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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers
inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp
av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby
boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi
väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?
För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteori. Det
finns flera andra teorier med olika definitioner av generationerna men vi valde att
avgränsa oss till Zukins modell eftersom vi ansåg denna vara mest relevant utifrån vårt
syfte.
För att få ytterligare information om generationernas ställningstaganden i olika frågor har
vi även utgått från Paula M Poindexters forskning i frågan, samt Göran Bolins definition
av Mannheims teori. Vi har slutligen använt oss av Jesper Strömbäcks definition av
dagordningsteorin när detta varit aktuellt.
Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att på så sätt kunna nå så många
respondenter som möjligt. Eftersom vi ville jämföra två specifika generationer med
varandra använde vi oss av ett kvoturval. Svaren gav oss en övergripande bild av de olika
generationernas attityder gentemot nyhetsmedierna.
Resultaten visade att generationstillhörighet inte påverkade det allmänna förtroendet för
nyhetsmedier. När vi adderade variabeln kön blev resultatet annorlunda, den yngre
generationens kvinnor hade betydligt högre förtroende än männen i samma grupp. Både
de yngre och äldre männen hade en mer kritisk syn på nyhetsmediernas innehåll än
kvinnorna. Detta visar att kön är en betydande variabel i frågan om förtroende.
Även politisk åsikt visade sig vara en viktig variabel. Den största skillnaden visade sig i
generation baby boomers där tre fjärdedelar av de som röstar rött har ett ganska stort
förtroende för nyhetsmedier. De som röstar blått i denna generation hade ett betydligt
mindre förtroende.
Den största skillnaden beroende på generationstillhörighet visade sig i frågan om hur
enkelt det är att upptäcka en falsk nyhet. Millennials ansåg sig ha betydligt enklare att
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avgöra nyheters äkthet än baby boomers. Endast två procent i den äldre generationen
ansåg att det var enkelt att upptäcka, motsvarande siffra i den yngre generationen var 12
procent.
Majoriteten av alla respondenter uppgav att de tror på en stor eller ganska stor framtida
ökning av falska nyheter. Det här resultatet påverkade dock inte respondenternas syn på
hur enkelt det är att se om en nyhet är falsk.
Slutsatsen vi kan dra är att generationstillhörighet inte påverkar i frågan om förtroende
för nyhetsmedier, däremot i hur enkelt det är att avgöra om en nyhet är sann eller falsk.
Vid mätning av förtroende för nyhetsmedier var politisk åsikt den viktigaste variabeln.
Nyckelord: Fake news, Millennials, Baby boomers, Sanningshalt, Nyhetsmedier.

Abstract
The purpose of this study was to find out the generations millennials and baby boomers
approach to the media's veracity and political neutrality. This was done using the
following questions: What attitudes does Millennials and Baby Boomers have to the news
media's veracity? Are there differences and similarities there when we look at the
variables gender and political position?
To define the generations we used Cliff Zukins generation theory. There are several
other theories with different definitions of generations, but we chose to limit ourselves to
Zukins model because we considered this to be the most relevant to our purpose.
To obtain additional information about the generation's positions on various issues, we
have also assumed Paula M Poindexters research on the issue, and Göran Bolins
definition of Manheims theory. Finally we used Jesper Strömbäcks definition of the
agenda setting theory when it was accurate.
We chose to conduct a survey in order to be able to reach as many respondents as
possible. Because we wanted to compare two specific generations with eachother, we
used a quota sampling. The answers gave us an overall picture of the different
generational attitudes toward the news media.
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The results showed that generational affiliation did not affect public confidence in the
news media. When we added the gender variable, the result is different, the younger
generation of women had significantly higher confidence than men in the same group.
Both the younger and the older men had a more critical view of the news media content
than women. This shows that gender is a significant variable in the issue of trust.
Political opinion also turned out to be an important variable. The biggest difference was
shown in the generation of baby boomers where three quarters of the red voters had a
fairly strong confidence in the news media. Those who vote blue in this generation had a
significantly lower confidence.
The main difference depending on generational affiliation was shown in the question of
how easy it is to spot fake news. Millennials believed it was much easier to determine
authenticity in news than baby boomers. Only two percent of the older generation felt
that it was easy to spot, the corresponding figure in the younger generation was 12
percent.
The majority of all respondents stated that they believe in a large or fairly large future
increase of false news. This result did not affect the respondents' views on how easy it is
to see if the news is false.
The conclusion we can draw is that the generational affiliation does not affect the
question of confidence in the news media, however, it does have an affect in how easy it
is to determine if news is true or false.
When measuring confidence towards the news media, political opinion was the most
important variable.
Keywords: Fake news, Millennials, Baby Boomers, Truthfulness, News media.
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1. Introduktion
En av dagens mest omtalade frågor är fake news och mediernas politiska vinkling.
Särskilt aktuell har frågan blivit efter att Donald Trump vann det amerikanska
presidentvalet. Trump har själv aktualiserat frågan då han anklagar de etablerade
medierna för att sprida falska nyheter. Vi vill ta reda på uppfattningen till mediernas
sanningshalt och om politiska åsikter eventuellt påverkar attityder hos de generationer vi
valt att fokusera på.

1.1 Syfte
Syftet med denna forskning är att ta reda på två olika generationers inställning till
mediernas sanningshalt och deras politiska neutralitet.
Vi kommer att jämföra två olika generationer med varandra för att på så sätt ta reda på
likheter och skillnader i attityder till medier. Vi har tagit hjälp av etablerade begrepp som
delar in generationer i olika kategorier och även namnger dem. Generation millennials,
det vill säga människor som idag är mellan 22–37 år kommer att ställas i jämförelse med
generation baby boomers, människor som idag är mellan 53–71 år. Vi vill ta reda på hur
ålder, politisk åsikt och kön potentiellt förändrar människors syn på medier och på vilket
sätt detta syns. Vår uppfattning är att detta är faktorer som påverkar människors attityder
och åsikter. Vår uppgift blir därmed att försöka se samband mellan dessa faktorer och de
utvalda generationernas åsikter och ståndpunkter.
Vår hypotes är att de olika generationerna kommer att ha olika åsikter och inställning i
relationen till fake news och att dessa olika generationer har olika sätt att hantera detta
nya fenomen. Vi tror även att förtroendet till medierna kommer att skifta kraftigt när vi
väger in oberoende variabler som politisk åsikt och utbildningsnivå. Cliff Zukin, forskare
och professor på Rutgers University, New Jersey i USA, menar i sin forskning (refererad
till i Baseheart & Nagler, 2009) att millennials är mindre intresserade än baby boomers
både när det kommer till nyheter och politik. Vår hypotes är ett alternativ till Zukins
forskning som säger att den yngre generationen är mindre intresserad av nyheter och
politik än den äldre. Som följd till det blir vår hypotes att den yngre generationen är
minst lika intresserad av både nyheter och politik samt att de har en mer kritisk
inställning till mediernas sanningshalt. Vi kommer därför att försöka falsifiera den
tidigare forskningen i vår kontext, det vill säga i Sverige.
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1.2 Frågeställningar
Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till
nyhetsmediernas sanningshalt?
Finns skillnader och likheter mellan generationerna kvar när vi väger in andra variabler
som kön och politiskt intresse?

1.3 Definition av centrala begrepp
För att förstå vår forsknings innebörd måste ett par begrepp definieras. Fake news
innebär nyheter där sanningshalten blir svårtolkad. Nyheten skrivs ofta med ett bestämt
syfte och dras inte för att vara vinklad för att skapa en sorts påverkan hos sin läsare. Vid
presidentvalet mellan Donald Trump och Hillary Clinton år 2016, blev detta begrepp
mycket aktuellt. Ser man på exempelvis nyhetsnätverket CNBC har de listat de största
“fake news” som ägde rum under valet (CNBC, 2016). Här kunde vi till exempel se
nyheter där påven var för Trump under valet, vilket helt enkelt inte stämde överens med
verkligheten.
Vi har valt att använda oss av flera begrepp från Zukins och Mannheims generationsteori
(refererad till i Baseheart & Nagler, 2009). Främst för de åldersgrupper vi har valt som
respondenter, det vill säga millennials, 22–37 år och baby boomers, 53–71 år.

