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Abstract   
This essay deals with the subject of the use of news medium amongst the students in 

Karlstads University. The presentation of the problem is about illustrating the or those 

medium that is the most used amongst the students, and also which one, ore which ones 

of the news medium the students puts largest trust in. This subject was chosen with the 

purpose to illuminate patterns and attitudes of and to news medium, to make it easier 

for eventual research in the future to connect these patterns and attitudes with the 

participation in political elections. The subject in question is interesting because of the 

fact that the news medium is one of the largest sources of information for the citizens 

knowledge’s about the society, and the citizen’s attitude to the news medium might 

possibly have the ability to affect people’s commitment in politics. The methods that 

have been used are quantitative methods, partly in the way the data has been collected, 

which has been done through a questionnaire and a quantitative analysis of those data, 

and also through qualitative methods as an interview in depth, and a qualitative analysis 

of that. The results of the analyses did partly square with those theories that have been 

laid as a ground for the analysis’s, which dealt with the subjects of the medium role in 

the democratic society and the news medium today and also the trust in medium. The 

results showed that those medium that has high trust amongst the students are those 

who are classified as more “serious” for example the news within public service and 

morning papers. Those are not yet the medium that are used in first place by the 

students with an exception to television, where papers on the Internet and free papers 

are those medium that the students use most. The conclusion of this is that the 

economical aspect and the access of different medium plays a big part in the use of 

medium as a student. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om användningen av nyhetsmedier bland studenterna på 

Karlstads Universitet. Problemställningen handlar om att belysa det eller de 

nyhetsmedier som används mest av studenterna, samt vilket eller vilka nyhetsmedier 

studenterna har högst förtroende för. Detta ämne valdes med syftet att belysa mönster 

och attityder av och till nyhetsmedier, för att eventuellt i fortsatt forskning kunna knyta 

samman detta med deltagandet i politiska val. Frågan är intressant eftersom 

nyhetsmedierna är en av de största informationskällorna för medborgarna om vad som 

pågår i samhället, och attityderna till dessa skulle möjligtvis kunna påverka människors 

engagemang i politik.  De metoder som använts är kvantitativa metoder, dels i 

insamling genom en enkät och kvantitativ analys av dessa data, samt kvalitativa 

metoder i form av en djupintervju och en kvalitativ analys av denna. Resultaten visade 

sig till viss del stämma överens med de teorier analysen utgått ifrån, som handlade om 

mediernas roll i det demokratiska samhället, nyhetsmedier idag samt förtroendet för 

medierna. Det visade sig att de medier som studenterna har högst förtroende för, är de 

medier, eller det medieinnehåll studenterna klassar som mer ”seriöst”, till exempel 

nyheter inom public service och morgontidningar. Dessa är dock inte de som används 

främst av studenterna, med undantag till TV, där tidningar på Internet och 

gratistidningar är de medier som används främst av studenterna. Slutsatsen av detta är 

att den ekonomiska aspekten samt tillgången till olika medier spelar stor roll för vilka 

medier man använder som student.
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1 Inledning 
I dagens samhälle kan det vara svårt att orientera sig bland allt medieinnehåll, då 

utbudet är mycket stort, samtidigt som medierna konkurrerar om vår uppmärksamhet. 

Medielandskapet expanderar bland annat på grund av den nya teknologin, och 

privatägda medier blir allt vanligare. Från att ha haft några få nyhetsmedier med klar 

och tydlig samhällsinformation, är det i dag svårt att se en tydlig gräns mellan nyheter 

och nöje. Det är också svårt att dra en gräns mellan renodlade nyhetsmedier och 

”vanliga” medier, det vill säga medier som främst inriktar sig på nöje och 

underhållning, eftersom även dessa medier idag till viss del innehåller samhällsnyheter. 

Några exempel på sådana medier är bland annat kvällstidningar som Aftonbladet och 

Expressen, samt Internetsidor som Yahoo och Spray. Medierna fyller en viktig funktion 

i samhället, det är genom medierna medborgarna får en inblick i vad som pågår i 

samhället och den politiska sfären. Om inte medborgarna vore medvetna om vad som 

pågick i samhället och olika samhällsfrågor, skulle de inte veta varför de röstade i 

politiska val, om de över huvud taget skulle gå och rösta. Därför är det även viktigt att 

medborgarna har ett högt förtroende för mediernas innehåll, och för medierna i sig, 

samtidigt som en överblick över hur förtroendet ser ut bland människor skulle kunna 

knytas samman med valdeltagande. 

De nya medier som dykt upp i samband med ny teknologi, det vill säga Internet och 

dess innehåll, erbjuder ökade möjligheter för användaren att till exempel ta del av 

nyheter från andra länder. På det sättet både växer och krymper världen på samma 

gång. 

Studietiden är en av de perioder i livet där många får erfarenheter för resten av livet och 

där man skolas ut till större ansvar i arbets- och vuxenlivet. Det är här man får lära sig 

att ha ett kritiskt synsätt på bland annat den kurslitteratur man tar del av. Detta kritiska 

synsätt kan man även använda sig av när man tar del av medier, vilket gör det intressant 

att undersöka studenters synsätt på och användning av medier. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på attityden till nyhetsmedier i allmänhet bland 

studenterna på Karlstads Universitet, och vad som anses vara viktig information för att 
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kunna navigera sig i samhället och medielandskapet. Till detta hör förtroendet för 

medierna i hög grad eftersom lågt förtroende eller avsaknad av förtroende till olika 

medier kan innebära minskat deltagande i vad som händer i samhället. 

Resultaten av uppsatsarbetet, samt insamlad data för detta kan möjligtvis ligga till 

grund för vidare forskning om samband mellan nyhetsanvändning och politiskt 

deltagande. Särskilt intressant vore det att undersöka huruvida det finns något samband 

mellan konsumtion av medier i allmänhet och nyhetsmedier i synnerhet och deltagandet 

vid demokratiska val, och möjligtvis även människors synsätt på nyhetsmediernas 

betydelse för det demokratiska samhället. Därför berör denna uppsats även mediernas 

betydelse för demokratin. 

1.2 Frågeställningar 
Tanken med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som spelar störst roll vid valet av 

nyhetsmedier bland Karlstads Universitets studenter. Är det ekonomi, politik eller 

uppväxtbakgrund som är avgörande, eller är det blandningen mellan nyheter och nöje 

som är mest lockande? Detta ska besvaras med hjälp av en huvudfråga och några 

underliggande frågor: 

Huvudfråga: Vilket eller vilka nyhetsmedier är mest använt och har högst förtroende 

bland studenterna på Karstads Universitet? 

Underfrågor: Finns det några skillnader mellan ålder och kön eller andra aspekter i 

nyhetsanvändningen? 

Finns det eventuellt några bakomliggande faktorer vid val av nyhetsmedier och i sådana 

fall, vilka? 

Hur ser studenterna på nyhetsmedierna, bland annat sett ur förtroendesynpunkt, och hur 

ser förväntningarna ut som studenterna har på nyhetsmedierna och dess innehåll? 
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2 Bakgrund 
Medielandskapet har sedan 1990- talet varit under ständig förändring. Dessa 

förändringar har berört områden som ny teknik, globalisering och konkurrens och 

koncentration. Villkoren för massmedierna har förändrats politiskt, ekonomiskt och 

tekniskt sett. Sverige har fått ett förändrat mediesystem, under 1980- talet dominerades 

Sveriges mediesystem av två typer av medier: etermedierna genom Sveriges Radio, 

samt dagspressen. Dessa två mediesystem hade inget formellt nyhetsmonopol, men 

dessa två hade en dominerande ställning i Sverige, och det var dit publiken sökte sig för 

att ta del av nyheter. I slutet av 1980- talet började satellitkanalerna växa fram, den 

kommersiella TV- kanalen TV 3 började sända i Sverige, och TV 4 kom ganska snabbt 

efter TV 3. TV 4 hade en avgörande roll i utvecklingen, vilket även utvecklingen av 

den privata lokalradion hade efter 1993. Följden var att det kom en publikminskning för 

Sveriges Television, medan Sveriges Radio lyckades behålla större delen av sin publik. 

Public service- företagen tappade en stor del av den yngre publiken och detta var en 

viktig förändring för SVT och SR. De som utgjorde deras publik var personer som var 

äldre. Däremot så berördes inte dagspressen på samma sätt, men andelen av dem som 

var regelbundna morgontidningsläsare har minskat, och dagspressen har haft problem 

att locka till sig en yngre publik. En mycket viktig orsak till förändringen av det 

svenska mediesamhället var 1980- talets ”nyliberala opinionsklimat” (Hadenius & 

Weibull 2003:443), den så kallade avregleringen. Det tillkom nya aktörer på 

mediemarknaden, där ägarna av satellitkanalerna var några av dem. Under 1990- talet 

började det växa fram en samlingsplats för multinationella företag. Man såg snarare 

medierna som en ekonomisk bransch än som en samhällsinstitution. Den tradition som 

fanns inom public service- företagen och dagspressen fördes inte vidare med dem som 

investerade i satellitkanalerna och privat lokalradio. Även public service- företagen 

kom att influeras av de förändrade villkoren och förändrade sin karaktär under 

influensen från de nya kommersiella kanalerna. Framväxten av Internet i slutet av 

1990- talet var den viktigaste förändringen. Internet som var ett nytt datadistributions- 

och kommunikationssystem för privata hushåll. Förväntningarna var stora på Internet 

och det antogs att det skulle ta några år innan Internet revolutionerade 

mediemarknaden. Förväntningarna på Internet var emellertid överdrivna och publiken 
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tog visserligen till sig tekniken, men dock inte i den grad man hade trott. Internet 

uppfattades som ett mer kommunikationssystem än ett masskommunikationssystem: 

funktioner som e- post och banktjänster hade större betydelse än snabba nyheter. 

Internet kom att få en ny betydelse och en viktigare roll för medierna. De var nu inte 

längre bundna av en distributionsform. Tidningar, TV- program och radio kan nu 

distribueras på Internet, på lika villkor. I och med utvecklingen av Internet har läsandet 

av morgontidningar minskat, men med Internet hat det tillkommit mer nischade 

informationskanaler som förmedlar nyheter. Enligt Hadenius och Weibull så ägnar 

genomsnittspubliken ungefär samma tid åt medierna idag som i mitten av 1980- talet. 

Mediesystemet har expanderat mycket kraftigt och mediesystemet har således 

fragmentiserats. Kanalerna har dock fått en mindre publik, men kanalerna rikta sig till 

en mer speciell publik, och publiken kan fördela sig över ett större antal kanaler. 

(Hadenius & Weibull 2 003:442ff)  

 

För de allra flesta är medierna den viktigaste källan till information och kunskap om 

politik och politiska frågor, och detta gäller inte bara medborgare i allmänhet, utan 

också journalister och politiker. (Nord & Strömbäck 2 004:14) I ett demokratiskt 

samhälle måste det finnas ett system för debatt och fri åsiktsbildning. Publiken i ett 

samhälle måste få information om olika politiker och deras åsikter. Det är mediernas 

uppgift att informera publiken, granska och vara ett forum för debatt. Journalistiken ska 

informera publiken och granska på ett objektivt sätt, där publiken har möjlighet att 

kunna tänka fritt och självständigt, och ta ställning i olika samhällsfrågor genom att 

journalisten ger en objektiv och sanningsenlig bild av verkligheten. Politiska aktörers 

budskap går via medierna, och det är via dem människor kan hämta information som de 

är intresserade av eller för att bilda sig egna uppfattningar i samhällsfrågor. 

Verkligheten är obegränsad och detta är ett faktum, medan mediernas format alltid är  

begränsad, med Internet som undantag. Medierna måste ständigt välja vad som ska 

uppmärksammas och hur verkligheten eller olika perspektiv ska beskrivas. Det finns en 

så kallat informationsöverskott samtidigt som det finns ett uppmärksamhetsunderskott 

bland människor. Det råder en oavbruten konkurrens mellan medierna och andra 
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aktörer utanför medierna om publikens uppmärksamhet. (Nord & Strömbäck 2004:15, 

19)  

 

Statistiska Centralbyrån har gjort den granskning av valdeltagande av 

förstagångsväljare, och tre av tio av dem gick inte och röstade i det förra riksdagsvalet. 

Detta är en avsevärt stor nedgång än bland de övriga väljargrupperna. Valdeltagandet 

har minskat drastiskt och det har blivit en trend bland förstagångsväljarna i de tre 

senaste valen. Riksdagsvalet 1994 röstade 81 procent av de unga, 1998 var det 74 

procent, 2003 deltog bara 70 procent. Bland de kvinnliga förstagångsväljarna röstade 

73 procent och bland männen 68 procent. (www.dn.se)  
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3 Teorier 
Detta avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för att 

besvara de frågeställningar som presenterats tidigare i uppsatsen. Avsnitt kommer 

bland annat beröra vilka funktioner medierna fyller i dagens samhälle, vad som är 

särskilt utpräglat för olika nyhetsmedier, då bland annat olika berättarrutiner, 

nyhetsvärdering, vilka metoder de använder sig av för att locka publik, 

tillgängligheten för olika nyhetsmedier för användarna, samt förtroende för medier. 

 

 

3.1 Mediernas roll i det demokratiska samhället 

Det finns idag ett stort utbud av medier i jämförelse med för mindre än femtio år sedan, 

då det enda nyhetsprogram i TV var Aktuellt. Då innehållet i Aktuellt endast innehöll 

tre procent inrikespolitik, och där tidningarna var starkt färgade av olika partier, har 

valmöjligheterna att idag ta del av större utbud av nyheter i fler kanaler ökat för de 

svenska medborgarna menar forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck. Även 

inrikespolitiken har fått större plats i nyheterna, och det enda som präglas av den 

politiska färgen i tidningarna är ledar- och debattsidor. (Nord & Strömbäck 2004:11f) 

Enligt Nord och Strömbäck har medierna en central plats i vårat dagliga liv, och 

fungerar som ett fönster ut mot världen. Vårat behov av, och vår tillgång till medierna 

har ökat drastiskt under de senaste hundra åren. Medierna är för de allra flesta den 

viktigaste källan till kunskap om politik. Medierna fungerar även på motsatt sätt som 

politikens fönster ut mot folket, därför anpassas ofta det politiska innehållet till att 

utspelas i och via medierna. Detta kallas för medialisering, att politiken blir anpassad 

efter medierna. (Nord & Strömbäck 2004:13ff) Nord och Strömbäck lägger stor vikt på 

att medier och journalistik inte är samma sak, där de menar att journalistik räknas som 

en genre precis som sport och underhållning. Därför är journalistiken inte en 

förutsättning för medierna som lika gärna kan sända just sport eller underhållning, men 

där journalistiken å andra sidan är beroende av medierna. Journalistiken är nödvändig 

för demokratin på det sättet att den erbjuder ett system för debatt och fri åsiktsbildning, 

och för att medborgarna behöver information om vad som pågår i samhället. Samtidigt 
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behöver makthavare information om olika samhällskeenden och om folkets åsikter, det 

vill säga oponionen. 

För att ett land ska ha rätt att kallas för en demokrati krävs förutom press-, yttrande-, 

och informationsfrihet och rösträtt, även rätten till fri åsiktsbildning. Enligt den svenska 

pressutredningen 1994, krävs det, för att människor ska ha möjlighet till fri 

åsiktsbildning, att medierna tillhandahåller folket med nödvändig information där 

människor fritt och självständigt kan ta del av samhällsfrågor, att medierna uppfyller 

uppgiften som granskare av makten, samt att medierna låter olika åsikter och 

kulturyttringar komma till tals. Dessa uppgifter brukar ofta benämnas som mediernas 

demokratiska uppgifter, trots att de ursprungligen formulerades för att gälla statens 

presspolitik. Detta kallas för informations-, gransknings-, och forumuppgiften, och 

journalistiken måste vara oberoende av maktförhållanden, samt att den ska granska, 

informera och ge utrymme för kritisk debatt för att den ska platsa i en demokrati. För 

att leva upp till detta krävs det att journalistiken ger en så sanningsenlig och allsidig 

bild av verkligheten som möjligt. Nord och Strömbäck refererar till forskarna i 

journalistik Bill Kovach och Tom Rosensteil, som lägger stor vikt vid journalistikens 

ansvar att ge sanningsenlig information, att journalistikens främsta skyldighet är 

sanningen. (Nord & Strömbäck 2004:18ff) De etiska reglerna för press, radio och TV 

har mycket att göra med att journalistiken ska ge så sanningsenlig och allsidig 

information som möjligt (se avsnittet ”Förtroendet för medier” under kapitlet 

”Teorier”). 

3.1.1 Publiken och medierna 
Eftersom medieutbudet ökat, ökar även konkurrensen mellan olika medier om publik 

och annonser, därför spelar publiken en stor roll i mediemarknaden. 

Man kan se publiken utifrån två synsätt: den pluralistiska publiken som aktivt navigerar 

i det stora medieutbudet och som själva bestämmer vilket innehåll de ska ta del av, eller 

medierna som dominerande, där publiken är mer passiv och tar emot det mest 

lättillgängliga medieutbudet och där man styrs av mer traditionella medievanor, där ett 

förutsägbart medieanvändande blir tydligt. Mycket talar mot att dessa två 

publikkategorier endast existerar var för sig, det är snarare så att de fungerar i samspel 

där en av dem dominerar. (Nord & Strömbäck 2004: 35) 
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Enligt Lars Nord har banden mellan publiken och medierna avklingat sedan 

medieexpansionen, vilket beror på att medierna blir mer nischade och riktar in sig på 

fler och smalare målgrupper. Detta kallas för att medierna fragmentiseras. 

Konsekvenserna av detta är att publiken får det allt svårare att identifiera sig som ett 

kollektiv, eftersom alla tittar på olika kanaler. (Nord 2 004:336) Å andra sidan anser 

Nord att nyhetsmedierna har motsatt effekt, de får människor att känna gemenskap. 

Detta kan förklaras genom att även om medieutbudet idag är stort, har flera studier visat 

att innehållet i nyhetsmedierna ofta är detsamma.(Nord 2 004:338) Forskaren Gunilla 

Jarlbro förklarar detta genom att olika nyhetsredaktioner dels använder samma 

nyhetsbyråer, samt att de använder varandra som källor.(Jarlbro 2 004:395) 

Det finns många olika faktorer som spelar stor roll i medieanvändningen. Bland de 

faktorer som har stor betydelse finns den politiska faktorn som samvarierar med 

mediekonsumtionen, Nord menar att de flesta som prenumererar på en morgontidning 

och ser på, som Nord uttrycker det, ”allmännyttig TV” finns intresse för politik och 

valdeltagande. Andra faktorer som spelar en viktig roll är bland annat utbildning, social 

bakgrund och etnicitet.  

3.1.2 Tidningsanvändning 
Sverige räknas idag som ett land där tidningsläsandet är mycket starkt, i jämförelse med 

resten av Europa. Som förklaring till detta står bland annat hög levnadsstandar, stor 

politiskt intresse och hög utbildningsnivå som samspelar med lättillgänglighet och 

relativt billiga tidningar.(Hadenius & Weibull 2003:401)  

Medelåldern på studenterna på Karlstads Universitet ligger idag på 29 år. Enligt 

Hadenius och Weibull läser yngre, det vill säga under 30 år, morgontidningen i mindre 

utsträckning än medelålders och äldre. Det har blivit mer vanligare idag att människor i 

större utsträckning läser tidningar på sina arbetsplatser, det kan bero på att människorna 

lever ett mer rörligare liv, och att intresset för lokal morgonpress har minskat. Den 

grupp som har lägst antal prenumeranter är unga ensamma hushåll, eftersom de inte 

hunnit skaffat sig fasta sociala vanor. Denna grupp läser däremot kvällstidningar i 

större utsträckning, och läsandet av morgontidningar blir mer sporadiskt.  

Den mest utpräglade läsningen ligger på lokala morgontidningar. De egenskaper som 

läsarna värdesätter högt hos den lokala morgontidningen är de lokala nyheterna, att den 
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kommer på morgonen, att den uppmärksammar inrikes- och utrikesnyheter, samt att 

den har ett rimligt pris. Hadenius och Weibull menar att de faktorer som spelar in i 

valet av morgontidning på de orter där det finns två eller fler konkurrerande lokala 

morgontidningar, är bland annat vilken tidning som lästes i föräldrahemmet, vilken 

tidning vänner och bekanta läser, tidningens innehåll med lokala nyheter, samt 

tidningens politiska färg.(Hadenius & Weibull 2003:402ff)  

3.1.3 Radio- och TV-användning 
Som redan nämnts är radion ett sekundärmedium (se avsnittet ”Nyheter idag” under 

kapitlet Teorier). Resultatet av en studie från 1980- talet visade att mindre än en 

tredjedel av radioanvändarna använde radion som ett primärmedium. Det var snarare 

situationen än innehållet som styrde radiolyssnandet. 

Etermedierna är inte politiskt färgade på samma sätt som tidningarna. Därför har 

etermedierna i denna uppsats istället blivit uppdelade efter kommersiella och icke- 

kommersiella medier.  

Den främsta användargruppen av kommersiella radiokanaler är personer under 35 år. 

