekter och plattformar. Nätverkseffekt innebär att en 

mediekanal blir mer effektiv ju fler som använder den, är man den enda personen med 

Facebook blir kommunikationen inte vidare effektiv i det mediet. Plattform innebär en 

enkel och pålitlig omgivning där användare kan göra vad de behagar. De två 

komponenterna är nära länkade då plattformar skapar struktur och nätverkseffekt skapas 

då människor finner plattformen värdefull (Ibid, 2007).  

 

Cormode och Krishnamurthy (2008) beskriver de fyra aspekter som Web 2.0 

kännetecknas av. De tar upp att användaren själv ska ha förmågan att kontrollera sin 

personliga information, användaren ska kunna skapa anslutningar mellan andra 

användare genom att dela länkar, information och uppdateringar, användaren ska ha 

möjlighet till att publicera diverse innehåll såsom foton, videor och kommentarer samt 

att webbplatsen ska erbjuda tekniska funktioner för att erbjuda en bredd i innehållet, 

såsom Flash-videor och liknande. 
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Web 2.0 rör sig om de webbsidor och webbplatser där användare kan lägga in ord, 

bilder, ljud och filmer. I teorin är detta en enkel idé, i praktiken visar detta på hur 

kontrollen av internet och den centrala plattformen för kommunikation har flyttats från 

några få röster till många olika röster (Brown, 2009). Enligt Brown (2009) har företag 

och organisationer i samband med Web 2.0 även ändrat hur de kommunicerar med 

allmänheten. Förut sågs allmänheten enbart som mottagare där kommunikationen 

utgjordes av envägskommunikation. Idag bjuder företag och organisationer in till dialog 

på ett sätt som inte var möjligt förr och vikten av att skapa delaktighet och dialog är 

viktig. Web 2.0 visar alltså på hur internet har demokratiserats och ger mer plats och 

makt till mottagarna. Enligt Holt och Karlsson (2011) visar tidigare forskning delade 

resultat i vilken utsträckning som användare vill delta i skapandet av innehåll men de 

kommer i sin studie fram till att det inte bara handlar om viljan att delta, utan om 

möjligheten till att kunna göra det, och att kunna göra det under jämlika förutsättningar. 

Bonsón, Torres, Royo och Flores (2011) menar att den största fördelen som Web 2.0 

tillför till den offentliga sektorn är transparensen och medborgardeltagandet. Den 

offentliga sektorn kan använda deltagarkulturen i dagens samhälle till att dra till sig 

uppmärksamhet och engagera medborgarna i lokala beslutstaganden samt förbättra 

relationen mellan kommun och medborgare. En intressant aspekt av web 2.0 är just att 

undersöka om relationen mellan medborgare och kommun förbättrats eller stärkts 

genom deltagande på sociala medier och om detta deltagande på webben spelar en roll i 

hur unga individer väljer att använda medier i sitt sökande efter samhällsinformation. 

 

Då vi studerar ett användarperspektiv anser vi att Web 2.0 är en lämplig teori då den 

utgår från att webben i dagens samhälle är en mötesplats för människor, där man som 

användare själv bidrar med innehåll. Allmänheten ses inte längre bara som mottagare 

och att skapa en dialog och ett intresse för olika frågor är idag viktigt för organisationer 

på webben. Vi vill undersöka om detta även är viktigt för allmänheten och om denna 

delaktighet som Web 2.0 erbjuder spelar en avgörande roll i hur unga väljer 

mediekanaler för att ta del av samhällsinformation. 
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3 Syfte och frågeställningar 
I detta kapitel presenteras studiens syfte och frågeställningarna som vi ämnar besvara. 
 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur unga, högutbildade individer i Sverige använder 

mediekanaler för att ta del av samhällsinformation, vilka förväntningar de har på 

informationen och om de anser att det är viktigt med möjlighet till deltagande i 

offentliga mediekanaler. För att bidra med kunskap inom ämnet ämnar vi att undersöka 

hur unga individer använder mediekanaler för att ta del av samhällsinformation och 

vilka förväntningar de har på informationen. Studien genomförs för att öka kunskapen 

om vilka mediekanaler unga individer använder och därmed erhålla kunskap om hur 

samhällsinformation kan nå ut till unga individer. Som tidigare nämnt är unga generellt 

svåra att nå (Huang, 2009) och baserad på tidigare forskning har det kommit fram 

delade resultat på hur unga tar del av samhällsinformation och nyheter samt vilka 

mediekanaler de använder. 
 

3.2 Frågeställningar 

Vi kommer att utgå från följande frågeställningar för att uppnå vårt syfte med studien: 

*Hur använder unga individer mediekanaler för att ta del av samhällsinformation? 

* Hur vill unga individer ta del av samhällsinformation? 

*Vilka förväntningar har unga individer på informationen? 

* Upplever unga medborgare det viktigt att ha möjlighet att delta i offentliga 

mediekanaler? 
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4 Metod 
I följande kapitel kommer vi att diskutera och motivera metodvalen som har gjorts för 

datainsamling till vår uppsats. Kapitlet inleds med diskussion kring forskningsansats 

och går sedan vidare med metodansats. Vidare diskuteras fallstudier, urval, 

intervjuprocessen, giltighet, tillförlitlighet, etiska förhållningssätt, kapitlet avslutas 

därefter med metodkritik. 
 

4.1 Forskningsansats 

Induktion syftar till att forskaren startar i verkligheten och därefter upptäcker mönster 

som senare kan sammanfattas i teorier och modeller. Teorierna och modellerna behöver 

inte vara valda i ett tidigt skede utan kan väljas efter att ett har studerats empiriskt. 

Teorier kan därför väljas efter att empirin har samlats in (Björklund & Paulsson, 2012). 

Det induktiva synsättet används främst vid kvalitativa studier (DePoy & Gitlin, 1994). I 

det deduktiva tillvägagångssättet väljs teorier först för att sedan utifrån dessa utforma 

hypoteser som sedan testas empiriskt (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Björklund och Paulsson (2012) beskriver också ett tredje synsätt, den abduktiva 

forskningsprocessen. Den abduktiva forskningsprocessen beskrivs genom att teori och 

empiri relateras till varandra genom en blandning av deduktion och induktion. Vår 

forskning är baserad på ett abduktivt synsätt eftersom vi har arbetat med de olika sätten 

för att relatera den valda teorin med empirin. Studien har utgått från valda teorier som 

varit grunden i frågorna till intervjuguiden för vår empiriska informationsinsamling. 

Efter insamlingen såg vi en nödvändighet att gå tillbaka och revidera i vår teoretiska 

referensram för att kunna uppnå en relevant och insiktsfull analys. 

 

4.2 Hermeneutik 

I denna studie utgår vi från ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik betyder 

tolkningslära och handlar om vad det innebär att förstå något och hur man kommer fram 

till en förståelse eller mening som också är en form av kunskap. Kommunikation är en 

form av meningsproduktion och därmed är det hermeneutiska perspektivet av central 

betydelse för studiet av medier och kommunikation (Gripsrud, 2011). Hermeneutik är 

lämpligt att använda när syftet med studien är att få tillgång till respondenternas egna 

upplevelser av fenomen. Den hermeneutiska processen liknas ofta vid en spiral, den 
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hermeneutiska cirkeln. Spiralen visar på att man ser till både helheten samt delarna. Den 

spiralliknande processen går ut på att söka dels nya delar samt gräva sig djupare ner i 

förståelsen (Fejes & Thornberg, 2009). 
 