1.4 Avgränsningar/urval
Vi valde att fokusera enbart på två generationer med en relativt stor åldersdifferens
sinsemellan. Detta för att kunna undersöka skillnader och likheter i gruppernas attityder
på grund av denna åldersskillnad. Syftet med undersökning var att studera dessa
generationers inställning till fake news som är huvudspåret i forskningen. Dels för att
fake news är ett relativt nytt forskningsområde eftersom begreppet är så pass ungt, dels
för att attityder till nyhetsmedier är något som intresserar oss. Dessutom insåg vi att det
kunde finnas andra faktorer påverkar människors attityder till nyhetsmedier och valde
därför att ta med politiskt intresse och kön, förutom just generation, för att kunna se om
detta faktiskt stämmer.
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1.5 Disposition:
I inledningen av uppsatsen beskriver vi bakgrunden till vår uppsats. Vi beskriver vad det
är som intresserar oss, vad vi vill ha svar på samt vilka begrepp som kan vara bra att
känna till i detta arbete. Nästa del i uppsatsen handlar om vilken tidigare forskning som
gjorts inom området samt vilka relevanta teorier vi använder oss av för att sätta in vår
uppsats i ett bredare sammanhang. Därefter diskuterar vi hur vi valt att genomföra vår
forskning och vilken metod vi använt oss av. Vi förklarar varför vi valt att göra på detta
sätt samt vilka problem vi stött på under arbetets gång. I uppsatsens nästkommande
stycke beskriver vi vilka resultat vi fick när vi sammanställt vår undersökning tätt följt av
analysen av dessa resultat. Sedan kommer vi till de slutsatser vi dragit av arbetet och
resultaten av vår undersökning. Vi ger här även förslag på vilka delar framtida forskning
bör fokusera på och vad som kan vara intressant att undersöka. Sist men inte minst
diskuterar vi i uppsatsens sista del hur vår uppsats är relevant för samhället och
mediebranschen samt vilka lärdomar vi tagit av arbetet.
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2. Tidigare forskning
Vi har valt att använda oss av två namngivna generationer i vår forskning för att kunna
jämföra deras olika syn och åsikter i förhållande till fake news. Att jämföra olika
generationer med varandra är relevant i vår mening på så sätt att olika åldersgrupper har
olika erfarenheter och är uppvuxna i olika tidsepoker vilket i sin tur påverkar hur dessa
generationer hanterar fenomenet fake news. Tilläggas bör att det finns olika
uppfattningar om vilka åldrar som ingår i dessa generationer, vi har dock valt att utgå
ifrån Cliff Zukins, forskare och professor på Rutgers University New Jersey i USA,
definition. Detta har vi gjort då vi ansåg att hans generationsteorier, som vi diskuterar i
kommande del, blir mest relevanta för vår forskning. Tidigare forskning som vi tagit del
av hänvisar till Zukins definitioner av de olika generationerna och därför valde vi att utgå
från samma beskrivning. Eftersom den tidigare forskningen använt Zukins definitioner
känns det naturligt för oss att också göra detta då vår forskning ska ses som en
fortsättning på det som redan gjorts på området.
Innan vi undersöker hur olika generationer ser på falska nyheter och deras åsikter kring
detta är det relevant att först nämna vad begreppet generation innebär. Vi får därför
börja med att definiera hur Cliff Zukin beskriver de olika generationerna. Generationen
baby boomers definieras enligt Zukin som de som är födda mellan åren 1946 till 1964.
Dessa är formade utifrån bland annat Vietnamkriget men även av medborgarrättsrörelsen
i USA. Inom denna kategori ifrågasätter man även normerna från den föregående
generationen, de som är födda innan 1946.
I förhållande till den tidigare generationen innan baby boomers, drar sig denna kategori
lite mer från att följa nyheter, att alltid rösta eller att ens vara registrerade för att rösta.
Men de är samtidigt mer troliga att engagera sig mer frivilligt i deras lokala områden.
Millennials, DotNets, Generation Y, GenNext, är alla namn för de som är födda mellan
1980–2000. Dessa är enligt Zukin definierade som den generation där internets
uppkomst är mest relevant. Teknologi har varit billig och enkel att förstå och hantera,
forumet har blivit såväl fysiskt som digitalt under deras livstid. Under denna generation
har även stora politiska händelser inträffat vilket format generationen, exempelvis
terrorattacken elfte september i USA. Det politiska engagemanget har även med
generation att göra. Med engagemang räknas här om man var engagerad i två eller mer
politiska aktiviteter i detta fall i USA. Jämfört med tidigare generationer är denna kategori
minst trolig att följa nyheter, att rösta eller att ens vara registrerade för att rösta. Inom
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denna generation är man dock lika aktiv som andra när det kommer till deltagande av
olika välgörenhetsevenemang. Man värdesätter här olika typer av problemlösning inom
sitt eget område istället för att vara engagerade politiskt sett (Salisbury, 2009). Zukins
forskning är gjord bland amerikaner och för vår del är det mer intressant att förstå den
svenska kontexten. Millennials och baby boomers i Sverige har på samma sätt växt upp i
takt med att medielandskapet har utvecklats.
Annan forskning som vi tagit del av och som är relevant att ta upp till diskussion inom
detta forskningsområde är Göran Bolins, professor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm, forskning kring
mediegenerationer. Bolin beskriver i sin forskning medielandskapet som en sfär som
människor lever och agerar i (Bolin 2016, s.45). Baby boomers har ju till skillnad från
millennials dock växt upp i ett skede där den mediala utvecklingen inte skett i samma takt
som den gjort de senaste 10-15 åren. Den yngre generationen har acklimatiserats till
utvecklingen eftersom man växt upp under den hittills mest intensiva perioden av
förändringar i medielandskapet. Däremot beskrivs generationerna, oavsett
nationstillhörighet, i den forskning vi tagit del av på ett liknande sätt sett till intresse för
nyheter och politik.
Bolin menar att olika generationer formas under olika skeden i medialiseringsprocessen
och att detta i sin tur påverkar utvecklingen av de olika generationernas medievanor och
medieanvändning. Med medialiseringsprocessen menas i det här sammanhanget den
utveckling som sker inom medierna och hur samhället utvecklas och anpassas till följd av
detta. Bolin argumenterar för hur generationer formar sin särskilda sociala identitet och
på så sätt differentierar sig från andra generationer. Bolin beskriver en process som pågår
i generationerna i takt med samhälls- och medieutvecklingen där varje generation bildar
sina egna normer och värderingar (Bolin 2016, s. 19). Resultatet av Bolins forskning visar
att varje människa knyter samman till andra människor i andra generationer men att varje
individ också tillhör olika sociala generationer då man helt enkelt formats och växt upp
under olika skeden i utvecklingen (Bolin 2016 s.133). Detta knyter an till vår forskning i
och med att millennials och baby boomers växt upp under olika skeden under denna
utveckling.
Paula M. Poindexter, forskare och författare bakom boken ”Millennials, news and social
media – is news engagement a thing of the past?” diskuterar i sin forskning om
generation millennials och deras nyhetsengagemang. Enligt Poindexter var det via sociala
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medier majoriteten av millennials tog del av nyheter, annars var de inte speciellt
engagerade. Enligt hennes forskning är denna grupp den mest högutbildade generationen
någonsin och deras knappa nyhetsengagemang är därför förvånansvärt. Detta kommer
även bli en av de egenskaper som kommer att definiera denna kategori av människor i
framtiden enligt Poindexter (Poindexter 2012, s. 17).
Poindexter menar även att det är tillgången till sociala medier vid alla möjliga olika
tillfällen via bland annat smartphones, som gör att intresset för nyheter via något annat
forum inte existerar i speciellt hög grad.
Poindexters forskning visar att männen inom generation millennials har ett större
nyhetsintresse än kvinnorna i samma åldersgrupp. Däremot anser en större del av
kvinnorna att det är viktigt att vara uppdaterad i nyhetsväg. En tredjedel av männen
anser att medierna inte skriver om ämnen som berör dem och att nyheterna inte speglar
deras egen bild av verkligheten (Poindexter, 2012, s. 77). Denna forskning blir intressant
att utgå ifrån när vi jämför resultaten av vår undersökning. Vi får där förhoppningsvis en
bekräftelse på att det ser ut på detta sätt eller en bekräftelse på motsatsen.
Pew Research Center, ett forskningscenter i USA, presenterar mycket relevant forskning
att ta hänsyn till i den undersökning vi genomfört och publicerar studier gjort av en
mängd olika forskare. Jeffrey Gottfried och Michael Barthel är två forskare som studerat
hur millennials politiska nyhetsvanor skiljer sig mot baby boomers dito. Till att börja med
konstateras det att millennials läser politiska nyheter via Facebook i större utsträckning
än vad baby boomers gör som istället vänder sig till tv-nyheter. Intressant är också att
deras forskning visar att den yngre generationen är mindre bekanta med 18 av 36
nyhetskällor än vad baby boomers är. Även Gottfried och Barthel kommer fram till att
millennials är mindre intresserade av politiska nyheter än vad baby boomers är, ett
resultat vi alltså ställer oss fundersamma till (Pew Research Center, 2015).
Fake news är ett relativt nytt begrepp och forskning har ännu inte gjorts på området i
någon större utsträckning. Pew Research Center presenterar dock även här intressant
forskning gjord av samme Michael Barthel som ovan, i sällskap med forskarna Amy
Mitchell och Jesse Holcomb. Tillsammans har de undersökt hur amerikaner ser på falska
nyheter och förvirringen falska nyheter orsakar. I undersökningen framgår det bland
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annat att 23 % av urvalet medger att de delat falska nyheter både omedvetet och
medvetet på sociala medier. Studiens huvudpunkt är att undersöka vilken påverkan falska
nyheter har och hur människor uppfattar dessa. På frågan om det är enkelt att se om en
nyhet är falsk svarar 39 % att de är mycket självsäkra på att kunna avgöra om en nyhet är
falsk eller inte medan 45 % svarar att de är ganska säkra. Endast 15 % svarar att det är
svårt att avgöra. Studien tar även upp hur stor del av amerikanerna som tror att falska
nyheter skapar förvirring och osäkerhet. Totalen visar här att 64 % menar att falska
nyheter skapar stor förvirring, 24 % viss förvirring, 6 % liten förvirring och 4 % ingen
förvirring. Studien har även delat in urvalet utifrån parametrar som ålder, kön,
utbildningsnivå, politiskt intresse, inkomst och etnicitet. Vi har valt att göra på samma
sätt i vår studie vilket gör denna forskning extra relevant för oss att studera och ta hänsyn
till i vår analysdel. När forskarna utifrån samma fråga delat in urvalet efter politiskt
intresse finns det skillnader mellan demokraterna och republikanerna. 64 % av
demokraterna anser att falska nyheter skapar stor förvirring medan siffran hos
republikanerna är 57 %. När uppdelningen istället är baserad på kön visar siffrorna att
kvinnorna i större utsträckning anser att falska nyheter skapar stor förvirring än vad
männen gör. Här är resultatet 68 % av kvinnorna kontra männens 61 % (Journalism
2016).
I vår undersökning har vi valt att fokusera på generationstillhörighet främst och
resultaten ovan visar också att de generationer vi intresserat oss för svarar snarlikt den
totala svarsprocenten i undersökningen, dock med en viss förändring i den äldre
generationen som inte anser att falska nyheter skapar förvirring i samma utsträckning
som den yngre generationen anser.
För att sammanfatta vad tidigare forskning har kommit fram till så finns det åtta punkter
som kan vara viktiga att poängtera:


olika generationer formas under olika skeden i medialiseringsprocessen och att
detta i sin tur påverkar utvecklingen av de olika generationernas medievanor och
medieanvändning



generationer formar sin särskilda sociala identitet och differentierar sig på så sätt
från andra generationer



varje människa knyter samman till andra människor i andra generationer men
varje individ tillhör också olika sociala generationer då man helt enkelt formats
och växt upp under olika skeden i utvecklingen
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männen inom generation millennials har ett större nyhetsintresse än kvinnorna i
samma generation.



millennials är mindre intresserade av politiska nyheter än vad baby boomers är



64 % av amerikanerna menar att falska nyheter skapar stor förvirring, 24 % viss
förvirring, 6 % liten förvirring och 4 % ingen förvirring



64 % av demokraterna i USA anser att falska nyheter skapar stor förvirring
medan siffran hos republikanerna är 57 %.



