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1. Inledning
Att medierna är betydelsefulla institutioner i dagens samhälle är det inte många som
ifrågasätter. Medierna är idag en väldigt självklar del utav samhället och varken den
individuella människan eller samhället i sig skulle klara sig utan dem. Dagspressen, radion
och TV:n är en stor del utav våra liv, och deras uppgift är bland annat att ta ställning till olika
samhällsfrågor, granska offentliga makthavare och låta människors åsikter komma till tals.
Deras funktion i det demokratiska samhället är mycket betydelsefull och det demokratiska
samhället skulle inte klara sig utan medieinstitutionernas hjälp. Demokratin skulle med andra
ord ha det svårt att infinna sig i samhället, ifall medieinstitutionerna inte skulle finnas där som
förmedlare mellan institutioner och medborgare.
Förutom att medierna skall kunna sköta sin uppgift som samhällsövervakare samt kritiker och
för att de skall kunna ha tillsyn över sina demokratiska uppgifter krävs det att de har
publikens/samhällets förtroende. Utan denna tillit är det omöjligt för medierna att fullfölja
sina uppgifter i det demokratiska samhället. Utan medborgarnas förtroende är deras uppgifter
till ingen nytta för samhället. Detta beror bland annat på att vi människor i dagens samhälle är
beroende av att kunna lita på de institutioner och organisationer som kontrollerar samhället.
Tillit är med andra ord ett av de fundamentala kraven för att samhället skall fungera i sin
helhet. Därför är det mycket aktuellt och viktigt att studera samhällets opinioner kring och
gentemot medieinstitutionerna.
De senaste åren har samhällets förtroende för medieinstitutionerna blivit alltmer omdiskuterat
ämne och många har insett betydelsen av förtroendet. Ämnet har dock inte studerats i lika stor
grad som inom andra ämnesområden men Maria Elliot har bland annat skrivit en avhandling
där hon fokuserade på allmänhetens förtroende för medieinstitutionerna i Sverige. Det är ett
tecken på att utvecklingen inom detta forskningsområde håller på att gå framåt.
Anledningen till varför vi har valt att genomföra vår undersökning beror bland annat på att
ämnet är mycket aktuellt och relevant att studera. Dels beroende på att förtroendefrågan inte
är speciellt utvecklad inom detta ämnesområde, men även för att vi har insett vilken
betydelsefull roll förtroendet har för medierna men även för samhället i stort. Orsaken till
varför vi valt att fokusera på studentgruppens förtroende för medieinstitutionerna beror på att
det idag finns undersökningar som fokuserar på allmänhetens förtroende och att det inte har
genomförts någon liknande undersökning på studentgruppen.
Vi vill genom detta studie undersöka hur studenternas förtroende ser ut för
medieinstitutionerna (dagspress samt radio/TV). Vi vill förutom att ta reda på vilket
förtroende studenterna har för institutionerna ta reda på om deras förtroende påverkas av
demografiska faktorer så som ålder, kön, social bakgrund etc samt ifall utbildningsvalet har
någon påverkan.

1.1 Disposition
Vi har valt att inleda vår uppsats med ett bakgrundkapitel, där vi bland annat kommer att ge
läsaren en kort beskrivning om själva problemområdet. Varför det i dag är nödvändig att ha
ett förtroende för sin omgivning samt varför det är speciellt viktigt att ha ett förtroende för
medieinstitutionerna är frågor som vi redogör för här. Sedan kommer vi även att gå in och
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beskriva det institut som har genomfört den undersökning som vi har använt oss av i vår
studie, vi kommer även att gå in och förklara syftet med denna undersökning. Nästa kapitel
(nummer tre) handlar om tidigare forskning, här har vi valt att dela upp kapitlet i fyra delar. I
de tre första delarna har vi valt att redogöra för den tidigare forskningen som inriktar sig på
det generella förtroendet för medieinstitutionerna i Sverige, detta eftersom det inte finns
någon befintlig forskning kring studentgruppens förtroende för medieinstitutionerna. Den
sista delen är inriktad på forskning kring studentgruppen i sin helhet, denna del var viktig
eftersom det ger läsaren en förståelse för den population som vi avser att undersöka.
Kapitel fyra består utav de teorier som vi har valt att använda oss av i vår studie. Vi har delat
upp kapitlet i fem delar: den första delen går vi in och beskriver olika definitioner av
begreppet och sedan går vi in på hur ett förtroende kan uppfattas av omvärlden. Nästa del tar
upp teorier om vad som kan påverka ett förtroende och den fjärde delen tar upp teorier kring
de förväntningar som individen har på medierna samt medieinstitutionerna och teorier kring
samhällsförändringar och värderingar.
I kapitel fem redogör vi för vårt problemområde, syfte samt de frågeställningar som vi har satt
upp inför studien. I nästkommande kapitel redogör vi för vårt val av metod studien samt det
material vi har använt oss av under studien. Vi kommer att gå igenom det sätt som StudentSOM 2002 har genomförts samt, vi kommer även att ta upp de problem som både de och vi
har råkat ut för under genomförandet av undersökningen. Vi kommer bland annat att ta upp
svarsfrekvens, bortfall, population/urval, datasamling etc.
Kapitel sju innehåller det resultat som vi har fått fram genom vår studie samt den analys som
vi har genomfört av materialet. Vi har delat in kapitlet i tre delar, i de tre frågeställningar som
vi har utgått ifrån. Kapitel åtta består av en slutdiskussion och kapitel nio av en
sammanfattning av hela arbetet. Det näst sista kapitlet innehåller en källförteckning av de
böcker, rapporter och Internetsidor som vi har använt oss av och det allra sista kapitlet
innehåller två bilagor: En bilaga av den kod bok som vi har använt oss av och även en
tabellförteckning.
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2. Bakgrund
För att få en bakgrund till det problemområde som vi har i avsikt att undersöka kommer vi
här att redogöra för två saker. Till en början kommer vi att gå igenom institutionernas det vill
säga medieinstitutionernas roll och funktion i samhället. Sedan kommer vi att beskriva det
institut och den undersökning som vi har valt att använda oss utav under vår studie.

2.1 Förtroende begreppets betydelse i det moderna samhället
Den industriella revolutionen har bidragit till stora förändringar då det gäller individernas
ontologiska trygghet. Förr när vi levde i jordbrukarsamhällen, baserades individernas trygghet
i den närmaste omgivningen utav släkt och grannskap där religion samt gamla traditioner
talade om för människorna vem man var och vad man förväntades att arbeta med. När den
industriella revolutionen kom och urbaniseringen tog fart som medförde den enorma
tillväxten av städerna, förändrades dock människans villkor för att bygga upp den här
tryggheten. Religionen samt de andra faktorerna som förr påverkade individernas
verklighetsuppfattning ersattes av andra sorters sociala kontaktnät. Samtidigt ledde detta till
att individen fått ett större utbud att bygga upp sin trygghet på. Några av de utbud är
exempelvis värden, ideal, identiteter, drömmar och livsstilar som i sin tur påverkar
individernas identitets- samt verklighetsuppfattning. Men även om människan har fått en
större möjlighet att kontrollera våra levnadsvillkor har det även minskat på många sätt. Det är
främst den här minskade kontrollen som styr medieförtroendets relevans i samhället. (L,
Weibull 2002:5 Dagspresskollegiet nr.37)
Den minskade kontrollen innefattar bland annat att människan inte har någon insyn in i de
system som dagligen kontrollerar medborgarnas liv. Men för att samhället skall gå runt och att
människan skall kunna leva i det som författaren kallar för det moderna samhället krävs det
att individen känner ett förtroende för omvärlden samt de system som håller upp landet. Varje
samhällsbildning bygger nämligen på medborgarnas förtroende och det demokratiska
samhällets existens är beroende av människors förtroende för de centrala institutionerna,
annars kan både styrelseskicket och institutionen upphöra att existera. (L, Weibull 2002:1
Dagspresskollegiet nr.37) Det finns tre grundläggande faktorer som kan bidra till ett högt
samhällsförtroende. Dessa är: människors erfarenhet av institutionens sätt att fungera,
människors beroende av dess verksamhet och den allmänna respekt som den har i samhället.
(L, Weibull 2002:5 Dagspresskollegiet nr.37)

2.1.1 Betydelsen utav förtroendet för medieinstitutionerna
Utvecklingen från ett jordbrukarsamhälle till dagens moderna samhälle har gett upphov till
ytterligare förändringar både på individ och på samhällsnivå. (M, Elliot 1997:44-45)
För det första har informationsbehovet både ökat och förändrats, när människan levde i
jordbrukarsamhällen fanns det inte så stora behov utav avancerade kommunikationsmetoder.
Det räckte i princip med den vanliga kontakten med grannskapet för att hålla sig uppdaterad
om vad som hände i omgivningen. Men idag krävs det mycket större åtgärder för att individen
skall kunna få den information som hon/han behöver för att klara sig i samhället. Detta beror
dels på urbaniseringen, det vill säga att utvecklingen från att flytta från landsbygden till större
städer, har lett till att behovet av information har ökat. Förändringarna har även bidragit till att
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samhället ser annorlunda ut idag, det senaste århundradet har det skett stora förändringar både
då det gäller styrelseskicket samt medborgarnas makt och möjlighet att påverka sin egen
tillvaro. Idag råder det ett styrelseskick där varje svensk medborgare får vara med och ta
ställning till olika samhällsfrågor, det vill säga en demokrati. Det demokratiska samhällets
existens är beroende av människors förtroende för de centrala institutionerna och det är här
som medieförtroendets relevans kommer in i bilden. (L, Nord och J, Strömbäck red 2004:18)
För att förklara betydelsen av förtroendet för medieinstitutionerna måste vi dock gå in och
förklara den roll som medierna har i det demokratiska samhället. Medierna i Sverige
tillgodoser de krav som finns för att demokratin skall fungera och för att invånarna skall
kunna verka och fungera på ett bra sätt i samhället. De förser de svenska invånarna med sådan
information att de självständigt ska kunna ta ställning till olika samhällsfrågor, samt att
granska de inflytelserika i samhället och att ge olika åsikter och kulturyttringar möjligheten att
komma till tals. (L, Nord och J, Strömbäck red 2004:18)
Att mediernas funktioner används för att tillgodose demokratins krav är dock inte tillräckligt
för att skapa förtroende för massmedierna. Det krävs att medborgaren i fråga känner ett
förtroende, en tillit till medieinstitutionerna i allmänhet för att medierna överhuvudtaget skall
vara betydelsefulla och kunna tillgodogöra sitt syfte. För om det inte finns tillit, finns det en
risk att medborgarna inte uppmärksammar massmediets budskap och då går deras syfte och
roll i samhället om intet. Det är nämligen så att ifall informationen kommer från en källa som
individen litar på finns det en större chans att denne tar till sig budskapet på ett lättare sätt. (R,
Lidskog mfl 2000:59) Tillit och förtroende är med andra ord en förutsättning för att invånarna
ska delta aktivt i det demokratiska samhället. Detta ställer höga krav på dem som har viktig
information, budskap eller besked att lämna ifrån sig, det vill säga medierna. (R, Lidskog mfl
2000:121)
Att en saknad tillit och tilltro är väsentliga för ett styrelseskickets överlevnad kan vi bland
annat se i att bristen på tillit och tilltro fällde de ickedemokratiska makthavarna som förr
regerade varstans i världen. Det var misstron som gav upphov i att makten inom en demokrati
skulle delas upp i tre delar: den lagstiftande makten, den verkställande och den dömande
makten. Men det betyder däremot inte att det inte får finnas misstro i det demokratiska
samhället, det är snarare så att skeptiskt misstro är både önskvärt och naturligt i det
demokratiska statsskicket. (J, Strömbäck 2001:58-59)
Det är till exempel mediernas roll att aktivt granska misstro i samhället och bidra med
information så att medborgarna aktivt kan delta i det folkstyrda samhället. Tillit är ändå
nödvändigt i viss mån, får att den nödvändiga legitimiteten skall finnas. Folket måste ha en
tillit till den riksdag och regering som förväntas styra landet och för att demokratin skall
överleva. Med andra ord kan man säga att det råder ett ömsesidigt beroende mellan medierna
och demokratiska statsskicket. Medierna är för sin frihets och sitt oberoendes skull beroende
av det demokratiska statsskicket samtidigt som demokratin är beroende av medierna för den
fria åsiktsbildningens skull. (J, Strömbäck 2001:140) För att demokratin skall fungera, behövs
medier i dagens samhälle som kan ta ställning till olika samhällsfrågor och som har
möjligheten att granska samhällsförhållanden och offentliga makthavare. Medierna skall
dessutom ge medborgaren en möjlighet att komma till tals med sina åsikter. (J, Strömbäck
2001:140)

2.2 SOM-Institutet
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SOM-institutet är en institution som har som syfte att genomföra undersöknings- och
seminarieverksamhet. (Student SOM Information 2002) Förkortningen står för samhälle,
opinion och massmedia, vilket i praktiken betyder att de undersökningar som institutet
genomför består av frågor om politik, samhälle, medievanor, offentlig service, miljö, risker,
ny medieteknologi och fritidsvanor. (M, Petersson och C, Ribbhagen 2002:7)
Institutet drivs av institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG),
Statsvetenskapliga institutionen samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.
Sedan starten 1986, har SOM-institutet genomfört ett flertal nationella och rikstäckande
undersökningar varje år. Riks-SOM omfattar 6000 (obundet) slumpmässigt utvalda personer i
Sverige, i åldern mellan 15-85. Sedan 1992 har institutet även genomfört regionala
undersökningar i Västsverige (Väst-SOM) samt kommunundersökningar (Kom-SOM) från
och med 1996. (Student SOM Information 2002)
Dessa tre undersökningar har framförallt genomförts med hjälp av postenkäter och med syftet
att få en gemensam bild av den svenska allmänhetens åsikter, vilka är betydelsefulla för den
samhällsvetenskapliga forskningen i sin helhet. (M, Elliot 1997:129)