4.3 Urval 

I enlighet med studiens syfte och vad vi vill att urvalet ska representera har vi tagit fram 

vårt urval. Vi har selekterat fram en ändamålsenlig grupp intervjupersoner som har 

kopplingar till det fenomen vi vill studera. Valet av respondenter i vår studie syftar till 

att få fram olika perspektiv på fenomenet som undersöks (Larsson, 2010). Vi har 

intervjuat 15 respondenter i åldersgruppen 20-27, vi avgränsade oss till denna 

åldersgrupp då vi ville få fram unga människors perspektiv på fenomenet. För att få 

fram olika perspektiv och en bredd i svaren valde vi både respondenter som är 

intresserade av samhällsinformation och respondenter som inte är intresserade. Vi valde 

även respondenter som är kunniga inom medie- och kommunikation och respondenter 

som är mindre kunniga. Samtliga respondenter är studerande på en högre 

utbildningsnivå i Sverige och har under sina liv varit bosatta i Kalmar kommun i minst 

ett år. 
 

4.4 Kvalitativ metod 

Syftet med vår studie är avgörande för vilken metod vi väljer och eftersom studiens 

syfte är att förstå individers resonemang lämpar sig kvalitativ metod. Kvantitativ metod 

lämpar sig till studier som inriktar sig på frågor som besvarar: hur ofta, hur många och 

eller hur vanligt. (Trost, 2010). Backman (2008) förklarar att i kvalitativa studier ser 

man verkligheten som en individuell, social och kulturell konstruktion där forskaren 

studerar hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. I den 

kvalitativa metoden är människan det huvudsakliga instrumentet (Ibid, 2008). Inom 

kvalitativ forskning är målet att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i 

dessa personers sociala verklighet (Dalen, 2011). 
 

4.5 Intervjuer 

Larsson (2010) menar att intervjuer är lämpliga när man vill få en uppfattning av 

människors enskilda föreställningar och erfarenheter. I den personliga intervjun studerar 

vi som forskare uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen hos personer som 

representerar något i samband med fenomenet och målet är att erhålla insikt om dessa 
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erfarenheter genom dialog. Larsson (2010) menar att i medie- och 

kommunikationsvetenskapliga studier är forskaren vanligtvis inte ute efter människors 

djupliggande själsliv utan deras perception av ett fenomen och han förklarar att 

intervjun ska vara inriktad på bestämda teman men intervjuaren måste även vara öppen 

för oväntad information. Vi som forskare väljer teman som är relevanta för studiens 

problemställningar, temana arbetas in i intervjuguiden och efter intervjuerna kodas 

materialet under nämnda teman för att ta reda på var tyngdpunkten ligger.  Uttalanden 

av respondenterna säger mycket om vilka de viktigaste temana är, och var tonvikten i 

analysen bör läggas. Enligt Dalen (2011) är det viktigt att vi som forskare inte fastnar 

vid speciella kategorier, utan att vi under analysprocessen är öppna för nya viktiga 

områden i materialet. 

 

Trost (2010) menar att det som kännetecknar kvalitativa intervjuer är att forskaren får 

innehållsrika och sammansatta svar genom att det bland annat ställs okomplicerade och 

raka frågor. Den kvalitativa intervjun används för att förstå intervjupersonens tankar, 

känslor och erfarenheter och intervjuernas syfte är att leda forskningen framåt och att 

bidra med kunskap om den sociala verkligheten som vi lever i (Ibid, 2010). 
 

4.6 Intervjuprocessen 

Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer där vi hade teman som vi med hjälp av våra 

intervjufrågor gick igenom. Alvesson (2011) menar att det i halvstrukturerade intervjuer 

oftast finns plats för viss avvikelse samt fördjupning. Våra utgångsfrågor var relativt 

öppna men en del kan uppfattas som stängda, därför var det viktigt för oss att ställa 

följdfrågor såsom “varför” och “Berätta mer” för att få svar på det vi undersökte. 

Alvesson (2011) belyser att intervjuarbetet kan delas upp i en början, en mitt och ett 

slut. I intervjuns början försöker forskaren få respondenten att känna sig avkopplad och 

bekväm genom att ställa neutrala frågor samt berätta en viss information om 

forskningsprojektet, användningsområdet och dess syfte. Vi började vår intervju med att 

ställa neutrala frågor såsom respondentens ålder, vad han/hon studerar samt hur länge 

respondenten har bott i Kalmar. Vi berättade också kortfattat om vad syftet med vårt 

forskningsprojekt är och informerade respondenten om att han/hon kommer att vara 

anonym. Våra respondenter blev tillfrågade om de var bekväma med att intervjun spelas 

in och fick möjlighet att avböja till inspelning. I mittendelen av intervjun är det 

forskarens uppgift att få svar på frågorna som ställs och när det är lämpligt kan 
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forskaren ställa fördjupnings- och uppföljningsfrågor till respondenten (Alvesson, 

2011). Under våra intervjuer med respondenterna ställdes fördjupnings- och 

uppföljningsfrågor när det var befogat. Alvesson (2011) betonar att respondenten 

avslutningsvis bör bli tillfrågad om han/hon vill lägga till något, eller korrigera vad som 

tidigare sagts vilket våra respondenter även blev. 

 

Innan vi gjorde våra intervjuer med respondenterna så genomförde vi två provintervjuer 

då Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att provintervjuer 

genomförs för att forskaren ska testa om samtalet kommer att fungera då frågorna kan 

se bra ut enligt forskaren, men behöver testas för att se hur de fungerar i praktiken. 

Enligt Esaiasson et al. (2012) finns det under dessa intervjuer även möjlighet till att se 

om intervjuns tema följer den rationella ordningen som är önskad. Under våra 

provintervjuer fann vi en del ändringar som behövdes göras, bland annat frågornas 

struktur. Vi fann även en komplettering, detta var att informera mer bakgrund om vårt 

forskningsprojekt samt förklaring av en del begrepp som vi använde oss av. Ett begrepp 

som våra respondenter under provintervjun fann svårt att förstå var mediekanal samt att 

de ville ha en definition av begreppet samhällsinformation. En intervju ska enligt 

Esaiasson et al. (2012) ske där personen i fråga känner sig bekväm och obesvärad och vi 

som forskare bör fundera på om miljön där intervjun sker kan komma att påverka 

respondenten och den information som framförs. Vi valde att genomförde alla intervjuer 

i förbokade grupprum på universitetsbiblioteket, dels för att det är en bekant miljö för 

våra respondenter och dels för att det råder tystnad och lugn i grupprummen. 
 

4.7 Datainsamling 

4.7.1 Primärkällor 

Källorna som används i en forskning kan delas upp i primär- och sekundär källor. 