68 % av kvinnorna och 61 % av männen i USA anser att falska nyheter skapar
stor förvirring (Journalism 2016).

2.1 Teorier
När vi forskar i vad som avgör en nyhets trovärdighet finns det olika relevanta
teorier/begrepp att ta hänsyn till. Dagordningsteorin är en av teorierna vi anser är
relevant att ta hänsyn till i vår studie. Strömbäck väljer att definiera dagordningsteorin
enligt följande: “Den grundläggande tanken bakom dagordningsteorin är att det finns ett
orsakssamband mellan de frågor eller objekt som får stor uppmärksamhet i medierna och
de frågor eller objekt som medborgarna tycker är viktiga. Med objekt avses allt som
människor riktar uppmärksamhet mot eller har attityder och åsikter om” (Strömbäck
2014 s. 101). Det finns tre olika dagordningar: allmänhetens dagordning, mediernas
dagordning och den politiska dagordningen (Strömbäck 2014, s. 100). Dessa tre är
relevanta för vår forskning i den mån av att de allihop påverkar människors attityder till
nyhetsmedier. Allmänhetens dagordning innebär de frågor som allmänheten anser är
viktiga. Mediernas dagordning handlar om vilka frågor som får mycket uppmärksamhet i
medierna medan den politiska dagordningen innefattar de frågor som är föremål för
diskussion och ligger till grund för politiska beslut (Strömbäck 2014, s 100).
Mannheims generationsteori, som Bolin diskuterar, utvecklades som ett alternativ till
Marx:s klassteori, som menade att det var den sociala klassen som drev den sociala
förändringen. Enligt Mannheim var det snarare generationen, en grupp med liknande
relation till sociala händelser, som var den sociala drivkraften (Bolin 2016 s.8). Mannheim
menade att det inte bara var ålder som påverkade utan att de gemensamma
generationernas erfarenheter som förekom av att människor var födda runt samma tid,
även påverkade denna form av generations synsätt.
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Mannheim delade upp begreppet generation i två olika ståndpunkter: “location/plats”
och “actuality/aktualitet ”som den grundläggande strukturen i vad generation innebär.
Tack vare generationstillhörighet menar Mannheim att olika typer av nya fenomen
hanteras utifrån sina gemensamma erfarenheter utifrån vilken generation man tillhör.
Bolin 2016 s.9).
I form av att nya fenomen skapas, exempelvis inom medieanvändning, kommer de olika
generationerna hantera detta på olika sätt. Generationerna skiljer sig på så sätt att de har
olika erfarenheter och är uppvuxna under olika tider vilket påverkar hur denna grupp
kommer att ta till sig och hantera nya fenomen. (Bolin 2016 s.11).
Ser man på fake news, som är ett relativt nytt begrepp i vår tid, kommer alltså olika
generationer se på detta utifrån sitt eget perspektiv, beroende på erfarenheter inom den
specifika generation man tillhör. Vår hypotes är att de olika generationerna vi jämför
kommer att ha olika åsikter och ståndpunkter i relation till fake news och att dessa olika
generationer har olika sätt att hantera detta nya fenomen på.

2.2 Teoriernas relevans för studien
Dagordningsteorin är relevant för allmänhetens uppfattning kring nyheters trovärdighet
och bakomliggande orsaker till vad som avgör en nyhets trovärdighet. Vår uppfattning är
att medierna påverkar medborgarnas åsikter och hur deras syn på nyheter och dess
trovärdighet formas. Detta genom att medierna prioriterar specifika nyheter som därmed
får mycket uppmärksamhet medan andra inte får samma prioritet.
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3. Metod
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på två olika generationers inställning till
mediernas sanningshalt och deras politiska neutralitet. De frågeställningar vi vill ha svar
på är: vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till
nyhetsmediernas sanningshalt? Samt: finns skillnader och likheter mellan generationerna
kvar när vi väger in andra externa faktorer som kön och politiskt intresse?
Vi fick totalt 221 svar men valde att välja bort 101 av dessa på grund av den kvotering vi
utförde. Kvoteringen gjorde att vi fick ett jämnt antal män och kvinnor inom rätt
åldersgrupper. Hela underlaget bestod då av 120 respondenter uppdelat i fyra grupper
med totalt 30 respondenter i varje grupp.

3.1 Val av metod för datainsamling
Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att få svar på vår forskningsfråga. Vi
valde att dela in respondenterna i två olika generationer, millennials och baby boomers,
för att kunna jämföra ålder och kön vilket vi kände kunde vara relevant.

3.2 Varför denna metod?
Vi valde enkätundersökning på grund av att vi ville få en övergripande bild från två
generationer. Vi använde oss av denna metod för att nå ut till så många som möjligt på
kort tid. Eftersom tiden var en betydande faktor under arbetet blev detta val av metod
mest relevant men även för att vi här skulle få konkreta svar vi sedan kunde använda oss
av vid resultatanalysen. En intervju hade gett oss en djupare insikt i färre människors
åsikter men tanken med forskningen var att kunna jämföra två generationer och deras
åsikter med varandra och då var kvantiteten viktig.

3.3 Hur undersökningen genomförts
När vi bestämde oss för vilken forskningsfråga vi ville ha svar på samt vilken metod som
skulle samla in den information vi ville åt började vi att skapa variabler utifrån syftet. Vi
bestämde oss tidigt för att oberoende variabler som ålder och kön var extra viktiga i och
med att vi ville jämföra två olika generationer med varandra. Beroende variabler var
kopplade till fake news och politik för att vi på så sätt skulle kunna koppla svaren på
dessa variabler till våra oberoende variabler.
Vi använde oss av ett kvoturval och enkätundersökningen skickades ut i både digital och
skriftlig form. Facebook blev en viktig plattform mestadels för att nå målgruppen
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millennials men till viss del även baby boomers då även dessa svarade via denna
plattform. Enkäten delades via våra föräldrar både via Facebook och e-mail för att deras
vänner och bekanta i den äldre generationen skulle kunna ingå i undersökningen. Därför
blev urvalet ett kvoturval med inslag av en slags “snöbollseffekt” då vi använde oss utav
anhöriga och bekanta för att dela vidare undersökningen och nå ut till deras vänskapoch bekantskapskrets. När 200 respondenter hade besvarat enkäten valde vi att
sammanställa hur många som ingick i varje generation samt göra en översikt över könen
eftersom målet var att ha 100 respondenter i varje generation samt att fördelningen
mellan män och kvinnor i de två generationerna var jämställt. Genom detta insåg vi att vi
behövde nå den äldre generationen för att kunna fylla upp dessa kvoter.
Vi genomförde därför en andra insamling av respondenter, denna gång mer frekvent via
arbetsplatser och fysiska enkäter. Vi hade bra koll på hur många svar vi behövde i de
olika kvoterna och kunde därför genomföra denna insamling målinriktat.

3.4 Problem
Problem vi stötte på var bland annat att millennials var betydligt mer engagerade i att
svara på enkäten digitalt än baby boomers. Vad detta beror på tolkar vi som att den yngre
generationen är mer vana vid användningen av exempelvis digitala sociala medier, där vi
la upp vår enkätundersökning. Baby boomers nådde vi främst genom fysiska kopior av
enkäten och vi delade ut dessa på områden där denna generation befann sig på som
exempelvis arbetsplatser.
Ett annat problem var det relativt stora antalet bortfall vi fick på grund av olika
anledningar. Många respondenter var inom fel åldersspann vilket var svårt att undvika
eftersom enkätundersökningen cirkulerat på sociala medier. Andra hade svarat på mer än
ett alternativ på våra pappersenkäter vilket gjorde att dessa per automatik inte gick att ta
med i vår beräkning.
Det största problemet var att vi var tvungna att ha ett kvoturval, på grund av tidsbrist
och resurser. Att inte ha möjligheten till att ha ett obundet slumpmässigt urval gjorde att
reliabiliteten sänktes.

3.5 Validitet och reliabilitet
Vi konkretiserade vår forskningsfråga och vårt problemområde till fake news och politik
och ställde därför variabler kopplade till just detta. Våra variabler var relevanta, däremot
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kände vi att vi borde haft några fler frågor angående exempelvis frekvens av
nyhetsengagemang i vår enkät. Detta för att kunna få in mer relevant information
kopplade till vår forskning. Samtidigt gjorde det att vi gick miste om information vi
kunde ha använt oss av i vår analys och som framför allt hade varit intressant att få reda
på. Reliabiliteten sjönk något i takt med att vi gjorde ett kvoturval på grund av tidsbrist
och knapphändiga resurser. I övrigt anser vi att vår undersökning är tillförlitlig på så sätt
att vi faktiskt nått den målgrupp vi ville nå och fått in relevant information tack vare
detta.