Användandet av kommersiell radio är i åldersgruppen över 50 år nästan obefintlig visar 

en RUAB- undersökning från 2003. (Hadenius & Weibull 2003:420) 

TV används på ett annat sätt än radion. Då radion används som ett sekundärmedium, 

används TV: n som ett primärmedium, det vill säga man riktar hela sin uppmärksamhet 

till mediet. TV: n har däremot haft svårt att etablera sig som morgonmedium, då radion 

och morgontidningen har en stark ställning i det svenska hemmet. (Hadenius & Weibull 

2 003:421) Däremot är TV: n ett medium dit publiken vänder sig när de vill ha nyheter, 

underhållning och sport. De långa nyhetsprogrammen är en av tre programtyper där 

tittarsiffrorna är höga, särskilt inom SVT som anses ha större styrka inom nyheter än 

TV4. Dock har det visat sig att TV4: s nyheter är mer etablerade i åldrarna 15- 24 om 

man jämför med SVT: s nyheter. Detta, menar Hadenius och Weibull, kan bli ett 

problem för SVT om de yngre tar med sig sina nyhetsvanor upp i åldrarna. Ett 

nyhetsprogram som har höga tittarsiffror är SVT: s Rapport, vilket kan ha att göra med 

den starka ställning programmet har hos de äldre. Nyhetsprogrammen på kvällstid har 

fått en helt ny konkurrens genom de kommersiella kanalernas populära utbud. I och 

med detta har nyhetsprogrammen påverkas negativt genom att få mindre tittarsiffror. 
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Generellt är män mer intresserade av nyheter och sport gentemot kvinnor. Bland de 

äldre är andelen tittare större för nyhetsprogrammen. (Hadenius & Weibull 2003:428f)  

3.1.4 Internet 
Användningen av elektroniska nyheter kan ha mycket att göra med 

användarsituationen, det vill säga tillgängligheten, menar Hadenius och Weibull. 

(Hadenius & Weibull 2003:434) Det kan till exempel gå mycket snabbare att leta fram 

information om en specifik händelse över Internet, än att vänta tills nyheterna sänds på 

TV. 

Sökning av information och användningen av nyheter varierar mellan åldrarna visar en 

studie från Göteborgs Universitet. Användningen är störst bland de unga och 

välutbildade, vilket troligtvis har att göra med att Internet används i arbetet. (Hadenius 

& Weibull 2 003:434) Studenterna på Karlstads Universitet har stor tillgång på datorer 

och Internetuppkoppling, och har därför möjligheten att ta del av nyheter på Internet 

samtidigt som de besöker universitetet. Internet fyller ofta funktionen som ett 

komplement, en förlängning av andra medier som är etablerade på Internet, exempelvis 

nättidningar. (Hadenius & Weibull 2 003:434) Annika Bergström refererar till en studie 

som visar att användarna anser att nättidningsformatet passar bättre än TV- nyheternas 

format, då kvällstidningarnas format är det som användarna föredrar. (Bergström 

2004:190) Med en enklare förklaring kan man säga att användarna tycker att 

tidningarna passar bättre på Internet än TV- nyheter. 

Användningen av Internet är i allmän bemärkelse relativt jämställd mellan kvinnor och 

män. Klyftan är inte särskilt stor och minskar över tid, då kvinnornas användarvanor 

börjar knappa in på männens. Män har använt Internet under en längre period än 

kvinnor, och de lägger även mer tid på sitt användande. Enligt Bergström innebär 

processen att bli Internetanvändare, då bland annat av tidningsläsning över nätet, en 

process som är utdragen under längre tid. Det krävs tid för att upptäcka Internets 

möjligheter. En stor betydelse är, som redan nämnts i föregående avsnitt, 

tillgängligheten av Internet, bland annat genom bibliotek och arbetsplats. De som har 

denna tillgång är mer frekventa Internetanvändare. (Bergström 2004:176f) 

Internet kan även ha stor betydelse ur en demokratisk aspekt, då främst om man ser hur 

dess inverkan är på den politiska ”inskolningen”, dels att nya medborgare snabbt kan 
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hitta information om, och aktiveras i politiska processer, samt att redan befintliga 

maktförhållanden stärks med IT. (Bergström 2004:80)  

3.2 Nyhetsmedier idag 

Vi lever idag i ett samhälle i vilket det, enligt Lars Nord och Jesper Strömbäck, närmast 

är omöjligt att undvika medier. Medierna tar upp vår tid vare sig vi vill eller inte, dels 

genom våra egna medvetna val, men även när vi inte själva valt det, bland annat genom 

löpsedlar, men även genom radioapparater på bussar och i affärer. (Nord och 

Strömbäck 2 004:12) Vidare menar Nord och Strömbäck att utvecklingen av de 

högteknologiska medierna suddat ut de skapa gränserna mellan nyheter och 

underhållning. Det finns till exempel medier som fungerar som en samlingsplats för 

olika sorters medier. Ett bra exempel är Internet, vilket Nord och Strömbäck kallar för 

ett metamedium, vilket betyder ett medium som rymmer många andra medier. (Nord 

och Strömbäck 2 004:17) Den alltmer otydliga gränsen mellan nyheter och 

underhållning finns enligt forskaren Marina Ghersetti även inom andra journalistiska 

områden, nämligen politiken: 

 
En särskild personkategori som blivit allt vanligare i medierna, och som oftast nämns i debatten om 

journalistikens förändring, är kändisarna. Begreppet kändis kan definieras som en person som ä känd 

från medierna, som ofta förekommer där och som är känd just på grund av detta. Hit hör kungligheter, 

artister och skådespelare, idrottsstjärnor och fotomodeller, programledare i TV och på senare tid även 

vanliga människor som blivit uppmärksammade genom underhållningsprogrammen (…) Svenska 

ledande politiker, företagsledare och myndighetspersoner brukar i allmänhet inte inkluderas i 

kändisligan, men frågan är om inte även de börjar få en sådan status (…) Att statsminister Göran 

Persson skilt sig och hittat en ny livskamrat får till exempel lika stort, om inte större, nyhetsutrymme än 

många av hans politiska utspel (Ghersetti 2 004:258).
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Det kan idag alltså, enligt Nord och Strömbäcks, samt Ghersettis teorier vara svårt att 

precisera vad ett renodlat nyhetsmedium är. Det är därför en av de främsta 

utgångspunkterna i denna uppsats kommer att ta hänsyn till de individuellas synsätt på 

nyhetsmedier, och vilka val den enskilda personen gör när han eller hon vill ta del av 

nyheter. 

3.2.1 Nyheternas dramaturgi 
Hur gör nyhetsmedierna för att fånga vår uppmärksamhet? Nyheter är bearbetningar av 

verkligheten som formas till berättelser för att passa olika mediers berättartekniker. Inte 

ovanligt är det att verkligheten görs lite mer intressant för att fånga publikens intresse. 

(Ghersetti 2 004: 253) 

Ordet dramaturgi betyder berättarteknik, och dagens västerländska berättartradition har 

sina rötter i antikens drama. Enligt Ghersetti är en av de främsta faktorer som utlöser 

eller initierar en berättelse någon form av förändring. Utan förändringar får vi inga 

nyheter. Något som är typiskt för nyhetsjournalistiken är enkla händelser med kort 

tidsförlopp som antingen kan vara en del av ett nyhetstema, eller en enda händelse med 

tydlig början och tydligt slut. Händelserna är även förenklade för att vem som helst ska 

förstå dem. 

En annan utlösande faktor för att en berättelse ska ta fart är någon typ av konflikt, det 

vill säga motsättningar mellan personer, organisationer och stater. Personifiering, vilket 

innebär att man lyfter fram en speciell person som får representera en händelse, där det 

ges möjlighet för publiken att identifiera sig, det vill säga känna igen sig, med personen 

i fråga, är också en vanlig utlösande faktor. Personifieringen gör det även enklare att 

förenkla ett komplicerat skeende. Ghersetti menar att personifieringen kanske är 

nyheternas mest präglade kännetecken, just på grund av möjligheten av igenkännande 

hos publiken, samt förenklingsmöjligheterna. (Ghersetti 2 004: 254ff) 

3.2.2 Nyhetsvärdering 
De utlösande faktorerna av berättelsers födelse har några saker gemensamt med 

nyhetsvärdering, eftersom nyheter är en typ av berättelser. Nyhetsvärdering är, enligt 

Bengt Johansson, ett begrepp som handlar om vilka händelser som blir nyheter och 

varför. Det har bedrivits mycket forskning kring nyhetsvärdering genom årtionden, och 
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de två forskarna Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge hävdade bland annat att 

nyhetsurvalet var i samspel med publikens förväntningar och föreställningar på 

nyhetsmedier, samt att nyheter ska vara något nytt och oväntat. (Johansson 2 004: 

224f.) Vidare menade Galtung och Ruge att nyheter bör innehålla balanserade fakta om 

elitpersoner, elitnationer och negativa händelser för att hålla kvar publiken. Exempel på 

negativa händelser är bland annat krig, olyckor, brott och missförhållanden. 

Johansson refererar vidare till den svenska forskaren Håkan Hvitfelts presentation av de 

åtta punkter som är avgörande för en händelses nyhetsvärde: 

1. Händelsen handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor, 

2. händelsen är viktig eller relevant, 

3. händelsen handlar om olika slag av avvikelser, som här kan jämföras med 

dramaturgin där förändringar anses vara en utlösande faktor för att en berättelse 

ska ta form. 

4. Händelsen utspelar sig på kort avstånd i olika dimensioner till mediets 

spridningsområde. Med detta menas att det kan vara kort geografiskt avstånd 

eller kort kulturellt avstånd, där en händelse som utspelar sig på andra sidan 

jordklotet där svenskar är inblandade får högre nyhetsvärde, än om inga 

svenskar vore inblandade. 

5. Händelserna är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar, 

6. händelsen handlar om eliter, 

7. händelsen är begriplig för mediernas publik, 

8. samt att den berör enskilda personer, vilket även det kan liknas med dramaturgi, 

där personifiering är en viktig faktor för berättandet. (Johansson 2 004: 228).  

3.2.3 Utmärkande drag hos nyhetsmedierna 
Vad är då särskilt utmärkande för de olika nyhetsmedierna, och hur lättillgängliga är de 

för oss? Vissa medier är utformade för att passa in i olika vardagliga situationer. Det 

kan vara svårt att läsa morgontidningen samtidigt som man kör bil eftersom tidningen 

är ett primärmedium. Begreppen primärmedium handlar om medier som kräver all vår 

uppmärksamhet, och sekundärmedier om medier som tillåter mer förströelse. (Gripsrud 

2 002: 16) Tidningar och TV- nyheter är primärmedier som är utformade, rent 

berättartekniskt, för att fånga och hålla kvar hela vår uppmärksamhet. TV berättar med 
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hjälp av hjälp av rörliga bilder och ljud, medan tidningar för fram berättelser med hjälp 

av text och stillbilder. Radion å andra sidan berättar enbart med hjälp av ljud, vilket 

innebär att vi kan koncentrera oss på annat medan vi använder oss av den. Radion är 

alltså ett sekundärmedium som kan följa med oss lite varstans, i bilen, på jobbet, på 

promenaden etc. 

3.2.4 Tryckta medier  
Kvällstidningarna använder sig i stort sett av annorlunda journalistik än 

dagstidningarna, nämligen sensationsjournalistik. Enligt Ghersetti utmärker sig 

sensationsjournalistiken genom sitt dramatiska innehåll och används av forskare 

synonymt med begreppen underhållnings- skvaller- och kvällstidningsjournalistik. 

(Ghersetti 2 003: 251) Eftersom kvällstidningar försörjer sig på lösnummerförsäljning 

är deras löpsedlar den första kontakten med läsarna. Löpsedlarnas huvudsakliga 

utformning kännetecknas av deras stora svarta bokstäver som inte helt sällan bildar 

dramatiska värdeord, exempelvis död, skräck och chock, när de likaväl skulle kunna 

använda orden avliden, rädsla och trauma. (Ghersetti 2 004: 259) Något annat som är 

vanligt förekommande inom sensationsjournalistiken är metaforer. En metafor är en 

liknelse av något annat, exempelvis att vara ”vacker som en dag”. Metaforer används 

för att förenkla komplicerade skeenden, men också för att dramatisera något, till 

exempel att kalla en diskussion för en duell (Ghersetti 2 004: 260). 

Ghersetti menar följande med begreppet sensationsjournalistik: ”den journalistik som 

innehåller någon form av överdrift, spekulation eller hårdvinkling. 

Sensationsjournalistik anses vara trivialt, populistiskt och skandalinriktat, och inte 

riktigt tillförlitligt” (Ghersetti 2 004: 241). Forskaren Britt Hultén menar att 

journalistiken i dags- och kvällspress har olika innehåll och funktioner, att 

dagstidningen i regel har ett mer informativt och sakligt språk (Hultén 2 000: 22f) En 

viktig faktor i skillnaden mellan språk i sensationsjournalistiken som är vanligt 

förekommande i kvällspress, och journalistiken med mer sakligt och informerande 

språk som är vanligt förekommande i dagspress, är att de försörjer sig på olika sätt. 

Morgon- och dagstidningarnas viktigaste inkomstkällor brukar i regel vara annonser 

och prenumeranter. Eftersom prenumeranterna är bundna till att köpa tidningen under 

en viss tidsperiod behöver man inte locka läsare med dramatiska rubriker, vilket 
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kvällspressen behöver. (Ghersetti 2 004: 133) Morgon- och dagspressens tidningar kan 

därför använda sig av ett något mer sakligt och informativt innehåll. 

3.2.5 Etermedier 
Till etermedier räknas radio och TV med kommersiella och statliga kanaler. De statligt 

ägda kanalerna är de inom public service, med andra ord Sveriges Television (SVT), 

Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) Public Service betyder i allmänhetens 

tjänst, och innebär att medierna främst ska fungera som granskare av makten, och som 

inte ska påverkas av kommersiella eller statliga intressen. (Hadenius och Weibull 

2 003: 215) SVT: s nyheter är producerade av SVT själva till skillnad från många av de 

kommersiella kanalerna. Eftersom SVT är licenserat, innebär det att alla svenska 

medborgare med TV-innehav är skyldiga att betala en viss summa pengar varje kvartal. 

Knappt två tredjedelar av licensmedlen går till egen programproduktion där nyheterna, 

som redan nämnts, är en del av den. Nyheterna är en viktig del av SVT:s 

egenproduktion och av den drar 50 procent in 65 procent av SVT:s kostnader.  

(Hadenius och Weibull 2 003: 232f). SVT har även en renodlad nyhetskanal, SVT24, 

som sänds över det digitala marknätet, men som är en betalkanal, vilket innebär att man 

måste betala extra för att få tillgång till den. (Hadenius och Weibull 2 003:234) 

TV4 är en kanal som ingår i TV-licensen förutom SVT. Skillnaden är att TV4 är 

privatägd, men är underkastad vissa lagar och bestämmelser som ställer krav på 

innehållet, bland annat storleken på nyhetssändningar. TV4- nyheterna är 

egenproducerade precis som SVT: s nyheter. De har dessutom flera lokala 

nyhetsredaktioner. Fördelen med lokala nyheter är att de uppmärksammar, och går ner 

på djupet, i de händelser som utspelar sig på lokal nivå, och som inte får lika stor plats i 

de rikstäckande kanalerna. TV4: s nyheter mätte i genomsnitt 14 timmar per vecka år 

2001, vilket är omkring 20 procent av hela programutbudet. Det är en stor skillnad från 

SVT vars nyheter mäter närmare 50 procent av hela programutbudet. (Hadenius och 

Weibull 2 003: 235f) Det betyder att SVT har betydligt högre och längre antal 

nyhetssändningar per dag i jämförelse med TV4. 

Förutom Public Servicekanalerna och TV4, finns ett stort utbud med kommersiella TV-

kanaler som sänder nyheter, exempelvis TV3 som sänder nyheter sju dagar i veckan, 

fyra gånger per kväll mellan 17.25 och 22.55. Varje nyhetsprogram är ca fem minuter 
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långt, och nyhetsreportage hämtas från nyhetsbyrån Tidningarnas Telegrambyrå (TT). 

Enligt Hadenius och Weibull är det karaktäristiskt för kommersiella TV- nyheter att 

främst uppmärksamma olyckor och brott som ges större utrymme än politik och 

samhälle (Hadenius och Weibull 2 003: 371). 

Sveriges Radio är statligt ägda, vilket innebär att även det är Public Service. SR hämtar 

främst sina nyheter från TT, och antalet och storleken på de nyheter som sänds genom  

SR: s kanaler är något olika: P1: 15 timmar/vecka; P2: 1 timme/vecka; P3: 8 

timmar/vecka; P4 riks: 10 timmar/vecka samt P4 lokalt som sänder 18 timmar per 

vecka (Hadenius och Weibull 2 003: 228). P1 är kanalen med fördjupning och nyheter, 

P2 är en musikkanal med främst klassisk musik, P3 riktar in sig på den yngre publiken, 

medan P4 riks och P4 lokalt är rikstäckande folklig radiokanal och lokal kanal. 

De kommersiella radiokanalerna har även de nyhetssändningar, men i likhet med de 

kommersiella TV-kanalerna har de färre och kortare nyhetssändningar än de statliga. 

Radio RIX sänder nyheter från TT, men det finns även några få privatägda radiokanaler 

med egna redaktioner, NRJ är en av dem. Bolaget Fria Media består av 12 självständiga 

stationer som förutom TT- nyheter, även inriktar sig lokalt. Slutsatsen av detta är att 

man i det stora hela kan säga att Public Service- medierna sänder fler och längre 

nyhetsprogram än de privatägda medierna, vilket innebär att tillgängligheten för 

nyheter är större inom Public Service. 

3.2.6 Internet och ny teknik 
Den nya tekniken skapar nya möjligheter och villkor för medierna. Från att varje 

medium varit beroende av sin egen teknik, vilar nu de flesta medierna på en gemensam 

grund, nämligen den digitala. Detta gör att det kan vara svårt att se skillnad på de olika 

medierna, exempelvis genom Internet som fungerar som en samlingsplats för många 

medier. Denna ”sammansmältning” kallas för konvergens.  Den nya tekniken erbjuder 

möjligheter för medierna att distribuera över Internet, och gör det också möjligt att öka 

kanalutbudet, vilket gör att många kanaler vidgar sig och blir mer nischade. Ett 

exempel på en sådan nischad kanal är SVT24. (Hadenius och Weibull 2 003:254f) 

De nya digitala medierna erbjuder inte bara nya möjligheter för medierna, utan också 

för användarna. Nya distributionstekniker ökar valmöjligheterna för användaren att 

själv bestämma när och hur han eller hon ska ta del av medieinnehåll. Flera radio- och 
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TV- kanaler erbjuder möjligheter att ta del av olika innehåll när som helst på dygnet, 

till exempel nyheter. (Hadenius och Weibull 2 003:258) Även hushållsparabolen gjorde 

det möjligt för svenska invandrare att ta del av nyheter från sitt hemland, vilket idag går 

lika bra med digitala kanaler. Även Text- TV, som var en tidig 

telekommunikationstjänst, är en populär nyhetskälla för många användare. Enligt 

Hadenius och Weibull använder i genomsnitt var femte svensk Text- TV en vanlig dag. 

De vanligaste konsumenterna är unga män, och bland de vanligaste ämnen som 

efterfrågas är nyheter. (Hadenius och Weibull 2 003:261) 

Det finns många fördelar med nättidningen, och en av dem är att läsaren snabbt kan 

röra sig mellan flera olika tidningar (Hedman 2 002:73).  

En annan fördel med nättidningarna är att innehållet ständigt uppdateras, och att även 

unikt material som inte förekommer i papperstidningen publiceras. Idag är det ett 

hundratal svenska dagstidningar som publicerar nyheter på nätet. Kommer 

nättidningarna att i slutändan ta över papperstidningarnas roll helt? Enligt Love 

Hedman finns tre egenskaper hos läsaren som har betydelse för papperstidningens 

framtid: prenumerationsbenägenhet, intresse att ta del av tidningens innehåll, samt 

attityden till papperstidningen. Prenumerationen på papperstidningar har minskat från 

1989 till år 2000 med 8 procent, vilket Hedman menar främst är en klassfråga eftersom 

prenumerationer kostar pengar. Faktum är att en underökning från 1998 visade att en 

majoritet föredrog papperstidningen framför nättidningen eftersom denna inte kunde 

ersätta känslan av att bläddra i en tidning. (Hedman 2 002: 63f) 

Det vanligaste skälet för tidningarna att satsa på en nätupplaga är att bredda läskretsen 

och försöka locka ungdomar (Hedman 2 002:70). En strategi tidningarna använder sig 

av är att erbjuda någonting utöver papperstidningens innehåll, exempelvis 

medlemsklubbar med rabatterbjudanden, till exempel DN-kortet, eller samarbete med 

olika portaler som exempelvis portalen passagen som bland annat samarbetar med 

Expressen och Dagens Industri. En portal kan fungera som en navigator i sökandet efter 

olika tjänster, och fördelen med den är att de sparar tid eftersom den har ett stort utbud 

av tjänster samlade på en och samma plats. Men det finns även portaler som erbjuder 

nyheter utan något samarbete med nättidningar. Dessa konkurrerar då med 

dagstidningarna. (Hedman 2 002:75f)  
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De fem populäraste dagstidningarna på nätet är enligt Hedman; Aftonbladet, Dagens 

nyheter, Dagens Industri, Expressen och Svenska Dagbladet (Hedman 2 002:74). 