2.2.1 Student-SOM 2002
Det finns ytterligare en undersökning som genomförs varje år av SOM-institutet, detta är
Student-SOM som inriktar sig till de studenter som läser vid Göteborgs Universitet. De
undersökningar som utfördes fram till 1999 begränsades till de institutioner som SOMInstitutet är knuten till, det vill säga Förvaltningshögskolan, Institutionen för journalistik och
masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen. Men från och med år 2000
omfattade undersökningen samtliga studenter som antingen läste första terminen på en
fristående kurs eller på ett program vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Men efter år
2001 omfattar undersökningen även de studenter som läser på sin sista termin på antingen
fristående kurs eller program. (Student SOM Information 2002)
Det grundläggande syftet för undersökningen Student-SOM 2002 är att:
• få en översikt av vilka studenterna är och varför dessa studerar vid det
samhällsvetenskapliga fakulteten
• få en bild av hur studenterna ser på sina studier och de institutioner där de studerar
• få en förståelse för studenternas opinioner och livsstilar
Ytterligare ett syfte med Student-SOM 2002, är att göra utvärderingar samt att bedriva
forskning. Det är bland annat samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner som har
ett intresse av att utföra utvärderingar (de två ovanstående punkterna i syftet). SOM-institutet
tar hand om den tredje punken med syftet att utveckla forskning om morgondagens
värderingar. (Student SOM Information 2002)
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3. Tidigare forskning
På grund av att det inte finns någon forskning kring studentgruppens förtroende för
medieinstitutionerna har vi inför vår studie koncentrerat oss på de studier som genomförts på
allmänhetens förtroende för medieinstitutionerna. Vi kommer att ta upp de resultat som SOMinstitutet fick fram under 2002, men vi kommer även att redogöra för de resultat som STF
(Styrelsen för psykologiskt försvar) samt Maria Elliot har kommit fram till angående
samhällets förtroende. Den tidigare forskning som vi har valt att ta upp i vår studie beskriver
som sagt hur det generella förtroendet ser ut för medieinstitutionerna i Sverige. Vi anser att
dessa studier är relevanta att ta upp eftersom de ger en beskrivning av den forskning som
bedrivits kring förtroendefrågan inom medie- och kommunikationsvetenskap. Dessa resultat
kommer att ge oss en bakgrund till vad forskningen inom förtroendefrågan har kommit fram
till. Den tidigare forskningen är viktig att känna till för att få en förståelse för det ämne som
vi kommer att studera
Förutom denna del kommer vi även att gå in och ge en beskrivning av den tidigare forskning
som genomförts kring utbildningsfrågan.

3.1 SOM-undersökningen 2002
SOM-institutet på Göteborgs Universitet genomför årligen en rikstäckande
opinionsundersökning, där de bland annat ställer frågor om medieanvändning och
medborgarnas förtroende för dagspress, TV och radio som samhällsinstitutioner.
Dessa resultat sammanfattas sedan i en publicerad SOM-rapport, det är denna rapport i år
kallad ”Fåfängans marknad” som vi bland annat använder oss av när vi vill ta reda på
allmänhetens opinion gentemot medier 2002. (L,Weibull mfl 2003:203)
Vi kan alla säkert hålla med om att medierna dominerar som informationskällor i samhället,
men det är desto svårare att veta vilka medier som egentligen har störst betydelse för oss? Det
är inte självklart eftersom de olika medierna innehar olika roller både då det gäller olika typer
av innehåll samt olika användningssituationer. Ett sätt är dock att mäta förtroendet hos ett
medium. Förtroendet är sammankopplat med den kvalitet som medierna kan erbjuda samt hur
beroende användaren är av mediet. En annan faktor som kan påverka förtroendet är
dominerande frågeställningar i samhället samt i vilken grad man själv tar del utav medierna.
(L, Weibull mfl 2003:203)
Undersökningen försöker att dra paralleller mellan förtroendet för dagspress, radio och TV
som institutioner samt förtroendet för mediernas innehåll (då i huvudsak nyheter). Detta
eftersom nyheter har visat sig påverka förtroendet för ett medium samt att det oftast är
nyheterna som ger kanalen sin karaktär. När det kommer till förtroendet upplyser
artikelförfattaren om att det är viktigt att tänka på två olika perspektiven på allmänhetens
förtroende för mediernas innehåll. Dessa två är att en individ kan ha en uppfattning om
innehållet i ett medium trots att denne inte tar del av dem personligen, samt att dessa
bedömningar är ett sätt att utvärdera innehållet i medierna. (L, Weibull mfl 2003:204)
Det generella förtroendet bland de svenska invånarna är följande:
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De medier som innehar det högsta förtroendet (mycket stort samt ganska stort förtroende)
bland allmänheten är Sveriges Television (SVT), lokala morgontidningar (på orten), TV4
samt Sveriges Radios nationella kanaler. Efter det följer Fack- och specialtidskrifter och
Stockholms morgontidningar (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet). Medier som inte
innehar något högt förtroende bland befolkningen är kvällspressen samt populärtidskrifter.
Någonting som SOM-institutet anser är utmärkande och speciellt, är att det är väldigt få
respondenter som uppger att de har litet förtroende för något av medierna. Det är enbart
kvällspressen samt de populära tidskrifterna som får negativa svar angående förtroendet.
Dessa har dock blivit utsatta för mycket kritik, vilket kan ha påverkat den allmänna
opinionen. För de övriga medierna ligger bedömningarna generellt någonstans i mitten eller
att de uppger att de inte tar del av mediet. (L, Weibull mfl 2003:204-206)
Då det gäller förändringar i det allmänna förtroendet (mellan 1999-2002), kan man se att
förtroendet för mediernas innehåll är stabilt. Men det finns ett försvagat förtroende då vi
kommer till medierna som samhällsinstitutioner. Förtroendet för radio och TV är dock relativt
högt men resultatet från 2002 visar det lägsta förtroendet sedan 1986. (L, Weibull mfl
2003:204,206-207) Författaren vill ändå påpeka att det generella mönstret i fråga om
allmänhetens förtroende är stabilt. Av undersökningen kan man uttyda att de som anser sig ha
ett högt förtroende för radio och TV som institution har även ett mycket högt förtroende för
SVT och TV4, och de som har ett lågt förtroende för institutionerna har även ett lågt
förtroende för kanalerna. Detsamma gäller dagspressen men resultaten här är inte lika
entydiga. De som uppger sig ha varken högt eller lågt förtroende för institutionerna har dock
förtroende för medieinnehållet. Detta mönster kan bland annat bero på att respondenterna ser
institutionerna i sin helhet samtidigt som de tar ställning inför mediernas innehåll. (L, Weibull
mfl 2003:207-209)
En annan tendens som man kan se hos allmänheten är att de som använder medierna har
generellt ett högre förtroende för medierna. Om man ser till användandet och förtroendet ökar
förtroendet generellt för alla medier, även bland de smalare medierna som har få användare.
De enda medierna som inte ökar i förtroende ur denna synvinkel är kvällspressen och de
privata TV-kanalerna. Detta kan dels bero på att användarna inte behöver vara regelbundna
användare samt att bedömningarna om förtroendet för medierna associeras ofta till
nyhetssändningarna. Dessutom kan TV-medier i dag användas till annat än nyheter, och
denna användning behöver inte leda till att man automatiskt har ett högt förtroende för
mediets nyheter. (L, Weibull mfl 2003:210-211)

3.2 Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
SPF eller rättare sagt styrelsen för psykologiskt försvar är en funktionsansvarande myndighet
som har huvudansvaret för informationsberedskapen i Sverige. Det är i uppdrag ifrån dem
som forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) har genomfört en mycket
intressant pilotstudie med fokus på de svenska medborgarnas allmänna förtroende. Syftet med
pilotstudien har varit att försöka få svar på vilka företeelser som kan och har påverkat
samhällsmedborgarnas tillit och förtroende för landets samhällsordning, styrelse,
samhällsorgan samt förtroendet för medierna. (T, Österman 1999:2)
På grund av undersökningens bredd har vi dock valt att enbart ta del av de resultat som vi
anser har mest betydelse för vår egen undersökning. Dessa resultat tyder därmed på att de
personer i samhället som inte känner någon gemenskap med det resterande samhället visar sig
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ha mindre allmänt förtroende än de som känner sig mer delaktiga. Om personen är
högutbildad och förmögen känner han/hon i regel större gemenskap med samhället och har
därmed ett större förtroende för sina medmänniskor än de som är lågutbildade och mindre
välbärgade. Deras frågor om det allmänna förtroendet visade att den svenska medborgaren
värdesätter förtroendet för de nära relationerna (barn, sambo, föräldrar, vänner) högst medan
vissa invandrargrupper, regeringen och särkilt massmedier innehar minst förtroende bland
respondenterna. Det låga förtroendet för massmedierna kan ha något samband med tidigare
forskningsresultat om att det som känns mer konkret får ett högre förtroende än det som känns
vagt och abstrakt. (T, Österman 1999:3)

3.3 Maria Elliot´s avhandling – ”Allmänhetens förtroende för medierna”
Maria Elliot har i sin avhandling gjort en empirisk analys och belyst begreppet
medieförtroende samt hur den svenska allmänhetens förtroende för medierna såg ut under
perioden 1986-1993. På grund av att det inte finns någon forskning, vad vi känner till, om
studenternas förtroende för medieinstitutionerna kommer vi att använda oss av de resultat som
Maria Elliot kom fram till i sin avhandling. Hennes resultat baseras på de undersökningar som
SOM-institutet har genomfört under den här tidsperioden.
3.3.1 De demografiska faktorernas påverkan på förtroendet för medierna
Enligt Elliot är det den demografiska basen som är utgångspunkt för de åsikter och
förhållningssätt som individen har till medieinstitutionernas praktiska verksamhet. Det är
individernas sociala roller och socioekonomiska villkor, som avgör hur individernas
förtroende för institutionerna kommer att se ut.
Vilka behov individen har av medieinstitutionernas verksamhet varierar beroende på
individens kön, ålder och utbildning som kallas för de demografiska faktorerna. Deras
politiska partisympati och ideologiska inriktning påverkar i viss grad deras syn på
institutionerna i allmänhet och hur de ser på deras samhälleliga funktion. (M, Elliot
1997:267,273)
När det gäller sambandet mellan åldersfaktorn och förtroendet för medieinstitutionerna, visar
Maria Elliot´s resultat att förtroendet för medieinstitutionerna är högst bland de yngre och att
förtroendet är lägst bland människor i medelåldern. Förtroendet för radio och TV i sig,
varierar en del beroende på ålder men åldern verkar dock inte ha lika stor betydelse för
förtroendet för dagspressen. (M, Elliot 1997:270)
Bakgrundsfaktorerna utbildning och genus har en mindre betydelse för förtroendet än åldern.
(M, Elliot 1997:277) Människor med högre utbildning uppvisar lägre förtroende för radio och
TV, men när det gäller förtroendet för dagspressen har det visat sig att de högutbildade har
högre förtroende än de som har låg utbildning. Detta gällde dock främst före 1991. (M, Elliot
1997:272) Resultaten från undersökningen visar däremot på att partisympati och personens
ideologiska inriktning inte har någon större inverkan på förtroendet för medieinstitutionerna.
(M, Elliot 1997:274,276,277)
3.3.2 Förtroendet för medierna som olika medietyper och som institutioner
Hur förtroendet ser ut för de specifika medietyperna varierar. Den svenska befolkningen har
högst förtroende för Sveriges Radio (riksradion) och för Sveriges Television. TV4, den lokala
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morgonpressen och den lokala radiokanalen P4 visar något lägre förtroende men den
medietyp som har lägst förtroende är den svenska kvällspressen. (M, Elliot 1997:279)
När det gäller förtroendet för medierna som institutioner är det samma tendens som för
medietyperna. Förtroendet för radio och TV-institutionen är högre än för
dagspressinstitutionen och detta mönster är oföränderlig över tid. Det har dock visat sig att
människor uppvisar ett högre förtroende för de enskilda medietyperna än för
medieinstitutionerna. En orsak till att det förhåller sig på detta vis, beror på att människor har
ett lägre förtroende för någonting som innehar en mer abstrakt form, i det här fallet
medieinstitutionerna. Generellt brukar man ha ett högre förtroende för de medier som man har
en närhet till. Förtroendet för medier har dock inte varit konstant över tid. Det är
dagspressinstitutionen som har visat en del förändringar under tiden som Elliot´s
undersökning sträckte sig över, det vill säga från 1986-1993. (M, Elliot 1997:280)
Förtroendet för radio och TV som institution har haft en jämn utvecklingstakt över tid,
samtidigt som det visade sig att förtroendet för dessa två institutioner var högst bland
allmänheten. Elliots resultat visar även att medieinstitutionerna inte har lika stor betydelse för
människor i allmänhet som övriga samhällsinstitutioner. Av detta ska man ändå inte dra
slutsatsen att medierna är mindre viktiga och att man inte får några meningsfulla utbyten av
dem. (M, Elliot 1997:264, 281)
Tidigare nämnde vi att medieförtroendet blir lägre ju högre abstraktionsnivån det är fråga om
samt att medieförtroendet är högre på den konkreta än på den abstrakta institutionsnivån.
Anledningen till en sådan uppfattning är beroende på hur människor ser eller betraktar
medieinstitutionernas samhälleliga funktion. Oftast är det så att förtroendet för en institution
och de som jobbar inom institutionen är densamma, men när det gäller medieinstitutionerna är
förtroendet för journalisterna lägre än för själva medieinstitutionen. (M, Elliot 1997:281)
Orsaken till detta kan vara att medieinstitutioner är svårare att bedöma än övriga institutioner.
(M, Elliot 1997:264) Individerna kan uppleva medierna på ett avstånd och institutionernas
funktion kan ibland uppfattas luddig och inte konkret. Exempel på medieinstitutionens
funktioner är bland annat att de ska fungera som en informationskälla, granska makthavare
men även den verksamhet som journalisterna bedriver. (M, Elliot 1997:281)