3.6 Operationalisering och diskussion
Innan vi presenterar resultatet av vår undersökning vill vi berätta mer om hur vi
operationaliserat och mätt fake news. Med fake news menas de nyheter som inte
stämmer överens med verkligheten och som förfalskas för att påverka en opinion. De
frågor vi ställt i vår enkätundersökning som är direkt kopplade till fake news är bland
annat: ” I vilken utsträckning tror du att falska nyheter kommer att öka de närmaste 10
åren?” och ”Hur orolig är du för att de nyheter du tar del av inte stämmer överens med
verkligheten?” samt ett påstående som lyder: ”Det är enkelt att se om en nyhet är falsk”.
Dessa frågor ställde vi till våra respondenter för att få svar på hur attityden till fake news
ser ut och för att se om millennials och baby boomers är medvetna om att det
förekommer. Det vi vill undersöka är alltså de upplevelser som de utvalda generationerna
har gentemot fenomenet.
Under arbetets gång har vi utgått från hypotesen att de två generationerna kommer att ha
olika uppfattning och ståndpunkt i relationen till fake news. Dispositionen i vår
enkätundersökning var därför upplagd på så sätt att frågorna var direkt kopplade till fake
news och politik. Våra bakgrundsvariabler som ålder, kön och politisk åsikt var också
kopplade till vår hypotes då vi tror att detta är saker som påverkar individen i dess syn på
nyhetsmedier och fake news. Dagordningsteorin var den teori vi utgick ifrån när vi
operationaliserade och frågor i enkäten som “Hur orolig är du för att de nyheter du tar
del av inte stämmer med verkligheten?” och “I vilken utsträckning tror du på det du läser
i nyhetsmedier?” är två frågor som är kopplade till denna teori. Dagordningsteorin
innebär hur medierna skriver om saker som de anser är viktigast vilket i sin tur påverkar
allmänheten och får dem att se på samma nyhet som viktig. De nyheter som
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uppmärksammas i nyhetsmedierna är de nyheter som allmänheten uppfattar som
viktigast och detta kan påverka generationernas attityd till medierna.
Vad gäller forskningsetiska överväganden hade vi en fråga om politik som vi diskuterade
flitigt inom gruppen. Frågan löd “Om det var riksdagsval idag, vilket parti hade du röstat
på?” och det är en fråga som kan uppfattas som problematiskt då det kan ses som
personligt och en privat angelägenhet. Vad som däremot gjorde att vi trots allt bestämde
oss för att ställa denna fråga var dels för att den speglade vårt syfte och var relevant samt
att enkätundersökningen var anonym. Dessutom fanns alternativet “vet ej” med som ett
alternativ för respondenter som inte vill svara på frågan eller som helt enkelt inte var
säkra på vad de hade röstat på. Enkäten innehöll bakgrundsvariabler som exempelvis
ålder och kön för att kunna se om detta hade ett samband för vår forskning. Dessa
frågor kan uppfattas som forskningsetiskt problematiska, men med tanke på att enkäten
utfördes anonymt, vilket vi tydligt informerade om, var inte detta ett problem.

4. Resultat
Med hjälp av vår enkät fick vi ungefär 221 svar varav de flesta var inom vår valda
målgrupp. Trots detta valde vi att kvotera bort en relativt stor del av svaren eftersom alla
grupper, män/kvinnor samt ålderskategorierna skulle ha lika stor andel personer i sig.
Detta skulle ge ett mer representativt och ärligt resultat ansåg vi. För att på enklaste sätt
få in svar från generation millennials valde vi att skicka ut vår enkät i digital form via den
sociala plattformen Facebook. Från erfarenhet visste vi att åldersspannet här var perfekt
19

för denna grupp som vi ville studera. Generationen baby boomers var betydligt svårare
att få in svar i från. Vi märkte snabbt att denna generation inte var lika aktiv på denna
plattform, utan här var det betydligt enklare att dela ut enkäten i fysisk form. Vi valde
platser där vi hade en föraning att denna grupp kunde befinna sig och delade här ut våra
enkäter. För att nå denna grupp använde vi även oss av den så kallade
“snöbollseffekten”, där vi skickade eller delade ut enkäten till den valda åldersgruppen
och bad sedan denna person dela den vidare. Med hjälp av detta fick vi nästan garanti på
att dessa svar hamnade under rätt kriterier.

4.1 Enkätresultat
En del av vår forskning går ut på att ta reda på respondenternas politiska åsikt för att
kunna använda denna information när vi gör vår analys. Därför inkluderade vi frågan om
vilket parti man röstat på om valet var idag. Resultatet vi fick var till viss del
representativt för hur det ser ut i verkligheten. Socialdemokraterna blev det största
partiet, Moderaterna fick näst högst andel av svaren. Sverigedemokraterna landade på 3,3
procent vilket inte är representativt. Den största andelen av respondenterna (24,2%)
valde dock alternativet vet ej. Tilläggas bör även att Kristdemokraterna inte fanns
representerade bland våra respondenter och att det alternativet på grund av detta inte är
med i tabellen. Vi kan med hjälp av denna information jämföra hur den politiska åsikten
påverkar vad man tror på via media, och därmed se hur en beroende variabel påverkar en
oberoende variabel och kontrollera potentiella förändringar.
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Figur 1 – Politiskt parti

72,5 procent av respondenterna uppgav att de tror på vad de läser i stor eller ganska stor
utsträckning medan den övriga procentandelen ansåg att de inte hade samma förtroende.
Den här frågan går att koppla direkt till våra egna forskningsfrågor och kommer att vara
till stor hjälp när vi gör vår analys.

Figur 2 – Förtroende för nyheter i nyhetsmedier

När vi vill ta reda på den upplevda sanningshalten blir det även relevant att fråga om
människor anser sig vara oroliga för att de nyheter de tar del av inte stämmer med
verkligheten och hur denna oro visar sig. Resultatet här blev väldigt jämnt mellan
respondenter som var oroliga med de som inte var oroliga. 48,3 procent var ganska eller
mycket oroliga medan 51,7 procent var inte särskilt eller inte alls oroliga. Denna
information blir användbar när vi sedan jämför detta med generationstillhörighet för att
se vad som avgör varför antalet blev snarlikt.
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Figur 3 – Upplevd oro för nyheters sanningshalt

Vi ställde även en fråga om hur respondenterna tror att utvecklingen kommer se ut de
kommande tio åren när det gäller fake news. Majoriteten av de tillfrågade tror att vi
kommer att se en stor ökning i andelen falska nyheter i våra nyhetsmedier. Så många som
77,5 procent av respondenterna tror att de falska nyheterna kommer att öka i ganska eller
mycket stor utsträckning. Eftersom det inte finns särskilt mycket tidigare forskning inom
området kan svaren på den här frågan hjälpa oss att föra en diskussion om hur vi själva
tror att utvecklingen kommer att se ut i framtiden.
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Figur 4 – Upplevd ökning av falska nyheter

När vi får en överblick över sanningshalt samt orolighet blir det även viktigt att reda på
om människor anser att nyhetsmedier väljer att förvränga sanningen i sin rapportering på
grund av en egen agenda. Här kunde vi se att majoriteten anser att nyhetsmedier i
allmänhet gör just detta i stor utsträckning. Övriga 35,8 procent ansåg att detta enbart
sker i en liten utsträckning eller inte alls. Detta blir intressant att jämföra med våra
oberoende variabler för att se hur resultatet fördelas när dessa kontrollvariabler tas i
beaktning.
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Figur 5 – Upplevd sanningsförvrängning i nyhetsmedier

Vi ville också ta reda på om våra respondenter ansåg att medierna är politiskt neutrala.
Den största delen (59,1%) upplevde att medierna inte står för en neutral rapportering.
Den här frågan blir intressant när vi väger in nästa variabel som handlar om politisk
vinkling. 41,7 procent anser att journalistkåren är vänstervriden medan 5 procent tycker
att den är vinklad åt höger. Dessa svar kommer vi kunna använda när vi ser på
generationstillhörighet, kön men framför allt utifrån politisk partitillhörighet. Vi kommer
enkelt kunna observera likheter eller skillnader beroende på variabel via denna
jämförelse.
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Figur 6 – Upplevd politisk vinkling i nyhetsmedier

Enkäten avslutades med ett påstående som löd: det är enkelt att se om en nyhet är falsk.
På så sätt kan vi se om våra respondenter anser att fake news är lätta eller svåra att
upptäcka. Här blev resultaten i stort sett jämnt fördelade mellan de som ansåg att det är
enkelt respektive svårt att upptäcka denna typ av nyheter. När vi analyserar detta resultat
kommer vi utgå ifrån Poindexters tidigare forskning för att se om deras mönster
stämmer överens med vad vi kommer fram till.
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Figur 7 – Svårt/enkelt att upptäcka falska nyheter

4.2 Resultat från korstabeller
Vi började med att ta reda på hur förtroendet/sanningshalten ser ut beroende på
generationstillhörighet. Därför gjorde vi en korstabell mellan vilket år man är född med i
vilken utsträckning man tror på det som skrivs i nyhetsmedia. Resultatet visar ingen
större skillnad beroende på generationstillhörighet som syns i följande tabell.
I vilken utsträckning tror du på det du läser i nyhetsmedier?
Vilket år är