Primärkällor är källor som kan användas av oss som forskare när vi samlar in 

information genom att använda oss av en bruklig insamlingsmetod (Olsson & Sörensen, 

2011). Vi har erhållit primärdata genom de kvalitativa intervjuerna som vi har 

genomfört med respondenterna. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

intervjumaterialet sammanställdes sedan i ett textdokument. Genom vårt urval av 

respondenter anser vi att vi har mottagit relevant information till vår undersökning. 
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4.7.2 Sekundärkällor 

Sekundärdata är information som har samlats in av andra forskare, det kan också vara 

registerdata och bokföringsdata (Olsson & Sörensen, 2011). Sekundärdata som vi har 

använt oss av genomgående i vår studie är artiklar och litteratur. 
 

4.8 Giltighet och tillförlitlighet 

4.8.1 Studiens giltighet 

Giltighet avser att vi som forskare mäter det som är påstått att mätas (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett 

giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande samt att 

giltighet hos en undersökning beror på hur väl underbyggda de teoretiska antagandena 

är och hur logiskt sambandet från teori till forskningsfrågor är. Kvale och Brinkman 

(2009) anser att giltighet vid intervjuer handlar om tillförlitligheten hos respondenterna 

och kvaliteten på själva intervjuerna. Förutsättningarna för att validiteten ska vara god 

är att det inte förekommer systematiska fel och att reliabiliteten är hög (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Vi gjorde halvstrukturerade intervjuer där vi 

som tidigare nämnt hade teman som vi fick besvarade med hjälp av våra intervjufrågor. 

Genom halvstrukturerade intervjuer kunde vi ställa följdfrågor till våra respondenter för 

att säkerställa att vi fått svar på de frågor som vi ämnade undersöka vilket vi hoppas har 

stärkt giltigheten i vår studie eftersom det har medfört att vi undersökt det som vi avsåg 

att undersöka. För att stärka giltigheten har vi även definierat begreppet 

samhällsinformation och begreppet mediekanal för respondenterna för att de ska ha en 

överensstämmande uppfattning om vad begreppen innefattar och vad vi som forskare 

syftar på då vi använder oss av begreppen. 
 

4.8.2 Studiens tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är trovärdigheten på en mätning, och behandlar frågan om resultatet 

kommer att bli detsamma vid återkommande mätningar med samma personer, situation 

och variabel (DePoy & Gitlin, 1999). Tillförlitlighet berör också om huruvida svaren 

kommer att förändras av intervjupersonerna till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 

2009). En hög tillförlitlighet motsvarar uteblivelse av osystematiska eller slumpmässiga 

fel som exempelvis slarvfel under datainsamlingen vilket leder till ofullständig 

reliabilitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Slarvfel som görs kan 

bland annat vara hörfel eller missförstånd under intervjuer samt ouppmärksamhet 
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(Ibid, 2012). Under intervjuerna var vi båda närvarande för att öka reliabiliteten. Vi 

kunde då i stor grad undvika eventuella missförstånd mellan respondenterna och oss 

som forskare. För att inte påverka eller leda våra respondenter till våra åsikter så 

försökte vi i hög grad att undvika att uttala oss om våra uppfattningar och åsikter. 
 

4.9 Etiskt förhållningssätt 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska grundregler som 

är framtagna av Vetenskapsrådet och som presenteras på webbplatsen Codex, vilka man 

som forskare förväntas följa i sin forskning. Informationskravet går ut på att när 

forskning involverar människor skall de, med få undantag, informeras om forskningen 

och sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Våra 

respondenter blev informerade om forskningens innebörd och vad som förväntades av 

dem i god tid. De fick därefter aktivt besluta om de ville delta eller ej vilket medförde 

att även samtyckeskravet uppfylldes. Enligt konfidentialitetskravet har vi även valt att 

anonymisera våra respondenter genom att benämna dem med fiktiva namn i stället för 

deras riktiga namn. Vi har även tagit ställning till medgivandekravet som går ut på att 

insamlad data om enskilda personer inte får användas i andra sammanhang utan 

medgivande från de som deltagit i studien (Codex). 
 

4.10 Metodkritik 

Valet av kvalitativ metod i vår uppsats motiveras ovan, vi är dock medvetna om den 

kritik som riktas mot att använda sig av enbart kvalitativa metoder då kvalitativ data 

utgår från forskarens tolkning av empirin. Vi som forskare kan omedvetet tolka 

respondenters svar utifrån vår egen förförståelse och det gäller därför att vara tydlig i 

sina frågor till respondenterna. Kvalitativa undersökningar utgår dock från att vi som 

forskare måste tolka svar för att få en generell uppfattning om något. Frågor kan även 

tolkas olika och därför är följdfrågor ett viktigt moment för att kunna förstå dessa 

tolkningar (Trost, 2010). 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras vår insamlade empiri i form av en sammanställning av 

temana i vår intervjuguide. 
 

5.1 Unga individer och samhällsinformation 

Respondenterna i vår studie anser att de har ett behov av att ta del av 

samhällsinformation, dock söker  respondenterna inte aktivt efter information själv. Det 

är till största del om information blir tillgänglig och intresserar respondenten som han 

eller hon i så fall aktivt söker vidare efter mer information. Respondenterna har därmed 

ett behov av att få information tillgänglig för sig, utan att behöva söka upp den själv. 

Respondenterna som vi har intervjuat anser att vänner spelar en avgörande roll i vilken 

samhällsinformation som de tar del av. Respondenter använder Facebook och sina 

vänner för att ta del av samhällsinformation och menar på att informationen ska finnas 

tillgänglig för att de ska ta del av den, de vill inte behöva leta efter den själva. På grund 

av detta är Facebook den mest använda kanalen bland våra respondenter för att ta del av 

samhällsinformation då de får samhällsinformation genom vad deras vänner gillar och 

delar på den sociala mediekanalen. Finner respondenterna ett intresse för informationen 

som deras vänner gillat och delat så menar de på att de själva kollar upp informationen 

på andra mediekanaler. Respondenterna trycker även på att informationen på Facebook 

ofta uppdateras och att de har bra koll på vad som händer. 
 

“(...) Det blir väl mest Facebook. Jag får mest samhällsinformation från 

mina vänner, jag är inte så bra på att söka upp det själv aktivt. Man får 

allting gratis liksom (...)” 

(Simon, 2014-04-22) 

 

“Ja det blir väl Facebook i så fall, att man ser vad alla andra skriver och 

typ om det är någonting som är intressant så kollar man upp det själv på 

internet, via tidningar eller nånting på internet, men jag läser inga 

tidningar eller lokaltidningar eller nåt sånt.” 