3.3 Förtroende för medier 

Enligt Maria Elliot är begreppet förtroende för medier ett begrepp som syftar på ett 

förhållningssätt hos individer. Tillit och tilltro är vanliga synonymer till begreppet 

förtroende.(Elliot 1997:37) Om den principiella innebörden av begreppet förtroende 

skulle överföras till medier, skulle detta innebära: ”Förtroende för medier kan ses som 

en känslomässigt präglad förväntan på medier, baserad på tidigare kännedom om 

medier och med relevans för individers relation till medier” (Elliot 1997:49).  

Utbyte är något som är centralt i förtroende för medierna, de ska kunna erbjuda ett visst 

utbyte som individer värdesätter. Utbyte är således det centrala, samtidigt som 

förtroendet är kopplat till ett bestämt objekt. Medier kan då ses som förtroendeobjekt 

och kan innefatta flera nivåer och element. På makronivå får medierna rollen som en 

institution i samhället, och nivåerna under den finns olika mediekategorier som till 

exempel morgontidningar, radio och TV. Den här nivån bygger på generaliserade och 

de schematiska egenskaperna hos dessa medier. Under denna nivå kan medierna delas 

upp genom konkreta medieorganisationer, till exempel de enskilda tidnings- och 

programföretagen. Utbudet är det första publiken möter, även detta kan delas upp i 

olika genrer, till exempel enstaka artiklar eller program och så vidare. Detta är på 

mikronivån där förtroendet går mycket långt ner. Enligt Elliot ska förtroendet kunna 

tillskrivas ett inflytande och ansvar över utbyte som medierna ger. Förtroendeobjektet 

behöver inte tillskrivas till endast individer eller kollektiv, till exempel kan individer 

”betrakta TV eller Göteborgs-Posten som självständiga enheter, som kan karaktäriseras 

på ett visst sätt, och som inte är samma som summan av de olika kollektiv som driver 

verksamheten” (Elliot 1 997:55). Det finns en uppställning över tänkbara objekt för 

medieförtroende som Elliot har sammanställt och de kan se ut så här enligt Elliot: 

• ”medierna som samhälleliga institutioner (t.ex. svensk dagspress) 

• medierna som generaliserade kategorier av medier (t.ex. TV) 

• enskilda medieorganisationer (t.ex. Södermanlands Nyheter) 

• kollektiv inom medier generellt (framför allt journalister) 
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• kollektiv inom generaliserade mediekategorier (t.ex. kvällsjournalistik) 

• kollektiv inom enskilda medieorganisationer (främst journalisterna) 

• enskilda avdelningar inom en medieorganisation (t.ex. redaktionen för Rapport i 

TV2, ledarredaktionen, tidningsägarna) 

• enskilda personer som är verksamma inom medieorganisationen” (Elliot 

1997:55f) 

 

Även aktörer och rollfigurer tillkommer till tänkbara förtroendeobjekt utöver de 

ovanstående punkterna. Aktörer kan vara till exempel expertkommentatorer eller 

liknande som exponeras regelbundet i media, och som har ett stort förtroendekapital i 

till exempel i debattsammanhang eller paneler. Detta kan leda till att deras 

förtroendekapital påverkar mediet i fråga och leder till att publiken får ett större 

förtroende till mediet.  

Rollfigurer är en annan typ av förtroendeobjekt, individer i publiken kan till sig en 

rollfigur så det leder till parasocial interaktion. Med parasocial interaktion menas att 

användaren tror sig känna aktörer inom medier på ett personligt plan. Detta kan 

resultera till ett större förtroende för TV-kanalen som exponerar aktören. (Elliot 

1997:56)  

Något annat som är centralt i utbyte enligt Elliot är värdet hos medier som är giltiga för 

individen. Utbyte bör vara något som individen värderar som positivt. Vad individen 

tolkar som positivt behöver inte vara positivt i sig, nyheter tenderar att vara negativa. 

(Se mer under rubriken Nyhetsvärdering) Utbyte gäller framför allt mediernas 

medieinnehåll, värden kan åstadkommas av grundläggande mänskliga behov. Men 

vissa värden kan komma utanför individen, genom i vilken miljö individen lever i. 

Många av de olika utbyten går tillbaka till samma värde och det är tidsfördriv eller 

underhållning, och individen väljer det mediet som ger högst utbyte i användningssyftet 

och det kan var till exempel TV, radio eller tidning. (Elliot 1997:67ff)  

Uses and gratifications-traditionen är framför allt den tradition som har forskat i 

människors utbyte av medier. Inom den traditionen har det studerats vad medierna har 

för funktion för sin publik, och i detta sammanhang har funktionen betraktas att hitta 

den bakomliggande förklaringen till varför människor väljer ett visst medium. Detta 
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kan bero på vilket behov som individen har vid det tillfället, och väljer sedan det 

medium som lämpligen passar till den situationen för att tillfredsställa behovet. Men 

uses and gratification-modellen har fått en del kritik för att vara för funktionalistisk och 

rationell. Den har till exempel inte upp individers psykologiska eller sociala behov. 

(Elliot 1997:80f) 

Individers utbyten av medier i deras vardag kan kategoriseras i sex kategorier enligt 

Elliot, vilka är följande: 

• ”Generell kunskap och information 

• Identitetsbildning 

• Socialisering och social interaktion 

• Delaktighet med samhället 

• Eskapism och pleasure 

• Strukturering av tillvaron” (Elliot 1997:81f) 

3.3.1 Generell kunskap och information 
Inom denna punkt har uses and gratification-forskningen gjort en åtskillnad mellan tre 

olika funktioner hos medier, om deras kunskaps- och informationsvärde, och de kan ta 

sig olika form, funktionerna är: 

• Övervakning. Genom att medier informerar publiken om nyheter får de en 

känsla att ha kontakt och en överblick om vad som pågår i deras omgivning. 

• Information. Denna punkt är mer åt det praktiska hållet, och den berör mer 

praktiska råd för till exempel vardagslivet.  

• Kunskapsbildning. Denna funktion berör kunskapsbildningen i ett djupare 

avseende.  

Dessa tre funktioner är viktiga för medieförtroendet, men på olika sätt. 

3.3.2 Identitetsbildning 
Denna punkt handlar om individers etablering av den egna självbilden. Medierna 

hjälper till att bilda och forma individers identitet, men den egna identiteten är inte 

bestämd utan förändras kontinuerligt.  
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3.3.3 Socialisering och social interaktion 
Denna kategori används medierna mer konkret i de sociala relationerna mellan andra 

individer, till exempel vilka normer som gäller för socialt umgänge.  

 

3.3.4 Delaktighet i samhället 
Medierna är ett redskap för att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet i 

samhället och till nationen, det är två begrepp som är tämligen abstrakta eftersom 

människor lever i dem. Orvar Löfgren är en forskare som har påpekat att medierna har 

haft en betydelse i det svenska nationsbygget från 1800-talets och framåt. Till exempel 

TV-programmet Kalle Ankas julafton eller Melodifestivalen, är medieinnehåll som kan 

ses en utformning av svenskhet. Medierna skapar en känsla av gemenskap av de 

erfarenheter som svenskar har gemensamt.  

3.3.5 Eskapism och pleasure 
Medierna erbjuder människor avkoppling, stimulans och spänning, framför allt 

medieinnehåll som är fiction. Människorna flyr från sin verklighet och från sina 

problem in i till exempel TV-programmet, och medierna erbjuder individerna en 

tillfällig flykt. Denna konstruktiva eskapism är knutet till begreppet ”pleasure”. Denna 

njutning kan finnas i människors medieanvändning och är inte bara knutet till 

mediernas innehåll, utan också tittaraktiviteten när det handlar om TV.  

3.3.6 Strukturering av tillvaron 
Denna kategori berör främst om strukturering av tid och rum. Medierna kan ha en 

strukturerande funktion i människors vardagsliv, framför allt etermedierna. Deras utbud 

ligger fast i TV-tablån. Människor kan ha olika TV-program som hållpunkter och riktar 

in sitt liv enligt dem. Tidsaspekten är framför allt kopplad till användaraktiviteten och 

den rumsliga aspekten är kopplad till både användning och innehåll. (Elliot 1997:81-

92) 
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3.3.7 Medieetik 
Publicitetsregler: 

• ”Ge korrekta nyheter 

• Var generös med bemötanden 

• Respektera den personliga integriteten 

• Var varsam med bilder 

• Hör båda sidor 

• Var försiktig med namn” (Spelregler för press TV radio 2001:7-8) 

 

Dessa är de etiska regler för press, TV och radio. Reglerna är fastställda av branschen, 

och de ska bidra till att vidmakthålla god publicistisk sed inom journalistiken, och 

skapa förtroende till publiken. 1989 gjordes en SOM- undersökning och det var för att 

se ”förtroende för dagspressinstitutionen efter åsikt om hur läst morgontidning följer de 

pressetiska reglerna 1989 (balansmått, Pearsons r)” (Elliott 1997:237). Det viktigast 

enligt publiken var betydelsen för nyheternas korrekthet, detta höjde förtroendet för 

morgontidningen de läste och tog del av. Men även de andra etiska reglerna spelade en 

stor betydelse för förtroende, framför allt reglerna att respektera den personliga 

integritet och ”att inte döma någon ohörd” (Elliott 1997:237) En annan viktig betydelse 

var hur medierna sköter nyhetsförmedlingen, att de uppför sig lämpligt. (Elliott 

1997:237) 
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4 Metoder 
De metoder som kommer att användas vid författandet av denna uppsats är dels 

kvantitativa metoder i form av surveyundersökningar som kommer att analyseras i 

dataprogrammet SPSS. Dessutom kommer en kvalitativ djupintervju att göras, vilken 

sedan kommer att analyseras och kompletteras med data från surveyundersökningarna. 

När man blandar kvalitativa metoder med kvantitativa i en undersökning ökar 

möjligheterna till generaliserbarhet genom att de olika data som samlas in har olika 

egenskaper. Med generalisering menas att man ”drar slutsatser på grundval av utsagor, 

fakta eller data som på ett eller annat sätt kan dokumenteras, till mer helhetlig 

förståelse, sammanfattningar, förklaringar, hypoteser, teorier eller liknande” (Östbye m 

fl. 2004:235). Med andra ord kan man säga att generalisering innebär att man skapar en 

slags allmän lag. 

I detta fall har dessa olika metoder valts med syftet att komplettera varandra. Den 

kvantitativa metoden har enligt Mats Ekström och Lars Åke Larsson större möjligheter 

till generaliserbarhet än den kvalitativa, och är därför ett av huvudargumenten till att 

använda kvantitativa metoder. (Ekström & Larsson 2000:80) Den kvantitativa metoden 

ger möjligheten att genom att undersöka ett urval människor från en större grupp kunna 

uttala sig om hela gruppen. Den kvalitativa metoden ger å andra sidan möjligheter att 

gå ner på djupet i olika frågor där den kvantitativa metoden endast visar olika resultat 

och inte bakomliggande orsaker till dessa. 

4.1 Surveyundersökningar 

Anledningen till att denna metod valts är att det ska undersökas hur attityder till och 

användning av olika nyhetsmedier ser ut bland studenterna på Karlstads Universitet. 

Meningen är att det genom en undersökning av en slumpmässigt vald mindre grupp 

människor ska gå att uttala sig om en större helhetlig grupp, med andra ord en 

population. (Ekström & Larsson 2000:78) 

En surveyundersökning är en kvantitativ undersökning som antingen kan göras genom 

intervjuer, eller, som i detta fall, kan göras genom utdelade enkäter. (Ekström & 

Larsson 2000:78) Anledningen till att enkäter valts och inte intervjuer är att intervjuer 

måste göra personligen eller via telefon, vilket innebär mer tid i anspråk och mer folk 
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som kan genomföra intervjuerna. Det innebär helt enkelt ett krav på resurser som inte 

finns. 

Det finns två olika typer av enkäter om man ser det rent distributionsmässigt: 

postenkäter och gruppenkäter. Postenkäter skickas ut via post till en utvald grupp 

människor, men kan även skickas som mejl via Internet eller som internpost. 

Gruppenkäter delas personligen ut där flera är samlade och lätt kan nås, vilket är vanligt 

att man gör vid undersökningar i skolor. (Ekström & Larsson 2000:78) Som 

distributionssätt för denna enkätundersökning har gruppenkäter valts av flera olika 

anledningar: man slipper att vänta på svar och skicka ut påminnelser till de personer 

man skickat enkäten till via post, författarna till enkäten fanns personligen till hands för 

att svara på frågor, man slipper kostnader för att skicka ut enkäten per post, samt att det 

går att få en någorlunda jämn representation av olika grupper som till exempel kön, 

etnicitet och ålder, eftersom det är möjligt att välja ut svarspersoner på plats. Enkäten 

delades ut på de tre olika caféerna på universitetet: Café Selma, café Elvan och café 

Gläntan. Urvalet av svarspersoner blev därmed någorlunda slumpmässigt eftersom det 

inte går att styra över vilka som fikar var och när. Utdelningen av enkäten skedde under 

två dagar, nämligen fredagen den 9 december och måndagen den 12 december, båda 

dagarna mellan klockan 10.00 och klockan 14.00. Dagarna valdes ut med hänsyn till 

den tidpunkt då enkäten var utformad och klar. Eftersom det var i slutet av terminen var 

det viktigt att enkäten kom ut så fort som möjligt innan alla studenter avslutade 

terminen. Anledningen till att enkäten delades ut vid nämnda tidpunkter var att mycket 

folk från olika institutioner vistas på caféerna under dessa tidpunkter. 

4.1.1 Vilka ska svara på enkäterna? 
Enligt Ekström och Larsson är ett av de första metodproblemen man ställs inför att 

bestämma populationer, det vill säga den grupp man vill uttala sig om. (Ekström & 

Larsson 2000:81) I denna undersökning ska studenterna på Karlstads Universitet 

undersökas. Problemet är att alla studenter inte kommer med. Eftersom enkäten inte 

skickas ut per post är det svårt att uttala sig om distansstudenter och studenterna på 

Musikhögskolan Ingesund. För mer information om populationen, gå till 

”Avgränsningar” på sidan 45. 
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Ett annat problem man ställs inför är täckningsfel, det vill säga relationen mellan 

populationen och det register där populationen finns tillgänglig. Detta register kallas 

urvalsram, där täckningsfel handlar om skillnaderna mellan populationen och 

urvalsramen. Om urvalsramen är större än populationen kallas det övertäckning. Om 

urvalsramen inte täcker populationen kallas det för undertäckning. (Ekström & Larsson 

2000:82) I fallet med surveyundersökningen för den aktuella uppsatsen är risken för 

undertäckning stor, men det finns även en risk för övertäckning. Undertäckning riskeras 

genom att det inte är alla studenter som fikar på caféerna som finns på universitetet. 

Övertäckning riskeras genom att någon eller några enkäter av misstag delats ut till 

någon som inte är student, utan fikar på universitetscaféerna av annan anledning, 

exempelvis med en vän som är student. Detta har försökts undvikas genom tydlighet av 

vilka som ska svara på enkäten vid utdelningen. 

4.1.2 Hur många ska svara på enkäten? 
Olika problem man ställs inför i samband med urvalet av populationen är dels bristen 

på resurser för en totalundersökning, det vill säga en undersökning av hela den 

population man vill uttala sig om, och dels generaliseringsproblemet man ställs inför i 

samband med att man minskar urvalet av populationen. Enligt Ekström och Larsson är 

problemet i sin korthet hur man ska kunna säga något om hela populationen enbart 

genom att undersöka ett mindre antal av den? Deras nyckelord är representativitet, 

vilket innebär att om urvalet är representativt ska det ge samma resultat som om hela 

populationen undersökts. Och hur uppnår man då representativitet? Ekström och 

Larsson tar upp fyra olika urvalsmetoder som ska ge hög representativitet: 

1. Obundet slumpmässigt urval (OSU), vilket även kallas lotterimetoden 

2. Systematiskt urval, vilket innebär att man använder sig av ett visst system vid 

urvalsprocessen 

3. stratifierat urval där man räknar ut procentandelar av populationen och sedan 

överför dessa procentandelar till urvalet. 

4. Klusterurval, vilket innebär att urvalet görs i flera steg. (Ekström & Larsson 

2000:84ff) 
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Dessa urvalsmetoder används främst vid undersökningar där man skickar ut enkäter till 

personer vilkas namn slumpmässigt blivit dragna i förväg. Eftersom enkäterna för 

uppsatsarbetet delades ut som gruppenkäter har inga av dessa metoder kunnat 

användas, vilket skulle innebära att svarspersonerna skulle bli tvungna att uppsökas 

personligen, vilket skulle kräva otroligt mycket tid. Författarna av uppsatsen anser att 

den urvalsprocess som genomförts är den mest relevanta, eftersom urvalet ändå uppnår 

representativitet genom att enkäterna delats ut på en offentlig plats där det är svårt att i 

förväg veta vilka som befinner sig på platsen. 

När urvalsprocessen väl är utförd finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen 

bortfall. Det finns två typer av bortfall: Externt bortfall och internt bortfall. Det externa 

bortfallet innebär att alla som fått enkäten inte svarar på den, och det interna bortfallet  

innebär att en del hoppar över vissa frågor i enkäten. (Ekström & Larsson 2000:87) Om 

det externa bortfallet är för stort, eller om de som valt att inte svara på enkäten skiljer 

sig från den övriga populationen riskeras representativiteten att bli lägre. I fallet med 

denna enkät räknas det med att det externa bortfallet inte blir särskilt stort eftersom folk 

personligen blir tillfrågade om de vill fylla i enkäten, och därför har större möjlighet att 

tacka nej. Naturligtvis finns det de som tackar ja men som ändå lämnar enkäten blank, 

men det räknas med att dessa kommer att bli ganska få eftersom de blir ”övervakade”.  

Det interna bortfallet, vilket innebär att svarspersonen hoppar över en eller flera frågor 

kan bero på två olika saker: frågorna kan vara för svåra eller komplicerade, eller de kan 

uppfattas som känsliga om de är av personlig karaktär, exempelvis klasstillhörighet, 

politiska åsikter etcetera. 

4.1.3 Utformningen av enkäten 
Något man alltid måste ha i åtanke vid utformningen av enkäter är att man tar 

människors tid i anspråk och att enkäten därför inte bör bli för lång. (Ekström & 

Larsson 2000:99) Enkäten för uppsatsen blev sex sidor lång med 31 frågor och 

beräknades efter provifyllning av två utomstående personer ta ca fem minuter att fylla i. 

Nackdelen med att gå till olika caféer för att dela ut enkäten är att man stör människor i 

sin rast från föreläsningar, eller i sin lunch. Därför var det viktigt att påpeka att enkäten 

är enkel och snabb att fylla i. En annan nackdel är att människor ofta sitter i grupp och 

fikar eller äter lunch, vilket gör att de kan påverka varandra i sina svar. 
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Enligt Ekström och Larsson bör enkäten vara enhetlig på det sättet att frågorna ska 

komma i ordnad följd genom att de innehållsmässigt ska ligga i anslutning till varandra. 

(Ekström & Larsson 2000:94) Enkäten i fråga delades upp i följande kategorier: 

förtroende, TV, radio, tidningar, Internet och social bakgrund. 

Frågor som kön och ålder brukar vanligtvis ligga i slutet av formuläret enligt Ekström 

och Larsson. Anledningen är att frågor av denna karaktär inte är särskilt intressanta att 

fylla i, vilket gör att man inte blir motiverad till att fylla i resten av enkäten. (Ekström 

& Larsson 2000:94) I detta fall valdes dock ändå frågor av den karaktären att placeras 

längst fram eftersom de är enkla och okontroversiella att fylla i. Dessutom fanns 

författarna till uppsatsen på plats och delade ut enkäten personligen. Därför kunde de 

förklara enkätens innehåll och syfte, och motivera folk till att fylla i den.  

Det kan enligt Ekström och Larsson vara lämpligt att inleda enkäten med frågor som är 

intresseväckande, men som inte är kontroversiella. Enkäten i fråga inleddes med två 

frågor om kön och ålder, och fortsatte sedan med den tredje frågan som handlade om 

vilka medier man helst använde när man vill ta del av nyheter. Frågan är 

okontroversiell och väcker intresse, och frågorna innan är neutrala och kanske lite 

tråkiga, men går snabbt att fylla i. 

Man bör vara mycket tydlig med vem som inte behöver besvara vissa frågor. (Ekström 

& Larsson 2000:95) Om man exempelvis inte prenumererar på någon tidning, och inte 

heller den eller de man bor tillsammans med gör det, ska man inte behöva läsa igenom 

frågor om tidningsprenumererande för att sedan lämna dem blanka. Då är det bättre att 

hänvisa svarspersonen framåt i enkäten. Enkäten i fråga har hänvisningar framåt på sju 

ställen, nämligen fråga 3, 8, 12, 16, 19, 22 och 28. 