I stor

I ganska stor

I liten

utsträckning

utsträckning

utsträckning

du född?
Millennials

I mycket
liten
utsträckning

Totalt

Antal

5

39

13

3

60

Procent

8.3 %

65.0 %

21.7 %

5.0 %

100 %

Baby

Antal

2

41

15

2

60

boomers

Procent

3.3 %

68.3 %

25.0 %

3.3 %

100 %

Totalt

Antal

7

80

28

5

120

Procent

5.8 %

66.7 %

23.3 %

4.2 %

100 %

Tabell 4:1 – Förtroende beroende på generationstillhörighet
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Vi väljer sedan att lägga in en oberoende variabel, i detta fall kön, för att se på hur
resultatet förändras och eventuellt påverkas.
Ser man på den manliga delen av millennials blir resultatet ganska splittrat, den majoritet
som syns har ett stort eller ganska stort förtroende men det är ändå en betydande del,
36,7 procent, som har litet eller mycket litet förtroende.
Den kvinnliga delen av millennials visade sig ha mycket större förtroende för det de läser
via nyhetsmedier än vad männen har. Hela 83,3 procent av denna grupp hade stort eller
ganska stort förtroende medan i föregående grupp med män var det 63,4 procent som
hade samma uppfattning.
73,4 procent av männen inom generationen Baby boomers tror på det de läser i stor eller
ganska stor utsträckning, vilket blir ganska likt den yngre generationen millennials, där
skillnaden blir 10 procent. I den kvinnliga delen av Baby boomers har 70 procent ganska
stort förtroende. Det anmärkningsvärda här blir att ingen svarat att de har stort
förtroende för medias sanningshalt. Detta skiljer sig enbart på denna punkt i jämförelse
med männen, men ser man på helheten är resultaten lika.
I vilken utsträckning tror du på det du läser i nyhetsmedier?
I stor

I ganska

I ganska

I mycket

utsträckning

stor

liten

liten

Är du man eller kvinna?
Man

Millennials

Total

utsträckning

utsträckning

Totalt

2

17

9

2

30
100 %

Procent

6.7 %

56.7 %

30.0 %

6.7 %

Baby

Antal

2

20

8

0

30

boomers

Procent

6.7 %

66.7 %

26.7 %

0.0 %

100 %

Total
Kvinna

utsträckning
Antal

Millennials

Antal

4

37

17

2

60

Procent

6.7 %

61.7 %

28.3 %

3.3 %

100 %

Antal

3

22

4

1

30

Procent

10.0 %

73.3 %

13.3 %

3.3 %

100 %

Baby

Antal

0

21

7

2

30

boomers

Procent

0.0 %

70.0 %

23.3 %

6.7 %

100 %

Total

Antal

3

43

11

3

60

Procent

5.0 %

71.7 %

18.3 %

5.0 %

100 %

Millennials

Antal

5

39

13

3

60

Procent

8.3 %

65.0 %

21.7 %

5.0 %

100 %

2

41

15

2

60

3.3 %

68.3 %

25.0 %

3.3 %

100 %

7

80

28

5

120

5.8 %

66.7 %

23.3 %

4.2 %

100 %

Baby

Antal

boomers

Procent

Total

Antal
Procent

Tabell 4:2 – Förtroende beroende på kön och generation
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Vi ville även ta reda på hur politiskt intresse tillsammans med generationstillhörighet
påverkar förtroendet för det man läser i nyhetsmedia. Kön var här inte längre relevant
eftersom skillnaderna var marginella och påverkar därför inte. Resultaten visar att
millennials som röstar rött har stort eller mycket stort förtroende för det de läser och det
hade även baby boomers. Det intressanta med resultatet är att endast 13,6 procent av
respondenterna inom denna grupp har litet förtroende för nyhetsmedierna. Medan 31,6
procent av den yngre generationen hade lite eller mycket lite förtroende.
Blå blockets baby boomers är den grupp som har lägst förtroende för medierna. Hela
43,5 procent visade sig ha lite eller mycket lite förtroende för nyhetsmedierna. I den
grupp som svarat övriga partier har 50 procent lågt förtroende, men eftersom gruppen
endast innehåller fyra personer blir det svårt att uttala sig om det resultatet. Yngre
millennials som röstar rött utmärker sig också en aning i frågan om lågt förtroende, 31,6
procent av den gruppen har lågt eller mycket lågt förtroende för sanningshalten i
nyheterna.
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I vilken utsträckning tror du på det du läser i nyhetsmedier?
I stor

I ganska

I liten

I mycket

utsträckning

stor

utsträckning

liten

Vilket parti hade du röstat på om det var val idag?
Rött block

Generation

Millennials

Generation

Generation

4

2

19

Procent

5.3 %

63.2 %

21.1 %

10.5 %

100 %

Antal

0

19

3

0

22

Procent

0.0 %

86.4 %

13.6 %

0.0 %

100 %

Millennials

Antal

1

31

7

2

41

Procent

2.4 %

75.6 %

17.1 %

4.9 %

100 %

Antal

2

16

4

1

23
100 %

Procent

8.7 %

69.6 %

17.4 %

4.3 %

Baby

Antal

2

11

8

2

23

boomers

Procent

8.7 %

47.8 %

34.8 %

8.7 %

100 %

Millennials

partier
Totalt

Antal

4

27

12

3

46

Procent

8.7 %

58.7 %

26.1 %

6.5 %

100 %

Antal

1

1

2

0

4

Procent

25.0 %

25.0 %

50.0 %

0.0 %

100 %

1

1

2

25.0 %

25.0 %

50.0 %

1

10

3

0

14

7.1 %

71.4 %

21.4 %

0.0 %

100 %

Antal
Procent

Vet ej

Generation

Millennials

Antal
Procent

Baby

Antal

boomers

Procent

Totalt

Antal
Procent

Totalt

Generation

Totalt

12

Baby

Totalt
Övriga

utsträckning

1

boomers
Totalt
Blått block

utsträckning

Antal

Millennials

Antal
Procent

Baby

Antal

boomers

Procent

Totalt

Antal
Procent

4
100 %

0

11

4

0

15

0.0 %

73.3 %

26.7 %

0.0 %

100 %

1

21

7

0

29

3.4 %

72.4 %

24.1 %

0.0 %

100 %

5

39

13

3

60

8.3 %

65.0 %

21.7 %

5.0 %

100 %

2

41

15

2

60

3.3 %

68.3 %

25.0 %

3.3 %

100 %

7

80

28

5

120

5.8 %

66.7 %

23.3 %

4.2 %

100 %

Tabell 4:3 – Förtroende beroende på generation och politisk åsikt

För att undersöka hur de olika generationerna ställer sig till hur enkelt det är att se om en
nyhet är falsk eller inte, jämförde vi dessa variabler. Inom generationen millennials är det
en tredjedel som tycker det är ganska eller mycket svårt att se om en nyhet är falsk eller
inte. Inom den andra ålderskategorin, baby boomers är det nästan 70 procent som anser
att det är svårt att upptäcka om en nyhet är falsk. Detta visar en betydlig skillnad på hur
åldern påverkar i hur man ser på nyheters innehåll. Millennials anser att det är lättare att
upptäcka om nyheterna är falska än baby boomers anser, här är det 12 procent i
jämförelse med enbart 2 procent i den äldre generationen. Här kan vi se en väsentlig
skillnad i hur generationerna skiljer sig från varandra.
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Det är enkelt att se om en nyhet är falsk
Vilket år är du född?
Generation

Millennials

Mycket

Ganska

enkelt

enkelt

Ganska svårt

Mycket svårt

Totalt

Antal

7

33

18

2

60

Procent

11.7 %

55.0 %

30.0 %

3.3 %

100 %

Baby

Antal

1

18

39

2

60

boomers

Procent

1.7 %

30.0 %

65.0 %

3.3 %

100 %

Totalt

Antal

8

51

57

4

120

Procent

6.7 %

42.5 %

47.5 %

3.3 %

100 %

Tabell 4:4 – Generationernas förmåga att upptäcka falska nyheter

Vi valde att se om skillnaden kvarstår om vi även tar in variabeln kön i denna jämförelse.
Både äldre män och kvinnor upplever att det är svårt att upptäcka falska nyheter men
kvinnorna inom denna grupp sticker ut mest. Så många som 73,3 procent tycker att det
är svårt eller mycket svårt att avgöra en nyhets äkthet. Det finns också stora skillnader
inom den manliga gruppen, 73,4 procent av de yngre anser sig inte ha några problem
med att upptäcka falska nyheter. 36,6 procent av de äldre männen är av samma åsikt.
Åldern påverkar även den kvinnliga kvoten, där vi ser att 73,3 procent av den äldre
generationen anser att det är ganska eller mycket svårt att upptäcka en falsk nyhet. Bland
de yngre kvinnorna anser 60 procent att det är ganska eller mycket enkelt att upptäcka
falska nyheter.
Det är enkelt att se om en nyhet är falsk
Är du man eller kvinna?
Man

Kvinna

Generation

Generation

Millennials

Generation

Ganska

Ganska

Mycket

enkelt

enkelt

svårt

svårt

Totalt

Antal

2

20

7

1

30

Procent

6.7 %

66.7 %

23.3 %

3.3 %

100 %

Baby

Antal

1

10

18

1

30

boomers

Procent

3.3 %

33.3 %

60.0 %

3.3 %

100 %

Totalt

Antal

3

30

25

2

60

Procent

5.0 %

50.0 %

41.7 %

3.3 %

100 %

Antal

5

13

11

1

30
100 %

Millennials

Procent

16.7 %

43.3 %

36.7 %

3.3 %

Baby

Antal

0

8

21

1

30

boomers

Procent

0.0 %

26.7 %

70.0 %

3.3 %

100 %

Totalt
Totalt

Mycket

Millennials

Antal

5

21

32

2

60

Procent

8.3 %

35.0 %

53.3 %

3.3 %

100 %

Antal

7

33

18

2

60

Procent

11.7 %

55.0 %

30.0 %

3.3 %

100 %

Baby

Antal

1

18

39

2

60

boomers

Procent

1.7 %

30.0 %

65.0 %

3.3 %

100 %

Totalt

Antal

8

51

57

4

120

Procent

6.7 %

42.5 %

47.5 %

3.3 %

100 %

Tabell 4:5 – Upptäcka falska nyheter beroende på kön och generation
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Inom generationen millennials uppgav 70 procent att de i stor eller ganska stor
utsträckning upplever att nyhetsmedier förvränger sanningen i sin rapportering. Dessa
skiljer sig därför från generationen baby boomers där istället 58,3 av dessa personer var
av samma uppfattning.
I vilken utsträckning upplever du att nyhetsmedier förvränger sanningen i
sin rapportering?
Vilket år är du född?
Millennials
Baby boomers
Totalt