(Stefan, 2014-04-30) 

 

Informationen på Facebook blir, enligt en del av våra respondenter, skräddarsydd efter 

deras personliga behov och den är tillgänglig utan någon större ansträngning av 
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användaren. Enligt Blumler och Katz (1974) erbjuder olika medium unika 

kombinationer av kännetecknande innehåll, typiska attribut samt typiska 

exponeringssituationer och det är kombinationen av dessa attribut som gör att viss 

media är mer lämplig för tillfredsställandet av vissa behov. Facebook kännetecknas av 

våra respondenter som en kanal med personligt och lättillgängligt innehåll vilket medför 

att behovet av tillgänglig information uppfylls. Rubin (2009) menar att media kan stärka 

ens egen, eller samhällets status vilket mediekanalen Facebook är ett bra exempel av. På 

det sociala mediet kan exempelvis kommuner arbeta med sitt varumärke och på så vis 

stärka sin status hos medborgarna. Media kan enligt Rubin (2009) även användas till att 

stärka kontakten med familj, vänner, samhället och kultur vilket Facebook även här är 

ett bra exempel av. Respondenterna menar på att vänner spelar en avgörande roll i 

vilken samhällsinformation de tar del av och det är just på det sociala mediet som de tar 

del av denna och kommunicerar med vänner om nyheter och dylikt. Tryckta medier är 

mindre populära bland våra respondenter och respondenterna som läser lokaltidningar 

gör detta bland annat via internet. Att internet föredras över det tryckta mediet av våra 

respondenter kan vara för att internet enligt Hadenius, Weibull och Wadbrin (2011) kan 

nå en hög exponering tämligen snabbt och för att det oftast är den yngre generationen 

som tar till sig nya medieformer. Våra respondenter hör till den yngre generationen, en 

del av respondenterna har växt upp med internet medan andra var i tonåren när det slog 

igenom. För en del individer kanske inte internet ses som en ny medieform medan det 

för andra som till exempel den äldre generationen, kan göra det. Hanna menar på att hon 

är tveksam till att den äldre generationen har samma medievanor som henne. 
 

“(...)  Äldre människor kanske inte gör så, vad vet jag, men jag skulle i alla fall googla 

och söka efter mer information (...)” 

(Hanna, 29-04-2014) 

 

Respondenterna anser som sagt att de har ett behov av att ta del av samhällsinformation 

och att det är viktigt att hålla koll på vad som händer i närområdet. De uttrycker dock en 

vilja att bli bättre på att ta del av nyttig samhällsinformation, en del anser att de till 

största del tar del av relativt onödig information idag. Hanna menar på att hon missar en 

del samhällsinformation eftersom hon inte är speciellt uppdaterad. Stefan menar på att 

han tar del av den samhällsinformation som är enligt honom lättsam och att han borde 

engagera sig mer i den tyngre samhällsinformationen. 
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“Ja, jag har tänkt ganska mycket på det. Jag missar väldigt mycket 

eftersom att jag inte läser tidningen här i Kalmar. Om det skulle hända 

något stort så hade jag inte vetat om det, jag saknar det. (...) det va ju i 

Lindsdal något med vattnet, tur att det hände i Lindsdal för hade det hänt 

här i Kalmar så hade jag inte vetat om det. (...) 

 

(Hanna, 2014-04-29) 

 

“Jaa, såklart, man måste väl hålla sig uppdaterad men kanske inte såhär 

vettig samhällsinformation, hur ska jag förklara, det är ju inte samma 

nyheter i tidningarna som det är på Facebook, liksom det är lite mer lätt 

samhällsinformation och det är väl den jag tar del av men jag borde 

kanske engagera mig mer i den tyngre samhällsinformationen” 

 

(Stefan, 2014-04-30) 

 

Förväntningarna på informationen skiljer sig något mellan respondenterna. 

Respondenterna förväntar sig att informationen ska vara klar och tydlig. Som mottagare 

ska inte informationen behöva ifrågasättas enligt våra respondenter utan den förväntas 

vara korrekt och onödig information bör inte vara med.  Andra förväntar sig även att 

informationen ska nå ut utan att man som mottagare själv aktivt letar upp den. 

Respondenter menade dock också på att de inte hade höga förväntningar på 

informationen. 
 

“Jag förväntar mig att den ska vara direkt, det ska vara klart och tydligt 

och inte stå onödig information. Det ska vara så simpelt som möjligt.” 

 

(Lovisa, 2014-04-15) 
 

“Hmm det beror på vad det är för information men jag förväntar mig väl 

att det ska vara en korrekt information, den ska inte vara felaktig, som om 

jag tillexempel hittar en aktivitet på Facebook så ska det vara på utsatt  
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datum och informera klart och tydligt om det inte blir så, och hålla 

tidsramar och sånt där. Det är väl det främsta som jag ser att jag har som 

krav på informationen, att den ska vara korrekt.” 

(Christoffer, 2014-04-14) 

 
 

5.2 Mediekanalens roll 

Facebook är den mest använda kanalen bland våra respondenter för att ta del av 

samhällsinformation då de får samhällsinformation som tidigare nämnt genom vad 

deras vänner gillar och delar på den sociala mediekanalen. Enligt Cormode och 

Krishnamurthy (2008) finns det fyra aspekter som kännetecknar Web 2.0 och vi finner 

att Facebook innefattar alla dessa aspekter. Användaren ska själv ha förmågan att 

kontrollera sin personliga information och skapa anslutningar mellan andra användare 

genom att dela länkar, information och uppdateringar samt ha möjlighet till att publicera 

diverse innehåll såsom foton, videor och kommentarer vilket Facebook erbjuder och till 

stor del är uppbyggt på då, då det är ett socialt medium och delning av information och 

innehåll är essentiellt för mediet (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Webbplatsen ska 

enligt Cormode och Krishnamurthy (2008) även erbjuda tekniska funktioner för att 

erbjuda en bredd i innehållet, såsom Flash-videor och liknande vilket även Facebook 

gör. Dessa aspekter kan vara en del i varför våra respondenter finner mediekanalen 

användbar. Facebook är en mediekanal med nätverkseffekt vilket är en viktig 

komponent för att människor ska finna mediekanalen värdefull enligt teorin Web 2.0 

(O’Reilly, 2007). O´Reilly (2007) menar på att mediekanalen blir effektiv genom att 

många använder den vilket kan förklara varför våra respondenter anser att just Facebook 

är den avgörande kanalen för att ta del av samhällsinformation. O’Reilly (2007) talar 

även om plattformar som är en annan viktig komponent utifrån ett användarperspektiv 

för att skapa nätverkseffekt. Plattformar skapar enligt O´Reilly (2007) struktur och det 

skapas nätverkseffekt när individer finner plattformen värdefull vilket stämmer väl 

överens med svaren från respondenterna då de menar på att de blir uppdaterade och 

enligt Jessika gör uppdateringarna att personen i fråga har koll på vad som händer. 
 

“(...) det uppdateras hela tiden så man har bra koll på vad som händer 

och det är lätt att komma ihåg.” 

(Jessika, 2014-04-14) 
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Att våra respondenter upplever Facebook som ett användbart medium för att 

kommunicera kan även bero på att Facebook är ett cool medium. Ett cool medium är 

enligt McLuhan (1999) ett inkluderande medium med högt deltagande. Facebook kan 

även ses som ett hot medium beroende på hur brukaren nyttjar mediet.  Används 

Facebook för att ta del av en större mängd information utan att ett deltagande finns hos 

brukaren är mediet ett hot medium. Ett hot medium överlämnar mycket information och 

kräver inget deltagande (McLuhan, 1999). Med hänsyn till svaren från våra 

respondenter används Facebook som tidigare nämnt för att kommunicera och ses som 

det mest användbara mediet, därmed ses Facebook i detta fall som ett cool medium.  
 