4.1.4 Utformningen av frågorna 
Vid utformningen av själva frågorna tar Ekström och Larsson några aspekter man bör ta 

hänsyn till. Idealet för en enkät är att varje fråga uppfattas lika för alla som fyller i den. 

Man bör även fylla i enkäten på prov innan den delas ut. (Ekström & Larsson 2000:96) 

Detta gjordes av två personer som studerar på universitetet men som inte har någon 

koppling till ämnet media. Anledningen till detta var att det skulle undersökas huruvida 

frågorna var lätta att förstå för sådana som inte kan så mycket om medier. Om 

författaren av enkäten fyller i denna själv finns alltid risken att han eller hon stirrat sig 
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blind på frågorna, och tycker att dessa är lätta att förstå, eftersom man vet innebörden 

av dem. Det har även tagits del av tidigare forskning för att få en bra grund för hur 

frågeformulär ska se ut och bör utformas, nämligen Mediebarometern 2004. 

Ekström och Larsson ger olika exempel på hur frågeformulär bör och inte bör se ut. 

För det första bör frågorna vara entydiga, vilket innebär att man endast ställer en fråga i 

taget. Man kan exempelvis inte fråga om man tycker det är viktigt att medier ger 

korrekta nyheter och plats åt bemötanden, vilket är två frågor en. Svarspersonen kanske 

anser att det är viktigt med korrekta nyheter, men inte särskilt viktigt med plats åt 

bemötanden, vilket kan leda till att svarspersonen hoppar över frågan. 

Man bör inte heller förutsätta kunskaper i frågan, som exempelvis ”Anser du att 

Aktuellt ger nyheter med högt nyhetsvärde enligt Walter Lippmans modell”? Frågan är 

omöjlig att svara på för de som inte har djupare kunskaper i medievetenskap. Istället 

har mer komplicerade frågor förenklats för att de ska vara lätta att förstå. 

Att ta hänsyn till glömskeeffekter är också mycket viktigt. Det kan vara svårt för 

svarspersonen att komma ihåg hur mycket han eller hon såg på TV förra veckan. Därför 

har inga frågor av denna karaktär tagits med, utan man har frågat hur många gånger per 

vecka man tar del av olika medier. 

Man bör noga ha i beaktande att inte ta för givet att människor medvetet till exempel 

jämför olika mediers innehåll. Därför ska man undvika att ställa frågor som de flesta 

inte har kontroll över. Ett bra exempel på en sådan fråga är: ”Tycker du att NWT ger 

mer plats åt politik än Värmlands Folkblad?” Ekström och Larsson menar att en fråga 

av denna karaktär mer liknar en falsk informationsfråga som troligtvis avslöjar mer om 

enkätens författares inställning till NWT och Värmlands folkblad. Enkäten i fråga blev 

utformad utan sådana frågor, särskilt jämförelsefrågor undveks noggrant. 

Frågor om personliga bedömningar ska fokusera på det personliga och inte det 

allmänna. Ställer man en fråga om exempelvis samhällsstrukturer där det är meningen 

att svarspersonen personligen ska reflektera över vad som är viktigt för han eller henne 

som individ, finns risken att svarspersonen missuppfattar frågan och gör bedömningar 

om vad denne anser vara socialt eller samhälleligt viktiga. Därför bör man vara mycket 

tydlig med att svarspersonen ska göra en individuell bedömning, vilket det var i 

enkäten i fråga, och att frågan inte bör vara allt för allmänt ställd. 
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En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att kunskapsfrågor ofta är problematiska i 

enkäter eftersom svarspersonen kan gissa sig till rätt svar. Inga kunskapsfrågor finns 

med i enkäten. 

Att använda benämningar som alla förstår och som tolkas lika av alla är av stor vikt. 

Man ska till exempel inte ta för givet att alla vet vad det är för skillnad mellan en 

debattartikel och en vanlig artikel i en tidning. 

Man ska inte heller förutsätta att alla gör sådant som av många ses som självklart. I den 

tredje frågan i enkäten som handlar om hur ofta man tar del av nyhetsmedier har ett 

alternativ för aldrig lagts till. 

Det bör i så stor utsträckning som möjligt undvikas att använda allt för vaga uttryck 

som exempelvis ”ofta” eller ”sällan”, eftersom dessa har olika betydelser för många 

människor. Istället utformades frågorna i enkäten på så sätt att svarspersonen fick fylla i 

olika alternativ för hur ofta denne tar del av olika nyheter, istället för att han eller hon 

ska bedöma om det är ofta eller sälla själv. 

Vid frågor som kan uppfattas som alltför känsliga är det bra om man inleder med en 

mer allmän fråga, exempelvis fråga 28 som handlar om etnicitet. Istället för att direkt 

fråga svarspersonen vilken etnicitet han eller hon tillhör inleds ämnet med frågan om 

man brukar ta del av nyheter från andra länder. Sedan kommer följdfrågor om 

svarspersonens koppling med detta land. Istället för att fråga om exempelvis 

klasstillhörighet, kan man fråga vad svarspersonens föräldrar sysslar med som i fråga 

nummer 26. Sedan kan man själv på ett ungefär räkna ut vilken samhällsklass 

svarspersonens föräldrar tillhör. Eftersom klasstillhörighet oftast avgörs av vilket arbete 

man har, valdes studenternas föräldrar som avgörande för denna fråga. En student 

skolas ju för att komma ut i arbetslivet. 

Något som är mycket viktigt och som är lätt att glömma som forskare, är att det är 

”vanliga” människor som inte besitter samma kunskaper som du som ska fylla i 

enkäten. Därför bör man undvika att använda uttryck som kan vara obegripliga för 

svarspersonen. Istället för att fråga om SVT följer normerna för public service, bör man 

hellre kort förklara vad public service betyder och innebär, och sedan ställa föregående 

fråga. 
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Något som kan uppfattas fel eller bli förvirrande i en enkät är negationer, det vill säga 

frågor som innehåller ordet inte. Ett exempel på en sådan fråga är: ”Tycker inte du att 

kvällstidningar har nyhetsinnehåll som inte är tillräckligt viktigt?” Frågan måste läsas 

flera gånger för att man ska förstå den, och om inte svarspersonen hoppar över frågan, 

riskerar han eller hon att missuppfatta den och fylla i fel svar. 

Enligt Ekström Och Larsson förekommer ofta normsvar då människor blir tillfrågade 

om medieanvändning. Vissa medier, visst medieinnehåll, eller för övrigt saker som 

sammanknippas med medier kan anses som ”fint” och ”mindre fint”. Ekström och 

Larsson menar att man istället för att exempelvis fråga hur ofta man läser 

morgontidningen, ska fråga om svarspersonen läste morgontidningen igår. Att läsa 

morgontidningen är en av de saker som anses statusbetingat. 

 Det har dock valts att bortse från detta i enkäten i fråga eftersom många studenter ha 

olika mycket att göra under olika perioder. Därför finns alltid risken att resultaten visar 

fel. Bara för att man inte läste tidningen igår behöver inte det betyda att man aldrig gör 

det. 

Det är mycket viktigt att aldrig använda ledande frågor i en enkät eftersom det framgår 

väldigt tydligt vad författaren av enkäten är ute efter för svar. Enligt Ekström och 

Larsson är det en gyllene regel att aldrig använda uttrycket: ”Tycker inte du att…?” 

Detta uttryck har noga undvikits vid utformningen av enkäten. 

Slutligen pekar Ekström och Larsson på det problem som kan uppstå vid användandet 

av svarsalternativet ”vet ej”. Vissa svarspersoner använder alternativet för att slippa ta 

ställning. Det kan dock innebära problem att inte ta med ”vet ej” som ett svarsalternativ 

av den orsaken att de som faktiskt inte vet då inte kan uttrycka sin åsikt. Därför har ”vet 

ej” tagits med som alternativ i enkäten. 

(Ekström och Larsson 2000:96ff) 

4.2 Kvantitativ analys 
Efter att alla enkäter blivit ifyllda och inlämnade är det dags för stansning, det vill säga 

införandet av svarsresultaten i ett statistiskt dataprogram. I detta fall användes 

programmet SPSS. Fördelen med kvantitativa analyser, och då särskilt dataprogram 

som behandlar kvantitativa undersökningar, är att de är till stor hjälp vid analyser av 

olika frekvenser. (Ekström och Larsson 2000:102) 
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Enheter, variabler och variabelvärden är exempel på olika begrepp som används vid 

analyser av surveyundersökningar. En enhet är i detta fall en person som svarat på 

enkäten, variablerna är de olika frågorna denne svarat på och variabelvärdena är de 

olika svarsalternativ som finns för olika variabler, eller hur de olika enheterna svarat på 

variablerna. (Östbye m fl. 2004:158) Ett exempel på hur man använder de olika 

begreppen är: en enhet har i variabeln om ålder fyllt i variabelvärdet 19 – 25. 

Vid stansning är det vanligt att man gör om alla variabelvärden till olika koder, vilket 

innebär att det går snabbare att föra in dem i datorn, än om man skriver varje 

variabelvärde för hand. Vid variabeln ”kön” skriver man till exempel inte in ”man” 

eller ”kvinna”, utan istället 1 eller 2. Man har helt enkelt gjort om variabelvärdena så att 

”man” får värdet 1, och ”kvinna” värdet 2. (Ekström och Larsson 2000:100) 

Efter att stansningen är gjord börjar själva analysarbetet. De analysmetoder som valts 

att användas vid detta är dels univariat analys, vilket innebär att man undersöker en 

variabel åt gången, och bivariat analys, vilket innebär att man undersöker två variabler 

samtidigt. 

4.2.1 Univariat analys 
Den univariata analysen används enligt Östbye m fl. när man vill belysa tre 

förhållanden: 

1. Själva helheten över fördelningen på exempelvis olika variabelvärden, om man 

till exempel vill undersöka hur många som tittar på TV- nyheter varje dag. 

Denna helhet kan hjälpa oss att skapa grafiska framställningar över 

fördelningens form. 

2. Den univariata analysen kan hjälpa oss att få en överblick över det typiska, 

tyngdpunkten eller genomsnittet, till exempel över hur många studenter som i 

genomsnitt läser kvällstidningar 1 – 2 gånger per vecka. 

3. Den univariata analysen kan även belysa huruvida enheterna koncentrerar sig 

kring några få värden, eller om de är utspridda över många lika värden. Befinner 

sig de flesta kring det genomsnittliga värdet av antalet gånger per vecka 

studenterna läser kvällstidningarna? För att räkna ut detta krävs att man räknar 

ut spridningsmåttet. (Östbye m fl. 2004:163) 

 37



 

Data från enkäterna kommer delvis att sammanfattas i en frekvenstabell, vilken 

redovisar olika värden på en variabel. Enligt Östbye m fl. är en frekvenstabell en 

undersökning av hur många enheter som finns i varje kategori, det vill säga i varje 

variabelvärde. Det kan exempelvis handla om i vilken utsträckning studenter läser 

tidningar på Internet. Enligt Ekström och Larsson måste tabeller vara lättöverskådliga 

för läsaren, därför måste de bearbetas. Därför krävs det att man först och främst sållar 

bort det interna bortfallet, det vill säga de enheter som inte besvarat vissa frågor. 

Ekström och Larsson menar att antalet personer som besvarat enkäten eller en specifik 

fråga i enkäten alltid måste redovisas, dels frekvensmässigt, och dels i procent. 

Dessutom är det viktigt att de tabeller man redovisar är begripliga utan att man 

nödvändigtvis måste läsa texten runt omkring. Detta kan göras genom en tydlig 

överrubrik över tabellen som beskriver vad det är som redovisas. 

För att en tabell naturligt ska smälta in i en text och bli en del av den, är det viktigt att 

man reflekterar över vad man vill säga med tabellen. En tabell ska illustrera vad man 

vill säga med sin text och inte tvärt om (Ekström & Larsson 2 000:103). Man bör därför 

ställa frågor i texten som sedan besvaras av tabellen. 

Redovisningar av statistik kan framställas på olika sätt. Förutom tabeller finns även 

olika grafiska framställen genom olika diagram, exempelvis stapeldiagram eller så 

kallade tårtdiagram. Stapeldiagrammen har den fördelen att de kan redovisa flera 

variabler samtidigt, till exempel antalet studenter som tittar på TV- nyheterna antal 

gånger per vecka fördelat över kön. Variabeln kön får olika skuggor för värdena för 

man och kvinna. Enligt Östbye m fl. kan grafiska framställningar vara mer 

iögonfallande och även mer lättlästa än tabeller. (Östbye m fl. 2004:165f) I detta fall 

används endast stapeldiagram där frekvenstabeller redovisas. Anledningen är att det 

kan vara svårt att se exakta siffror med ett stapeldiagram där korstabeller redovisas. I en 

tabell är det enklare att se de exakta siffrorna. 

När man analyserar en variabel är det naturligt att man vill veta var tyngdpunkten 

ligger, om det till exempel är mest äldre eller mest yngre som lyssnar på kommersiella 

radiokanaler. Då krävs det att man räknar ut centraltendensens värde. Med 

centraltendensen menas tyngdpunktens värde, och kan räknas ut på tre olika sätt: 

genom modalvärde eller typvärde som mäter det vanligast förekommande värdet på en 
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variabel bland enheterna, genom median som delar en rangordnad fördelning i lika 

stora delar, eller genom medelvärdet eller genomsnittet. (Östbye m fl. 2004:160) I detta 

fall kommer modalvärdet användas för att räkna ut centraltendensen av den anledning 

att det är det enda mått som passat den skalnivå som använts vid analysen, nämligen 

nominalskala. Skalor är olika datanivåer för de mätvärden man vill redovisa, och 

nominalskala innebär kategoriindelning utan rangordning, vilket används vid 

mätningen av enkätsvaren. Det finns även en skala som kallas ordinalskala som innebär 

kategoriindelning med rangordning, och en skala som kallas kvotskala som innebär att 

man mäter ”riktiga” värden som fylls i direkt av svarspersonen, exempelvis namn eller 

födelseår. Varken ordinalskalan eller kvotskalan användes vid analysen. (Wahlgren 

2005:33)  

4.2.2 Bivariat analys 
Resultaten av analysen kommer att redovisas i en korstabell som är en slags bivariat 

analys. En korstabell innebär att man undersöker två variabler som är relaterade till 

varandra (Ekström & Larsson 2000:104f). Det kan till exempel handla om hur kön och 

Internetanvändning hänger ihop. Om man hittar två variabler som samvarierar säger 

man att det finns ett samband mellan dessa. Det handlar om hur en variabel påverkar 

den andra, till exempel att det kön man tillhör påverkar hur mycket eller hur ofta man 

använder Internet. Kön är därmed den oberoende variabeln, som påverkar den beroende 

variabeln, vilket i detta fall är Internetanvändning. Vid kopplingen mellan dessa 

variabler är det ganska självklart hur orsakssambandet ser ut. Det kön man tillhör kan 

mycket väl påverka hur ofta man använder Internet, medan Internetanvändningen aldrig 

kan påverka vilket kön man tillhör. Det kanske inte alltid är helt enkelt att räkna ut 

beroende och oberoende variabel. Enligt Östbye m fl. kan man, för att förenkla 

uträkningsprocessen, skilja mellan tre olika sorters variabler. 

Bakgrundsvariabler som är svåra att påverka, till exempel kön, ålder, etniskt ursprung, 

utbildning, yrke etcetera. 

Personlighetsvariabler, som är sådant som bestäms tidigt i människors liv men som inte 

är omöjligt att förändra, till exempel religion. 

Attityd- och beteendevariabler som egentligen är två olika variabler, men där 

situationen bestämmer reaktionen mellan dessa: är det attityden som styr beteendet eller 
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tvärt om? Exempel på attitydvariabler är inställning till sensationsjournalistik, och 

beteendevariabeln är vilka tidningar man läser. 

Östbye m fl. menar att man generellt brukar säga att bakgrundsvariabler är oberoende 

variabler som kan påverka personlighetsvariabler. Personlighetsvariabler kan i sin tur 

sedan påverka attityd- och beteendevariabler. Ibland kanske man vill se hur 

procentfördelningen ser ut i de olika kategorierna för två variabler. ”Om man vill räkna 

ut procentfördelningen utgår man från varje kategori på den oberoende variabeln och 

räknar ut procentfördelningen utmed den beroende variabeln” (Östbye m fl. 2 004:177). 

Om exempelvis 35 kvinnor tittar lite på TV- nyheterna, 165 tittar mycket och 200 

enheter besvarat frågan, räknar man ut procentfördelningen på följande sätt: 35/200 

multiplicerat med 100= 17,5. Antalet kvinnor som tittar lite på TV- nyheterna är alltså 

17,5 procent. Om det inte finns något samband mellan variablerna visas detta genom att 

procentfördelningen är likadan bland kvinnor och män som i hela urvalet, det vill säga 

17,5 procent för lite TV- tittande och 82,5 procent för mycket. (Östbye m fl. 2004:178f) 

Enligt Östbye m fl. bör urvalet av en population bestå av åtminstone några hundra 

enheter för att man ska kunna göra en bivariat analys, vilket är fallet för denna 

undersökning, där urvalet bestod av 200 enheter. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att fråga sig vad man vill visa med sin tabell, och att 

det är tabellen som ska beskriva texten och inte tvärt om. Det är också viktigt att veta 

vilka tabeller man ska redovisa, eftersom det med en enkät med tiotalet variabler kan ge 

hundratals olika bivariata tabeller. Detta bestäms bland annat med underlag för de 

teorier man använt sig av vid undersökningen. (Östbye m fl. 2004:174) 

Den främsta typen av korstabeller som kommer att redovisa resultaten av enkäten är 

den bivariata frekvensfördelningen. Bivariat innebär att man undersöker två variabler, 

och frekvensfördelning att man undersöker hur enheterna är fördelade över 

variabelvärdena. (Östbye m fl. 2004:175)  

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer i kombination med kvantitativa metoder är en relevant metod vid 

undersökningar av till exempel vilken betydelse olika mediebudskap har för en viss 

publik. Enligt Östbye m fl. står kvantitativa och kvalitativa metoder i ett 
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kompletterande förhållande till varandra, och är därför den största anledningen till att 

dessa två metoder valts för den aktuella uppsatsen. (Östbye m fl. 2004:99) 

Kvalitativa metoder har flera fördelar: vi kan bland annat få information om sådant som 

kan vara svårt att få tillgång till, och att gå ner på djupet i frågan. Vi kan få 

kommentarer till, och bekräftelse/vedergällning av data från andra källor, i detta fall 

från enkätundersökningen och samtliga teorier som använts i uppsatsen. 

Östbye m fl. refererar till forskaren Kristen Ringdal som menar att avsikten med 

kvalitativa intervjuer är ”att hämta information eller bli informerad av intervjuobjektet 

istället för att mäta på förhand definierade variabler” (Östbye m fl. 2004:101f) 

Enligt Östbye m fl. finns det tre olika slags typer av intervjuer: ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade. Kategorin på intervjun bestäms efter vilken grad 

frågornas innehåll och ordningsföljd på förhand är bestämda. I ostrukturerade intervjuer 

är innehåll och ordningsföljd på frågorna i största mån obestämda från början. Denna 

slags intervju används bland annat med syfte att skapa kännedom om ämnen och 

områden som forskaren inte har överblick över. 

I semistrukturerade intervjuer har det arbetats upp en mall för vilka frågor samtalet ska 

röra sig runt. Samtalet är fortfarande ganska öppet, och möjligheten för följdfrågor är 

stor och faller sig naturlig. Den semistrukturerade intervjumodellen användes vid 

djupintervjun för uppsatsen, där enkäten utgör den mall för vilka frågor samtalet ska 

röra sig runt, och där även andra frågor lagts till. Anledningen till att denna 

intervjumodell valdes, är att det ska vara möjligt att tränga ner på djupet i 

enkätfrågorna. 

I strukturerade intervjuer är frågorna på förhand bestämda, medan svaren är relativt 

öppna. Svaren är även lätta att presentera i tabeller. (Östbye m fl. 2004:102f)   

Även andra faktorer kan skilja de olika intervjutyperna åt, exempelvis antalet personer 

som deltar i intervjun samtidigt. Man kan antingen intervjua en person i taget, eller 

genomföra en gruppintervju, vilket gjordes i detta fall. Fördelen med gruppintervjuer är 

att samtalet flyter på och kan utvecklas till intressanta diskussioner, vilket kan vara 

svårt att uppnå vid intervjuer med en person åt gången. (Östbye m fl. 2004:103) 

En vanlig form av gruppintervju är fokusgruppintervjun där personer med relevant 

och/eller liknande bakgrund intervjuas, vilket var fallet med denna intervju. Den 
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gemensamma bakgrunden för informanterna, det vill säga de personer som 

intervjuades, var att alla var studenter. 

4.3.1 Intervjuns uppläggning 
Det krävs förberedelse för att lägga upp en kvalitativ intervju, då främst genom 

kunskap och insikt inom området intervjuaren, det vill säga han eller hon som 

genomför intervjun, ska undersöka. De frågor som ska ställas ska vara väl knutna till 

den huvudsakliga frågan man vill ha svar på, därför krävs kunskap om det område man 

vill veta något om. (Östbye m fl. 2004:104) 

Något som är mycket viktigt är det intryck informanten får av intervjuaren. För att 

informanten ska kunna lita på intervjuaren krävs det att denne uppträder professionellt. 