3.3.3. Sammanfattning av Maria Elliot´s avhandling
Sammanfattningsvis var förtroendet för medieinstitutionerna ganska jämn. Det som kan sägas
om den demografiska förtroendebasen är att den uppvisade en relativ homogenitet. När det
gäller dagspressinstitutionernas samt radio och TV förtroendebas visar resultaten att det har
förekommit vissa förändringar sedan 1980-talet. De förändringar som har inträffat i fråga om
dagspressen gäller skillnader mellan olika demografiska grupper som fanns tidigare men som
nu visar en minskning. När det gäller radio och TV, har det skett en omstrukturering
åldersmässigt. Medieinstitutionernas demografiska förtroendebaser liknar mycket mera
varandra nu på 1990-talet än de gjorde på 1980-talet. (M, Elliot 1997:282)
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3.4 Utbildning
Det här kapitlet kommer främst att behandla hur utvecklingen har sett ut på landets högskolor
eller universitet. Vi kommer att ge en inblick i hur könsfördelningen ser ut då det gäller val av
utbildning samt ålder. Vidare kommer vi även att gå in på den sociala bakgrundens betydelse
för valet av utbildning samt diskutera utbildningens effekter på den enskilda individen.
Vi anser att det är relevant att ta med dessa teorier för att få en överblick över studenterna i
Sverige och därmed kunna se vilka faktorer som kan ha en påverkan på individens
utbildningsval. Detta för att vi sedan skall kunna jämföra och eventuellt dra paralleller
mellan dessa resultat och teorier till de resultat vi kommer fram till i vår studie.

3.4.1 Kön och utbildning
Under 1990-talet genomfördes det reformeringar och utbyggnader av utbildningssystemet i
Sverige som medförde i allmänhet att utbildningsnivån i landet ökade. Förändringarna rörde
bland annat den kommunala vuxenutbildningen och att högskoleväsendet byggdes ut. (A,
Josefsson och L, Unemo SOU 2003:34, 47) Förändringarna gav kvinnor större
förutsättningar, och från 1994 fram till år 2001 ökade andelen kvinnor på
högskoleutbildningen från 54,7 procent till 59,4 procent. (A, Josefsson och L, Unemo SOU
2003:34) Kvinnorna mellan 25 till 34 år är idag den samhällsgrupp som utbildar sig mest i
Sverige.
Andra förändringar som har inträffat efter reformeringen är bland annat att det generellt har
skett en ökad uppdelning mellan mäns och kvinnors val av utbildningsinriktning. (A
,Josefsson och L, Unemo SOU 2003:47) Dock finns det tecken på att de yngre kvinnorna har
börjat bryta dessa traditionella mönster när det gäller val av utbildning. (A, Josefsson och L,
Unemo SOU 2003:36) De mer traditionella valen bland kvinnor har förr varit utbildningar
med inriktning emot hälso och sjukvård, juridik, samhällsvetenskap, handel, administration
och pedagogisk verksamhet. Män brukar i allmänhet studera på utbildningar inom teknik och
tillverkning. (A, Josefsson och L, Unemo SOU 2003:35)
Men som vi nämnde har de yngre kvinnorna börjat bryta det här mönstret och det blir allt
vanligare för kvinnor i ålder 25-34 att skaffa sig utbildningar med en teknisk och
naturvetenskaplig inriktning jämfört med kvinnor i åldern 45-64 år. När det gäller männens
val av utbildning är det de yngre männen som håller sig till de traditionella valen av
utbildning, till dessa räknas utbildningar med inriktning mot teknik, tillverkning och
naturvetenskap. Det är istället de äldre männen som har utbildningar inom pedagogik,
lärarutbildningar och hälso- och sjukvård. (A, Josefsson och L, Unemo SOU 2003:36)

3.4.2 Social bakgrund och val av utbildning
Sambandet mellan social bakgrund och val av utbildning kallas för social snedrekrytering,
vilket i praktiken innebär att människors sociala samhällsklass är mycket avgörande för om
denne väljer att studera på högskolan samt vad denne väljer att läsa. Denna tendens har inte
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förändrats i någon större utsträckning efter att reformeringen och utbyggnaden av högskolorna
har skett. (A, Josefsson och L ,Unemo SOU 2003:37-38,48)
Dock förefaller det under 1990-talet finnas en viss ökning i rekryteringen av
högskolestuderande upp till 35 år, men när det gäller de senaste åren har ingen förändring
skett. En anledning till den oförändrade rekryteringssituationen kan vara att studenter från
akademikerfamiljer väljer i en högre utsträckning att studera utomlands än andra studenter. En
studie från Högskoleverket visade att det var främst barn och ungdomar som hade
högutbildade föräldrar som studerade utomlands. Detta gäller studier bland svenska studenter
under första halvan av 1990-talet och om detta har förändrats under den andra hälften vet man
inte. (A, Josefsson och L, Unemo SOU 2003:40)
Valet av studieinriktning under gymnasiet kan inte helt förklara snedrekryteringen som finns
på våra högskolor. Ungdomar från arbetarhem som har en studieförberedande
gymnasieutbildning väljer i en mycket mindre utsträckning att läsa på högskolan jämfört med
ungdomar från tjänstemannahem. En viktig faktor för betydelsen för fortsatta högskolestudier
är hur studievanemiljön har sett ut för eleven där denne växte upp. (A ,Josefsson och L,
Unemo SOU 2003:48)
Den sociala fördelningen bland nybörjarstudenter är mest skev i den yngsta åldersgruppen (21
år eller yngre) och mindre skev i åldrar från 25-34 bland högskolenybörjare. (A, Josefsson
och L, Unemo SOU 2003:41) Under första halvan av 1990-talet ökade den sociala
rekryteringen. Antalet ungdomar som började läsa på högskolan ökade medan under andra
halvan av 1990-talet har rekryteringen minskat genom att det inte skett en ökning i
tillströmningen till högskolorna. Detta har inträffat trots expansionen av högskoleplatser
undre andra halvan av 1990-talet. (A, Josefsson och L, Unemo SOU 2003:48)
Det som förutom den ökade tillgången till högskoleplatser kan förklara den ökade
rekryteringen är lågkonjunkturen i början av 1990-talet som måste ha påverkat fler ungdomar
till att börja studera. Som vi tidigare nämnt finns det tecken på att dessa ungdomar kom från
studievana miljöer. (A, Josefsson och L, Unemo SOU 2003:45)
Tecken på social snedrekrytering kan även ses i samband med olika
högskoleutbildningsinriktningar. Det är de längsta utbildningarna samt de som kräver högsta
betyg som är de mest snedrekryterande. Långa utbildningar som läkarutbildningar utgörs av
ungdomar som kommer från högre tjänstemannahem, medan ungdomar med arbetarbakgrund
och lägre tjänstemannahem är representerade på kortare utbildningar såsom vård och omsorg,
lärarutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar. (A, Josefsson och L, Unemo SOU
2003:70) Ungdomar som kommer från arbetarhemmet läser i större utsträckning på
utbildningar där inträdeskraven är låga och på utbildningar som är kortare än 120 poäng. (A,
Josefsson och L, Unemo SOU 2003:72)

3.4.3 Skillnader mellan utbildning och uppväxtförhållanden
När det gäller sambandet mellan ungdomars uppväxtförhållanden och rekryteringen till
högskolestudier finns det vissa skillnader. Det är mera vanligt att ungdomar som har växt upp
i universitetsstäder börjar studera vid universitet eller högskolor, än ungdomar som har växt
upp på landsbygden. (R, Erikson och J, Jonsson 1993:16)
Den sociala bakgrunden är något som är avgörande för om ungdomar fortsätter med högre
studier. De barn som kommer från högre socialklasser har presterat högre under hela
skolgången, vilket bidrar till att de ser högre studier som ett naturligt val för dem. (R, Erikson
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och J, Jonsson 1993:17) Andra faktorer som påverkar ungdomarna då det gäller val av
högskola och utbildning är geografiskt tillgänglighet, studiefinansiering, arbetsmarknadsläge
och studiekamraters val av utbildning. Beroende på social bakgrund och kön har olika
studenter skilda uppfattningar om studievalet. (E, Andersson och T, Grysell 2002:40)
3.4.4 Utbildningens effekter
Long-projektet har genomfört studier där de försökt komma fram till vilka föreställningar
studenter har om utbildning, yrke och samhälle, det vill säga vilka effekter utbildning har på
studenternas attityder. Undersökningen genomfördes på studenter vid fyra olika utbildningar;
maskinteknik-, ekonomi-, läkar- och psykologlinjen. Det som man kom fram till var att
studenter som läste på ekonom och psykologlinjen hade mera varierande och individuella
uppfattningar om kunskaper samt en utvecklad kunskapsförmåga, än de studenter som läste på
läkar- och teknikutbildningen. Ytterligare en viktig slutsats som man kom fram till var att
studenterna oavsett deras utbildningsinriktning, sociala bakgrund, könstillhörighet och
tidigare arbetslivserfarenhet hade en uppfattning om att yrkesverksamma personer borde
uppfylla yrkeskraven. Undersökningens resultat visade även att en del studenter har ändrat
sina uppfattningar om yrket under den tiden då utbildningen pågick. (E, Andersson och T,
Grysell 2002:47)
De studenter som uppvisade en förändring av sina tidigare uppfattningar var de som läste på
psykolog och tekniklinjen. Resultatet visade att vissa högre utbildningar påverkar en del av de
studerandes uppfattningar. Dessa effekter kan dock inte enbart kopplas till utbildningens
miljö, det finns även andra faktorer som har en betydelse för en students utveckling i fråga om
uppfattningen om det kommande yrket. Vid undersökningen av lärarstudenternas socialisering
i det nya yrket har erfarenheterna från barndomen och uppväxten en viktig roll. (E, Andersson
och T, Grysell 2002:48)
Utbildningstiden är mycket avgörande för hur man i den kommande professionen kommer att
uppfatta sin yrkesroll. Utbildningen skall ansvara för att studenten skaffar sig de önskvärda
kunskaper, attityder, normer och värderingar som krävs i det kommande arbetslivet.
Utbildningen ska med andra ord fungera som en socialisation in i det blivandet yrket. (E,
Andersson och T, Grysell 2002:44)

3.4.4.1 Högskolelagen paragraf 9
Vad högskolan skall bidra med nämns i högskolelagen (paragraf 9). Där nämns det att alla
grundskoleutbildningar skall bidra till studenternas: (Lag 2001:1263)
•
•
•

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Utöver detta skall studenten inom utbildningens område, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
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Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de
kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. (Lag
2001:1263)

4. Teoridel
Vi har delat upp vår teoridel i fyra olika delar. I den första delen kommer vi att ge en
beskrivning av begreppet förtroende, dels en allmän samt en teoretisk definition. Detta är en
förutsättning för att läsaren skall få en förståelse för begreppet. I den andra delen kommer vi
att gå in på de teorier som kan beskriva vad ett förtroende är för någonting, det vill säga de
teorier som beskriver hur ett förtroende kan visa sig hos en individ. Den tredje delen går in
på de faktorer som kan ha en påverkan på människans förtroende rent generellt och den
fjärde och sista delen beskriver teorier kring de förväntningar som individen har på medier,
till exempel vad de har för uppfattning om dem, vad de har för förväntningar då det gäller
utbyten samt hur dessa har förändrats genom olika förändringar i samhället.

4.1 Vad menar vi med begreppet förtroende?
I den här första delen av teorikapitlet kommer vi att gå in och definiera förtroende begreppets
betydelse, både allmänt och vetenskapligt.