Respondenter anser att mediet väljs före informationen. Leder det sedan till att 

mottagaren vill ha mer information om meddelandet som mediet förmedlar kan 

personen i fråga själv aktivt söka efter information. McLuhan (1999) menar på att 

mediet är budskapet, det är inte dess innehåll som är det viktiga utan mediet i sig. 

Mediet har enligt McLuhan (1999) sina utmärkande förutsättningar, dessa 

förutsättningar gör det möjligt för specifika tankesätt, olika upplevelser och 

framställningsformer samtidigt som de utesluter andra (McLuhan, 1999). Respondenter 

anser även att det är organisationen bakom meddelandet som är det centrala i deras val. 

Organisationen kan i detta fall ses som mediet och respondenterna i vår studie väljer 

information efter mediet. Förutsättningarna för organisationerna varierar således från 

organisation till organisation. Förutsättningar kan exempelvis vara som Stefan antyder 

då han menar på att organisationen uppmanar till integration mellan organisation och 

mottagare.  
 

“Absolut. Man ska lätt kunna hitta information om dem och kontakta dem, 

alltså det känns som att dem bryr sig mer om dem försöker liksom 

integrera med oss.” 

(Stefan, 2014-04-30) 

 

“Det är nog omedvetet. Jag tror faktiskt att man gör det, just för att dem 

har ett gott rykte och så bryr man sig kanske inte så mycket om vad det är 

dem säger, utan det är bara information helt enkelt.” 

(Amanda, 2014-04-30) 
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“(...) Ja, jag väljer mediet nog i första hand först, sen kan man ju gå in på 

nätet och söka mer information. Så då skulle jag nog säga att kanalen är 

viktigare. jag skulle i alla fall googla och söka efter mer information på 

kommunens hemsida eller barometern om det blev något såhär super 

mega stort och jag behöver mer information. (...)” 

(Hanna, 2014-04-29) 

 

När det gäller förtroende för informationen och om det har någon betydelse för 

respondenterna så anser de att det är organisationen bakom informationen som har 

betydelse för trovärdigheten. Dessa respondenter menar att mediekanalen har liten 

betydelse för förtroendet. En del av dessa respondenter anser att de olika kanalerna 

förmedlar samma information och att de på så vis inte har någon större betydelse. 
 

“Jag anser inte att mediekanalen spelar så stor roll, det är mer 

avsändaren som spelar roll i mitt förtroendeskapande.” 
 

(Jonathan, 2014-04-14) 
 

“Spelar inte någon stor roll. Jag har inte mer förtroende för exempelvis 

Facebook, en hemsida eller tryckta medier, när exempelvis kommunen 

kommer ut med information. Jag tycker de olika kanalerna ger samma 

information.”  
 

(Jessika, 2014-04-14) 

 
 

Andra av våra tillfrågade respondenter ansåg att mediekanalen hade stor betydelse för 

att de skulle känna förtroende för informationen som den förmedlar. En del av dem 

ansåg att det finns risk för att felaktig information kan nå ut på internet eftersom att 

väldigt många har tillgång till sociala medier. Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) 

menar just på att tillförlitlighet till olika medier till största del har att göra med 

förekomsten av missvisande uppgifter i mediet. Missvisande uppgifter leder till misstro 

och våra respondenter upplevde till stor del att sociala medier hade störst risk att sprida 

felaktig information, trots detta är sociala medier de mest föredragna av respondenterna. 
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Detta tolkar vi som att behovet av lättillgänglig information betyder mer för unga 

individer än just tillförlitlig information. 
 

Det utsedda mediets innehåll tolkas genom hur användbart och betydelsefullt det är 

vilket resulterar i hur medieanvändningen ser ut (Larsson, 2008). Våra respondenter 

anser att den kanal som ger mest användbar information är Facebook. Resultatet av våra 

respondenters medieanvändning är att de använder Facebook för att kommunicera och 

som Jenny menar på så blir individer frekvent uppdaterade och ett deltagande kan 

skapas genom bland annat evenemang på det sociala mediet. En annan faktor som 

påvisar våra respondenters tolkningar om användbarheten på Facebooks innehåll är att 

de genom kanalen kan länka vidare till annan information som till exempel Aftonbladet. 

En del av respondenterna klargör att Facebook är en kanal som uppskattas om kanalen 

används på rätt sätt och de menar på en slags övertro som en del individer tycks ha då 

de antar att informationen går ut magiskt genom en “post”. Individer med ett slags 

övertro som respondenterna menar på kan anses ha specifika attityder och förväntningar 

till medierna. I detta fall är dessa förväntningar och attityder tron om att en post genom 

kanalen Facebook ska leda till att information går från A till B och blir uppfattad och 

förstådd. 
 

“Det är smidigt, det uppdateras ofta. Jag kommunicerar mest på det 

sättet, man lägger ut evenemang och får ta del av dessa. Man blir helt 

enkelt uppdaterad”   

(Jenny, 2014-04-14) 
 

“Så svårt, för där igen så kan jag tycka att Facebook är en bra kanal, men 

å andra sidan så har människor en slags övertro till Facebook att 

information går magiskt, bara för att jag skriver en post så går det från A 

till B och så fattar alla, att ah nu kommer alla medlemmar till vårt möte. 

Och så kommer det fem stycken och alla bara men varför kom det inte 

fler? Det är ett bra verktyg om man använder det på rätt sätt.” 
 

(Christoffer, 2014-04-14) 
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5.3 Unga individer och tryckta medier 

Tryckta medier ses som mer seriösa än exempelvis sociala medier av respondenterna, 

trots detta är det inte många som väljer att ta del av tryckta medier. De respondenter 

som inte använder tryckta medier för att ta del av samhällsinformation menar på att det 

till viss del handlar om lathet. Stefan menar på att det till viss del även har att göra med 

att han själv inte har tid att aktivt söka efter information genom tryckta medier. Andra 

av våra respondenter menar också på att de inte har lust att aktivt söka information,  de 

vill bli exponerade för informationen utan ansträngning.    

  

“Jag är nog lat, det är nog mest det att man inte känner att man har tid 

för att man måste lägga så mycket tid på plugget så då hinner man inte 

läsa tidningen och såna saker.” 

(Stefan, 2014-04-30) 
 

Enligt Uses and Gratifications approach utgår individen från sina behov i sitt val av 

medier vilket resulterar i att individen själv bestämmer om en kommunikation ska 

tillfogas (Larsson, 2008). Respondenter anser  att de inte har ett behov av att ta del av 

information via tryckta medier då de inte har tid eller lust att aktivt söka efter 

informationen själv. Varje medium erbjuder en unik kombination av kännetecknande 

innehåll, typiska attribut och typiska exponeringssituationer. Det är kombinationen av 

dessa attribut som gör att viss media är mer lämplig för tillfredsställandet av vissa 

behov (Blumler & Katz, 1974). Även om innehållet i tryckta medier ofta är seriös 

enligt  våra respondenter så är de typiska attributen i tryckta medier att individer aktivt 

måste söka efter informationen självständigt vilket medför att tryckta medier, enligt 

våra respondenter, inte lämpar sig för att tillfredsställa deras informationsbehov. 