Det är mycket viktigt med det som kallas aktivt lyssnande, vilket innebär att 

intervjuaren aktivt visar att han eller hon är intresserad av vad informanten har att säga. 

Enligt Östbye m fl. är det idealiska för en intervju att den pågår som ett vanligt samtal 

(Östbye m fl. 2004:104) Det är viktigt att inleda intervjun med enkla och 

okontroversiella frågor, dels för att samtalet ska flyta på naturligt, och dels för att 

informanten inte ska känna sig hotad och låsa sig. 

Det aktiva lyssnandet ger möjlighet till uppföljningsfrågor, vilka, enligt Östbye m fl., 

har minst fyra funktioner: dels fungerar de som en bekräftelse på att intervjuaren 

förstått vad informanten sagt, exempelvis: ”Har jag förstått rätt nu, menar du att…?”, 

dels fungerar de som en kontroll på hur intervjuaren ska tolka det som sagts, 

exempelvis: ”Är det här vanligt?” Uppföljningsfrågor kan också fungera som en ren 

bekräftelse på att intervjuaren är intresserad av vad informanten har att säga, men ter 

sig då i former av uttryck som exempelvis ”jaha” och ”jaså”. Uppföljningsfrågor kan 

även användas för att utmana informantens utsagor, eller för att styra samtalet i den 

riktning intervjuaren vill. Ett exempel på en sådan fråga är: ”Varför är det såhär och 

inte på det här sättet istället?” 

Något som är mycket viktigt för att en intervju ska bli lyckad är att den äger rum i en 

omgivning och en situation som alla deltagare känner sig bekväma i. För det första bör 

man hitta en plats där man inte riskerar att bli störd, och där informanterna känner att de 

kan ge uppriktiga svar. Huvudsaken är att informanterna känner sig trygg.  
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(Östbye m fl. 2 004:104) Intervjun i fråga ägde rum i ett av de bokningsbara rummen på 

universitetsbiblioteket, mellan klockan 18.00 och 19.30. Under denna tid på dagen är 

det oftast lugnt på biblioteket, vilket det även var nu. 

Gruppen bestod av sju personer: två intervjuare och fem informanter. Intervjuarna och 

informanterna känner varandra sedan tidigare, vilket gjorde samtalet mer avslappnat. 

Intervjuarna var dock noga med att hålla sitt agerande på en professionell nivå. 

Det är av stor vikt att intervjuarna ser till att informera informanterna om vad intervjun 

går ut på, och hur materialet från intervjun kommer att användas. Kommer 

informanterna vara anonyma med påhittade namn, eller kommer deras riktiga namn att 

användas? För intervjun i fråga används påhittade namn på informanterna, genom att 

den sista bokstaven i namnet får bli den första bokstaven i det påhittade namnet. 

”Maria” får till exempel heta ”Anna”. 

4.3.2 Kvalitativ analys 
Den kvalitativa delen i uppsatsen, det vill säga djupintervjun och vissa delar i 

enkätundersökningen har analyserats och tolkats utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Djupintervjun har analyserats och presenterats enligt tre aspekter som 

är viktigt för analysen och för kvalitativa data. Den första aspekten är att data och dess 

analys ska förankras i frågeställningar och teoretiska perspektiv. Eftersom 

djupintervjun var en så kallad semistrukturerad intervju så förankrades 

frågeställningarna och teoretiska perspektiven i frågorna som redan var skrivna. Den 

andra aspekten är insamling och behandling av data, och detta måste ske systematiskt. 

Insamlingen av data spelades in på band och sedan har data avlyssnats och 

transkriberats. Den tredje aspekten är att ta reda på vilken relevans olika typer av data 

har för de frågor som har ställts. Det finns en del fall som det kan vara svårt att värdera 

vilka uttalanden som kan presenteras i resultat/analys kapitlet. Det som har tagits med i 

det kapitlet har varit mycket relevant för att besvara de frågor som har ställts i denna 

uppsats, och för att se om de svar som har tagits upp har överensstämt med de olika 

teorier som förekommer i denna uppsats.  
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4.3.3 Validitet och reliabilitet 
I denna uppsats förekommer både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den 

kvantitativa delen är enkätundersökningen och den kvalitativa delen är djupintervjun 

som har gjorts. Generellt har kvantitativa analyser sin styrka i att ha en hög reliabilitet, 

medan de kvalitativa analyserna har högre validitet, och de kvalitativa analyserna för 

forskaren närmare till kärnan i de teoretiska begreppen. Validitet handlar om giltighet, 

trovärdighet eller bekräftningsbarhet. Validitet handlar om hur förhållandet är mellan 

analysen, och hur relevanta de data är som har funnits, och hur de förhåller sig till 

varandra, vilket ungefär betyder ”att man mäter det man avser att mäta” (Östbye m.fl. 

2004:40). Definitionsmässig validitet är kopplad till hur bra man har lyckats att tillämpa 

sina teoretiska begrepp i insamlingen och analysen av empirisk data. Ett exempel är 

”lyckades vi besvara våra frågeställningar”? Reliabilitet innebär tillförlitlighet och 

handlar om ”kvaliteten i insamlingen bearbetning och analys av data” (Östbye m.fl. 

2004:40) Reliabilitet är när man använder rätt mätinstrument och när själva 

mätinstrumentet har hög precision. Definitionsmässig validitet och reliabilitet utgör 

analysens validitet. (Östbye m.fl. 2004:41)  

Enkätundersökningen gjordes för att se olika attityder hos studenterna på Karlstads 

Universitet och därefter gjordes en djupintervju för att ge möjligheten till 

uppföljningsfrågor, och för att få en mer nyanserad bild. Analysen av 

enkätundersökningen har skett i statistikprogrammet SPSS, vilket passade bra för denna 

analys.  

För att få en hög reliabilitet har insamlingen av djupintervjun skett genom att spela in 

intervjun på band. På detta sätt fokuseras det mer på det som blir sagt, ord för ord, och 

detta kan stärka uppsatsens validitet. Förs det bara anteckningar blir det en begränsad 

del av samtalet som kommer med. Med en inspelning finns det en möjlighet att söka 

efter samband och möjlighet för nytolkningar. (Östbye m.fl. 2004:121) För att uppnå en 

högre reliabilitet på själva djupintervjun i uppsatsen så skulle det vara en möjlighet att 

intervjua fler personer i de olika åldersgrupperna, och genom detta skulle det bli en 

högre representativitet. Nackdelen med detta är att det skulle ta för lång tid.  
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En viktig punkt i enkätundersökningen är att poängtera att vi inte har fått ett särskilt 

representativt urval eftersom vissa åldersgrupper har blivit överrepresenterade. För att 

undvika detta skulle vi kunnat till exempel ha delat upp hur många personer som kunna 

ingå i en åldersgrupp. På detta sätt hade enkätundersökningen fått ett mer representativt 

urval. Men även detta sätt skulle ta lång tid och vara mer komplicerat än den metod 

som valdes. Enkätundersökningen var en så kallad uppsökande enkät, så risken för 

externt bortfall uteblev, svarsfrekvensen blev mycket stor. Det interna bortfallet kunde 

dock inte förhindras. (Ekström & Larsson 2000:87) Enkäten hade vissa svagheter som 

till exempel frågorna fem och sex, där respondenterna, det vill säga svarspersonerna, 

hade tolkat frågorna olika. Svårigheten med de frågorna var att rangordna de 

pressetiska reglerna och olika funktioner som medier kunde ha i deras liv. Mer om 

svagheter och styrkor nämns i kapitel 6 “Diskussion” på sidan 76. Där står även vad 

som kunde göras för att förhindras dessa svagheter. Valet av den kvantitativ metod och 

den kvalitativa metoden var för dessa två metoder kompletterar varandra mycket bra, 

och för att få en högre validitet och högre reliabilitet. Dessa två metoder står inte i ett 

konkurrerande, snarare kompletterande förhållande till varandra. (Östbye m.fl. 

2004:99-100) 

4.4 Material 
Det material som använts för författandet av denna uppsats är bland annat 

dataprogrammet SPSS som används för att behandla material från kvantitativa 

undersökningar. Anledningen till att detta programmet användes är att det gavs en 

föreläsning om SPSS några veckor innan starten av uppsatsarbetet, vilket underlättade 

vårat arbete. 

Data för analys har samlats in genom dels en enkätundersökning och dels genom en 

djupintervju. Enkäten blev sex sidor lång och berörde de flesta områden som tagits upp 

i teoriavsnittet. Djupintervjun spelades in på diktafon som lånades på Medielagret, och 

transkriberades sedan. Transkriptionen användes som hjälp vid analysen av data från 

djupintervjun. 
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4.5 Avgränsningar 
Populationen som undersökts har begränsats till att endast beröra heltidsstudenter på 

Karlstads Universitet. Distansstudenter och studenter på Musikhögskolan Ingesund i 

Arvika har valts bort eftersom enkäterna för den kvantitativa analysen inte sänts ut per 

post, vilket gör det svårt att kontakta dessa studenter. 

Urvalet av populationen avgränsades till 200 enheter. Antalet ansågs tillräckligt stort 

för att vara representativt för studenter som läser på universitetet. Urvalet kunde inte 

vara mycket större än så, eftersom enkäterna delades ut för hand. 

Enkäterna har behandlats i dataprogrammet SPSS, där de data som tagits fram valts att 

endast redovisas som frekvenstabell, korstabell och som stapeldiagram. Undersökning 

och redovisning av data med fler än två variabler har uteslutits eftersom det ansågs vara 

för kort om tid att sätta sig in i en sådan komplicerad typ av analys. 

Vissa av frågorna i några enkäter har fått analyserats för hand på grund av att en större 

del av svarspersonerna missuppfattat vissa frågor och fyllt i svar på ett sådant sätt att 

svaren inte kan föras in i SPSS eftersom de skulle ge ett felaktigt resultat. Även andra 

frågor i enkäten har analyserats för hand eftersom dataprogrammet varit svårt att förstå 

på vissa punkter. Det är fråga nummer 29 och nummer 30 där svarspersonerna skulle 

fylla i ett eget svar. Det fanns inte någon beskrivning i boken som använts för SPSS om 

hur man behandlar sådana frågor. Därför har dessa svarsalternativ fått delas in i 

kategorier och räknats för hand. 

När man gör en enkätundersökning får man alltid räkna med visst bortfall, antingen 

externt, vilket innebär att någon eller några personer valt att inte svara på enkäten alls, 

eller internt bortfall, vilket innebär att någon eller några personer valt att inte svara på 

en viss fråga i enkäten. För denna undersökning är det endast det interna bortfallet som 

räknas eftersom enkäten delats ut för hand där personerna som blir tillfrågade att delta i 

undersökningen genast kan tacka nej om de inte är intresserade. För det interna 

bortfallet kan man skilja på två olika typer: antingen har svarspersonen valt att inte 

svara på frågan om morgontidningsläsning på grund av ointresse, lathet eller tidsbrist 

etcetera, eller så prenumererar han eller hon inte på någon morgontidning. I SPSS kan 

man skilja mellan dessa två typer för att sedan analysera det interna bortfallet. Det har 
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dock valts att inte göra detta eftersom det i boken om SPSS inte fanns en bra förklaring 

om hur detta skulle göras. Dessutom var det brist på tid att söka upp denna information 

i annan kurslitteratur för något som inte var av största vikt. 

4.6 Urval 
Det område som valts att undersökas är nyhetsanvändningen på Karlstads Universitet 

genom en kvantitativ analys i form av en enkätundersökning, samt an kvalitativ analys i 

form av an djupintervju. Anledningen till att dessa båda metoder valts är att de 

kompletterar varandra och ökar uppsatsens reliabilitet. 

Det urval som valdes för enkätundersökningen mättes till 200 enheter vilket ansågs 

tillräckligt för att representera studenterna på Karlstads Universitet, med undantag för 

distansstudenter och studerande på Musikhögskolan Ingesund. Nackdelen med urvalet 

var dock att vissa åldersgrupper blev överrepresenterade, vilket kunnat förhindras om 

enkäterna skickats ut per post till studenterna, istället för att de delades ut för hand. 

De teoretiska utgångspunkter som blivit utvalda för att få svar på frågeställningarna är: 

1. Mediernas roll i det demokratiska samhället. Denna utgångspunkt valdes för att 

ta reda på vilka funktioner nyhetsmedierna fyller för studenterna vid bland annat 

orienteringen i samhällsfrågor.  

2. Nyhetsmedier idag. Denna utgångspunkt valdes för att undersöka när och hur 

man använder sig av olika medieinnehåll, och vilket medieinnehåll som tilltalar 

studenterna beroende på aspekter som kön och ålder. 

3. Förtroende för medier. Förtroendet kan ha stor betydelse vid valet av 

nyhetsmedier, samt hur man tar till sig mediernas innehåll. Dessutom spelar ett 

kritiskt synsätt stor roll för hur man tolkar olika innehåll. Samtidigt undersöks 

de pressetiska regler som värderas högt av studenterna, samt vilka funktioner 

studenterna tycker att nyhetsmedierna fyller för dem, och vilka av dem som är 

viktigast. 

Djupintervjuerna avgränsades till en enda intervju på grund av tidsbrist. Det var fem 

studenter som intervjuades i en timme och 20 minuter. Intervjun utgick ifrån frågorna i 

enkäten, där man gick ner mer i djupet på frågorna. Intervjun berörde även några 

punkter som inte fanns med i enkäten, men som tagits upp i teorikapitlet. 
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Istället för att undersöka några få specifika nyhetsmedier, valdes det att undersöka 

nyhetsmedier rent allmänt. Detta är en avgränsning i sig eftersom det förhindrar 

djupgående undersökningar av olika nyhetsmedier. 
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5 Resultat/analys 
Detta kapitel presenterar resultaten av analysen av de data som blivit insamlade 

genom enkätundersökningen och djupintervjun utifrån de teorier som använts för 

uppsatsen. Kapitlet är indelat i tre avsnitt: Mediernas roll i det demokratiska 

samhället, nyhetsmedier idag, samt förtroende för medier. 

 

5.1 Mediernas roll i det demokratiska samhället 
Detta avsnitt kommer behandla följande frågeställningar: 

• Hur använder studenterna nyhetsmedierna, och finns det några intressanta 

skillnader mellan exempelvis ålder och kön? 

• Vilka nyhetsmedier och vilket innehåll använder sig studenterna av, och finns 

det intressanta skillnader mellan exempelvis ålder och kön? 

Av dem som deltog i enkätundersökningen var 84 stycken, det vill säga 42,0 procent 

män, och 115 stycken, det vill säga 57,5 procent, kvinnor. En person hade inte fyllt i 

något kön. Detta innebär att kvinnorna är något överrepresenterade, de utgör lite mer än 

hälften av urvalet. Totalt undersöktes 200 personer. I djupintervjun deltog 5 personer, 

varav tre var kvinnor och två var män. Även här var antalet kvinnor något större.  

Åldersmässigt var personer mellan 19 och 25 år starkt överrepresenterade. 135 stycken, 

det vill säga 67,5 procent utgjorde denna dela av alla åldersgrupper. De mellan 26 och 

35 år utgjorde 24,0 procent, det vill säga 48 stycken, de mellan 36 och 45 utgjorde 5,0 

procent, det vill säga 10 stycken, 4 personer representerade åldersgruppen mellan 46 

och 55, det vill säga 2,0 procent, och endast 1 person var över 55, det vill säga 0,5 

procent. Med andra ord var de mellan 19 och 35 starkt överrepresenterade, och de från 

36 år och framåt starkt underrepresenterade.  
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För det första ska det undersökas rent allmänt vilka nyhetsmedier som studenterna 

föredrar. 25,5 procent varav 47 stycken föredrar TV- nyheter framför andra. 

Radionyheter är de som är minst populära, endast 1,5 procent, det vill säga tre stycken 

föredrar radionyheter framför andra. Tidningar och Internet fick relativt jämn 

fördelning. Tidningar fick 6,0 procent och Internet 7,0 procent. Flera personer hade 

fyllt i mer än ett alternativ. Här fick nyheter i TV, tidningar och Internet högst siffror, 

nämligen 16,0 procent. Alla kategorier tillsammans fick 13,5 procent. Kategorierna TV 

och tidningar, samt TV och Internet fick relativt jämna siffror, mellan 10 och 12 

procent, där TV och Internet var något mer populära. Övriga kombinationer fick väldigt 

låga siffror. Intressant med detta är att radionyheterna förekom i alla dessa 

kombinationer utom en. Slutsatsen är att TV är det medium studenterna föredrar, 

medan radio är det medium som är minst populärt.  

5.1.1 Radio 
Föregående observationer kan knytas till teorin om radion som ett sekundärmedium, 

enligt Hadenius och Weibull. De menar att mindre av en tredjedel använde radion som 

ett primärmedium enligt en undersökning från 1980- talet. De som deltog i 

djupintervjun instämde med detta, och menade att radion är ett medium där man tar del 

av nyheterna av en ren slump, det vill säga att radion främst fungerar som 

”bakgrundsbrus” som man slår på någon gång ibland: 
 

”När man lyssnar så är det väl musiken i bakgrunden man lyssnar på, det är inte så att man sitter och 

lyssnar på musiken för att det är musik, utan för att det är behagligt, och sen kommer det nyheter med en 

gång och man fortsätter att lyssna i samma tempo” 

”Simon” 

Hadenius och Weibull menar att de främsta användarna av kommersiella radiokanaler 

är personer under 35, och att antalet lyssnare över 55 nästan är obefintliga. Detta 

handlar dock om radiokanaler i stort, och inte bara nyhetsprogrammen. Resultatet av 

analysen visar att de främsta användarna av kommersiella radiokanaler är mellan 19 

och 25 år. Det är även den största gruppen för lyssning av public service- kanalerna, 

men även för både kommersiella kanaler. Dock är de kommersiella kanalerna något 

mer populära: 37,5 procent föredrar kommersiella kanaler, 24,0 procent föredrar public 
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service, och 38,5 procent lyssnar gärna på både och. Detta kan bero på att de yngre 

mellan 19 och 25 år är överrepresenterade, därför är inte denna tabell helt reliabel. 

Lyssnarna på kommersiella kanaler över 35 och framåt är endast fyra stycken, men är 

ändå en person mer än de i denna grupp som lyssnar på nyheterna på public service. 

Siffrorna mellan de olika kanalerna i denna grupp är så pass lika att det är svårt att 

uttala sig. Enligt informanterna i djupintervjun lyssnar de helst på kommersiella 

radiokanaler på grund av musiken. Åldersgruppen låg på 19 till 30 år. 

 

TABELL 1 

Ålder jämfört med de radiokanaler man lyssnar på, angivet i procent

25 39 40 104
24,0% 37,5% 38,5% 100,0%

15 8 22 45
33,3% 17,8% 48,9% 100,0%

3 4 2 9
33,3% 44,4% 22,2% 100,0%

0 0 3 3
,0% ,0% 100,0% 100,0%

0 0 1 1
,0% ,0% 100,0% 100,0%

43 51 68 162
26,5% 31,5% 42,0% 100,0%

Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder

19 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

Över 55

Ålder

Total

public service
kommersiella
radiokanaler både och

vilka radiokanaler man lyssnar på

Total

 
 
 

5.1.2 Nyheter på TV 
TV- nyheterna visade en stark majoritet som det populäraste nyhetsmedier. Enligt 

Hadenius och Weibull är de längsta nyhetsprogrammen de mest populära. 

Undersökningen visar att nyheter från TV 4 är de mest populära. 58 personer, det vill 

säga 29,0 procent föredrar TV 4 framför något annat nyhetsprogram. Detta följs av 

nyheter från SVT som mäter 25,5 procent av urvalet. Nyheter från TV 4 och SVT 

tillsammans är dock mest eftertraktat. 29,5 procent tittar helst på både och. 

Kommersiella kanaler och renodlade kanaler fick låga siffror, endast 2,5 procent 
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vardera. Enligt djupintervjun är nyheterna från TV 4 de mest populära. Här ser man att 

detta i denna undersökning inte stämmer överens med Hadenius och Weibulls teori om 

att SVT anses ha högre styrka inom nyheter än TV 4. Dock menar de att TV 4 är mer 

etablerade i åldrarna 15 till 24 år. Undersökningen visar att 28,2 procent föredrar TV 4: 

s nyheter framför andra, tätt följt av nyheter från SVT. Hela undersökningen visar här 

att TV 4 är den mest populära nyhetskanalen i alla åldrar, i vissa fall har mer än 8 

procent kryssat för TV 4 som den kanal de fördrar. Detta stämmer inte med Hadenius 

och Weibulls teori om SVT som mer etablerad kanal i nyhetssyfte. Enligt djupintervjun 

visar det sig att SVT och TV 4 är de kanaler man föredrar. Informanterna anser att 

nyheterna från kommersiella kanaler, då särskilt TV 3, har bättrat sig, de försöker ta 

efter SVT: s nyhetssändningar genom att nyhetsuppläsarna ser mer propra ut, och att 

innehållet inte längta handlar om skvaller. De anser att längden på nyhetsprogrammen 

är viktig, det är bättre med längre nyhetsprogram. I enkätundersökningen var det endast 

3,8 procent som föredrog kommersiella TV- nyheter framför andra. 