I mycket stor

I ganska stor

I ganska liten

I mycket liten

Totalt

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

Antal

13

29

14

4

60

Procent

21.7 %

48.3 %

23.3 %

6.7 %

100 %

Antal

5

30

23

2

60

Procent

8.3 %

50.0 %

38.3 %

3.3 %

100 %

Antal

18

59

37

6

120

Procent

15.0 %

49.2 %

30.8 %

5.0 %

100 %

Tabell 4:6 – Upplevd sanningshalt fördelat på generation

Millennials är den generation som angav att de är mest oroliga för att det de nyheter de
tar del av inte stämmer med verkligheten. Hela 56,7 procent angav att de är mycket eller
ganska oroliga när de läser nyheter och ser på deras sanningshalt. Baby boomers hade
dock en majoritet på 60 procent som angav att de inte var särskilt oroliga för att det de
läser via nyhetsmedier inte skulle stämma.
Hur orolig är du för att de nyheter du tar del av inte stämmer med
verkligheten?
Mycket orolig

Ganska orolig

Vilket år är du född?
Millennials
Baby boomers
Totalt

Inte särskilt

Inte alls orolig

Totalt

orolig
Antal

10

24

23

3

60

Procent

16.7 %

40.0 %

38.3 %

5.0 %

100 %

Antal

4

20

36

0

60

Procent

6.7 %

33.3 %

60.0 %

0.0 %

100 %

Antal

14

44

59

3

120

Procent

11.7 %

36.7 %

49.2 %

2.5 %

100 %

Tabell 4:7 – Upplevd oro beroende på generation

När vi lägger in variabeln om politisk tillhörighet och korsar denna med nyhetsmediernas
eventuella förvrängning av sanningen ser vi tydligt hur de som röstar blått är mer kritiska
till mediers rapportering av nyheter. Hela 67,4 procent av de blå väljarna angav att de är i
mycket eller i ganska stor utsträckning kritiska. Bland de röda väljarna är förtroendet
högre, 53,7 procent uppgav att de tror att medierna förvränger sanningen i liten eller
mycket liten utsträckning. Majoriteten av de som angav att de inte röstar på något av
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dessa block, har lågt förtroende för medierna. Det är även denna grupp som i helhet har
lägst förtroende för nyhetsmediernas sanningshalt av alla olika grupper.
I vilken utsträckning upplever du att nyhetsmedier förvränger sanningen i
sin rapportering?
Vilket parti hade du röstat på om
det var val idag?
Rött block
Blått block
Övriga partier
Vet ej
Totalt

I stor

I ganska stor

I ganska liten

I mycket liten

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

Totalt

Antal

4

15

20

2

41

Procent

9.8 %

36.6 %

48.8 %

4.9 %

100 %

Antal

7

24

12

3

46

Procent

15.2 %

52.2 %

26.1 %

6.5 %

100 %

Antal

2

2

0

0

4

Procent

50.0 %

50.0 %

0.0 %

0.0 %

100 %

Antal

5

18

5

1

29

Procent

17.2 %

62.1 %

17.2 %

3.4 %

100 %

Antal

18

59

37

6

120

Procent

15.0 %

49.2 %

30.8 %

5.0 %

100 %

Tabell 4:8 – Upplevd sanningshalt beroende på politisk åsikt

Innan vi lade in variabeln ålder i frågan om falska nyheter kommer öka i framtiden, fick
vi fram resultatet att majoriteten, 77 procent, uppgav att de tror att detta kommer att ske.
Vi får fram att åldern inte påverkar särskilt mycket i hur respondenterna uppgav om de
tror att falska nyheter kommer öka eller inte eftersom resultat förblev liknande.

I vilken utsträckning tror du att andelen falska nyheter kommer att öka de
kommande tio åren?
I stor

I ganska stor

I ganska liten

utsträckning

utsträckning

utsträckning

Vilket år är du född?
Millennials

I mycket

Ingen ökning

Totalt

liten
utsträckning

Antal

16

28

15

1

0

60

Procent

26.7 %

46.7 %

25.0 %

1.7 %

0.0 %

100 %

Baby

Antal

16

33

9

1

1

60

boomers

Procent

26.7 %

55.0 %

15.0 %

1.7 %

1.7 %

100 %

Totalt

Antal

32

61

24

2

1

120

Procent

26.7 %

50.8 %

20.0 %

1.7 %

0.8 %

100 %

Tabell 4:9 – Förmodad framtida ökning av fake news beroende på generation

När vi tog med variabeln kön i frågeställningen blev resultatet återigen liknande. Det vi
kunde se var att kvinnorna trodde att andelen “fake news” skulle öka i något större
utsträckning än män.
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I vilken utsträckning tror du att falska nyheter kommer att öka de
kommande tio åren?
I stor

I ganska

utsträckning
Är du man eller kvinna?
Man

Kvinna

Totalt

Millennials

I ganska

I mycket

Ingen
ökning

stor

liten

liten

utsträckning

utsträckning

utsträckning

Totalt

Antal

9

12

9

0

0

30

Procent

30.0 %

40.0 %

30.0 %

0.0 %

0.0 %

100 %

Baby

Antal

10

14

5

1

0

30

boomers

Procent

33.3 %

46.7 %

16.7 %

3.3 %

0.0 %

100 %

Totalt

Antal

19

26

14

1

0

60

Procent

31.7 %

43.3 %

23.3 %

1.7 %

0.0 %

100 %

Millennials

Antal

7

16

6

1

0

30

Procent

23.3 %

53.3 %

20.0 %

3.3

0.0 %

100 %

Baby

Antal

6

19

4

0

1

30

boomers

Procent

20.0 %

63.3 %

13.3 %

0.0 %

3.3 %

100 %

Totalt

Antal

13

35

10

1

1

60

Procent

21.7 %

58.3 %

16.7 %

1.7 %

1.7 %

100 %

Antal

16

28

15

1

0

60

Procent

26.7 %

46.7 %

25.0 %

1.7 %

0.0 %

100 %

Millennials
Baby

Antal

16

33

9

1

1

60

boomers

Procent

26.7 %

55.0 %

15.0 %

1.7 %

1.7 %

100 %

Totalt

Antal

32

61

24

2

1

120

Procent

26.7 %

50.8 %

20.0 %

1.7

0.8 %

100 %

Tabell 4:10 – Förmodad ökning av fake news beroende kön och generation

När vi korsar frågorna om hur oroliga respondenterna var till att nyheter inte stämmer
överens med verkligheten med hur de tror falska nyheter kommer att öka de kommande
tio åren blir resultatet intressant. Vi ser tydligt hur majoriteten av respondenterna uppger
att de är överens om att falska nyheter kommer att öka men hur oron för vad som
stämmer i media eller ej blir spridd. De som är mest oroliga tror även att falska nyheter
kommer att öka mest vilket kan ses som ganska logiskt.
I vilken utsträckning tror du att falska nyheter kommer att öka de kommande tio
åren?
Hur orolig är du för att de

I stor

I ganska stor

I ganska liten

nyheter du tar del av inte

utsträckning

utsträckning

utsträckning

stämmer med verkligheten?

I mycket

Ingen ökning

Totalt

liten
utsträckning

Mycket

Antal

6

6

2

0

0

14

orolig

Procent

42.9 %

42.9 %

14.3 %

0.0 %

0.0 %

100 %

Ganska

Antal

14

22

6

1

1

44
100 %

orolig

Procent

31.8 %

50.0 %

13.6 %

2.3 %

2.3 %

Inte särskilt

Antal

11

31

16

1

0

59

orolig

Procent

18.6 %

52.5 %

27.1 %

1.7 %

0.0 %

100 %

Inte alls

Antal

1

2

0

0

0

3

orolig

Procent

33.3 %

66.7 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

100 %

Totalt

Antal

32

61

24

2

1

120

Procent

26.7 %

50.8 %

20.0 %

1.7 %

0.8 %

100 %

Tabell 4:11 – Upplevd oro över ökning av falska nyheter
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5. Analys och diskussion
Huvudsyftet med vår studie var att ta reda på människors inställning till mediernas
sanningshalt och deras politiska neutralitet. Vi valde att jämföra två olika generationer
med varandra för att kunna undersöka dessa generationers åsikter men även att kunna ta
reda på hur attityder förändras beroende på vilken generation man tillhör. Mot bakgrund
av syftet med undersökningen har vi därför jämfört i vilken utsträckning de olika
generationerna tror på det de läser i nyhetsmedier. Detta gjorde vi genom att skapa tabell
4:1. Utifrån vår undersökning ser vi att åldern inte är en avgörande variabel för just
förtroende för nyheter.
Barthel, Mitchell och Holcombs forskning inom den amerikanska motsvarigheten till
millennials och baby boomers visar, likt vår undersökning, att åldersskillnaden mellan
generationerna inte har någon större påverkan för förtroendet till nyhetsmedier.
Millennials och baby boomers har, trots åldersskillnaden mellan generationerna, snarlika
åsikter kring frågan. Vår ursprungliga hypotes var att förtroendet för nyhetsmedierna
skulle skifta kraftigt beroende på generationstillhörighet men här visar våra resultat
tvärtom. Dessutom trodde vi att den yngre generationen, millennials, skulle ha en mer
kritisk inställning till mediernas sanningshalt vilket även det visade sig vara felaktigt.