Anledningen till det kan ses vara eftersom individerna som tidigare nämnt har ett behov 

att få information tillgängligt utan att själva söka efter den. Personlighet, 

socioekonomiska förhållanden och tillgång till kanaler är några av de sociala och 

psykologiska omständigheter som spelar en roll i filtrerandet av medier (Rubin, 2009). 

Då våra respondenter är studerande på universitet har de till stor del en begränsad 

ekonomi och respondenter har flyttat från sin hemstad och är bosatta i Kalmar enbart 

under en begränsad tid vilket också kan påverka valet av mediekanal. Christoffer menar 

just på att pengarna inte finns för att köpa tryckt media och att det i vilket fall känns 

onödigt att ta del av betald information om Kalmar när man inte “bor här egentligen”. 
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“... sen har jag inte råd att prenumerera på någonting och sen så känns 

det onödigt, jag bor ju inte här i Kalmar egentligen. Så att för mig att 

lägga pengar på en lokalpress här, alltså jag bryr mig inte så mycket om 

vad som händer i Kalmar…” 

(Christoffer, 2014-04-14) 

 

5.4 Offentlig verksamhet och internet 

Våra respondenter anser att det är viktigt för offentlig verksamhet att vara delaktig på 

sociala medier. De menar bland annat på att offentlig verksamhet visar engagemang och 

intresse för medborgarna genom att bjuda in till dialog och vara tillgängliga på sociala 

medier. Den största fördelen som Web 2.0 tillför till den offentliga sektorn är just 

transparensen och medborgardeltagandet (Bonsón, Torres, Royo & Flores, 2011). 

Bonsón et al. (2011) menar att offentlig verksamhet, genom att vara delaktig på sociala 

medier, kan stärka relationen mellan sin verksamhet och medborgare vilket även våra 

respondenter har liknande åsikter om. Amanda menar på att det är bra för kommuner att 

använda mediekanaler så som Facebook och Twitter för att visa att de är på G. 
 

“Ja, många tycker ju att kommunen är ganska förlegad, många känner att 

de inte vill göra en karriär inom kommunen eller sådär, så jag tror att det 

är ganska bra för dem att använda de kanalerna för att visa att dem är på 

G, så ja det tycker jag absolut. Jag tycker ändå att Kalmar kommun är 

ganska duktiga på det, vad jag har stött på, de är ganska mycket och 

annonserar på Facebook och sånt.” 

(Amanda, 2014-04-30) 
 

“Ja, det tycker jag är jätteviktigt, jag kan tycka att det är många som inte 

förstår de sociala medierna. Man ska vara lite mer tvåvägs istället för att 

”nu har det här hänt”. Lite mer inspirerande. Jag tycker att det är viktigt 

att man arbetar mer med det.” 

(Hanna, 2014-04-29) 

 

Hanna menar på att det är viktigt att kommunerna förstår hur de ska använda de sociala 

medierna. Informationen bör enligt Hanna vara inspirerande och hon anser precis som 
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många av våra respondenter att det är viktigt att informationen inte bara förmedlas ut 

utan att det är viktigt med en tvåvägskommunikation.  
 

Som nämnts tidigare nyttjas sociala medier, såsom Facebook, av våra respondenter på 

det vis som gör det till ett cool medium enligt McLuhans teori om Hot and cool media 

(1999). Respondenterna menar just på att offentlig verksamhet, genom att vara delaktig 

på sociala medier, skapar en inkluderande känsla hos individen. Stefan menar på att  det 

känns som offentliga verksamheter bryr sig om allmänheten genom integration.  
 

“Absolut. Man ska lätt kunna hitta information om dem och kontakta dem, 

alltså det känns som att dem bryr sig mer om dem försöker liksom 

integrera med oss.” 

(Stefan, 2014-04-30) 

 

Respondenter som intervjuats har någon gång besökt Kalmar kommuns hemsida, 

respondenterna besöker den enbart då de aktivt söker information om något. De 

respondenter som inte besöker hemsidan anser helt enkelt att de inte har ett behov av 

det. 

“Nej, faktiskt inte. Men jag har ju varit, när det var det här 

vattenavbrottet. Det var när man inte fick dricka vatten för två månader 

sedan eller något. Då har jag varit inne när det är sådana grejer. Men jag 

har inte kollat runt direkt. Sedan har jag varit inne och kollat för 

hyresvärdar i Kalmar när jag kollade boende. Sen annars har jag nog inte 

varit inne där.” 

(Annika, 2014-04-22) 
 

“När jag aktivt har sökt någon information om exempelvis stadsfesten. 

Den är väldigt tråkig, hemsidan, så det är inget jag går in på för nöjes 

skull.” 

(Lovisa, 2014-04-15) 

 

Respondenterna i vår studie besöker endast kommunens eller liknande organisationers 

hemsidor då de aktivt söker information om något. Detta överensstämmer med Uses and 

Gratifications där individen ses som aktiv i sitt sökande för att tillfredsställa behov 

genom olika kommunikationskanaler (Larsson, 2008). Som tidigare nämnts i 
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analysavsnittet vill våra respondenter bli exponerade för information istället för att söka 

upp den själv, det är enbart då respondenten anser att de finner ett behov av en viss 

information som han eller hon aktivt söker upp informationen. 
 

Kalmar kommuns hemsida kan ses som ett hot medium enligt våra respondenter 

eftersom de använder hemsidan då de aktivt söker information men deltar inte i någon 

diskussion. Kommunens hemsida ger enligt våra respondenter ut mycket information 

men kräver inget deltagande vilket stämmer överens med McLuhans teori om Hot and 

cool media (McLuhan, 1999). Våra respondenter anser att det är viktigt med möjlighet 

till ett deltagande i offentliga mediekanaler. De anser också att det är viktigt att 

medborgare ska kunna framföra sina åsikter och att de blir inbjudna till diskussion. Våra 

respondenter föredrar ett cool medium före ett hot eftersom de vill ha möjlighet till 

deltagande. 
 

Kalmar kommuns webbplats är en av kommunens mediekanaler som de använder sig av 

för att nå ut med information. Även om kommunen går ut med information både på 

deras webbplats och på deras Facebook konto som också är ett medium som kommunen 

använder sig av så föredrar våra respondenter att ta del av informationen genom 

Facebook. Denna faktor styrker McLuhans teori om att mediet är budskapet och inte 

dess innehåll (McLuhan, 1999). Respondenterna väljer helt enkelt mediet före 

budskapet. McLuhan (1999) försökte bevisa att det var mediet som förändrade individer 

istället för de meddelanden som de sänder. Något som kan komma att förändra 

respondenterna genom de medium de använder är att de i mediet Facebook finner ett 

deltagande. Ett deltagande för våra respondenter kan resultera i diskussion och 

resonemang. McLuhan (1999) menade på att mediet var mer omfattande och överlägset 

än innehållet. Mediet Facebook är mer omfattande och överlägset än innehållet som 

förmedlas eftersom mediet erbjuder delaktighet till våra respondenter som således 

föredrar detta medium. 
 