 

5.1.3 Internet 
Enligt Hadenius och Weibull kan användningen av elektroniska nyheter ha mycket att 

göra med användarsituation och tillgänglighet, och att användningen är störst bland 

unga och välutbildade, vilket kan ha att göra med att Internet används i arbetet eller på 

skolan. Undersökningen visar att en majoritet av studenterna använder Internet varje 

dag, nämligen 44,5 procent. 32 procent använder Internet på grund av 

lättillgängligheten. Övrig anses Internet som komplement till andra medier och som ett 

medium där det går snabbt att leta fram specifika händelser inte fått särskilt höga siffror 

endast 15 procent respektive 10,5 procent. Minst viktigast ansågs det att snabbt kunna 

växla mellan olika medier. Endast 4,5 procent ansåg detta vara viktigast. Enligt 

djupintervjun anser studenterna bland annat att Internet är ett smidigt sätt att leta fram 

nyheter, samt att det fungerar som en paus i annat arbete att läsa nyheterna på Internet.  

Hur ser då användningen av Internet ut rent åldersmässigt? Hadenius och Weibull 

menar att det främst är yngre som använder Internet, och tabellen nedan stärker deras 

teori. 
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TABELL 2 

Ålder jämfört med hur ofta man tar del av nyheter på Internet, angivet i procent och frekvenser

29 25 62 14 130
22,3% 19,2% 47,7% 10,8% 100,0%

9 7 22 10 48
18,8% 14,6% 45,8% 20,8% 100,0%

2 3 4 1 10
20,0% 30,0% 40,0% 10,0% 100,0%

1 0 1 2 4
25,0% ,0% 25,0% 50,0% 100,0%

1 0 0 0 1
100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

42 35 89 27 193
21,8% 18,1% 46,1% 14,0% 100,0%

Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder

19 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

Över 55

Ålder

Total

1-2 ggr/v 2-4 ggr/v varje dag aldrig
Antal ggr/vecka internet

Total

 
 

Den största gruppen som använder Internet när de vill ta del av nyheter är de i 

åldersgruppen mellan 19 och 25, tätt följda av de i åldersgruppen mellan 26 och 35. I 

Åldersgrupperna 36 till 45, och 46 till 55 syns en stor klyfta mellan de som använder 

Internet varje dag. Gruppen användare mellan 36 och 45 är betydligt större än 

användarna i åldersgruppen 46 till 55. Den enda enhet som fanns i åldersgruppen över 

55 använder Internet mer sällan, nämligen endast 1 – 2 gånger i veckan. Att 

användningen är såpass olika mellan åldersgrupperna kan bero på flera saker. Dels kan 

den ekonomiska aspekten ha stor betydelse, det är billigare att läsa tidningen på Internet 

än att prenumerera eller köpa lösnummer. Därför kan det vara så att de yngre som oftast 

har sämre ekonomi hellre tar del av nyheter på Internet. Det kan även bero på vanor och 

tillgänglighet. Den yngre generationen som växt upp med Internet och ny teknik kanske 

har lättare att ta till sig Internet som en samlingsplats för nyhetsmedier än de äldre. Det 

är dessutom troligt att det är flest yngre studenter som mer ofta sitter och studerar på 

universitetsbiblioteket, eller i andra av universitetets lokaler, där tillgängligheten på 

datorer och Internet är stor. De äldre kanske inte sitter och studerar på universitetet i 

lika stor utsträckning som de yngre studenterna, eftersom de kanske har ett familjeliv, 

mindre tid och annorlunda rutiner. 
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I teoriavsnittet har det på sid 16 tagits upp en teori av Annika Bergström, som handlar 

om att olika mediers format passar olika bra på Internet, och att det är nättidningarnas 

format som passar bäst. Särskilt Kvällstidningarnas format är det format användarna 

föredrar menar Bergström, och refererar till en studie som visat just detta. Enligt 

undersökningen av studenterna på Karlstads Universitet, anser även de att 

dagstidningarnas format gör sig bäst i jämförelse med andra nyhetsmedier på nätet. 72 

procent av studenterna besöker helst tidningarnas hemsidor när de vill ta del av nyheter. 

Andra nyhetsmedier på Internet som webb- TV, webbradio och portaler fick låga antal 

användare. Endast mellan 0,5 procent och 4 procent använder dessa nyhetsmedier. 

Studenterna som deltog i djupintervjun menade att det är kvällstidningar som 

Aftonbladet och expressen man helst besöker när man vill ta del av nyheter på Internet. 

Anledningen till att man helst läser nyheter från kvällstidningar är att man vill ha mer 

lättlästa nyheter när man sitter framför datorn: 
 

” Jag vill inte ha det här seriösa. Jag vill inte gå in på Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, för där 

är det seriösa nyheter. Jag vill ha lite mer smaskiga nyheter.” 

”Erika” 

Detta stämmer överens med Bergströms teori om att kvällstidningarnas format passar 

bättre på Internet än dagstidningarnas. Studenterna från djupintervjun menade att man 

vill ha valuta för pengarna när man köper en tidning, och att man verkligen läser den 

ordentligt om man betalat för den. 

Annika Bergström menar att skillnaden i användning mellan de båda könen är relativt 

liten, men att män i regel använder Internet i större utsträckning än kvinnor. Dessutom 

minskar användningsklyftan över tid. Tabellen nedan visar att det är fler kvinnor än 

män som aldrig tar del av Internet. Dessutom är det fler män som använder Internet 

varje dag.  Andelen kvinnor som använder Internet mer sällan är större än andelen män 

som använder Internet mer sällan. 
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TABELL 3 

Hur ofta man tar del av Internet jämfört mellan  kvinnor och män angett i procent och
frekvenser

16 12 51 5 84
19,0% 14,3% 60,7% 6,0% 100,0%

27 23 37 23 110
24,5% 20,9% 33,6% 20,9% 100,0%

43 35 88 28 194
22,2% 18,0% 45,4% 14,4% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön

Man

Kvinna

Kön

Total

1-2 ggr/v 2-4 ggr/v varje dag aldrig
Antal ggr/vecka internet

Total

 
 

5.2 Nyhetsmedier idag 
Följande frågeställningar kommer att behandlas i detta avsnitt:  

• Vilka slags händelser anser studenterna ha högt nyhetsvärde utefter Håkan 

Hvitfeldts teorier om nyhetsvärdering? 

• Hur och när man använder man sig av olika nyhetsmedier? 

 Vidare kommer detta avsnitt främst, men inte bara, behandla data från djupintervjun. 

I teoriavsnittet ”Nyhetsmedier idag” nämndes åtta punkter som handlade om vad som 

krävs av en händelse för att den ska anses ha högt nyhetsvärde. Dessa punkter 

presenterades för de fem studenterna vid intervjutillfället, där de sedan fick diskutera 

vilka av dessa punkter de anser vara viktigast, det vill säga vilka slags händelser de 

anser är viktiga nyheter. Den främsta punkten som diskuterades var den fjärde punkten 

som handlar om att en händelse får högre nyhetsvärde om den utspelar sig i en 

dimension där det är kort geografiskt och/eller kulturellt avstånd. Några av studenterna 

ansåg att denna punkt var viktig eftersom det särskilt är närheten som berör. De menade 

att det är synd att närhetsprincipen, som detta kallas, spelar sådan avgörande roll i vilka 

slags händelser man berörs av, men att det kanske fungerar som en slags 

försvarsmekanism, att man inte känslomässigt kan ta till sig allt som händer: 

 
”Man kan inte ta till sig all olycka eller alla katastrofer som händer i världen varje dag. En bilolycka i 

Saudiarabien kanske inte berör mig lika mycket som en bilolycka i Hagfors.” 

”Erika” 

 

 56



 

Vidare diskuterades det rent allmänt vad en bra nyhet är, och studenterna fick förklarat 

för sig att en bra nyhet inte alltid behöver innebära att den är positiv. Studenterna kom 

fram till att en bra nyhet är en händelse som berör många på ett personligt plan. Mordet 

på Statsministern Olof Palme togs upp som ett exempel av en av studenterna, som 

menade att det är tragiskt att kalla händelsen för en bra nyhet, men att den var bra 

eftersom den var så omfattande. Ämnet berörde även mordet på förra utrikesministern 

Anna Lindh vilket liknades med mordet på Palme. Samtalet kom in att handla om vilka 

händelser som är positiva för nyhetsmedierna, där en av studenterna påpekade att en bra 

nyhet är en händelse man verkligen kommer ihåg, och syftar på just mordet på Anna 

Lindh: 

 
”Om man ser tillbaka i backspegeln så blir det liksom som en markering i vår nyhetshistoria eftersom 

själva händelsen är så enorm.” 

”Erika” 

 
Nästa punkt som diskuterades var utmärkande drag hos medier samt hur och vid vilka 

tillfällen man tar del av olika nyhetsmedier. Samtalet handlade bland annat om hur man 

använder radion och att den, som redan nämnts i föregående avsnitt, fungerar som 

bakgrundsljud samtidigt som man gör något annat, och att man lyssnar på det som 

sänds och inte det man planerat i förväg. En av personerna menade att man lyssnar på 

radio i mindre utsträckning under terminerna, eftersom man då spenderar mer tid i 

skolan. Alla personer som deltog i djupintervjun var överens om att man lyssnar på 

radion på olika sätt beroende på vilken situation man befinner sig i. De menade att man 

främst lyssnar på radion samtidigt som man gör något annat, till exempel när man kör 

bil eller när man äter frukost. Detta stämmer överens med Jostein Gripsruds teori som 

handlar om att radion är ett sekundärmedium som följer med oss lite varstans. Vidare 

ansåg inte dessa personer att radion är ett ”aktivt” medium på samma sätt som en bok, 

och att det verkar som om de som skapar innehållet är medvetna om att man slölyssnar, 

med tanke på att de ”väcker” lyssnarna med olika skarpa ljud då viktig information 

sänds. Studenterna kom också fram till att TV som medium ger större möjligheter för 
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tittarna att komma ihåg specifika händelser eftersom man som TV- tittare använder fler 

sinnen samt att bilder ger ett större intryck. 

Samtalet gick vidare till att handla om tryckta medier. I teorikapitlet nämndes i avsnittet 

3.2.4 ”trycta medier” på sidan 20 om löpsedlarnas betydelse för kvällstidningarna, och 

de utmärkande dragen för dessa. Enligt Marina Ghersetti kännetecknas löpsedlarna av 

dramatiska värdeord. De studenter som deltog i djupintervjun ansåg att detta stämmer, 

och att man antingen lägger märke till det dramatiska språket genom löpsedlarna eller 

kvällstidningarnas förstasida. 

Vidare menar Ghersetti att sensationsjournalistiken som ofta finns med i 

kvällstidningarna anses vara ”trivialt, populistiskt och skandalinriktat, och inte riktigt 

tillförlitligt” (Ghersetti 2 004:241). Studenterna på djupintervjun sa sig själva ha lägre 

förtroende för kvällstidningarna om man jämför med nyheter på TV, eftersom TV- 

nyheterna inte är beroende av att sälja lösnummer på samma sätt som kvällstidningarna. 

Resultaten av undersökningen av de kvantitativa data visar att endast 3,5 procent anser 

sig ha högt förtroende för kvällstidningar, vilket är en stor skillnad i jämförelse med 

morgontidningar där 38,5 procent anser sig ha högt förtroende för dessa. Om man 

jämför det låga förtroendet mellan dessa två olika nyhetstidningar, visar det sig att det 

låga förtroendet är betydligt större för kvällstidningarna än för morgontidningar. 31,5 

procent menar att de har lågt förtroende för kvällstidningar, medan endast 1,5 procent 

av studenterna menar att de har lågt förtroende för morgontidningar. 

Det visade sig att Ghersettis teori om att förtroendet för kvällstidningar är betydligt 

lägre än för morgontidningar, både genom resultaten av djupintervjun, och genom 

resultaten av enkäten. 

Enligt teoriavsnittet 3.2.5, som handlar om etermedier har radiokanalerna inom public 

service både längre och fler nyhetssändningar än kommersiella radiokanaler. Har 

tillgängligheten betydelse för användningen, det vill säga lyssnar man hellre på public 

service- kanalerna eftersom de sänder mer nyheter? 

Enligt undersökningen av de kvantitativa data, lyssnar studenterna oftare på nyheterna 

som sänds i kommersiella radiokanaler, än på nyheterna i public service- kanalerna. 

Denna skillnad var dock liten. 25,5 procent lyssnar helst på kommersiella kanaler, 

medan 22 procent lyssnar på public service- kanaler. Dock visar resultaten att man helst 
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lyssnar på båda dessa kanaler. Resultaten av djupintervjun visar att man främst lyssnar 

på radion för musikens, och inte för nyheternas skull. Detta visar att man helst lyssnar 

på både public service- radio och kommersiell radio, samt att man främst lyssnar för 

musikens skull. Alltså har inte större tillgång till nyheter i detta fall något att göra med 

användning. 

Enligt Hadenius och Weibull erbjöd den nya tekniken nya möjligheter för användarna. 

De nämner särskilt hushållsparabolens betydelse för de att svenska invandrarna skulle 

kunna ta del av nyheter från sitt hemland. Hur ser användningen av nyheter från andra 

länder ut bland studenterna på Karlstads Universitet? Hur många har tillgång till den 

nya teknikens utökade medieinnehåll, till exempel digital- och parabol- TV, och hur 

många tar del av nyheter från andra länder? Resultaten av enkätundersökningen visar 

att 66,5 procent av studenterna har tillgång till sattelit-, digital- eller parabol-TV, och 

att 31,5 procent av dessa brukar ta del av nyheter från andra länder. De länders nyheter 

man tar del av är USA, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Asien, Mellanöstern, 

Australien, Nya Zeeland, Sydamerika, samt övriga Europa som Frankrike, Turkiet och 

Kroatien. Det fanns dessutom vissa svarspersoner som fyllt i att de såg på nyheter från 

många olika länder. Av de 79 personer som svarat att de såg på utländska nyheter, var 

det 26 personer som helst såg på Amerikanska nyheter, där den främsta anledningen till 

att man tittade var att nyheterna var bra. Övriga anledningar var att man hade släkt och 

vänner där. Det lands nyheter som var näst populärast var Storbritanniens. Närmare 

bestämt 17 personer ser helst på nyheter från Storbritannien, där 11 stycken tittar för att 

nyheterna anses bra. Övriga anledningar var desamma som för USA, att man har släkt 

eller vänner bosatta där. Den främsta anledningen till att vissa av svarspersonerna tog 

del av nyheter från övriga länder eller världsdelar, förutom övriga Europa, var att man 

hade någon viss koppling till landet i fråga, exempelvis släkt, familj eller vänner, eller 

att man själv bott där. För övriga Europa tyckte en större del att man främst såg på 

nyheterna för att de var bra. Detta kan bero på att dessa länder ligger närmre Sverige, 

och att Sverige är med i EU. Det kan även vara så att svenska nyheter bland annat visar 

nyhetsinnehåll som berör länder inom EU, vilket gör att intresset för dessa länder ökar. 

Hadenius och Weibull menar att text- TV som var en tidig telekommunikationstjänst, 

fortfarande är en populär nyhetskälla för många människor. Det är de yngre männen 
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som är den stora konsumentgruppen. Enligt tabellen nedan är männen en större 

konsumentgrupp än kvinnorna. Däremot är andelen kvinnor som använder text- TV 

mer sällan större än andelen män i samma kategori, och den andel män som aldrig 

använder text- TV är större än kvinnorna. 

 

TABELL 4 

Hur ofta man tar del av text- TV jämfört mellan könen angett i procent och frekvenser

19 9 24 32 84
22,6% 10,7% 28,6% 38,1% 100,0%

31 23 18 40 112
27,7% 20,5% 16,1% 35,7% 100,0%

50 32 42 72 196
25,5% 16,3% 21,4% 36,7% 100,0%

Count
% within Kön
Count
% within Kön
Count
% within Kön

Man

Kvinna

Kön

Total

1-2ggr/vecka 2-4ggr/vecka varje dag aldrig
antal ggr/vecka text-TV

Total

 
 
Slutsatsen av undersökningen av vilket kön som är de största användarna av text- TV är 

ganska svår att dra, men man skulle kunna säga att kvinnor är den större gruppen som 

använder text- TV mer sällan, medan männen hellre använder text- TV varje dag. Dock 

är det fler män som aldrig använder text- TV än kvinnor. 

Resultatet från djupintervjun visar att det bara var en av studenterna som använde text- 

TV som nyhetskälla, och denna var dessutom kvinna. Man kan dra slutsatsen av 

resultaten från båda undersökningarna att inga resultat stämmer överens med Hadenius 

och Weibulls teori om att män använder text- TV som nyhetsmedium i större 

utsträckning än kvinnor. 

I avsnittet om Internet och ny teknik i teorikapitlet, nämns nättidningarna och deras 

konkurrens med papperstidningarna. Love Hedman frågar sig om nättidningarna 

kommer att ta över papperstidningarnas roll helt i framtiden, och poängterar att 

papperstidningarna har vissa egenskaper som nättidningarna inte har, se avsnittet 

”Internet och ny teknik” på sidan 23. Enligt de studenter som deltog i djupintervjun, 

läser man helst tidningen i pappersformat när man vill ha lugn och ro. Om man läser 

tidningen på Internet tar man hellre del av kvällstidningarna som innehåller fler 

nöjesnyheter. Anledningen är att man inte läser lika noggrant när man sitter framför en 

dator som när man läser en papperstidning. Därför tar man hellre del av mer lättlästa 
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nyheter som man kan, som studenterna kallar det, ”slöläsa”. När man köper en 

papperstidning vill man ha valuta för pengarna, och därför läser man den mer noggrant, 

menar studenterna. Detta stämmer överens med två av egenskaperna ur Hedmans teori, 

dels att man intresserar sig av tidningens innehåll, samt att attityden till 

papperstidningen är positiv. Attityden till papperstidningen är positiv, vilket stämmer 

överens med Love Hedmans teori om att papperstidningen har vissa egenskaper som 

nättidningen inte har. 

Enligt Hedman handlar prenumerationer av nyhetstidningar främst om en klassfråga 

eftersom prenumerationer kostar pengar. För att se om detta stämmer överens med 

studenterna på Karlstads Universitet, gjordes en jämförelse mellan studenternas 

föräldrars arbetssituation och prenumerationen av nyhetstidningar. Resultaten av 

analysen av enkäten visar att det främst är studenter vars föräldrar är arbetare som 

vanligast på universitetet, närmare bestämt 27 procent. Näst vanligast är de med 

föräldrar som är akademiker, vilka mäter 12 procent. Efter det ligger de som har 

föräldrar som är tjänstemän, egna företagare, och pensionärer, samt de som har 

föräldrar som sysslar med annat. Dessa kategorier mäter relativt jämna siffror, mellan 

7,5 och 3,5 procent. Här tolkas akademiker, egna företagare och tjänstemän som en 

högre samhällsklass än arbetare. Pensionärer samt de som sysslar med annat är mer 

neutrala eftersom man inte vet vad de sysslat eller sysslar med. Resultaten visar att den 

största gruppen som prenumererar på en nyhetstidning, är de studenter som har 

föräldrar som är pensionärer. 61,5 procent av dessa prenumererar på en tidning. Den 

största grupp som inte prenumererar på en nyhetstidning, är de vars föräldrar är 

arbetare. 78 procent av dessa prenumererade inte på en tidning, medan endast 18 

procent gör det. Näst största grupp som inte prenumererade på en tidning var de med 

föräldrar som är tjänstemän, där 64,3 procent inte prenumererade på en tidning, medan 

21,4 procent gjorde det. I övriga kategorier syntes samma mönster, det var större andel 

som inte prenumererade på en tidning, än de som gjorde det.  Vad resultaten av denna 

analys kan bero på är svårt att säga, eftersom pensionärer, som redan nämnts, kan ha 

olika bakgrund och ekonomi. Att denna grupp vars föräldrar är pensionärer är den 

största gruppen prenumeranter, kan bero på att denna grupp är lite äldre, där vissa har 
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mer fasta rutiner än de yngre studenterna, och där vissa kanske har familj där man delar 

på ekonomin. 

Enligt Hadenius och Weibull är Sverige ett land där tidningsläsandet är starkt etablerat, 

vilket bland annat beror på tillgängligheten och relativt billiga tidningar. De menar att 

den minsta gruppen som prenumererar på morgontidningar, är unga ensamma hushåll, 

eftersom de inte har fasta, sociala vanor. Resultatet av enkätundersökningen visar att 

det i kategorierna ensamboende, samboende, boende med kompis, boende hos 

föräldrarna samt boende i korridor, finns en majoritet i varje kategori som inte 

prenumererar på en tidning. Den största gruppen som inte prenumererar på någon 

tidning är de som bor ensamma, där 82 procent inte prenumererar på någon tidning. 