4.1.1 Allmän definition av förtroende begreppet
De flesta människor vet rent intuitivt vad begreppet förtroende betyder eftersom det är ett ord
som vi använder i vårt vardagliga språkbruk. De flesta förknippar ordet med en allmän
betydelse av att man hyser en tillit eller tilltro till en aktör. (M, Elliot 1997:37)
Med andra ord kan man säga att förtroende handlar om ett förhållningssätt som man har till
det som förtroendet avser, till exempel som i vårt fall medierna som institution. När individen
känner ett förtroende för medierna, litar denne bland annat på att det budskapet som förmedlas
via medierna är sant och korrekt. (M, Elliot 1997:37) En annan definition av begreppet
förtroende är förtroligt meddelande eller hemlighet. Tillit och tilltro är i den här betydelsen
förutsättningarna för att en förtrolighet skall kunna äga rum. (M, Elliot 1997:37)
Begreppet förtroende är mycket komplext och är därmed svårt att definiera och karaktärisera.
Ordet har många olika konnotationer och synonymer, två av dessa är tillit och tilltro. (M,
Elliot 1997:37) Men även dessa ord är svåra att få grepp om och att definiera. Men för att få
en djupare kunskap om begreppen tillit och förtroende, kommer vi här nedan att förklara och
redogöra för den relation som finns mellan dessa begrepp. För att en individ skall ha
förtroende för medierna som institutioner, krävs det att han/hon hyser tillit eller tilltro till
medierna. Därför anser vi att det är viktigt att redogöra för den allmänna definitionen av
begreppet tillit samt att försöka konkretisera ordet tillit i en mer vidare betydelse och
samtidigt försöka lyfta fram de mest signifikanta denotationerna av ordet.
En allmän definition av orden tillit och trovärdighet är att det finns en övertygelse om att
någon är trovärdig eller har goda avsikter, att denne med andra ord förtjänar tilltro. Tillit ses
av allmänheten som ett begrepp som är viktig för den sociala interaktionen mellan individer
och för relationen med omgivningen. (R, Lidskog mfl 2000:56)
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Att känna tillit betyder mer konkret att personen i fråga litar på att andra människor, grupper
eller institutioner håller vad de lovar. Om vi ska relatera tilliten till massmedierna, betyder
tillit att individen förväntar sig och hyser tillit till att budskapet som förmedlas via medierna
är korrekt och trovärdig. Samt att den som kommunicerar budskapet visar kompetens och
ärlighet genom att förmedla korrekt, objektiv och fullständig information. Tillit kan även
betyda att en person förlitar sig på att den andra partnern inte tar sådana beslut som kan ge
negativa konsekvenser för personen. (R, Lidskog mfl al 2000:56)
Själva kärnan i tilliten, består av att den tillåter människan att samarbeta, utan att man har
fullständig kunskap eller insyn i olika situationer eller verksamheter. Tillit betyder att en
individ har personliga uppfattningar om såväl andra människor som olika situationer, men det
betyder inte att det inte kan inträffa något överraskande eller någonting man inte har önskat.
(R, Lidskog mfl al 2000:56)

4.1.2 Den teoretiska definitionen av begreppet förtroende
Tidigare förklarade vi att det saknas en entydig innebörd av förtroende begreppet och det
speglar även den teoretiska definitionen utav begreppet. På grund av att det inte genomförts
några ingående analyser av förtroendebegreppet inom dagens medieforskning, kommer vi att
redogöra för vad man inom andra forskningsområden har kommit fram till, då det gäller
begreppets teoretiska betydelse. Det är först och främst tre grupper av teorier som vi anser är
aktuella att ta upp i den här uppsatsen. Dessa är: Teorier om förtroendets roll för
fundamentala samhällsorganisationer, teorier om förtroendet mellan sociala och politiska
aktörer och system, samt teorier om förtroendet som ett personlighetsdrag hos individen. (M,
Elliot 1997:38)
Inom sociologin har man under en längre tid uppmärksammat och utforskat förtroendets roll
för den samhälleliga organisationen. De största teoretikerna inom sociologin, gick in på
begreppet förtroende men inte ens de gav någon ingående genomgång av begreppet. Locke
och Durkheim påvisade dock hur viktigt medborgarnas förtroende var för att kunna
upprätthålla en fungerande politisk och social ordning. (M, Elliot 1997:38) Den moderna
statsvetenskapen samt sociologin har uppmärksammat förtroendebegreppet i relationsmässiga
termer, de ser förtroendet som en förutsättning som präglar förhållandet mellan olika aktörer
eller till exempel mellan individ och system. (M, Elliot 1997:39)
Det statsvetenskapliga forskningsområdet har i sin tur koncentrerat sig på allmänhetens
förtroende för de politiska institutionerna och för det politiska systemet. De har sökt svar
kring hur förtroendet påverkar den demokratiska legitimiteten och statens makt, samt hur och
om förtroendet är ett väsentligt och stabilt inslag i politiskt universella relationer. (M, Elliot
1997:39)
Att se förtroendet som en relation mellan specifika aktörer, det vill säga ur ett relationsmässigt
perspektiv, härstammar ur sociologin. Förtroendebegreppet placeras inom ramarna för den
sociala interaktionen mellan olika individer samt mellan individer och diverse system. Enligt
en fenomenologisk synvinkel ses förtroendet som ett fundamentalt inslag i vårt dagliga liv.
Det grundläggande förtroende hos människan ligger i att denne känner tillit till att de egna
upplevelserna av den sociala verkligheten är verkliga. Människan förlitar sig dessutom på att
de sociala medaktörerna respekterar de elementära spelreglerna i den sociala interaktionen.
Inom det psykologiska perspektivet ses förtroendet som en del av individens personlighet.
Förtroendet ses som relevant främst i förhållande till det subjekt som hyser respektive saknar
förtroende. Själva relationsperspektivet hamnar därmed i skuggan, fokus ligger istället på att
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ta reda på under vilka förutsättningar som individen har benägenheten att visa misstro för
förtroende. (M, Elliot 1997:39-40)

4.2 Definitioner av begreppet förtroende
I den här andra delen kommer vi att gå in på hur ett förtroende kan uppfattas. Det vill säga
hur ett förtroende kan uppfattas som en handling, tillstånd respektive som ett förhållningssätt
hos individen i fråga.

4.2.1 Synen på förtroendet som en handling och som ett tillstånd
Förtroende kan dels ses som en handling som individen utför eller som ett mentalt tillstånd
hos individen. Att ha förtroende eller misstro mot någonting är ett rationellt val som individen
tar. I varje situation där individen har möjlighet att ha förtroende för någon eller någonting
står denne inför ett val. I de flesta fall avgörs detta genom en riskbedömning där det avgörs
vad man har att vinna respektive förlora på att ha ett förtroende för en person eller aktör. (M,
Elliot 1997:40)
Att se förtroendet som ett tillstånd är att se förtroendet som en känslomässigt präglad
förväntan. Anthony Giddens ser förtroendet som en blind tillit, men andra forskare anser att
förtroendet handlar mer om ett tillstånd där man vill komma överens med den sociala
omgivningen och att individen identifierar sig med samhället eller den aktör man har
förtroende för. (M, Elliot 1997:40)
Den förväntan som förtroendet består av kan antingen ses som en förväntan av mycket allmän
karaktär eller som mer avgränsad. Är den av mer specifik form kan den vara relaterad till
antingen andra människor eller sociala eller politiska system. På den allmänna nivån uppfattas
förtroendet som en förväntan på att livets naturliga och elementära ordning inte rubbas. När
det gäller förtroendet för människor finns det en förväntan om att de människor vi har
förtroende för skall visa oss välvilja, lojalitet, redbarhet samt att de skall behandla oss ärligt,
värna om våra intressen samt att de inte skadar oss. När det gäller förtroendet på systemnivå,
så finns det en förväntan av att makthavarna automatiskt och utan övervakning skall
tillgodose våra intressen samt att de inte missbrukar sin maktposition. Det kan även ses som
en förväntan på att man kan lita på dagens expertsystem med deras teknologiska kompetens.
(M, Elliot 1997:41)
Vilken av dessa förtroendeformer, handlingsorienterade eller tillståndsorienterade som skall
ses som mest relevant att undersöka varierar. En del anser att den handlingsorienterade är
mest relevant teoretiskt medan andra anser att den tillståndsorienterade är mest intressant.
Det finns även de som ser dessa två former som lika viktiga och att de skall ses som olika
sidor utav samma fenomen. (M, Elliot 1997:41) Trots olika synsätt så finns det dock vissa
återkommande synsätt som är aktuella för diskussionen, det gäller förtroendets egenskap om
att vara föregripande. Med detta menas att man genom att visa förtroende går händelserna i
förväg in i framtiden och gör antaganden om det som skall ske. Även om man inte kan veta
någonting om framtiden måste man dock ha en viss kunskap om den för att kunna ha
förtroende för den, detta betyder dock inte att man har fullständig kunskap. (M, Elliot
1997:42)
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4.2.2 Förtroendet som förhållningssätt hos individen
Förtroendet för medier kan ses från olika perspektiv, bland annat som en känslomässigt
präglad förväntan på mediet. Denna förväntan baseras på individens tidigare kännedom om
mediet i fråga och med relevans för individens relation till medier. När det talas om
förtroendet för medier är det vanligt att man vill knyta teorierna till attitydbegreppet.
Begreppet är mycket vanligt inom socialpsykologisk forskning men det har även använts som
förklaring för socialt beteende samt som förklaring för relationen mellan kommunikation och
påverkan. (M, Elliot 1997:50)
Man brukar urskilja attityder hos tre stycken grundläggande aktiviteter och tillstånd hos
människan: tanke, känsla och handling. Inom den samhällsvetenskapliga och
beteendevetenskapliga forskningsvärlden har attitydbegreppet betraktats och hanterats på
olika sätt. Där finns det olika föreställningar om hur struktur, funktion och relevans ser ut.
Men man är dock generellt överens om att en attityd är ett inlärt mönster och är ett konstant
sätt att reagera på en specifik händelse. Detta mönster ligger dolt hos individen och kommer
omedvetet till uttryck via tankemässiga, känslomässiga samt handlingsmässiga reaktioner.
(M, Elliot 1997:50)
Maria Elliot uppger i sin avhandling ett sätt att se på attityden. Attityden definieras som ett
inlärt mönster där man alltid reagerar på samma sätt. Hon använder en attitydmodell med en
indelning till tre olika komponenter. Dessa är ”en kognitivt tankemässig komponent, en
emotiv komponent bestående av känslor och en komponent som gäller vår benägenhet att
reagera handlingsmässigt”. (M, Elliot 1997:50) De olika komponenterna har olika betydelse
för attityden under den specifika situationen. Det som sker mellan de olika komponenterna
leder till olika typer av förtroende, den emotiva komponenten har till exempel en större
betydelse i nära relationer medan den kognitiva i de formella relationerna. (M, Elliot 1997:50)
4.2.2.1 Den kognitiva komponenten
Komponenten består utav de tankemässiga föreställningar om mediet, det vill säga vilken
förväntan individen har om mediet i fråga. De förväntningar som rymmes inom
medieförtroendets kognitiva komponent karaktäriseras av att mediet ger vissa betydelsefulla
utbyten till individen i fråga. Medier, medieinnehåll och medieanvändning kan föra med sig
olika betydelser och värden för olika individer, på så sätt är dessa utbyten en mycket viktig
grund för hur medieförtroendet kommer att se ut. Förtroendet ger även upphov till vissa
känslor som i sin tur innebär att en individ har benägenheten att agera på ett specifikt sätt. I
praktiken är det oftast så att de tre komponenterna samarbetar och det är detta samarbete som
sedan utgör grunden för förtroendet. Maria Elliot antar att alla medievärden har en relevans
för medieförtroendet, där bland annat trovärdighetens betydelse är extra viktig att ta i
beaktande. Sammanfattningsvis så handlar medieförtroendes kognitiva komponent om mediet
kan ge individen ett visst och värdefullt utbyte. (M, Elliot 1997:51-53)
4.2.2.2 Den emotiva komponenten
Tyngdpunkten inom den emotiva komponenten i medieförtroendet ligger på den speciella
känslomässiga kvaliteten eller i känslan om att ha förtroende. Enligt Elliots uppfattning är
förtroende för medier precis som förtroende för andra saker med emotiv karaktär. Det är
egentligen denna känslomässiga kvalitet som gör medieförtroende till förtroende. Elliot har
dessutom den uppfattningen att begreppet trygghet och förtröstan har en central betydelse i
den emotiva komponenten. Hon menar ”att känna förtroende är framförallt att känna sig
trygg, trygg i förvissningen om att få något som är av avgörande betydelse”. (M, Elliot
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1997:52) Samtidigt menar hon att förtroendet för medier i all utsträckning inte behöver utgå
från ontologiska grundval, men att trygghetskvalitet som finns i medieförtroendet kan på bästa
sätt förstås utifrån individens behov av ontologisk säkerhet. (M, Elliot 1997:52)
4.2.2.3 Den handlingsorienterade komponenten
Med den handlingsorienterade komponenten menas en tendens att agera på ett specifikt sätt.
Ett sådant agerande är exempelvis individens användning av mediet. Förtroende för ett
medium bestäms utifrån individens avsikt att välja att använda mediet, eventuellt vid vissa
tillfällen eller som en vana. Om individen använder ett medium vid vissa tillfällen eller mer
vanemässigt betyder det att han/hon kan ha förtroende för mediet. (M, Elliot 1997:53) Men
även om man har vissa användningsvanor behöver det inte betyda att man har förtroende för
mediet. Det kan finnas flera andra orsaker till att man väljer att ägna sig åt ett visst medium.
(M, Elliot 1997:53)
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4.3 Vad kan påverka förtroendet?
Ii vårt teorikapitel går vi in på de teorier som försöker förklara vilka faktorer och
förutsättningar som kan påverka och förändra en människas förtroende.