5.1 Analys från enkätsvar
Efter att vi kommit fram till att ålder inte påverkade förtroendet i den utsträckning vi
trodde valde vi att addera variabeln kön till den ursprungliga tabellen. Detta visas i tabell
4:2. Undersökningen visar att den största differensen fanns i den yngre generationen.
Betydligt större procentandel kvinnor i millennials uppgav att de hade stort eller ganska
stort förtroende för nyheter i nyhetsmedier. Mot bakgrund av Paula Poindexters
forskning om millennials, där hon främst diskuterar kvinnors nyhetsintresse som lägre än
männens, blev vår forskning intressant då den visar att kvinnornas förtroende trots detta
är högre. Här kan man alltså skönja en differens mellan studierna och även se en
koppling mellan förtroende för nyhetsmedier och nyhetsengagemang. Poindexters
forskning kan, tillsammans med den forskning vi genomfört, tyda på att förtroende för
nyhetsmedier har med intresse att göra. Vi tolkar detta som att det låga nyhetsintresset
hos denna grupp hänger ihop med det höga förtroendet för nyheter. Samtidigt bör det
nämnas att vår och Poindexters studie skiljer sig på så sätt att vår forskning utförts bland
ett betydligt mindre urval och därför kan vi inte dra för stora slutsatser kring resultatet.
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Härnäst kommer vi att fokusera på nästa del som är intressant och relevant när det
kommer till förtroende för nyhetsmedier, nämligen politisk åsikt. Här syns den största
skillnaden i den äldre generationen. Cirka tre fjärdedelar som hade röstat rött i nästa
riksdagsval har ganska stort förtroende. I det blåa blocket var andelen betydligt mindre
(56,5 procent). Något som blir intressant att ta in i denna analys är resultatet av ytterligare
en variabel som handlar om frågan om man upplevde att den svenska journalistkåren är
politiskt vinklad. På den frågan visar resultatet på att nästan hälften av respondenterna
anser att journalistkåren är vinklad åt vänster politiskt sett vilket blir intressant att ha med
i beräkningen. Analysen vi kan dra utifrån denna vetskap är att politisk åsikt är en
betydande faktor för förtroendet gentemot nyhetsmedier. Som vi ser i figur 6 anser
nästan hälften av respondenterna att journalistkåren är vänstervinklad. Detta påverkar
främst förtroendet i det blåa blocket.
Som vi ser i tabell 4:3 anser en stor del av respondenterna att det finns en politisk
dagordning inom media. Den grupp som har störst förtroende för medierna är det röda
blocket. Detta kan tolkas, utifrån dagordningsteorin, att den här gruppen känner att
media skriver om händelser de anser är viktiga eftersom förtroendet här var högt.
Förtroendet i det blå blocket hos generationen Baby boomers skadas av den upplevda
känslan att journalisterna är vänstervinklade. Här kan vi se en koppling till
generationstillhörighet eftersom den yngre generationen inom det blå blocket ändå har
ett högt förtroende.

5.2 Analys från korstabeller
När vi korstabulerat generationstillhörighet med hur enkelt det är att se om nyheter är
falska, i tabell 4:6, får vi den första stora skillnaden mellan generationerna. Millennials
upplever sig ha betydligt lättare att avgöra en nyhets äkthet, vilket visar att ålder är en av
de avgörande faktorerna i hur man ser på nyheters innehåll. Poindexter menar att
gruppen millennials nyhetsengagemang främst ligger via sociala medier, där också många
“fake news” cirkulerar. Anledningen till detta resultat kan vara att den yngre generationen
är mer van att uppleva “fake news” på grund av sitt sätt att ta del av nyheter. Enligt
Zukins forskning om generationer är millennials formade av internets uppkomst samt av
tillgången till teknologi vilket även visas i hur denna generation ser på “fake news”.
Det blir den egna förmågan att avgöra nyheters trovärdighet som skiljer generationerna,
men ser man på rent förtroende för nyheter ligger generationerna istället nära varandra
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procentuellt. Det intressanta blir att även fast den yngre generationen anser att de har
lättare att upptäcka falska nyheter, har de ändå lika stort förtroende för nyheter i
nyhetsmedia som den äldre generationen.
Ser man på Mannheims generationsteori kan vi utgå ifrån att det är generationernas
gemensamma erfarenheter som även påverkar varför en generation tycker som den gör,
inte enbart det faktum att de är i liknande ålder. Vi kan tolka detta som att den yngre
generationen är mer medveten om vilka typer av nyhetsmedier det är som sprider fake
news och att kunskapen om detta i sin tur därför inte påverkar förtroendet för nyheter i
stort.
Utifrån Barthel, Mitchell och Holcombs forskning vid Pew Research Center visade det
sig att hela 84 procent av amerikaner anser att det är enkelt eller mycket enkelt att avgöra
om en nyhet är falsk eller inte. Enbart 16 procent ansåg motsatsen. Vår undersökning
visar istället en mer delad bild, där hälften av respondenterna anser att det är enkelt och
hälften att det är svårt att avgöra. Vi får dock ta i beaktning att vår undersökning är
utförd i Sverige medan den andra är utförd i USA och därför kan den kulturella
kontexten ha påverkat.
Enligt Barthel, Mitchell och Holcombs tidigare forskning ansåg kvinnor att falska
nyheter är mer förvirrande i jämförelse med män. 68 procent av kvinnorna ansåg att
falska nyheter skapade stor förvirring. I vårt resultat ser vi att kvinnorna här är den grupp
som anser att falska nyheter är svårast att upptäcka, dock är resultaten ganska likvärdiga
hos kvinnor respektive män. Den tolkning vi kan göra är att förvirring och upptäckandet
av falska nyheter har en koppling, dock inte nödvändigtvis beroende på kön. Det vill säga
att om en nyhet anses förvirrande är den även svår att avgöra som sann eller falsk oavsett
könstillhörighet. Därför ser vi att ålder fortfarande är den variabel som påverkar denna
fråga mest.
Ser vi på tabell 4:6 finns en skillnad beroende på ålder i hur generationerna ser på medias
sätt att rapportera nyheter. Detta stödjer vår hypotes, där vi utgick ifrån att de yngre
skulle vara mer kritiska till nyheter.
Poindexters forskning visade som sagt att millennials främst visade nyhetsengagemang
via sociala medier. Med hjälp av vår forskning drog vi tidigare parallellen mellan att yngre
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därför exponeras av fake news i större grad än äldre, och upplevde sig därför vara mer
uppmärksamma på vad som var falskt i nyhetsväg. Ser vi på detta specifika resultat kan vi
även förklara den yngre generationens mer kritiska inställning till nyhetsmediernas
rapportering. Första gången vi såg en stor skillnad mellan generationerna var när vi
undersökte om det var lätt att se om en nyhet var sann eller falsk. Här ser vi återigen
samma typ av skillnad mellan generationerna när vi undersöker deras syn på om
nyhetsmedier förvränger sanningen. Kopplingen vi därför ser blir att samma generation
som ansåg att de upptäcker falska nyheter lättast, är även den grupp som i störst
utsträckning anser att nyhetsmedier förvränger sanningen.
I tabell 4:7 ser vi ännu en gång att just variabeln ålder har en betydande roll. I detta fall
genom hur man ser på nyhetsmediernas sätt att både informera med nyheter men även
om det som rapporteras via dessa verkligen stämmer eller inte.
Dock visade det sig tidigt via andra korstabeller att åldern inte hade någon större
betydelse i vilket förtroende man har till nyhetsmedier. Däremot påverkar denna variabel
i frågan om oro för nyheters innehåll.
Barthel, Mitchell och Holcombs resultat visade att både millennials och baby boomers
ansåg att falska nyheter är förvirrande, men med en majoritet hos den yngre
generationen. Enligt vår undersökning är den yngre generationen även mer oroliga för att
nyheter inte stämmer med verkligheten, därför kan vi dra kopplingen att om man anser
att falska nyheter är förvirrande är man också orolig för att de inte stämmer.
Tabell 4:8 visar att den största delen av respondenterna uppgav att de ansåg att
journalistkåren var vinklad åt vänster och det var den blå väljargruppen som hade lägst
förtroende för medierna. Slutsatsen vi kan dra från detta är att den blå gruppens
förtroende påverkas av den upplevda känslan av vänstervinkel från journalisterna. Vi ser
tydligt hur variabeln politisk ståndpunkt har betydelse för hur respondenterna upplever
nyheters rapportering av sanningen.
Tar vi Strömbäcks definition av dagordningsteorin i beaktning kan vi dra kopplingen,
utifrån resultaten, att medier uttrycker sig på ett sätt som den röda gruppen uppskattar
mer och därför får högre förtroende för dessa. Man kan tolka det som att nyheter
beskrivs på ett sätt som den denna grupp lättare kan relatera till.
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I tabell 4:9 blir Mannheims generationsteori aktuell att se över. Han menar att olika
generationer har olika erfarenheter beroende på tillhörandet av den specifika
generationen. En generation formas av sociala händelser under deras samtid. En
tolkning av detta resultat kan vara att fake news fortfarande är ett så nytt begrepp, att
varken den äldre eller yngre generation har någon fördelaktig kunskap beroende på
generationens erfarenheter, i detta fall, och därför blir resultaten lika. Båda
generationerna får kunskap om vad fake news innebär under samma tid, och har därför
samma framtidsvision om fake news ökning eller minskning.
I tabell 4:10 blir det aktuellt att se på tidigare forskning. Enligt Barthel, Mitchell och
Holcombs undersökning om “fake news” kände kvinnorna att falska nyheter skapade
större förvirring än männen. Vi ser här återigen en koppling mellan förvirring och oro
gällande “fake news”, skillnaden här blir att även kön är en variabel som påverkar.
Det som blir intressant i tabell 4:11 är dock att en stor andel uppger att de inte är särskilt
eller alls oroliga för nyheters sanningshalt men att även dessa uppger att de trots detta ser
en ökning av fake news i framtiden.
Anledningen till att resultatet ser ut som det gör kan återigen kopplas till att ingen av
generationerna hunnit få tillräcklig kunskap om vad fake news faktiskt innebär. Därför
blir oron spridd oavsett generationstillhörighet. Göran Bolins forskning beskriver att det
finns en pågående process där generationerna bildar sin specifika identitet. Detta ska
synas genom att båda generationerna, på grund av olika erfarenheter bör ha olika åsikter
inom denna fråga. Begreppet är så pass nytt att generationerna istället formar en liknande
bild av hur det kommer se ut, oavsett deras olika erfarenheter på grund av
generationstillhörighet. De får istället samma syn på framtiden gällande ökningen av fake
news vilket motsäger Bolins teori om hur generationstillhörighet formar en gemensam
identitet.
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6. Slutsatser och framtida forskning
Syftet med vår forskning var att ta reda på hur attityden gentemot mediernas
sanningshalt förändras beroende på generationstillhörighet, grupperna vi intresserade oss
för var millennials (22-37) och baby boomers (53-71).
Vi valde därför följande forskningsfrågor:
1. Hur förändras attityden till mediernas sanningshalt beroende på generation?
2. Finns eventuella skillnader kvar när vi använder kontrollvariabler som kön och politisk
åsikt?
När vi jämförde ålder med förtroende för nyhetsmedier upptäckte vi att attityderna inte
skiljde sig särskilt mycket beroende på generationstillhörighet. Ser vi på tidigare forskning
från Barthel, Mitchell och Holcomb gjord via Pew Research Center visade det sig att vår
undersökning kom fram till ett liknande resultat. Variabeln ålder var alltså inte avgörande
för förtroendet till nyheter.
När vi adderade variabeln kön i korstabellen om förtroende för nyhetsmedier blev
resultatet annorlunda. Den största skillnaden visade sig vara hos kvinnorna i generation
millennials där en betydligt större procentandel uppgav att de hade stort eller ganska stort
förtroende för nyheter i jämförelse med männen i samma generation. Jämför man
generationerna med varandra ser vi att männen har en mer kritisk syn på
nyhetsmediernas innehåll. Ser man på Poindexters forskning där hon poängterar
kvinnors nyhetsintresse som lägre än männens kan vi se en koppling mellan förtroende
och engagemang. Eftersom vår forskning tyder på att kvinnors förtroende trots detta är
högre visar detta att förtroende för nyhetsmedier har med intresse att göra.
När vi istället tog in variabeln politisk åsikt fanns den största skillnaden i generation baby
boomers där nästan tre fjärdedelar av det röda blocket hade ett ganska stort förtroende
för nyhetsmedierna. I det blå blocket var andelen betydligt mindre. Tolkningen vi kan
göra utifrån detta är att politisk åsikt är en betydande faktor för förtroendet till
nyhetsmedier. På ett djupare plan ser vi att de blå väljarna har ett betydligt lägre
förtroende än de röda. Den största andelen av respondenterna ansåg att journalistkåren
är vinklad åt vänster. Detta påverkar förtroendet främst hos de blå väljarna.
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6.1 Fake news enligt generationer
När vi tittade specifikt på hur generationerna förhåller sig till “fake news” kunde vi
däremot se en stor skillnad mellan millennials och baby boomers. Millennials upplevde
sig ha betydligt lättare än baby boomers att avgöra en nyhets äkthet. I den här frågan
visade sig ålder vara en avgörande variabel. Inom gruppen millennials var det 12 procent
som ansåg att det var mycket enkelt i jämförelse med enbart 2 procent av baby boomers
som hade samma åsikt. Enligt Paula M Poindexters tidigare forskning om millennials
nyhetsengagemang framgår det att denna grupp främst läser nyheter via sociala medier.
Vi kan därför göra tolkningen att denna generation har lättare att upptäcka en falsk nyhet
eftersom dessa ofta förekommer via denna typ av medier.
Majoriteten av alla respondenter, närmare bestämt 77,5 procent, uppgav att de tror att vi
kommer få se en stor eller ganska stor ökning i andelen falska nyheter i våra
nyhetsmedier. Trots denna majoritet blev resultat av frågan om det var enkelt att se om
en nyhet är falsk eller inte, ändå jämnt fördelat mellan våra respondenter. Detta tyder på
att även om respondenterna i större andel uppgav att falska nyheter kommer att öka,
påverkas ändå inte detta resultat av hur enkelt det är att avgöra dess sanningshalt.
När vi sedan korstabulerar dessa variabler med frågan hur orolig personen i fråga är att
de nyheter den tar del av inte stämmer, får vi fram att oavsett majoritet angav även de
respondenter som inte är särskilt oroliga eller alls oroliga att de ändå förväntar sig en
framtida ökning av fake news. Variabeln kön påverkade inte resultat något betydligt i hur
generationerna uppgav om de ansåg om det var enkelt att upptäcka falska nyheter eller
inte, utan båda kön hamnade väldigt likt procentmässigt.
Slutsatsen vi kan dra är att det är åldern som är den avgörande faktor som avgör för hur
generationerna ser på både fake news ökning i framtiden men även i vad som avgör hur
enkelt det är att upptäcka dessa typer av nyheters sanningshalt.