Våra respondenter använder inte mediekanalen Kommunens webbplats kontinuerligt 

vilket kan påverka webbplatsens effektivitet. Antalet användare av en mediekanal 

påverkar effektiviteten, desto fler användare desto effektivare är kanalen (O´Reilly, 

2007). Genom fler användare på Kommunens webbplats skulle kanalen enligt O´Reillys 

(2007) teori om Web 2.0 kunna bli effektivare. O´Reilly (2007) menar på att ett medium 

med få användare leder till en sämre kommunikation. Genom en lyckad kommunikation 



  
 

29 

via mediekanalen Kommunens webbplats kan exempelvis kommunen engagera 

medborgarna i lokala beslutsdeltagande (Bonsón, Torres, Royo & Flores, 2011). 

  

Våra respondenter anser att det är viktigt att ha möjlighet att vara delaktig i offentliga 

mediekanaler. De menar på att det handlar om yttrandefrihet och att det är viktigt att 

bjuda in till diskussion. Våra respondenter anser också att det är viktigt  för medborgare 

att kunna framföra sina åsikter. Christoffer menar på att det vore konstigt om 

medborgarna inte fick ta plats i den information som organisationter sänder ut idag. Han 

menar också på att det blir mer och mer viktigt med deltagande och synlighet genom de 

offentliga medierkanalerna. Hanna menar på att det är viktigt för medborgarna att kunna 

få vara med och diskutera om beslut som rör medborgarna ska tas.  
 

“Det blir mer och mer viktigare nu i samhället märker man. Kommunen 

vill ju synas mer och mer på sociala medier och så. Sociala medier 

handlar ju om att interagera med varandra så det vore konstigt om vi inte 

skulle få en större plats i den informationen som organisationen tar del av 

och sänder ut idag.” 

(Christoffer, 2014-04-14) 
 

“(...) men jag tycker att det är viktigt att man kan vara med och diskutera 

om det rör mig och om det ska tas något beslut. Om någon skulle lägga 

upp ett förslag så kan man göra sin röst hörd via en sådan kanal. (...) att 

man bjuder in till diskussion är väldigt viktigt.” 

(Hanna, 2014-04-29) 
 

Respondenterna som inte håller med om att det är viktigt att kunna delta i offentliga 

mediekanalen menar just på att det blir mycket irrelevant och onödig information då 

många kommenterar det de inte har någon kunskap om. Lovisa menar på att 

mediekanaler kan förlora sitt rykte genom onödiga kommentarer och åsikter vilket 

enligt henne är meningslöst. 
 

“ (...) Om alla ska få kommentera så blir det väldigt mycket åsikter och 

ingen som egentligen vet vad de pratar om. Det är meningslösheter vilket  

 



  
 

30 

jag tror gör att mediekanalen förlorar sitt rykte eller sin representation 

vilket man måste upprätthålla hela tiden.” 

(Lovisa, 2014-04-15) 
 

Respondenter anser att de har lätt för att själva tillföra kommentarer eller liknande på 

offentliga mediekanaler även fast respondenterna dock inte har gjort det själva. Något 

respondenterna anser är viktigt är att enbart kommentera sådant man har kunskap om 

och som man kan stå för. Även om respondenterna inte själva kommenterar på 

offentliga mediekanaler  menar de att det ofta är roligt och intressant att läsa andras 

kommentarer. 

                   

“När man kommenterar kan alla läsa vad man skriver, jag gör inte det så 

ofta. Men om jag behöver göra det så gör jag det.” 

(Jenny, 2014-04-14) 
 

“Jag skriver bara om jag känner mig säker på det jag skriver, asså jag 

skulle inte vilja skriva något som jag inte kan stå för så jag kommenterar 

ju inte så ofta men om det är nåt jag verkligen brinner för så.” 
 

(Stefan, 2014-04-30) 
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6 Slutsatser och diskussion 
I vårt avslutande kapitel presenterar och diskuterar vi våra slutsatser och vi besvarar 

uppsatsens syfte och frågeställningar på ett konkret sätt. Avslutningsvis följer förslag 

till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur unga, högutbildade individer i Sverige 

använder mediekanaler för att ta del av samhällsinformation, vilka förväntningar de har 

på informationen och om de anser att de har behov av att delta i det offentliga 

mediekanaler. För att uppnå syftet ställde vi fyra frågor som vi genom studien nu kan 

besvara och diskutera genom de svar vi erhållit. 

 

Hur använder unga individer mediekanaler för att ta del av samhällsinformation? 

Respondenterna använder överlag mediekanalen Facebook för att bli frekvent 

uppdaterade då mediekanalen erbjuder lättillgänglig information och exponerar 

information på så vis som våra respondenter föredrar. Respondenterna använder 

offentliga verksamheters mediekanaler för att aktivt söka efter specifik information. 

 

Hur vill unga individer ta del av samhällsinformation? 

De unga individerna vill ha lättillgänglig information och de vill bli exponerade för 

information utan att aktivt behöva leta upp den själv. 

 

Vilka förväntningar har unga individer på informationen? 

Informationen förväntas av våra respondenter vara korrekt och lättillgänglig vilket 

visade sig vara en avgörande faktor för att de unga individerna skulle ta del av 

informationen. 

 

Upplever unga medborgare det viktigt att ha möjlighet att delta i offentliga 

mediekanaler? 

Unga individer anser att det är viktigt att ha möjlighet att själv vara delaktig och kunna 

framföra sina åsikter i offentliga mediekanaler vilket medför att sociala mediekanaler är 

de mest lämpade mediekanalerna för att nå unga med information. 
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6.2 Diskussion 

Mediekanalen Facebook visade sig genomgående i våra teman vara den mest föredragna 

mediekanalen av våra respondenter för att ta del av samhällsinformation. Våra 

respondenter anser att det är viktigt att ha möjlighet att själv vara delaktig och kunna 

framföra sina åsikter i offentliga mediekanaler vilket medför att sociala mediekanaler är 

de mest lämpade mediekanalerna för att nå unga med information. Respondenterna 

använder mediekanalen Facebook för att kommunicera och för att bli frekvent 

uppdaterade.  Informationen förväntas av våra respondenter vara lättillgänglig vilket 

visade sig vara en avgörande faktor för att de unga individerna skulle ta del av 

informationen. Våra respondenter menar på att de vill ha kort och tydlig information 

och om den fångar deras intresse söker de själva upp mer information genom andra 

kanaler, detta anser vi tyder på att respondenterna har möjlighet att delta i 

samhällsinformation som intresserar individen i fråga. De kan själva göra ett aktivt val 

av vilken information de vill ha mer information om. De unga individerna vill bli 

exponerade för information utan att aktivt behöva leta upp den själv och vi frågar oss 

hur detta kommer sig. Som vi nämnde i inledningen har informatörens roll inom den 

offentliga sektorn, från tidigt 1970-tal och fram till 2000-talet, gått från att sprida 

information till att göra information tillgänglig för medborgarna (Kraft & Strandberg, 

2007). Kraft och Strandberg (2007) tar upp att man redan på 1970-talet förstod att det 

var viktigt att göra information tillgänglig för medborgarna så att de själva skulle ha 

möjlighet att ta del av den. Idag finns all offentlig information tillgänglig för den som 

vill ta del av den och problemet vi ställs inför idag, vilket vår studie visar på, är att 

tillgänglig information inte längre räcker. Unga individer i dagens samhälle vill bli 

exponerade för informationen. Det räcker alltså inte längre att enbart göra informationen 

tillgänglig, det måste tas ett steg längre. 