4.3.1 Faktorer som kan förändra och påverka förtroendet.
Att förtroendet för medierna som institution kan variera mellan olika individer samt mellan tid
och rum kan principiellt förklaras med hjälp av att det skett förändringar i något av följande
faktorer:
• Egenskaper hos institutionerna
• Egenskaper hos individerna
• Det samhälleliga opinionsklimatet och tidsandan
• Det generella samhällsförtroendet
Något av dessa faktorer, eller till och med några av dem tillsammans, kan påverka förtroendet
för medieinstitutionerna. När det kommer till de faktorer som rör egenskaperna hos
institutionerna kan det dels röra om mediernas strukturella förutsättningar eller den dagliga
verksamheten. Nya medietyper, en ökad respektive minskad räckvidd, ett oförändrat utbud är
några av faktorer som kan ha en inverkan på förtroendet för institutionen. Om exempelvis
omvärlden av en speciell grund vill ändra uppfattningen om mediernas betydelse för
samhällsbevakningen eller om det finns synpunkter på hur samhällsbevakningen bör skötas,
kan dessa få konsekvenser för förtroendet. (M, Elliot 1997:202)
Dessutom har förändringar som rör individerna en påverkan på institutionsförtroendet. Bland
annat så kan befolkningens utbredning över demografiska variabler så som genus, ålder,
utbildning och boendeort förändra själva basen för förtroendet. Men även de individuella
dragen som utgör förutsättningen för uppfattningen om värderingen utav medierna har en
inverkan. (M, Elliot 1997:202)
Det samhälleliga opinionsklimatet och den rådande tidsandan kan vara en tänkbar orsak till
förändringar genom att det är dessa som präglar det aktuella samhället. Det är dessa som
påverkar de normer som finns för hur medieinstitutionerna skall utvärderas. Mediernas
betydelse som samhällsbevakare kan variera stort. Om det uppstår oordning eller kaos i
samhället, så blir samhället direkt i större behov av massmedierna och institutionerna får
större betydelse för befolkningen. I sådana lägen kan medierna bli utvärderade på ett
annorlunda sätt. Någonting annat som kan styra synen på medierna är ifall det förs en tillfällig
debatt kring mediernas roll och hur de sköter sina uppgifter. Det är med andra ord dessa
normer som styr synen på medierna. Slutligen så kan det generella samhällsförtroendet bland
medborgarna ha en påverkan på förtroendet för medieinstitutionerna. Ifall samhällsförtroendet
förändras i sin helhet kan det få konsekvenser för förtroendet för de enskilda institutionerna,
därmed även för medieinstitutionerna. (M, Elliot 1997:202)

4.3.2 Förutsättningar som kan påverka tilliten och trovärdigheten
Om en individ skulle förlora förtroendet för en annan medmänniska, organisation eller
institution blir det mycket svårt att bygga upp det igen. Detta beror bland annat på att när en
person har en tillit till en annan aktör, påverkar detta dennes kognitiva förmåga. Det medför
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att individer inte är så observanta på det som den andra aktören har att säga, med andra ord
kan man säga att dem som man har tillit till lyssnar man på och då har man samtidigt mycket
lättare att ta till sig budskap. Även om det i många fall är möjligt att bygga upp ett förlorat
förtroende så tar det ofta en lång tid innan det går och säga att förtroendet återigen har blivit
högt.
Vi vill genom denna del få en djupare förståelse för hur relationerna mellan förtroende och
individer egentligen fungerar. Vi kommer att redogöra för de faktorer som styr över
förutsättningarna för att bygga upp ett förtroende. Med andra ord kan vi även säga att vi vill ta
reda på de specifika förutsättningar som styr över förtroendet.
Lidskog, Nohrstedt och Warg tar upp i sin bok, ”Risker, kommunikation och medier – en
forskarantologi” tre framställningar som visar på tre olika komponentmodeller som behandlar
de förutsättningar det vill säga bakgrundsfaktorer som kan ha en inverkan på individernas
förtroende och tillit till institutioner. (R, Lidskog mfl 2000:61) De tre modellerna har vissa
skillnader men det mest påfallande är dock de likheter som finns, detta är dock inte så konstigt
eftersom alla tre författare vill beskriva och analysera mellanmänskliga relationer. (R,
Lidskog mfl 2000:61)
4.3.2.1 Femkomponents modell
Den första modellen presenteras av Renn och Levine. De uppger totalt fem komponenter som
de anser har en betydelse för att kunna känna tillit. Dessa är upplevd kompetens, objektivitet,
rättvisa, konsisten och förtroende. Med detta menas kort sagt att den upplevda kompetensen
betyder hur individen i fråga upplever graden av fackmässig expertis som är kopplat till det
budskap som förmedlas eller till den källa som förmedlar budskapet. Budskapet eller källan
måste dessutom vara objektiv i sin förmedling, samt att man har tagit hänsyn till de relevanta
aspekterna i sammanhanget. Med konsistens och förtroende menas att man vill att aktören i
fråga skall visa liktydigt agerande från gång till gång så att individen känner igen detta från
tidigare erfarenheter, samt att det skall finnas en ”good will” när det gäller att sammanställa
information. (R, Lidskog mfl 2000:61) Renn och Levine anser då att tillit vilar på alla de fem
komponenterna men att man i viss mån kan kompensera svagheter i en komponent genom att
ha styrka i en annan. Den här indelningen har i viss mån fått stöd i senare forskning. (R,
Lidskog mfl 2000:62)
4.3.2.2 Fyra komponents modell
Den andra komponent modellen som författarna tar upp presenteras av Kasperson, Golding
och Tuler. I motsats till den förra modellen anser de här författarna att det krävs att alla fyra
komponenterna existerar. Dessa komponenter är engagemang, kompetens, omsorger samt
förutsägbarhet. Som man kan se skiljer sig inte den här modellen avsevärt från den förra
modellen. De anser att för att kunna känna tillit måste man kunna lita på att det finns ett
engagemang hos båda parterna för att nå ett visst mål eller att fullfölja ett åtagande.
Engagemanget vilar i sin tur på faktorer som bedömd objektivitet samt rättvisa i
beslutsprocessen. Kompetens är en av de mest fundamentala faktorerna för att man
överhuvudtaget skall kunna känna tillit och förtroende. När det kommer till förutsägbarhet
behövs det en viss grad av enhetligt beteende samt en känsla av att de andra involverade i
samma utsträckning visar omtänksamhet. (R, Lidskog mfl 2000:62-63)
4.3.2.3 Tre komponents modell
Den tredje och sista modellen har prövats rent empiriskt och har genomförts av Peters,
Covello och McCallum. De kom fram till tre faktorer som påverkar tilliten. Dessa är: Upplevd
kunskap och expertis, upplevd öppenheten samt ärlighet som upplevd omtanke och omsorg.
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(R, Lidskog mfl 2000:63) Efter att ha genomfört sin hypotes empiriskt, fann de att de tre
faktorerna förklarade variationen i upplevelsen av tillit och trovärdighet på ett signifikant sätt.
De fann ett starkt stöd för sin hypotes och på grund av att det finns så stora likheter mellan
modellerna, har även de andra två fått stöd från forskningen. (R, Lidskog mfl 2000:61)
Även SOU (Statens Offentliga Utredningar) uppger att förtroendet mellan två parter bygger
på att båda parter har kunskap om varandra. Om det uppstår brist på kunskap om den andra
parten, leder det till att det uppstår tveksamhet och misstroende mot denne. (Staten Offentliga
Utredningar nr.47 2004:155-156)

4.4 Individens förväntningar på medier
I den här delen kommer vi att beskriva vilken uppfattning människan kan ha av mediernas
egenskaper samt deras olika möjligheter. Fokus i denna del ligger även på de val som
individen gör för att tillmötesgå de behov som kan ligga bakom användningen av medierna.
Det har nämligen visat sig att de personliga utbyten som människan kan få ut av mediet i
fråga visar att de kan vara relevanta för förtroendet för medier om man ser på
medieförtroendet mot bakgrund av Giddens resonemang om människans ontologiska
trygghet. (M, Elliot 1997:98) De särskilda förutsättningar som det moderna samhället
innebär, ger medierna och utbytet av dem, en alldeles särskild betydelse för denna trygghet.

4.4.1 Uppfattning av medierna
Uppfattningen av ett medium kan skilja sig radikalt beroende på vilken sorts kunskap som
individen har av mediet i fråga. Det finns tre sorters kunskap som kan påverka individernas
bild av medier. Dessa är: erfarenhetskunskap, symbolkunskap och härledd kunskap.
När uppfattningen av ett medium påverkas av erfarenhetskunskap betyder det att
uppfattningen baseras på den kunskap som individen har fått genom egna erfarenheter.
Människors skilda åsikter kring mediet kan förklaras genom att tolkningen utav innehållet i
mediet är individuellt och det påverkar i hög grad synen på mediet i fråga. (M, Elliot
1997:287) Ju större erfarenhet en individ har av mediet desto färre skillnader kommer man att
finna i förtroendet, gentemot vad andra individer med en annan social bakgrund har. (S,
Hadenius och L, Weibull 2003:438) Individernas uppfattning av medierna påverkas i hög grad
av vilken sorts erfarenhet denne har av mediet sedan tidigare.
När det gäller symbolkunskap är den i sin tur mer inriktad på de aspekter som gäller mediets
sociala och ideologiska värde. Maria Elliot uppger i sin bok att symbolkunskap ”är mer
inriktad på de aspekter som gäller mediets sociala och ideologiska värde: som sociokulturellt
attribut, som form för social interaktion eller som inslag i en normativ uppfattning om
mediernas uppgifter i samhället”. (M, Elliot 1997:287) Symbolkunskap har mest betydelse i
den grupp som inte använder medierna, där den kulturella orienteringen så som social klass
och utbildning, är viktig för att se hur förtroendet för medierna ser ut. Livsstil och sociala
roller är även relativt viktiga här. När det gäller symbolkunskap är det dock den
sociokulturella orienteringen, så som klass och utbildning, mest relevanta att utforska. (M,
Elliot 1997:288)
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4.4.2 Personliga utbyten av olika medier
Människan tar ofta beslut för att tillmötesgå sina egna behov, det samma gäller valet av
medieanvändning. Individer använder ofta medier för att tillmötesgå sina egna behov och är
därför mycket beroende av att få ett förväntat utbyte av sin användning. Maria Elliot
klassificerar in dessa utbytestyper in i sex olika kategorier. Dessa är: ”generell kunskap,
identitetsbildning, socialisering och social interaktion, delaktighet i samhället, eskapism och
”pleasure” samt strukturering utav tillvaron”. (M, Elliot 1997:81-82)
4.4.2.1 Generell kunskap
Den första utbyteskategorin är generell kunskap. Mediernas uppgift då det gäller förmedling
av generell kunskap kan främst delas in i tre olika funktioner. Den första är övervakning, de
skall förse användarna med information om vad som händer och sker i omvärlden. Den andra
funktionen är att förmedla information om konkreta händelser, ge beslutsfattande underlag
samt praktiska råd som mottagaren kan använda sig av i vardagslivet. Den tredje och sista
funktionen skall ge en djupare kunskapsbildning, det vill säga en djupare kunskap om
omvärlden. Dessa funktioner har dock olika betydelser för individernas medieförtroende. Den
första funktionen som rör omvärldsövervakning kan lätt relateras till individernas ontologiska
trygghet, och det har visat sig att för människor med låg grundläggande trygghet är denna
funktion den viktigaste. De andra två funktionerna är först och främst relevanta för
människors medieförtroende utifrån ett kognitiv orientation. (M, Elliot 1997:82)
4.4.2.2 Identitetsbildning
Medierna skall även vara med och underlätta för individernas identitetsbildning. Genom att
använda sig av medierna kan individen få del av omgivningens värderingar och normer som i
sin tur hjälper honom/henne med den egna självbilden. Att få dessa utbyten samt att få sin
egen identitet legitimerad av omvärlden är ett krav för att människan skall fungera som en hel
individ. Identitetsbildningen är dock en ständig process, det sker därmed inte enbart en gång
utan kontinuerligt under människans livstid. (M, Elliot 1997:84) Medierna har fått en allt
större betydelse för identitetsbildningen allteftersom de äldre generationernas traditioner inte
längre styr över vem man är och hur personens framtid kommer att se ut. Enligt Giddens så
har identitetsbildningen en mycket viktig funktion för individens ontologiska trygghet.
Beroende på att vi lever i en modern tid med ständiga förändringar som påverkar individen
och dess tänkesätt medför det att mediernas identitetsbildandefunktion får en alltmer ökad
betydelse som är samtidigt viktig för medieförtroendet. (M, Elliot 1997:85)
4.4.2.3 Socialisering samt social interaktion
Den tredje kategorin skall beskriva de utbyten som människan kan få av medierna med tanke
på interaktionen med det övriga samhället, det vill säga socialisering samt social interaktion.
De utbyten som man får via medierna kan dels ses som en del av socialiseringsprocessen, det
vill säga ett sätt för individen att lära känna samhället som denne lever i. Utbytet av medierna
kan även ses som ett sätt att interagera med det övriga samhället. James Lull har bland annat
pekat på att TV kan användas som en social resurs för människan samt att TV:n kan ha flera
olika användningsområden då det gäller social interaktion med omgivningen.
Medieanvändningen kan bidra till att individen i fråga får det lättare att interagera med sin
omgivning genom att hon/han får en rad olika samtalsämnen och även intressen att diskutera
när de skall prata med andra människor. TV kan till exempel även ses som ett sätt att umgås
med familj och vänner. Men det kan även betyda det motsatta, att mediet medför att individen
i fråga undviker att umgås med omgivningen. (M, Elliot 1997:85)
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En annan social betydelse som medier kan ha för människor har att göra med olika mediers
symboliska funktion. Att äga vissa apparater så som TV eller prenumerera på vissa tidningar
kan leda till en viss status eller vara ett tecken på att man tillhör en viss kulturell gemenskap.
Ägandet av vissa apparater eller exponeringen av vissa statustidningar kan på vissa håll ange
hög prestige eller ett välstånd. På samma sätt kan vissa medier kopplas till negativa betydelser
och fungera kulturellt frånstötande, detta kan gälla för både TV, video eller vissa tidningar så
som skvaller tidningar men även andra medier. Detta symbolvärde hos medierna har en stor
betydelse för identitetsbildning. Genom att äga vissa mediepreferenser kan man visa på vem
man är och vilka värdegemenskaper man identifierar sig med. De sociala funktioner som
medierna erbjuder har en mycket viktig roll för människans trygghet. Giddens anser att
sociala kontaktnät som människor själva etablerar har ersatt släkt och grannskap som är
grunden för människans ontologiska trygghet och därför kan medierna vara en hjälpmedel i
upprättandet av sociala interaktionen. Detta kan ha stor betydelse för människor och samtidigt
skapa förtroende. (M, Elliot 1997:86)
Massmedier är en mycket viktig del av den sekundära socialisationen i allmänhet, eftersom
det är dessa som ger oss information. Massmedier skiljer sig dessutom från andra former av
sekundär socialisation, eftersom de är tillgängliga för oss i hemmet och redan som små får vi
del av information och dess innehåll direkt via TV, radio, tidningar och andra medier.
Medierna har därmed en betydelsefull uppgift i vår omgivning. Via medier får vi reda på
definitionen om verkligheten kring oss samt definitionen av vilka vi är. (J, Gripsrud 2002:17)
4.4.2.4 Delaktighet i samhället
Den fjärde kategorin av utbyten innefattar att medierna skall bidra med att individen blir
delaktig i samhället. När man talar om fenomen som samhälle och nation får man obegripliga
och omfattande tankar som inte går att erfara personligen av de människor som lever i dem.
Den samhörighet kan medierna till en viss del upprätthålla, främst genom sitt sätt att utföra
sin uppgift i samhället samt skapa förutsättningar för att kunna identifiera sig med nationen.
Medierna erbjuder oss framförallt delaktighet i samhället, både nationellt och offentligt. Det
är medierna som har omvandlat den offentliga sfären till privata och gjort den åtkomlig för
människor. Våra vardagsrum har exempelvis blivit fyllda med offentliga händelseförlopp och
de offentliga yttranden har vardagliggjorts. (M, Elliot 1997:87) Det som mest har betydelse i
detta sammanhang är att människor har möjlighet att via medierna känna delaktighet vad
gäller olika processer i samhället. Dessutom har medierna en extra viktig betydelse för
människors trygghet i dagens moderna samhälle där avstånd mellan individer och samhället
har blivit större. Medierna har därför fått en stor roll i att informera individen samt att ge en
känsla av delaktighet med omgivningen. (M, Elliot 1997:88)
4.4.2.5 Eskapism och pleasure
Eskapism och pleasure, att ta del av fiktionsinnehåll har ofta betraktats som verklighetsflykt
men i en negativ mening. Man menar att människor som får en möjlighet att undvika de
verkliga problemen blir på så sätt passiva. Men att medierna kan erbjuda en sådan tillfällig
flykt från verkligheten och egna problemen behöver inte betraktas problematiskt. Jib Fowles
(1992) anser att de funktionella sidorna av TV- tittande kan leda till människors psykologiska
välbefinnande. Hon jämför TV- tittandet med drömaktiviteten och menar att TV- tittande har
renande och terapeutiska funktioner för individen precis som drömmandet. Både TV- tittandet
och drömmandet kan leda till en minskning av psykiska spänningar och att individen kan bli
befriad från de spänningar och det tryck som samlats i psykets undermedvetna. TV- tittandet
kan därför fungera som ett frirum där individen blir befriad från alla krav som ställs från
yttervärlden samt inifrån det egna jaget och på så sätt får individen plats att tillfälligt glömma
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bort allt. TV- tittandet är på så sätt kopplad till djupa psykologiska delar där individens
ontologiska trygghet tränas och förstärks. (M, Elliot 1997:88-89)
4.4.2.6 Strukturering av tillvaron
Den sista kategorin av utbyten som man kan få av medierna är strukturering av tillvaron.
Människor har idag via medierna fått tillgång till sociala världar som tidigare varit stängda
och som idag ger andra förutsättningar att utveckla sina sociala roller. (M, Elliot 1997:91)
Att idag kunna inta positioner i tid och rum är av en stor värde för individens ontologiska
trygghet enligt Giddens. Detta är speciellt viktigt i dagens samhälle eftersom tids och
rumsdimensionerna har blivit mera abstrakta. En viktig inrättning som bibehåller individens
grundtrygghet är rutiner och vanor. För många människor är morgontidningsläsning vid
frukost, radiolyssnande i bilen eller TV- tittande på kvällen eller andra tider de vardagliga
rutinerna. Därför har man betonat att medierna har en speciell betydelse i struktureringen av
tillvaron, särskilt i dagens osäkra tider då medier kan erbjuda en ordning i vardagslivet. (M,
Elliot 1997:92)