Detta stämmer överens med Hadenius och Weibulls teori. Den näst största gruppen som 

inte prenumererar är de som bor i korridor. Den största gruppen som prenumererar på 

en tidning är de som är samboende, där 34,7 procent är prenumeranter. Den största 

gruppen som bor tillsammans med någon annan som prenumererar på en tidning var de 

som bodde hemma hos föräldrarna, närmare bestämt 42,1 procent.  

 

TABELL 5 

Prenumeration av nyhetstidning jämfört mellan bostadssituation, angett i procent och frekvenser

11 50 0 61
18,0% 82,0% ,0% 100,0%

26 43 6 75
34,7% 57,3% 8,0% 100,0%

0 13 0 13
,0% 100,0% ,0% 100,0%

4 7 8 19
21,1% 36,8% 42,1% 100,0%

1 12 3 16
6,3% 75,0% 18,8% 100,0%

42 125 17 184
22,8% 67,9% 9,2% 100,0%

Count
% within Bostadssituation
Count
% within Bostadssituation
Count
% within Bostadssituation
Count
% within Bostadssituation
Count
% within Bostadssituation
Count
% within Bostadssituation

ensam

sambo

kombo

hemma

korridor

Bostadssituation

Total

ja nej

nej, men de
jag bor med

gör det

Prenumererar du på ngn
nyhetstidning?

Total
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Detta kan tolkas som att studenter rent allmänt har dålig ekonomi, och att det därför är 

en majoritet som inte prenumererar på någon tidning. Vissa av de som bor tillsammans 

med någon annan prenumererar i större utsträckning än de som bor ensamma, med 

undantag för de som bor tillsammans med en kompis, det vill säga kombo, eller de som 

bor i korridor. Detta kan bero på att de som är samboende i regel är lite äldre med 

fastare rutiner än de som bor tillsammans med en kompis, och att de som bor i korridor 

i regel är yngre människor. Resultaten från djupintervjun visar att det är kostnaden som 

är den avgörande frågan för om man ska prenumerera på en tidning eller ej. Av de fem 

som deltog i intervjun var det tre personer som prenumererade på en tidning. Av dessa 

både två av dem tillsammans och delade därför på kostnaden, samt att den tredje fick 

tidningen gratis eftersom en familjemedlem arbetar på tidningen i fråga. De två som 

inte prenumererade på en tidning ansåg att de inte hade råd.  

Resultaten av tabellen nedan visar att äldre prenumererar i större utsträckning än yngre. 

 
TABELL 6 

Prenumeration på tidning jämfört mellan åldersgrupper angett i procent och
frekvenser

16 93 15 124
12,9% 75,0% 12,1% 100,0%

18 28 1 47
38,3% 59,6% 2,1% 100,0%

8 1 1 10
80,0% 10,0% 10,0% 100,0%

1 3 0 4
25,0% 75,0% ,0% 100,0%

1 0 0 1
100,0% ,0% ,0% 100,0%

44 125 17 186
23,7% 67,2% 9,1% 100,0%

Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder
Count
% within Ålder

19 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

Över 55

Ålder

Total

ja nej

nej, men de
jag bor med

gör det

Prenumererar du på ngn
nyhetstidning?

Total

 
 
Men prenumeration behöver inte nödvändigtvis innebära att man läser tidningar i 

mindre utsträckning. Enligt Hadenius och Weibull är andelen yngre som läser 

kvällstidningar större än äldre. En korstabell visar att detta inte stämmer överens med 
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studenterna på Karlstads Universitet. Läsandet av kvällstidningar är det minst 

utpräglade i alla åldersgrupper, vilket kan bero på att de tidningar som finns tillgängliga 

att läsa gratis på universitetet främst är dagstidningar, samt att gratistidningen Metro 

nyligen börjat ges ut i karlstad. Metro finns tillgänglig på flera ställen runt om i 

Karlstad, bland annat utanför universitetsbiblioteket. 

Hur ser då användningen ut i jämförelse mellan papperstidningar och Internet? En 

frekvenstabell om vilka medier man oftast tar del av visar att det är relativt jämt mellan 

användningen av dessa båda medier. 6 procent av studenterna läser helst tidningen, 

medan 7 procent helst använder Internet som nyhetskälla. Enligt resultatet på sidan 59-

60 i analysavsnittet ”Mediernas roll i det demokratiska samhället”, är tidningens format 

det man föredrar på Internet. Därför kan man dra slutsatsen att det är tidningen 

studenterna föredrar som nyhetsmedium på Internet. 

Enligt Love Hedman finns det många portaler på Internet som erbjuder nyheter. Vissa 

tidningar samarbetar med olika portaler för att locka fler unga läsare. Hedman menar att 

de portaler som inte samarbetar med tidningar konkurrerar med dessa. Hur ser 

användningen av portaler som nyhetsmedium ut i jämförelse med nättidningar, och 

vilken åldersgrupp är det som främst använder portaler? Enligt en korstabell är det 72 

procent av studenterna som helst använder nättidningar, medan endast 2 procent helst 

använder portaler. Av dessa är den största användargruppen mellan 19 och 35. Detta 

visar att det inte finns något tydligt tecken på att portalerna konkurrerar om 

uppmärksamheten bland Karlstads Universitets studenter, men det stärker Hedmans 

teori om att de flesta som använder portaler är yngre. 

En annan teori som undersökts, är vilka faktorer som är avgörande vid val av tidning. 

Enligt Hadenius och Weibull handlar det om olika saker, till exempel vilken politisk 

färg tidningen tillhör samt om innehållet tilltalar läsaren. Hadenius och Weibull syftar 

främst på lokala morgontidningar, men i detta fall har det undersökts rent allmänt 

varför man väljer en viss tidning. Resultaten av en tabell visar att de flesta av 

studenterna läser dagstidningar, närmare bestämt 37 procent. Den näst vanligaste 

tidningen man läser är gratistidningen som 24 procent av studenterna föredrar. 

Kvällstidningen som fått 18,5 procent av rösterna, samt andra tryckta medier på 2,5 

procent är de tidningar som är de minst lästa. Av de 37 procent som helst läser 
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dagstidningar, anser 50 procent av dessa att det är innehållet som är den viktigaste 

aspekten vid valet av tidning. Den näst viktigaste faktorn som spelar in vid valet av 

dagstidning, är om tidningen är tillgänglig på skolan eller arbetet. Den ekonomiska 

aspekten, samt tidningens politiska färg verkar vara ganska oviktig för studenterna, då 

endast 2,7 procent anser att ekonomin är viktig, och 4,1 procent anser att tidningens 

politiska färg är viktig. Vid kvällstidningsläsning syns samma mönster, med undantaget 

att det är andra ospecificerade aspekter som har betydelse vid valet av tidning. 34,3 

procent av kvällstidningsläsarna har valt ”annat” som svarsalternativ. Vid valet av 

gratistidningar är det den ekonomiska aspekten som är den viktigaste, vilket kanske inte 

är så konstigt eftersom de är gratis. 31,3 procent av studenterna tyckte att detta var den 

näst största avgörande faktorn till varför de läste just gratistidningar. Ändå var 

tillgängligheten viktigare än att den var gratis, då 47,9 procent fyllt i detta alternativ 

som viktigast. Som redan nämnts det gratistidningarna som är de näst populäraste 

tidningarna bland Karlstads Universitets studenter. Slutsatsen av detta är att innehåll 

och tillgängligheten är de viktigaste aspekterna vid valet av tidning. Studenterna som 

deltog i djupintervjun ansåg de som inte prenumererade på en tidning att ekonomin var 

den avgörande orsaken till att de inte prenumererade. De som prenumererade menade 

att valet av tidning hade att göra med om man var van att läsa tidningen i fråga. En av 

de studenter som prenumererade på en lokaltidning hade valt denna tidning av den 

anledning att hon läst den på sitt sommarjobb sommaren innan. En annan 

prenumererade på en lokaltidning eftersom hon fick den gratis. Även här ser man 

tendenserna att det inte är särskilt viktigt vilken politisk färg tidningen har. Det handlar 

snarare om vanor och ekonomi. Slutsatsen av resultaten av enkätundersökningen och 

resultaten av djupintervjun är att det främst är tillgänglighet, innehåll, ekonomi samt 

vanor som är avgörande vid valet av tidning. 

5.3 Förtroende för medier 
I detta avsnitt kommer följande frågeställningar försöka besvaras: 

• Vilka nyhetsmedier har studenterna på Karlstads Universitet högt respektive 

lågt förtroende för? 

• Vilka funktioner enligt Maria Elliots punkter, fyller medierna för studenterna? 
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• Vilka pressetiska regler anser studenterna vara viktigast? 

 

Nyheter från kommersiella TV- kanaler visar sig ha lågt förtroende bland universitetets 

studenter enligt tabellen nedan. Om man slår ihop variabelvärdena ”ganska lågt 

förtroende” och ”lågt förtroende” till ett enda värde, visar det sig att mer än hälften av 

studenterna anser sig ha lågt förtroende för nyheter inom kommersiella TV- kanaler. 

Förtroendet för nyheter inom public service visar sig vara något högre. Andelarna som 

kryssat i alternativet ”högt förtroende” respektive ”ganska högt förtroende” är nästan 

lika stora. Det som är intressant att se i tabellen nedan att det inte är någon som fyllt i 

att de har lågt förtroende för nyheterna inom public service, medan endast en liten del 

anser sig ha ganska lågt förtroende för dessa kanaler. Enligt resultaten från 

djupintervjun föredrar studenterna nyheter från SVT och TV4 framför nyheter från 

kommersiella kanaler, bland annat eftersom man föredrar längre nyhetsprogram 

framför korta.  

 

TABELL 7 
 

Förtroendet för kommersiella TV- kanaler angett i frekvenser och procent

5 2,5 2,5 2,5
57 28,5 28,6 31,2
85 42,5 42,7 73,9
46 23,0 23,1 97,0

6 3,0 3,0 100,0
199 99,5 100,0

1 ,5
200 100,0

högt förtroende
ganska högt förtroende
ganska lågt förtroende
lågt förtroende
vet ej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Förtroendet för TV- nyheter inom public service angett i frekvenser och procent

94 47,0 47,0 47,0
98 49,0 49,0 96,0

7 3,5 3,5 99,5
1 ,5 ,5 100,0

200 100,0 100,0

högt förtroende
ganska högt förtroende
ganska lågt förtroende
vet ej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
TABELL 8 
 
 
 
Om man jämför förtroendet för nyheter från kommersiella radiokanaler med förtroendet 

för nyheterna inom public service- kanalerna, visar det sig att de flesta har lägre 

förtroende för nyheter inom kommersiella radiokanaler, än för nyheter inom public 

service.  

 
TABELL 9 
 

Förtroendet för nyheter inom kommersiella radiokanaler angett i frekvenser och procent

9 4,5 4,5 4,5
54 27,0 27,0 31,5
87 43,5 43,5 75,0
38 19,0 19,0 94,0
12 6,0 6,0 100,0

200 100,0 100,0

högt förtroende
ganska högt förtroende
ganska lågt förtroende
lågt förtroende
vet ej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
TABELL 10 
 

Förtroendet för nyheter inom public service- kanaler angett i frekvenser och procent

90 45,0 45,0 45,0
89 44,5 44,5 89,5

6 3,0 3,0 92,5
4 2,0 2,0 94,5

11 5,5 5,5 100,0
200 100,0 100,0

högt förtroedne
ganska högt förtroende
ganska lågt förtroende
lågt förtroende
vet ej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Enligt studenterna som deltog i djupintervjun lyssnar man främst på radion för 

musikens skull. Studenterna såg ingen direkt skillnad mellan nyheter inom 

kommersiella radiokanaler, och nyheter inom public service. 

Förtroendet för tidningar ser ut på följande sätt: En större andel har högre än lägre 

förtroende för morgontidningar. För kvällstidningarna är det en betydligt större grupp 

som har lågt förtroende. Ändå är skillnaden mellan det höga och det låga förtroendet 

inte lika stort för kvällstidningar, som för morgontidningar. 

 
TABELL 11 
 

Förtroendet för morgontidningar angett i frekvenser och procent

77 38,5 38,7 38,7
107 53,5 53,8 92,5

4 2,0 2,0 94,5
3 1,5 1,5 96,0
8 4,0 4,0 100,0

199 99,5 100,0
1 ,5

200 100,0

högt förtoende
ganska högt förtoende
ganska lågt förtroende
lågt förtroende
vet ej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
TABELL 12 
 

Förtroendet för kvällstidningar angett i frekvenser och procent

7 3,5 3,5 3,5
43 21,5 21,5 25,0
86 43,0 43,0 68,0
63 31,5 31,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0
200 100,0 100,0

högt förtroende
ganska högt förtroende
ganska lågt förtroende
lågt förtroende
vet ej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
De studenter som deltog i djupintervjun menade att man har lägre förtroende för 

morgontidningar eftersom de innehåller mer nöjesnyheter och är mer skvallerinriktade. 
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Ändå föredrar man kvällstidningarna framför dagstidningar när man tar del av nyheter 

från Internet, eftersom kvällstidningarna är mer lättlästa. 

 

Förtroendet för nyheter på Internet visar sig vara relativt lågt. Det kan dock vara ganska 

svårt att svara på denna fråga eftersom Internet rymmer så många olika medier. Det 

låga förtroendet kan bland annat bero på att det är svårt att kontrollera källor på 

Internet. 

 
TABELL 13 
 

Förtroendet för nyheter på Internet angett i frekvenser och procent

1 ,5 ,5 ,5
23 11,5 11,5 12,0
85 42,5 42,5 54,5
40 20,0 20,0 74,5
51 25,5 25,5 100,0

200 100,0 100,0

högt förtroende
ganska högt förtroende
ganska lågt förtroende
lågt förtroende
vet ej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Om man slår ihop alla variabelvärden i dessa tabeller till endast två värden får man 

resultaten att det medium som får högst förtroende är nyheter inom statliga TV- 

kanaler, det vill säga public service där 96 procent anser sig ha högt förtroende för dess 

nyheter. Näst högst förtroende fick morgontidningarna på 92 procent. 90 procent av 

studenterna har högt förtroende för nyheter inom statliga radiokanaler, som därför är 

det tredje största medium i förtroendeskalan. På fjärde plats kom kommersiella 

radiokanaler vilka 31,5 procent av studenterna har högt förtroende för, tätt följt av 

kommersiella TV- kanaler där 31 procent av studenterna kryssat i högt förtroende. 

Lägst förtroende fick kvällstidningarna, då 74,5 procent av studenterna kryssat i ”lågt” 

eller ”ganska lågt” förtroende. Det var en stor del av studenterna som inte visste hur 

högt förtroende de hade för nyheter på Internet, närmare bestämt 25,5 procent. 

Maria Elliot nämner att det utbyte användaren får av mediet spelar stor roll för 

användarens förtroende för mediet, och att utbytet bör vara något positivt. Det man bör 

tänka på är att det som är positivt är en tolkningsfråga, positivt utbyte innebär 
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nödvändigtvis att innehållet är positivt, eftersom nyheternas innehåll ofta är negativa. 

Elliot kategoriserar individers utbyte av medier i sex punkter: 

• Generell kunskap och information 

• Identitetsbildning 

• Socialisering och social interaktion 

• Delaktighet med samhälle 

• Eskapism och pleasure 

• Strukturering av tillvaron 

Dessa sex punkter har studenterna fått kategorisera efter de tre viktigaste punkterna 

mellan 1-3 där ett är mycket viktig och tre är viktig. Eftersom en stor del av 

svarspersonerna missuppfattat frågan och fyllt i alla alternativ, kommer dessa att 

analyseras för hand. Resultaten få sedan tolkas var för sig, det vill säga att de som fyllt i 

rätt och de som fyllt i fel får behandlas som två olika grupper. Anledningen är att de 

felaktiga frågorna inte kunnat föras in i SPSS eftersom resultaten skulle bli felaktiga. 

Den funktionen som ansågs viktigast av studenterna, är att nyheterna ska förse 

användaren med kunskap och information, där 67,5 procent ansåg den vara mycket 

viktig, och övriga 7,5 procent ansåg den vara viktig och ganska viktig. Att nyheterna 

fyller funktionen av att göra användaren till en del av samhället är den näst viktiga 

enligt studenterna. 3,5 procent ansåg den vara mycket viktig, 36,5 ansåg att den var 

viktig, medan 18,5 procent tyckte att den var ganska viktig. Den tredje viktigaste 

funktionen studenterna anser att nyhetsmedierna fyller för dem, är den som handlar om 

att man kan hänga med i samtalsämnen med andra människor. 24 procent valde detta 

alternativ som viktigast, 29 procent viktig och 2 procent tyckte att den var ganska 

viktig. De tre resterande funktionerna studenterna ansåg vara mindre viktiga, är de som 

handlar om att användaren med hjälp av nyhetsmedier bildar sig en identitet, att de ska 

ge användaren rutiner i vardagen samt att de ska hjälpa användaren att glömma sina 

egna problem. 

Enligt resultaten från djupintervjun stämmer inte punkten om att nyhetsmedierna 

hjälper en att glömma sina egna problem, snarare tvärt om. Flera av studenterna 

menade att man snarare blir påmind om alla faror i världen genom att titta på nyheterna, 

till exempel varningar om datavirus. De menar dock att nyheterna kan hjälpa en att 
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glömma personliga problem, genom att påminna om allt som händer runt om i världen. 

De funktioner som studenterna som deltog i djupintervjun ansåg viktigast är först och 

främst att nyheterna ska ge kunskap och information, samt att man ska kunna hänga 

med i samtalsämnen. Slutsatsen av detta är att de tre funktioner som röstats fram som 

de tre viktigaste är först och främst att medierna ska ge användaren kunskap och 

information, sedan att de ska göra användaren till en del av samhället. Den tredje 

viktigaste funktionen är att man som användare får möjligheten att hänga med i 

samtalsämnen med andra människor. 

Resultaten av analysen av de felaktigt ifyllda frågorna analyseras utefter vilka punkter 

som anses mycket viktiga, viktiga och ganska viktiga. Observera att varje värde kan 

innehålla flera punkter. Resultaten visar liknande resultat som för de data som 

analyserats i SPSS: funktionen om kunskap och information ansågs mycket viktig, där 

34 av 53 personer fyllt i denna som första alternativ. De näst viktigaste punkterna är de 

som handlar om att nyhetsmedierna hjälper användaren att hänga med i samtal, samt att 

de får användaren att känna sig som en del av samhället. Det som klassats som ganska 

viktigs är att medierna hjälper användaren att bilda en identitet, och att de hjälper denne 

att glömma sina egna problem, samt att de ger användaren rutiner i vardagen. 

Elliot tar även upp de pressetiska reglerna och nämner en SOM- undersökning där man 

undersökte vad läsarna av morgontidningar ansåg om de etiska reglerna. Det ska även 

här undersökas vad studenterna anser om de pressetiska reglerna, och på samma sätt 

som i frågan om de viktigaste funktionerna, har varje svarsperson fått rangordna de tre 

regler denna tycker är viktigast att nyhetsmedierna följer. På samma sätt som i 

föregående fråga har svarspersonerna fått rangordna punkterna från 1 till tre, där 1 är 

mycket viktig, två är viktig och tre är ganska viktig. Precis som på föregående fråga har 

denna fråga missuppfattats av en stor del som fyllt i alla alternativ istället för tre. Därför 

måste denna fråga, på samma sätt som förra, analyseras för hand, och tolkas som en 

egen grupp. 

Den pressetiska regeln som studenterna valt som viktigast, är den som handlar om att 

medierna ska ge korrekta och sanningsenliga nyheter. 64,5 procent hade valt denna 

punkt som mycket viktig, 7 procent ansåg den vara viktig, och 3 procent tyckte att den 

var ganska viktig. Den näst viktigaste punkten som blivit utvald av studenterna är den 
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som handlar om att medierna ska höra båda sidor, där 6,5 procent ansåg den vara 

mycket viktig, 43 procent viktig, och 17 procent ganska viktig. 

Den punkten som rangordnats som den tredje viktigaste är den som handlar om att 

mederna ska respektera den personliga integriteten. 2 procent tyckte att den var mycket 

viktig, 19 procent att den var viktig och 28 procent att den var ganska viktig. 

De etiska regler som valts som mindre viktiga är de som handlar om att medierna ska 

vara varsamma med bilder, att de ska vara försiktiga med namn, samt den regel som 

handlar om att de ska ge plats åt bemötanden. 

Resultaten av de enkäter som analyserats för hand visade att dessa studenter valt bland 

annat de etiska regler som handlar om att medierna ska ge korrekta och sanningsenliga 

nyheter, där 33 av 43 personer kryssat för denna punkt, att medierna ska respektera den 

personliga integriteten, som valts som allra viktigast av 22 av 42 personer, att medierna 

ska höra båda sidor, där 26 av 40 ansåg denna punkt vara allra viktigast, samt att 

medierna ska vara försiktiga med namn, där 22 av 43 bedömt denna etiska regel vara 

allra viktigast. De etiska regler som studenterna bedömt som viktiga är följande: att 

medierna ska ge plats åt bemötanden som fick 22 av 38 röster, samt att de ska vara 

varsamma med bilder, där 19 av 37 ansåg denna regel vara viktig. Resultatet visade att 

en enda av de etiska reglerna fick en majoritet som kategoriserade dem som en trea. 