 

Vi kom i vår analys fram till att våra respondenter föredrar ett  ”cool medium” då de vill 

kunna vara delaktiga med dialog i de sociala mediumen. Eftersom att delaktighet genom 

denna studie visat sig ha stor betydelse bör därför offentliga verksamheters webbplatser 

uppmana till dialog och delaktighet för att engagera och nå unga individer. Genom 

möjlighet till att uttrycka sina åsikter i offentliga kommentarer eller på något sätt kunna 

dela med sig av eget innehåll till webbplatsen kan behovet av delaktighet hos våra 

respondenter uppfyllas. I analysen kom vi även fram till att mediekanalen Facebook kan 

anses vara effektiv eftersom flertalet av våra respondenter använder den, en mediekanal 
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blir mer effektiv ju fler användare den  enligt O´Reilly (2007). Ett mönster vi kan se 

från våra intervjuer är att vänner har en stor påverkan på våra respondenter av vilken 

samhällsinformation de tar del av därför anser vi att påståendet om effektiviteten 

stämmer väl in på unga individers deltagande av samhällsinformation. Det är därmed 

viktigt för offetnliga verksamheter  att använda sig av, eller skapa en mediekanal, som 

tilltalar unga. Genom att göra detta finns det en stor chans att en stor del unga kommer 

vilja ta del av mediekanalen och därmed skapas nätverkseffekt. 
 

Den tidigare forskning vi har tittat på har kommit fram till varierande resultat. Huang 

(2009) kom fram till att unga nästan uteslutande använder internet för att läsa nyheter 

framför papperstidningar. Han kom även fram till att det var viktigt för unga att inte 

enbart vara passiva läsare utan att ha möjlighet till att delta. Resultatet i vår studie 

stämmer överens med vad Huang kom fram till i sin studie. Williamson et al. (2012) 

kom däremot fram till att majoriteten av deras respondenter tar del av tryckta medier 

regelbundet. Man fann även att sociala medier var viktiga i kommunikation med vänner 

men mindre viktiga i nyhetssökande. Slutsatsen i studien var att unga använder 

varierande medier för att fylla olika behov och syften och att ha tillgång till varierande 

mediekanaler är viktigt i ungas informationssökande. Resultatet i deras studie går till 

stor del emot både Huangs (2009) samt vår studies resultat. Studiernas olika resultat kan 

exempelvis ha att göra med den kulturella kontext som studien genomfördes i. Huangs 

(2009) studie genomfördes i USA medan Williamson et al. (2012) studie genomfördes i 

Australien och vår studie i Sverige. I studien  som utförts av Holt, Shehata, Strömbäck 

och Ljungberg (2013) var en av hypoteserna att användning av sociala medier för 

politiska syften mobiliserar den yngre gruppen medan traditionella medier mobiliserar 

den äldre gruppen. Att sociala medier mobiliserar den yngre gruppen stämmer väl 

överens med vår studie men istället för politiska syften avser vår studie 

samhällsinformation. Samhällsinformation berör också politiska syften vilket medför att 

hypotesten i studien som utförts av Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg (2013) 

stöds av data även från vår studie. 
 
 

6.3 Sammanfattning 

Unga individer vill ta del av samhällsinformation på webbplatser genom ett synligt 

flöde med information som ständigt uppdateras.  Informationen ska vara kort och tydlig 

för att väcka intresse och för att tilltala användare, för mycket information kan 
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avskräcka användaren från att läsa. Ett synligt informationsflöde medfös att användaren 

blir exponerad för information utan att behöva söka upp den själv. Unga individer vill 

bli inbjudna till diskussion vilken ska vara offentlig så att alla kan ta del av den och som 

användare ska möjlighet finnas att själv vara delaktig genom kommentarer och frågor. 

Unga individer ser dialog som en viktig aspekt av en webbplats som tillhandahåller 

samhällsinformation. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 

En tanke som kom att bli intressant för oss under diskussionsavsnittet var att det skulle 

vara relevant med en undersökning där forskarna undersöker hur offentliga 

verksamheter når unga individer genom mediekanalen Facebook. Eftersom vi kom fram 

till att våra respondenter föredrar denna kanal för att ta del av samhällsinformation så 

hade en sådan studie varit en bra komplettering till vår uppsats. Vi anser att det hade 

varit relevant om forskarna studerar hur unga individer för en dialog med offentlig 

verksamhet för att förstå hur unga individer vill integrera med offentlig verksamhet via 

Facebook. 

 

Vi anser även att det hade varit relevant att studera offentliga verksamheter som är 

aktiva på Facebook och har högt deltagande av unga individer. Genom att studera hur 

dessa verksamheter förhåller sig till unga individer på Facebook hade forskarna kanske 

kunnat se ett mönster av hur unga individer nås på bästa möjliga vis. Vi anser att det 

hade varit intressant med någon form av jämförande av offentliga verksamheter som har 

lyckats med kommunikation mellan unga individer och de som har lyckats mindre bra 

för att uppfatta mönster. 
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Anna Intervju genomförd: 2014-04-30   

Stefan Intervju genomförd: 2014-04-30   

 
 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Intervjumall 
 
Allmänt samhällsinformation 
 

1. A) Vilken kanal använder du främst för att ta del av samhällsinformation?	  
B) Vilken kanal använder du främst för att ta del av information gällande 
aktiviteter och underhållning i Kalmar? 

 
2. Anser	  du	  att	  du	  har	  ett	  behov	  av	  att	  ta	  del	  av	  samhällsinformation?	  

	  
3. Söker	  du	  aktivt	  efter	  samhällsinformation?	  Varför/varför	  inte?	  

 
4. Vad har du för förväntningar på informationen?	  

 
Mediekanalen 

	  
5. Hur mycket anser du att mediekanalen spelar in för att du ska känna förtroende 

för informationen den förmedlar?	  
 

6. Vilken mediekanal har du mest förtroende för gällande samhällsinformation om 
Kalmar? 	  

 
7. Vilken mediekanal anser du ger mest användbar information?	  

 
Varför?	  
	  

8. Anser	  du	  att	  mediekanalen	  i	  sig	  är	  viktigare	  än	  det	  innehåll	  den	  förmedlar? 	  
 
Tryckta medier 

	  
9. Tar du del av samhällsinformation via tryckta medier?	  

 
Varför?/Varför inte?	  

 
Internet 

	  
10. Hur ofta besöker du Kalmar kommuns eller någon annan organisations hemsida 

som rör Kalmar?	  
	  
Hur	  kommer	  det	  sig?	  

 
Sociala medier 

	  
11. Följer du Kalmar kommun via sociala medier? 	  

	  
12. Anser du att det är viktigt för offentlig verksamhet att vara delaktig på sociala 

medier?	  



  
 

II 

 
Varför?	  

 
13. Anser du att det är viktigt att ha möjlighet att vara delaktig i offentliga 

mediekanaler?	  
	  
Varför?	  
	  

14. Har du lätt eller svårt för att tillföra kommentarer eller liknande på offentliga 
mediekanaler?	  

 
 