4.4.3 Värderingar och samhällsförändringar
Här har vi tänkt beskriva socialisationens betydelse för den enskilda individen. Dels hur det
påverkar individens normer och värderingar men även hur socialiseringen påverkar individen
i sin helhet. Beroende på att vår undersökning omfattar ungdomar kommer vi att redogöra för
hur nya förutsättningar har lett till att ungdomsgruppen har brutit sig loss från tidigare
generationers tankar och värderingar till att vara mer individualistisk inriktade. Dessutom
kommer vi att ta reda på hur detta i sin tur kan ha påverkat gruppen i allmänhet.
Forskningen kring värderingar har delats upp i två olika grupper, dels är det forskningen om
grundläggande värderingar dels om ytliga värderingar. De grundläggande värderingarna
påverkar individen under hela livet men de kan förändras allteftersom individen genomgår
förändringar i livet såsom krig, naturkatastrofer och personliga tragedier. Till de ytliga
värderingarna räknas trender, attityder och åsikter. (T, Furth, I, Holmberg mm 2002:16)
Människors dominerande värderingar bestäms till en viss del av vilken livsfas som de
befinner sig i. Men människors värderingar påverkas även av de värderingar som individen
växte upp med. Värderingarna etableras redan i tidig ålder, bland annat under barndomen.
Andra viktiga faktorer som kan påverka individens syn på värderingar är individens
födelseort, föräldrarnas ursprung och bakgrund samt hur samhället såg ut under uppväxtåren.
(T, Furth, I, Holmberg mm 2002:17) Man kan därmed säga att individens förtroende för
någon eller någonting präglas mycket av den socialisationsprocess som individen genomgått
under sin uppväxt. Socialisationen är en process som innebär att individen integreras i den
mänskliga gemenskapen, det är den som gör att vi utvecklas och formas till unika individer.
Socialisationsprocessen kan dock delas in i två delar, dels den primära som omfattar de
närmaste inom familjen och den sekundära som sker inom och i förhållande till
samhällsinstitutionerna utanför familjen såsom skola, idrottsföreningar, arbetsplatser och
annat. Genom socialisationen får människan information om vilka de är och vilka
förväntningar som finns på dem från samhället. De får även en uppsättning av normer och
värderingar som präglar deras uppfattningar av omvärlden. (T, Furth, I, Holmberg mm
2002:12-15)
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Ungdomarnas uppväxtförhållanden i dagens samhälle skiljer sig en hel del från de tidigare
generationernas. (T, Furth, I, Holmberg mm 2002:12) Utvecklingen har visat att
”människornas beteende blir alltmer en produkt av deras individuella värderingar”. Jämför vi
med tidigare generationer så baserades deras beteende på en gemensam grund där värderingar
och världsåskådning var nästan lika för de flesta individer. (T, Furth, I, Holmberg mm
2002:11) Ungdomarna i dagens samhälle har påverkats av den globala och avreglerade
tidsandan under nittiotalet, som gör att dessa värderingar kommer att finnas med i
ungdomarnas värderingsmönster. (T, Furth, I, Holmberg mm 2002:12,18) Detta har lett till att
dagens ungdom följer inte samma åsikter och värderingar som de tidigare generationerna
gjorde, utan väljer själva hur de ska tänka och agera. Detta har i sin tur gett upphov till att
ungdomarna väljer att följa ett individuellt värderingsmönster. (T, Furth, I, Holmberg mm
2002:12)
Vad är det då som bidrar till att dagens ungdomar har nya åsikter, värderingar och beteenden?
Dels ser samhället annorlunda ut idag, men även de unga människornas egenskaper skiljer sig
från tidigare generationer. I dagens samhälle har det skett förändringar som har bidragit till att
den materiella levnadsstandarden har blivit bättre, att det har skett en global
informationsförmedling, en förlängd utbildningstid samt gett individen frihet i sitt sätt att
forma livet. Det som har ökat det ekonomiska välståndet är att Sverige inte har varit delaktig i
något krig, utbildningsnivån har ökat, urbaniseringen det vill säga flyttning från landsorter till
städerna, mediernas ökade inflytande samt den teknologiska utvecklingen. (T, Furth, I,
Holmberg mm 2002:13) Varför dagens ungdomar har nya åsikter, värderingar och beteenden
beror även på att de har vuxit upp då fyrtiotalisternas idéer och värderingar om
internationalism och jämlikhet dominerade samhället. Ungdomarna har utvecklats till
individer som ser det som en självklarhet att ifrågasätta, de har upplevt protester och
demonstrationer, de har utforskat världen samt fått vänner från andra länder. Genom att de
mycket ofta är skilsmässobarn har de utvecklats till självständiga individer som allt oftare
vänder sig till vänner och massmedier för rådgivning istället för att vända sig till sina
närmaste det vill säga föräldrar och familj. (T, Furth, I, Holmberg mm 2002:14)
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5. Syfte och frågeställningar
I det här kapitlet kommer vi först att ta upp och redogöra den problemformulering och syfte
som vi har för vår studie. Vi kommer även ta upp de frågeställningar som vi kommer att
använda oss av.

5.1 Problemformulering
Vad människan har för förtroende för medieinstitutionerna är mycket viktigt att undersöka,
främst på grund av att det är dessa institutioner som skall vara med och stötta det
demokratiska samhället genom de uppgifter som de genomför. Det är medierna som förser
landets invånare med sådan information att de sedan fritt och självständigt skall kunna ta
ställning till olika samhällsfrågor. Medierna fungerar även som samhällsgranskare och som ett
forum där medborgarna kan uttrycka sina åsikter. (J, Strömbäck 2001:139) Genom dessa
funktioner ser medierna till att demokratin i landet fungerar, men ifall medborgarna inte har
ett förtroende för medieinstitutionerna är deras arbete för ett demokratiskt samhälle förgäves.
För att demokratin i landet skall fungera, krävs det att medierna tar ställning till olika
samhällsfrågor, granskar diverse samhällsförhållanden och offentliga makthavare och att de
kan ge medborgaren en möjlighet att hitta den information som denne behöver samt att de har
en kanal där de kan yttra sina åsikter. (J, Strömbäck 2001:140)
Att människan kan känna ett förtroende för medieinstitutioner är med andra ord ett
grundläggande krav för att samhället skall fungera i sin helhet. Det är av den anledningen som
vi anser att det är mycket aktuellt och viktigt att studera åsikterna gentemot
medieinstitutionerna i samhället. Motiveringen till varför vi har valt att undersöka
studenternas förtroende för medieinstitutionerna är att allmänhetens förtroende för
medieinstitutionerna är relativt utforskat men någon studie kring studentgruppens förtroende
för medieinstitutionerna är obefintlig.

5.2 Syfte
Vi vill genom den här studien ta reda på vad studenterna på den samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Göteborgs universitet har för förtroende till dagspressen samt radio/TV som
institutioner. Vi vill få reda på vilka bakomliggande faktorer som kan ha en inverkan på hur
detta förtroende ser ut.
Syftet för vår undersökning är att undersöka studenternas förtroende för dagspressen samt
radio/TV som institution.

5.3 Frågeställningar
Frågeställning 1:
Vilket förtroende har studenterna för medieinstitutionerna?
I den här grundläggande frågan i vår studie vill vi ha reda på hur förtroendet ser ut för de
studenter som läser på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
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Frågeställning 2:
Påverkas studenternas förtroende utav demografiska faktorer?
I den här frågeställningen är vi intresserade att se om studenternas förtroende påverkas av
faktorer såsom kön, ålder, social bakgrund, boendeort etc. Men vi vill även se ifall studentens
intresse för politik samt om deras ideologiska inriktning har någon påverkan på förtroendet.
Frågeställning 3
Har studenternas utbildningsval någon påverkan på förtroendet för medieinstitutionerna?
Genom den här frågeställningen vill vi ta reda på om studenternas val av utbildning har någon
påverkan på det förtroende han eller hon har för dagspressen samt radio/TV som
medieinstitution. Vi vill även ta reda på ifall studenternas utbildningsområde,
utbildningslängd samt hur långt de har kommit i sin utbildning har någon påverkan på deras
förtroende.
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6. Redovisning av metod och material
I det här kapitlet kommer vi att beskriva och diskutera de metod- och materialval som vi har
stått inför och under vår undersökning. Vi inleder kapitlet med en ytlig beskrivning av de
metoder som stod till buds för undersökningen samt en motivering till vårt val av metod.
Senare i kapitlet kommer vi att redogöra för den undersökning, Student-SOM 2002, vars
datamängd vi har använt oss av i vår studie. Vi kommer dels att gå in på hur de har
genomfört undersökningen, vilka studenter som ingår i studien samt vilka problem som
uppstått för dem under undersökningens genomförande. Vi kommer även att redogöra för
genomförandet av vår egen undersökning samt de problem som vi har stött på under studiens
gång.