Endast ett litet antal av studenterna har på varje punkt fyllt i en trea. Detta kan ha att 

göra med att varje punkt anses vara viktig och att varje alternativ därför är svåra att 

kategoriseras. Många av svarspersonerna hade endast fyllt i ettor och tvåor, vilket 

gjorde att de flesta punkter blivit kategoriserade som mycket viktiga eller mindre 

viktiga. Slutsatsen av detta är att det är svårt att jämföra de enkäter som blivit 

analyserade i SPSS, och de enkäter som blivit analyserade för hand. Den etiska regel 

som handlar om att medierna ska ge korrekta och sanningsenliga nyheter stämmer dock 

överens på både dessa grupper, där den blivit kategoriserad som den allra viktigaste 

punkten. 

5.4 Slutsats 

Slutsatsen av hela analysen är att TV är det medium studenterna föredrar när de vill ta 

del av nyheter, medan radio som nyhetsmedium är det medium som är minst populärt.  
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Man ser helst på nyheterna som sänds i public service- kanalerna och i TV4 framför 

kommersiella TV- kanaler. Anledningen är att man föredrar längre nyhetsprogram. 

Det är en större del av studenterna som använder Internet varje dag, av den anledning 

att det är ett medium som är lättillgängligt och att det är ett smidigt sätt att leta fram 

nyheter på. Det är främst de yngre studenterna som är den största gruppen användare. 

Studenterna föredrar tidningens format framför andra mediers på Internet, då främst 

kvällstidningens format. Anledningen är att man vill ha lättlästa nyheter på Internet. 

Det är männen som är den gruppen som använder Internet som nyhetsmedium mer ofta. 

Kvinnorna tenderar att använda Internet som nyhetsmedium mer sällan. 

De händelser som har kort geografiskt och/eller kulturellt avstånd utifrån Håkan 

Hvitfelts teori, anses ha högst nyhetsvärde enligt de studenter som deltog i 

djupintervjun. De menar att även händelser som berör en större grupp människor på ett 

personligt plan är viktiga händelser, till exempel mordet på Olof Palme och mordet på 

Anna Lindh. 

Man använder främst radion som ett sekundärmedium, vilket stämmer överens med 

Jostein Gripsruds teori om radion som sekundärmedium. Man lyssnar främst på radion 

för musikens skull, och inte för nyheterna. Större tillgänglighet till nyheter har alltså 

inget att göra med användning. 

En majoritet av studenterna har tillgång till utökat nyhetsinnehåll genom till exempel 

parabol- TV. Ungefär hälften av dessa studenter brukar ta del av nyheter från andra 

länder, där nyheter från USA och sedan Storbritannien är populärast, eftersom dess a 

nyheter anses bra. Den främsta anledningen till att man tittar på TV- nyheter från andra 

länder är att man har en personlig anknytning till dessa länder. 

Män använder text- TV som nyhetsmedier oftare än kvinnor, medan andelen kvinnor 

som läser nyheterna på text- TV mer sällan är större. Andelen män som aldrig använder 

text- TV som nyhetsmedium är större än denna andel kvinnor. Varken resultaten av 

undersökningen av enkäten eller djupintervjun stämmer överens med Hadenius och 

Weibulls teori om att yngre män är de främsta användarna av text- TV som 

nyhetsmedium. 
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Attityden till papperstidningen är positiv bland universitetets studenter, vilket styrker 

Love Hedmans teori om att papperstidningen har vissa egenskaper som nättidningen 

inte har. 

Det är främst studenter vars föräldrar är pensionärer som prenumererar på en tidning. 

Den största gruppen som inte prenumererar på någon tidning, är de studenter vars 

föräldrar är arbetare, vilket till viss del stämmer överens med Hedmans teori om att 

prenumeration på nyhetstidning är en fråga om samhällsklass. Annars är det svårt att 

dra en slutsats utifrån resultatet, eftersom det är svårt att bestämma vilken samhällsklass 

bland annat pensionärer tillhör. Prenumeration verkar snarare ha att göra med vanor. 

Den största andelen studenter som inte prenumererar på någon tidning är ensamma 

hushåll, vilket stämmer överens med Hadenius och Weibulls teori om prenumeration 

och bostadssituation. 

Det finns inget tydligt tecken på att portaler konkurrerar med tidningarna som 

nyhetsmedium på Internet bland universitetets studenter, vilket inte stämmer överens 

med Hedmans teori. Däremot stämmer det att den främsta gruppen användare är de 

yngre studenterna. 

Det som är främst avgörande vid valet av tidning är tillgänglighet, innehåll, ekonomi 

samt vanor. Detta stämmer överens med Hadenius och Weibulls teorier om val av 

tidning till viss del, med undantag till att tidningens politiska färg inte verkar ha 

nämnvärd betydelse för studenterna. 

Det nyhetsmedium som får högst förtroende är nyheter inom TV: s public service- 

kanaler. Näst högst förtroende har studenterna för morgontidningar. Det tredje största 

medium i förtroendeskalan är de nyheter som sänds genom public services 

radiokanaler. På fjärde plats kom nyheterna inom kommersiella radiokanaler, tätt följt 

av kommersiella TV- kanaler. Lägst förtroende fick kvällstidningarna. En stor del av 

studenterna visste inte hur högt förtroende de hade för nyheter på Internet. 

Resultaten av enkätundersökningen visade att de tre funktioner som röstats fram som de 

tre viktigaste är först och främst att medierna ska ge användaren kunskap och 

information, sedan att de ska göra användaren till en del av samhället. Den tredje 

viktigaste funktionen är att man som användare får möjligheten att hänga med i 

samtalsämnen med andra människor. Resultaten av de enkäter som analyserats för hand 
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visade liknande resultat: funktionen om kunskap och information ansågs mycket viktig, 

De näst viktigaste punkterna är de som handlar om att nyhetsmedierna hjälper 

användaren att hänga med i samtal, samt att de får användaren att känna sig som en del 

av samhället. Det som klassats som ganska viktigs är att medierna hjälper användaren 

att bilda en identitet, och att de hjälper denne att glömma sina egna problem, samt att de 

ger användaren rutiner i vardagen. 

Det var svårt att jämföra de enkäter som blivit analyserade i SPSS, och de enkäter som 

blivit analyserade för hand. Den etiska regel som handlar om att medierna ska ge 

korrekta och sanningsenliga nyheter har dock blivit kategoriserad som den allra 

viktigaste punkten av båda grupperna. De övriga två viktiga punkterna enligt resultaten 

från enkätundersökningen var de som handlade om att medierna ska höra båda sidor, 

och att de ska respektera den personliga integriteten. 
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6 Diskussion  
Följande huvudfrågor har behandlats: Huvudfråga: Vilket eller vilka nyhetsmedier är 

populärast och har högst förtroende bland studenterna på Karstads Universitet? 

Finns det några skillnader mellan ålder och kön eller andra aspekter i 

nyhetsanvändningen? 

Finns det eventuellt några bakomliggande faktorer vid val av nyhetsmedier och i sådana 

fall, vilka? 

Hur ser studenterna på nyhetsmedierna bland annat sett ur förtroendesynpunkt, och hur 

ser förväntningarna ut som studenterna har på nyhetsmedierna och dess innehåll? 

 

Vi har noga haft dessa frågeställningar i åtanke vid författandet av teorikapitlet, vid 

utformning av enkäten, vid djupintervjun samt vid analysen av insamlade data. Alla 

frågeställningar har blivit besvarade, även de underfrågor som presenterats i 

analysdelen. De teorier som analysen har utgått ifrån har stämt överens tillviss del, då 

främst bland annat i förtroendesynpunkt, användning av olika medier på Internet, hur 

och när man använder olika nyhetsmedier, samt attityden till papperstidningen. De 

frågor som varit svåra att besvara är de som bland annat handlat om etiska regler, 

nyhetsmediernas funktioner för användaren, prenumeration i ett synsätt som handlar om 

samhällsklasser, samt användningen av utländska TV- nyheter. 

För att återknyta till syftet som främst handlar om att ta reda på attityderna till olika 

nyhetsmedier, samt vilket slags nyhetsinnehåll studenterna anser viktigast för att kunna 

navigera sig i samhället, har analysen gett resultat som skulle kunna vara användbart 

för fortsatt forskning, vilket var en del av tanken bakom syftet. Denna forskning skulle 

kunna handla om en undersökning där man tittade på de, enligt denna undersökning, 

mest använda nyhetsmediernas innehåll som fått högst förtroende, och hur mycket plats 

de ger till exempelvis politik och samhällsfrågor. Metoden för denna underökning 

skulle förslagsvis kunna göras genom någon slags innehållsanalys. Syftet med en sådan 

undersökning skulle vara att man kunde undersöka det mest använda nyhetsmediet, hur 

mycket av innehållet som handlar om politik och samhällsfrågor, och att man sedan 

knyter an detta med hur högt valdeltagandet är på universitetet. Skulle man kunna se 
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något mönster om valdeltagandet har något att göra med nyhetsinnehåll som har 

mycket eller lite samhällsinformation? 

 

Hur skulle uppsatsen kunnat göras bättre? 
 
Den största svagheten med enkäten är att representativiteten på urvalet blivit låg. 

Urvalsprocessen skulle ha kunnat genomföras på ett bättre sätt för att förhindra att vissa 

åldersgrupper blev överrepresenterade, genom att man använde sig av någon 

urvalsmetod. Förutsättningen för en sådan metod är att enkäterna skickas ut per post, 

vilket inte gjordes i detta fall eftersom det inte fanns resurser för detta. Å andra sidan 

blev det externa bortfallet näst intill obefintligt genom att det delades ut för hand, vilket 

är en stor risk när man skickar ut enkäter per post. De enkäter som man får tillbaks efter 

en eller flera påminnelser kanske inte heller är så representativa, eftersom 

svarspersonerna kanske slarvat när de fyllt i enkäten. 

Vid utformningen av enkäten kunde det på vissa frågor, då särskilt de som handlade om 

hur ofta man tar del av olika medier, lagts till ett svarsalternativ, nämligen alternativet 5 

– 6 gånger i veckan. Detta alternativ missades, inte på grund av slarv, utan på grund av 

stress, samt att varken handledaren eller de testpersoner som fyllde i enkäten innan 

utdelningen, upptäckte felet. Detta skulle ha kunnat förhindras genom mer noggrannhet 

av oss, och att fler testpersoner fått fylla i enkäten. De frågor som handlade om etiska 

regler och funktioner kunde ha utformats på ett annorlunda sätt för att förhindra 

missuppfattningar, vilket gjorde att en stor del av enkäterna fick analyseras för hand. 

Dessa resultat gav inte heller några bra svar på frågeställningarna, vilket innebär att 

man får ta dem ”med en nypa salt”. Frågorna kunde antingen ha utformats på det sättet 

att svarspersonerna fick fylla i alla alternativen, eller att varje alternativ behandlades 

som en egen fråga med ikryssningsalternativ som till exempel ” mycket viktigt”, 

”ganska viktigt” etcetera. Nackdelen med dessa båda är dels att det kan vara svårt att 

rangordna alla alternativ, och att veta vad varje rangordningssiffra betyder, samt att det 

skulle innebära att enkäten blev mycket större, vilket kunde avskräcka studenterna att 

fylla i den, om man behandlade varje alternativ som en egen fråga. 

En annan svaghet med enkäten är att det på frågan om bostadssituation finns ett 

svarsalternativ som lyder ”jag bor hemma”, som betyder att man bor hos föräldrarna. 
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En liten del av svarspersonerna förstod inte detta alternativ, utan tyckte att man bor 

hemma vart man än bor. Meningen ”Jag bor hos mina föräldrar” fick inte plats på 

enkäten utan att det påverkade utformningen, men alternativet kunde ändå formulerats 

på ett annat sätt, till exempel ”hos föräldrarna” för att förhindra missuppfattningar. 

En nackdel med kvantitativ analys är att det är väldigt komplicerat att sätta sig in i. Vi 

ville till exempel göra en multivariat analys där man jämför flera variabler, vilket inte 

var möjligt på grund av att det var för kort om tid. De frågor som handlade om 

orsakssamband där lera variabler var inblandade, till exempel de frågor som berörde 

tillgång till nyhetsinnehåll från andra länder, etniskt ursprung och hur ofta man tog del 

av nyheter från andra länder, fick analyseras i etapper, vilket gjorde att resultaten var 

svårare att tolka. Det var näst intill omöjligt att undvika teorier som innebär tolkningar 

av flera variabler, därför är det svårt att säga hur detta kunnat undvikas eller göras på 

annat sätt. 

Det skulle ha kunnat genomföras fler djupintervjuer för att få högre representativitet 

bland olika åldrar, och för att kunna gå ner ännu mer på djupet i dessa frågor. Bristen på 

tid förhindrade dock, detta, men vi skulle ändå ha kunnat anstränga oss lite mer för att 

få en större blandning på åldrar bland deltagarna i djupintervjun. 
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Nyhetsanvändning på Karlstads Universitet
Detta är en undersökning om nyhetsanvändningen bland studenterna på Karlstads 
Universitet. Resultaten kommer att presenteras i en C- uppsats skriven av studenter 
från Medie- och kommunikationsvetenskap på institutionen Kultur och 
Kommunikation. Alla deltagare är anonyma.

1. Kön Man Kvinna 
 

2. Ålder 19 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 Över 55
          
         

3. Vilket eller vilka medier brukar du oftast använda när du vill ta del av nyheter?
TV Radio Tidningar Internet Jag tar inte del av nyheter
           

            
 (Om du har fyllt i det sista svarsalternativet behöver du inte fortsätta att fylla i frågeformuläret)

4. Sätt ett kryss för följande medier efter vad du anser dig ha högt respektive lågt 
förtroende för
TV- nyheter inom kommersiella TV- kanaler, t.ex. TV 3:
Högt förtroende Ganska högt förtroende Ganska lågt förtroende Lågt förtroende   Vet ej
                                                                      

                                         
TV- nyheter inom public servicekanalerna, dvs. Sveriges Television
Högt förtroende      Ganska högt förtroende     Ganska lågt förtroende   Lågt förtroende  Vet ej
                                                        

Radionyheter inom kommersiell radiokanaler, t.ex. RIX FM, Mix Megapol

Högt förtroende      Ganska högt förtroende     Ganska lågt förtroende   Lågt förtroende  Vet ej 
                                          

Radionyheter inom public – servicekanalerna, dvs. Sveriges Radio P1, P2 etc.

Högt förtroende      Ganska högt förtroende     Ganska lågt förtroende   Lågt förtroende Vet ej
                                           

Morgontidningar t.ex. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Värmlands Folkblad

Högt förtroende      Ganska högt förtroende     Ganska lågt förtroende   Lågt förtroende  Vet ej 
               

Kvällstidningar t.ex. Aftonbladet och Expressen

Högt förtroende      Ganska högt förtroende     Ganska lågt förtroende   Lågt förtroende  Vet ej
              



Nyhetsportaler på Internet t.ex. Passagen, Spray och Yahoo!

Högt förtroende    Ganska högt förtroende    Ganska lågt förtroende     Lågt förtroende  Vet ej
             

5. Vilka följande etiska regler anser Du är viktigast att de svenska nyhetsmedierna 
följer?
Rangordna de tre viktigaste från 1 – 3 där 1 är allra viktigast

Att de ger korrekta och sanningsenliga nyheter __

Att de ger plats åt bemötanden __

Att de respekterar den personliga integriteten __

Att de är varsamma med bilder __

Att de är noggranna att båda sidor får komma till 
tals t.ex. i en konflikt __

Att de är försiktiga med att publicera namn __

Vet ej 

Annat 

6. Vilken anser Du är de viktigaste funktionerna nyhetsmedierna fyller för Dig som 
individ? Rangordna de tre viktigaste från 1 - 3 där 1 är allra viktigast

Att de ger mig kunskap och information __

Att de hjälper mig att bilda en identitet __

Att de gör att jag kan hänga med i 
samtalsämnen med andra människor __

Att de gör att jag känner mig som en del
av samhället __

De hjälper mig att glömma mina egna problem __

De ger mig rutiner i vardagen __

Vet ej 

Annat 



7. Vilket medium anser Du dig få bäst information ifrån?

TV Radio Tidningar Internet
   

TV- nyheter

8.Hur många gånger/ veckan tittar Du på TV- nyheter?

1-2 ggr/vecka 2-4 ggr/vecka varje dag Aldrig    
   

Om Du kryssat för aldrig, hoppa över fråga 10

9. Har Du tillgång till satellit- och/eller digital-TV?

Ja Nej
 

10. Vilket eller vilka nyhetsprogram är det vanligast att Du tar del av?

Nyheter från Sveriges Television,
dvs. SVT 1 och/eller SVT 2 

Nyheter från kommersiella
TV- kanaler t ex tv3 

Nyheter från TV 4 

Renodlade nyhetskanaler,
t ex BBC och CNN 

11. Hur ofta läser Du nyheterna på Text- TV?

1-2 ggr/vecka 2-4 ggr/vecka varje dag Aldrig
   

Radio- nyheter

12. Hur många gånger/vecka lyssnar Du på nyheterna på radion?

1-2 ggr/vecka 2-4 ggr/vecka varje dag Aldrig  
    

Om Du kryssat för aldrig, gå till fråga 16

13. I vilket sammanhang lyssnar Du på nyheterna?

Jag slår på radion när jag vet att nyheterna sänds 
Jag lyssnar på dem av en ren slump,



de sänds ofta på de tider jag brukar lyssna på radion 
Jag lyssnar i båda dessa sammanhang 

14. Vilka slags radiokanaler lyssnar Du på?

Public service- kanaler, dvs. Sveriges Radio 
Kommersiella radiokanaler som t ex RIX FM 
Jag lyssnar på både och  

15. Vilket eller vilka nyhetsprogram inom radio är det vanligast att Du tar del av?

Kommersiella kanaler som t ex RIX FM, MIX Megapol etc. 
Public service- kanalerna, dvs. Sveriges Radio 
Annat 

Tidningar

16. Hur ofta händer det att Du läser en nyhetstidning?

1-2 ggr/vecka 2-4 ggr/vecka varje dag Aldrig 
   

Om Du kryssat för aldrig, gå till fråga 22

17. Vilken slags tidning är det vanligast att Du läser?

Dagstidningar Kvällstidningar Gratistidningar Annat
   

18. Varför läser Du helst denna tidning?

Innehållet tilltalar mig 
Den passar mig ekonomiskt 
På grund av dess politiska färg 
Den finns tillgänglig på 
skolan/arbetet
Annat 

19. Prenumererar Du på någon nyhetstidning?

Ja Nej
 
Nej, men den/de jag bor
tillsammans med gör det 

Om nej, gå till fråga 22

20. Vilken slags tidning prenumererar Du på?

Lokal tidning Rikstäckande tidning
 



21. Varför prenumererar Du på just denna tidning?

På grund av dess politiska färg 

På grund av innehållet 

På grund av att den passar mig 
ekonomiskt

På grund av att människor i min 
närhet läser denna tidning

Annat 

Internet

22. Hur ofta använder Du Internet som nyhetsmedium?

1-2 ggr/vecka 2-4 ggr/vecka varje dag Aldrig
   

Om Du kryssat för aldrig, gå till fråga 25

23. Vart vänder Du dig när Du vill ta del av nyheter på Internet?

Nättidningar, t.ex. Aftonbladet och Expressen        Portaler, t.ex. Passagen, Spray och Yahoo! 
 

Webbradio   Webb-tv
        
Annat______________________________

24. Varför använder Du dig av nyheter på Internet?

Det är ett komplement till andra medier □
Det är mer lättillgängligt i olika situationer □
Det går snabbare att leta fram information
om specifika händelser □
Det går snabbt att växla mellan olika
nyhetsmedier □
Annat _____________________________
Social bakgrund

25. Hur är Din bostadssituation?

Jag bor ensam   Jag är sambo   Jag är kombo     Jag bor hemma           Jag bor i korridor
                                                                                  



26. Vad har Dina föräldrar för sysselsättning? Fyll i ett eller flera alternativ.

Tjänsteman Arbetare   Egen företagare   Akademiker   Pensionär Arbetslös   Annat
                                   

27. Hur ser din ekonomiska situation ut? Fyll i ett eller flera alternativ

Studielån Studiebidrag   Extrajobb Heltidsjobb Deltidsjobb Annat
                                    

28. Brukar Du ta del av nyheter från andra länder?

Ja Nej
 
Om Nej, gå till fråga 31

29. Vilket lands nyheter brukar du ta del av?

____________________

30. Vilken koppling har du med detta land?

Mitt hemland 
Mina föräldrars hemland 
Mina släktingars hemland 
Jag tycker att nyheterna från detta land är bra 
Annat  _______________

31. Vad har du för civilstånd?

Gift Singel Pojkvän/flickvän       Förlovad     Annat
                                          

Tack för din medverkan! God jul och Gott Nytt År!

Av: Helena Svensson och Anna Karlsson
Medie- och kommunikationsvetenskap,
Institutionen för kultur och kommunikation
Handledare: Ulf Buskqvist
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