6.2 Framtida forskning
Framtida forskning bör ha med fler frågor som mäter frekvensen av nyhetskonsumtion
samt nyhetsintresse för att på så sätt kunna jämföra detta med generationstillhörighet.
Detta leder i sin tur till att man kan göra tydligare kopplingar mellan intresse och
förtroende vilket hade gett en större kunskap om hur detta påverkas av de olika
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variablerna. Den framtida forskningen bör även utgå ifrån ett större forskningsunderlag
om resurserna och tiden gör detta möjligt.
Forskningsområdet är ännu relativt outforskat vilket lämnar rum för mycket ny forskning
att genomföras. Något som skulle kunna vara en idé är att undersöka samtliga
generationer för att få en bredare bild av sammanhanget mellan dem och dessutom
kunna se om det finns andra generationer som skiljer sig ännu mer än de två vi valde att
fokusera på.
Den mest omfattande bristen i vår undersökning är tidsaspekten. Vi känner att ämnet
fake news är oerhört intressant och dessutom väldigt aktuellt. Hade det funnits mer tid
hade vi kunnat ge undersökningen ett djupare underlag och därmed ett mer omfattande
resultat. Dessutom känner vi att vi hade kunnat göra en kvalitativ studie på området för
att kunna få en djupare förståelse till människors attityder till fake news. Resultat hade
kunnat bli analyserade ur ett annat perspektiv om vi exempelvis också hade utgått ifrån
att göra intervjuer. Istället för bara mätning av attityder hos våra respondenter hade vi
också kunnat få möjligheten att förstå varför olika attityder uppkommer när vi talar om
fake news.

7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv
Denna undersökning har gjorts i syfte för att se hur olika generationer ser på medias
sanningshalt samt hur olika variabler förändrar deras attityder. I ett digitalt och
föränderligt samhälle där ny teknik och därmed nya sätt att informera människor, ansåg
vi att det var aktuellt att ta upp hur olika generationer, som fått genomgå dessa typer av
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förändringar, ställer sig till sanningshalt. Vår vardag präglas ständigt av nyheter, oavsett
om intresset är stort för det eller inte. Nyheter ger oss information om vad som sker runt
omkring oss och är därför aktuellt att ta del av i vår bransch, kommunikation. Att
undersöka det nya begreppet fake news samt hur folk ställer sig till det nya fenomenet
var därför mycket aktuellt. Vår forskning och dess resultat ger framtida forskning ett
större underlag i vad olika generationer just nu ställer sig till fake news.

7.1 Forskningens relevans
Våra resultat kan ge samhället och även branschen nyttiga insikter i hur millennials och
baby boomers ställer sig till fake news. För samhällets del kan undersökningen vara
intressant dels för att få upp ögonen för sanningshalten i nyheter och dels för att
människor bör få vetskap om att nyheter ofta är skrivna för att påverka och i särskilda
fall dessutom helt förfalskade. Det vi har undersökt påverkar både vår bransch men
också människor i allmänhet. Vår generella uppfattning är att människor inte har
tillräcklig insikt i mediebranschen vilket i sig kanske inte är så konstigt. Detta medför ju
dock att väldigt många människor, senast nu under presidentvalet i USA, förlitar sig på
medier i en högre grad oavsett innehåll. Därför blir fake news ett forskningsområde som
kräver mer forskning för att ge människor en större insikt i hur nyheter kan formuleras
för att vilja påverka hellre än att enbart informera dess läsare.
Även branschen kan få ett “wake-up call” av vår undersökning som visar att falska
nyheter faktiskt förekommer och att människor i allt högre grad blir medvetna om det. I
ett allt snabbare informationssamhälle där nyheter och information flödar med en
oerhörd fart kvarstår fortfarande vikten av att sprida korrekt information. Om vårt
mediesamhälle blir mer och mer opålitligt leder detta till att vikten av nyheter sjunker
vilket i sin tur leder till att människors förtroende för nyhetsmedier även kommer att
sjunka. Detta riskerar att skada människors förtroende för hela branschen.
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10. I vilken utsträckning upplever du att nyhetsmedier är politiskt neutrala i sin
nyhetsrapportering? *
Markera endast en oval.
I mycket stor utsträckning
I ganska stor utsträckning
I ganska liten utsträckning
I mycket liten utsträckning
11. Upplever du att den svenska journalistkåren är politiskt vinklad? *
Markera endast en oval.
Ja, till höger
Ja, till vänster
Nej, den är neutral
Vet ej
12. Det är enkelt att se om en nyhet är falsk *
Markera endast en oval.
Mycket enkelt
Ganska enkelt
Ganska svårt
Mycket svårt
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