6.1 Metod
Det finns olika metoder som man kan använda sig av när man ska bedriva forskning. De två
vanligaste metoderna är de så kallade kvalitativa respektive kvantitativa metoden. Vi kommer
här att snabbt redogöra för båda metoderna, samt att redogöra för det metodval som vi har
valt att använda i vår studie.

6.1.1 Kvalitativa metoden
Den kvalitativa metoden karaktäriseras av att forskaren söker efter en djup förståelse för de
sammanhang och strukturer som utmärker de enheter som forskaren avser att undersöka.
Denna metod medför att undersökningen enbart innefattar få undersökningsenheter. Dessutom
är forskaren personligen en aktör i den här metoden då det är omöjligt att bedriva en opartisk
forskning där forskarens egna tankar och värderingar inte blandas in. Metoden erbjuder heller
inga möjligheter till generaliseringar eftersom det inte går att finna det gemensamma eller
genomsnittliga drag hos samtliga undersökningsenheter. Därför söker man istället det
avvikande eller det unika hos individerna. (I, Holme och B, Solvang 1997:78)
Den kvalitativa metodens styrka ligger i att forskaren har möjligheten att få en helhetsbild av
de enheter som ingår i undersökningen, det i sin tur bidrar till en ökad förståelse. (I, Holme
och B, Solvang 1997:88)

6.1.2 Kvantitativa metoden
I den kvantitativa metoden strävar forskaren efter att få information utav många fler
undersökningsenheter än man får i den förra metoden. Den kvantitativa metoden undersöker
med andra ord på bredden istället för på djupet, det medför att man genom att söka efter det
gemensamma, det genomsnittliga eller representativa hos fler undersökningsenheter, får
möjligheten att dra generaliseringar utav resultaten. (I, Holme och B, Solvang 1997:78)
Den kvantitativa metoden innebär att material hanteras i form av siffror eller att beräkningar
kan göras. Rättare sagt är man i den här metoden ute efter att hitta samband och strukturer
eller att pröva hypoteser som man har ställt upp i undersökningen. Det mest viktiga är alltså
att nå fram till hur olika faktorer samverkar. (H, Östbyte mfl 2004:156-157)
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6.1.3 Val av metod
Vårt syfte med studien har varit att undersöka studenternas förtroende för dagspressen, radio
och TV som medieinstitutioner. Vi är ute efter att se hur förtroendet ser ut hos studentgruppen
och på grund av att vi inte är ute efter någon djupare kunskap kring detta fenomen har vi för
vår studie valt att använda oss av den kvantitativa metoden. Styrkan i den kvantitativa
metoden är som vi tidigare nämnt att beskriva och förklara olika företeelser, det är även vårt
mål med studien. Eftersom den kvantitativa metoden ger oss möjligheten att hitta de
gemensamma mönster och representativa resultat som vi är ute efter, därmed ansåg vi att den
här metoden var den effektivaste för att nå syftet med vår undersökning. (I, Holme och B,
Solvang 1997:87)
Valet av metod var egentligen mycket enkelt eftersom det var den kvantitativa metoden som
kunde besvara vårt syfte på bästa sätt. Vi ville ha möjligheten att gå in och beskriva hur
förtroendet för medieinstitutionerna såg ut hos studentgruppen samt vilka faktorer som kunde
påverka studenterna. Men på grund av eller tack vare att vi i vår utbildning har blivit mycket
inriktade på kvalitativa studier funderade vi länge på att komplettera den kvantitativa metoden
med några kvalitativa intervjuer. Anledningen till varför vi funderade på att även genomföra
några intervjuer var att vi kände att vi hade velat tränga in mer på djupet utav ämnet i fråga
och försöka förstå varför studenterna hade ett förtroende eller inte hade ett förtroende för
medieinstitutionerna. En sådan komplettering med den kvalitativa metoden skulle erbjuda oss
de nyanser som annars inte går att fånga med kvantitativa metoden. Vi valde dock att enbart
genomföra en kvantitativ undersökning eftersom vi insåg att det skulle bli för knappt om tid
och att vi insåg att den kvantitativa metoden gott och väl skulle räcka för att besvara vårt
syfte.

6.2 Material
I den här delen av kapitlet kommer vi att gå igenom och beskriva hur SOM-institutet har
genomfört sin undersökning. Först vill vi gå in på anledningen till vårt val av SOM-institutets
undersökning. Därefter kommer vi att ta upp frågor kring population och urval, det praktiska
genomförandet av undersökningen, svarsfrekvens, bortfall och representativitet och den
sammanfattande utvärderingen av undersökningen. Här kommer vi även att gå in på vår egen
bearbetning av det datamaterial som vi har fått av (SSD), Svenskt Samhälls vetenskapligt
Dataarkiv samt de problem som har uppstått i samband med dessa. Vi kommer avslutningsvis
att göra en utvärdering av vår undersökning.

6.2.1 Student-SOM 2002
Vi har i vår studie valt att använda oss av en redan befintlig undersökning som SOM-institutet
genomförde 2002, nämligen Student-SOM 2002. Den genoförs årligen på de studenter som
läser den första respektive den sista terminen på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.
Motiveringen till varför vi har valt att basera vår studie på ett redan befintligt datamaterial är
att vi inte hade haft möjligheten att genomföra en lika omfattande kvantitativ undersökning på
egen hand. Att datamaterialet från Student-SOM undersökningarna inte är lika bearbetad som
en del av de andra undersökningarna som SOM-institutet genomför årligen samt att det vad vi
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vet inte har genomförts någon empirisk undersökning kring vårat problemområde, medförde
att vi ansåg att det skulle både bli relevant och intressant att få genomföra den här
undersökningen på ett så omfattande material.
En annan orsak till varför vi valde att använda oss av Student-SOM 2002 var att vi var
medvetna om att SOM-institutet har en lång erfarenhet av att genomföra diverse
undersökningar och att de genomför undersökningarna på ett korrekt sätt. Någonting som vi
ansåg var viktigt som även är genomgående inom Student-SOM undersökningarna är att
respondenterna skall vara anonyma. (Student SOM Information 2002)
6.2.1.1 Kontakten med SSD (Svenskt Samhällsvetenskapligt Dataarkiv)
Efter att vi diskuterat våra valmöjligheter då det gäller uppsatsarbetet, tog vi kontakt med
Rudolf Antoni på SOM-institutet som berättade för oss hur vi skulle få tillgång till StudentSOM 2002. Till sist tog vi kontakt med Torbjörn Berglund på SSD (Svenskt
Samhällsvetenskapligt Dataarkiv) som hjälpte oss med det administrativa kring ärendet och
som gav oss datamaterialet från Student-SOM 2002. Det vill säga det material som vi använde
oss av i vår studie.

6.2.2 Population och urval
Analysunderlaget i vår studie är som sagt datamaterialet från Student-SOM 2002. Den
genomförda undersökningen genomförs årligen och urvalet omfattar samtliga studenter som
läser kurser eller program på grund- eller fortsättningsnivå på den samhällsvetenskapliga
fakulteten på Göteborgs Universitet (se bilaga). Det är det tredje året i rad som
undersökningen genomförs bland både nybörjarstudenter och sista års studenter som läser ett
program eller en fördjupningskurs. Studenterna har fått besvara olika enkäter beroende på hur
långt de har gått i sin utbildning, nybörjarstudenterna har fått besvara en lila enkät medan sista
års studenterna har fått besvara en blå enkät. Orsaken till denna indelning är enligt SOMinstitutet att en del frågor inte är relevanta att ställa till båda studentgrupperna. (M, Petersson
och C, Ribbhagen 2002:3)
Urvalet i Student-SOM 2002 anser vi är relevant för att besvara syftet med vår undersökning.
Genom att urvalet delar in studenterna utefter deras utbildningsnivå och utbildning kan ge oss
en intressant aspekt då det gäller deras förtroende för medierna. Genom urvalet kommer vi till
exempel att kunna dra slutsatser kring om utbildningsvalet påverkar förtroendet för
medieinstitutionerna samt om deras kunskapsnivå inom utbildningen (grund- eller
fördjupnings nivå) kan ha en påverkan på förtroendet.

6.2.3 Det praktiska genomförandet av Student-SOM 2002
Student- SOM 2002, har genomförts med hjälp av enkäter som har delats ut till drygt 2000
personer från 46 kurser och program. De två enkäterna har bearbetats och formulerats utav
Förvaltningshögskolan, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) och den
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet som driver SOM-institutet.
Enkäterna är uppdelade i olika block som koncentrerar sig på olika typer av samhällsfrågor.
De första frågorna inriktar sig bland annat på frågor kring svarspersonernas universitetsstudier
och studiesituation, efter det kommer det frågor som inriktar sig på frågor kring samhälle,

34

politik, aktiviteter och intressen. Den sista delen i enkäterna består utav frågor kring
respondenternas bakgrund. (M, Petersson och C, Ribbhagen 2002:3)
Vi har dock inte använt oss utav alla frågor och variabler i datamaterialet utan enbart
koncentrerat oss på de variabler som vi har ansett vara relevanta med tanke på vår studie. De
variabler som vi har koncentrerat oss på är de som behandlar diverse bakgrundsfaktorer,
utbildning, politik samt förtroendet för medieinstitutionerna.
Liksom föregående år genomfördes undersökningen i samband med ett lektionstillfälle, SOMinstitutets ambition var att schemalägga alla enkättillfällen men det var endast på några få
institutioner som detta i praktiken genomfördes. De flesta enkät tillfällena planlagdes efter att
studenternas scheman var gjorda, men i dessa fall fick respondenterna muntlig information
om när enkättillfället skulle äga rum. (M, Petersson och C, Ribbhagen 2002:3-4)
Vid varje enkättillfälle fanns det en undersökningsledare från SOM-institutet på plats och
informerade studenterna om syftet med enkäten samt gav fakta om SOM-intitutet.
Studenterna fick därmed en möjlighet att ställa frågor och komma med kommentarer till
undersökningsledaren. Introduktion tog cirka fem minuter. Det tog mellan 20 till 50 minuter
för studenterna att fylla i enkäten, de flesta blev dock klara efter 30 minuter. (M, Petersson
och C, Ribbhagen 2002:4)
Det har dock skett visa avsteg från det här allmänna utdelningsprincipen. Den första
avvikelsen gällde de som läser kvällskurs, dessa fick informationen kring enkäten under
lektionstillfället. Men de lämnade inte in den förrän lektionen därpå, detta var oftast en vecka
efter utdelningstillfället. Det andra undantaget gällde de studenter som valde att inte stanna
kvar och fylla i enkäten, dessa fick enkäten hemskickad tillsammans med ett svarskuvert. I
annat fall kunde de returnera enkäten till sina föreläsare eller lämna in dem i
undersökningsledaren eller på dennes kontor. Det tredje undantaget gäller de studenter som
studerar den femte terminen på programmet för personal och arbetslivsfrågor. Utbildningen
finns i fyra olika inriktningar och befinner sig på tre olika fakulteter. Därför ansågs det mest
praktiskt att distribuera enkäten till dessa studenter via post. (M, Petersson och C, Ribbhagen
2002:4)
Det visade sig dock att svarsfrekvensen från studenterna var alldeles för låg, därför
genomfördes det extra insatta enkätundersökningar bland de kurser och program som hade
haft lågt deltagande i undersökningen. Samtliga extrainsatser skedde på grundkurser eller
första terminen på ett program. De ordinarie enkättillfällena genomfördes mellan den 14
oktober och den 22 november, de extrainsatta tillfällena ägde dock rum under december
månad. I dessa fall fick institutionerna själva bestämma utdelningstidpunkt. (M, Petersson och
C, Ribbhagen 2002:3)

6.2.4 Svarsfrekvens/Bortfall och representativitet
Av de 2277 registrerade studenterna var det 1266 stycken som besvarade enkäten,
svarsfrekvensen låg med andra ord på 55,6 procent. Av nybörjarstudenterna var det 53,7
procent som deltog i undersökningen och bland sista års studenterna var det 60,7 procent. (M,
Petersson och C, Ribbhagen 2002:4) Den relativt höga svarsfrekvensen berodde bland annat
på de extrainsatta enkättillfällena men även tack vare att SOM-intitutet valt att dela ut enkäten
i anslutning till en lektion, då studenterna haft en möjlighet att ställa frågor kring enkäten
samt att få information om enkäten.
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En konsekvens av att enkäterna delas ut i samband med en föreläsning blir att det blir svårt att
göra en bortfallsanalys av studenter som har valt att inte delta i undersökningen. Om man
dessutom utgår från antalet registrerade studenter som populations- och procentbas, ger det
upphov till ett annat problem, nämligen att det blir ett mörkertal när det gäller vilka studenter
som inte är aktiva respektive inte närvarande den aktuella dagen för undersökningen. (M,
Petersson och C, Ribbhagen 2002:6)
Men det går dock göra en jämförelse mellan andelen registrerade män respektive kvinnor som
finns på den samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet med andelen män och
kvinnor som besvarat enkäten. En analys som SOM-institutet har gjort tyder dock på att
könsfördelningen mellan de som är registrerade stämmer överens med könsfördelningen
mellan de svarande. I båda fallen är andelen kvinnor 69 procent. De har dock konstaterat att
trots undersökningens svaga svarsfrekvens så har det inte medfört någon under- eller över
representation av varken män eller kvinnor. (M, Petersson och C, Ribbhagen 2002:6)
Även andra analyser som SOM-institutet har genomfört, tyder det på att undersökningens
representativitet i allmänhet är god. Detta gäller inte enbart könsfördelningen utan även andra
viktiga bakgrundsvariabler såsom ålder, familjetyp och etnisk bakgrund uppvisar ett liknande
mönster genom alla de år som undersökningen har genomförts, oavsett deras svarsfrekvens.
Att det är en god representativitet kan ses som ett tecken att undersökningen kan användas
som en bra slutsats underlag då det gäller studenternas åsikter och värderingar. Något som bör
tas i betänkande är dock att den studentgrupp som valt att stanna kvar och besvara enkäten
kan i viss mån vara mer positivt inriktade än de som inte har besvarat enkäten. Samt att dessa
studenter kan vara mer engagerade och positiva än studentgruppen i sin helhet. (M, Petersson
och C, Ribbhagen 2002:6)
Slutligen kan man dock konstatera att de flesta av resultaten visar en stor stabilitet. I fråga om
studenternas bakgrund, som antas att det kan påverka deras åsikter och vilka uppfattningar de
har om olika saker, så finns det nästan inga skillnader mellan de tre sista års undersökningar,
det vill säga 2000, 2001 och 2002, som validerar årets undersökning. (M, Petersson, och C,
Ribbhagen 2002:8-9)

6.2.5 Datainsamling och bearbetning
I fråga om validiteten kan man fråga sig om den insamlade informationen är relevant för vår
undersökning för att kunna dra generella slutsatser samt om vi har undersökt det vi ansåg att
undersöka. (I, Holme och B, Solvang 1997:167) När det gäller SOM-institutet har de för det
första en stor erfarenhet av att genomgöra undersökningar dessutom tycker vi att deras
undersökningar i allmänhet innehåller relevanta frågor. Trots att vi själva inte genomförde en
undersökning och själva inte valde frågor som vi vill arbeta ifrån, tyckte vi att Student-SOM
undersökningen 2002 hade med relevanta frågor som vi kunde använda för vår undersökning
och därmed besvara våra frågeställningar. Vi hade en stor datamängd som vi var tvungna att
bearbeta och som tog en längre tid än vi hade förväntat oss, speciellt med hänsyn till de
variabelkörningar som vi gjorde. Som vi tidigare nämnde har vi inte använt oss av alla frågor
och variabler i datamaterialet, istället har vi koncentrerat oss på de variabler som vi ansåg
vara relevanta för vår studie. Variabler som vi tog med behandlar bakgrundsfaktorer som
utbildning, politik, kön ålder, social bakgrund etc, samt förtroendet för medieinstitutionerna.
Vi anser att vi ändå har haft möjligheten att själva välja de variabler som vi ville arbeta med.
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Av de variabler som vi använde tycker vi att vi har fått en mycket bra bild av studenternas
förtroende för medieinstitutioner. Den statistiska bearbetningen har gjorts med hjälp av
dataprogrammet SPSS, som är speciellt inriktat för statistik och analys.

6.2.6 Validitet & Reliabilitet
Eftersom vi redan har gått in och diskuterat studiens validitet samt reliabilitet kommer vi nu
främst redogöra för våra egna uppfattningar kring studiens validitet och reliabilitet.
6.2.6.1 Validitet
Vårt beslut att använda Student-SOM 2002, har medfört en del problem. För det första så har
vi enbart haft tillgång till färdigformulerade frågor och det har medfört att vi inte har haft
möjligheten att få lika nyanserade svar som vi var ute efter. Därför inser vi att det på många
sätt hade varit enklare att formulera enkäten och frågorna själva, men i och för sig hade vi inte
haft möjligheten att göra lika stora generaliseringar ifall vi hade genomfört en egen
undersökning. Men vi anser dock att ifall undersökningen (Student-SOM 2002) hade haft fler
och mer utvecklade frågor angående medier och förtroende hade vi haft en högre validitet i
vår undersökning. Då hade vi haft möjligheten att nyansera studentgruppens syn på
medieinstitutionerna på en djupare nivå. Vi var till exempel mycket intresserade av att se hur
medieanvändningen påverkade studenternas förtroende för medieinstitutionerna. Detta
eftersom vi sett att man i tidigare studier av allmänhetens förtroende för medieinstitutioner
sett att medieanvändningen har haft en betydelse för individernas förtroende. Men på grund
av att det saknas relevanta frågor kring studenternas medieanvändning i allmänhet anser vi att
vi inte hade kunnat besvara en sådan frågeställning om vi tagit med den.
Sammanlagt anser vi att de variabler om vi använt oss av har gett svar på våra frågeställningar
som visar att validiteten är god i vår undersökning. Men vi anser ändå att det hade varit
intressant ifall Student-SOM 2002 hade haft lika många frågor och om den varit lika
utvecklad som Riks-SOM, så hade vi haft en möjlighet att besvara våra frågeställningar på ett
ännu bättre sätt. Men vi tycker ändå att vi har kunnat fånga studenternas åsikter med hjälp av
Student-SOM 2002 och att vi har lyckats mäta det som vi från början ansåg att mäta. Samt att
vi har lyckats att ta med de egenskaper och faktorer som vi ansåg var extra viktiga i vår
undersökning.
6.2.6.2 Reliabilitet
När det gäller reliabiliteten så lägger man vikt på frågan, om den insamlade informationen är
pålitlig och om mätningarna har utförts på ett noggrant sätt. (I, Holme och B, Solvang
1997:162-163) Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär i princip att andra forskare skulle få
samma resultat om de gjorde om undersökningen med samma principer och personer. (P,
Esaiasson mfl 2003:23)
SOM-institutet har genomfört analyser som tyder på en korrekt fördelning och att det går och
göra generaliseringar utifrån resultaten. Detta sätt att mäta människors förtroende är ganska
vanligt inom samhällsvetenskapliga sammanhang och på grund av detta anser vi att våra
resultat är pålitliga. Precision och noggrannhet vid genomförandet av undersökningen är
mycket viktiga när man mäter reliabiliteten i en undersökning. På grund av att SOM-institutet
har genomfört och ansvarat för att undersökningen har genomförts på ett korrekt sätt kan vi
enbart förlita oss på att det material och den information som de uppgett kring genomförandet
är sanningsenligt. De fakta som vi har som visar på respondenternas anonymitet, deras urval
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och population anser vi tyder på att undersökningen är pålitlig. När det som sagt gäller
datainsamlingen eller databearbetningen vet vi inte hur noggranna SOM-institutet har varit
under sitt arbete, men på grund av deras erfarenheter inom detta område litar vi på att deras
undersökning har en hög reliabilitet.
När det gäller vår egen databearbetning har vi inte genomfört någon bearbetning i någon
högre grad eftersom vi har använt oss utav ett redan befintlig material. Vi har dock varit
mycket noggranna när vi har ändrat i det datamaterial som vi har fått av SOM-institutet, till
exempel då det gäller borttagning utav variabelvärden. Vi anser även att de resultat som vi har
fått genom vår studie ger oss en möjlighet att generalisera om studentgruppens förtroende i
sin helhet och att vi har en godkänd reliabilitet i vår undersökning.
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7. Resultat och analys
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de resultat som vi har fått i samband med vår
undersökning. I frågeställning ett kommer vi att redogöra för hur förtroendet ser ut i
studentgruppen och de tänkbara orsaker som kan ha lett till detta. De två andra
frågeställningarna förväntar vi oss att besvara genom att redogöra för vilka demografiska
samband som är signifikanta i undersökningen samt vilka faktorer i utbildningen som anses
ha ett signifikant samband. Dock är det så att ifall vi har ansett att en del resultat är
intressanta trots att de inte är signifikanta har vi valt att ta med dessa. Sedan har vi
avslutningsvis inför varje frågeställning valt att ha en kort sammanfattning utav resultaten
där vi samtidigt har möjligheten att ge våra egna kommentarer kring den aktuella
frågeställningen. Analyskapitlet är upplagt efter de frågeställningar som vi har satt upp inför
undersökningen.

7.1 Analys utav frågeställning 1: Studentgruppens allmänna förtroende för
medieinstitutionerna.
Den första frågeställningen som vi har satt upp inför vår studie berör studentgruppens
allmänna förtroende för dagspressen och radio/TV som institution. Vi vill här redogöra för de
resultat och samband som vi har fått samt koppla dessa till de teorier som vi har tagit fram
tidigare i vår uppsats. Vi börjar det här delkapitlet med att förklara hur förtroendet ser ut hos
studenterna på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, sedan går vi
vidare med att försöka ge förklaringar till dessa resultat.
TABELL 1: FÖRTROENDET FÖR DAGSPRESSEN (PROCENT)

De studenter som läser vid den samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs Universitet har
i genomsnitt varken ett stort eller litet förtroende för dagspressen som institution. Endast 2
procent utav studenterna uppger sig ha ett mycket stort förtroende för dagspressen, 30 procent
har ett ganska stort förtroende. 34 procent anser att de har varken stort eller litet förtroende,
25 procent uppger att de har ett ganska litet förtroende samt 9 procent som har ett mycket litet
förtroende för dagspressen som institution. Siffrorna tyder på att det i princip finns lika många
studenter som är positiva till dagspressen som negativa, samt att det finns ungefär lika många
som varken har ett stort eller litet förtroende för dagspressen. Det är med andra ord ungefär
lika många studenter som har ett mycket stort/ganska stort förtroende för dagspressen, varken
stort eller litet förtroende samt ganska litet/mycket litet förtroende.
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TABELL 2: FÖRTROENDET FÖR RADIO/TV (PROCENT)

När det gäller studentgruppens förtroende för Radio/TV märker vi att dessa resultat skiljer sig
en del från föregående tabell. Hypotesen för den här tabellen är dock densamma som för den
förra tabellen, att vi förväntade oss att studenterna skulle ha ett lägre förtroende för
medieinstitutionerna på grund av deras erfarenheter från utbildningar. Resultatet visar dock att
38 procent av studentgruppen anser att de har ett ganska stort förtroende, 37 procent uppger
att de varken har stort eller litet förtroende och 19 procent uppger att de har ett ganska litet
förtroende för Radio/TV som institution. Två procent uppger vidare att de har ett mycket stort
förtroende till medieinstitutionen och nio procent uppger att de har ett mycket litet förtroende.
I början av vår studie hade vi en hypotes om att studenterna i allmänhet skulle ha ett lägre
förtroende för medieinstitutionerna på grund av deras erfarenheter från utbildningar. Men som
vi kan se av resultaten vi har fått, stämmer inte den hypotesen. Förtroendet för
medieinstitutionerna varierar i stor utsträckning mellan studenterna på den
samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi kan även urskilja en viss skillnad mellan studenternas
attityd mot de två institutionerna. Förtroendet för radio och TV är i allmänhet starkare än den
är för dagspressen. Därmed har den här hypotesen blivit falsifierad. Trots att hypotesen som
vi hade i början har blivit falsifierad är det intressant att redogöra för hur förtroendet ser ut
bland studenterna samt att se vilka faktorer som kan ha en inverkan på detta. Det kommer att
vara mycket intressant att se ifall de demokratiska faktorerna samt studenternas utbildning har
något samband med deras förtroende för dagspressen samt radio/TV som institution. Men hur
det förhåller sig med dessa faktorer kommer vi att återkomma till under de två andra
frågeställningarna.
För att förklara de resultat som vi har fått angående studenternas förtroende kan vi förklara
enligt följande teorier. Det finns relativt många teorier och modeller som försöker förklara
vilka förutsättningar som finns för att ett förtroende skall infinna sig hos en individ. Lars-Erik
Warg nämner bland annat tre sorters modeller som bestämmer hur förtroendet kommer att se
ut för en institution. En av modellerna, tre komponents modellen utav Peters, Covello och
McCallum, tar upp tre komponenter som de anser är av största betydelse för förtroendet.
Dessa är: Upplevd kunskap och expertis, upplevd öppenheten samt ärlighet som upplevd
omtanke och omsorg. (Lidskog mfl 2000:63) För att en individ skall känna ett förtroende för
en institution krävs det med andra ord att denne upplever att institutionen ifråga har tillräcklig
kunskap och expertis för att sköta sina uppgifter. Samt att de upplever institutionen som
öppen och objektiv i sin informationsförmedling och att de upplever att institutionen i fråga
har en genuin omtanke och omsorg utav samhället. Hur en människa eller en student upplever
dessa komponenter hos en institution kan variera i stor grad mellan individerna. Det är därför
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förtroendet för dagspressen kan variera så mycket mellan studenterna, eftersom de alla är
unika individer.
Några andra faktorer som kan styra över studenternas förtroende för radio/TV samt
dagspressen som institution är som sagt bland annat individens personliga egenskaper. Det
kan bland annat vara egenskaper såsom genus, ålder, utbildning. Något annat som kan
påverka individerna är det samhälleliga opinionsklimatet och tidsandan samt det generella
samhällsförtroendet. (M, Elliot 1997:202) När omvärlden är kaotisk är människan i ett större
behov utav medierna. Det medför att medierna ofta blir mer granskade och utsatta för kritik
än när omvärlden är lugn. Det kan driva fram en debatt om mediernas roll och hur de sköter
sina uppgifter, det kan på många sätt skada delar utav det förtroende som medborgarna har för
medieinstitutionerna. (M, Elliot 1997:202) Med tanke på att det allmänna förtroendet var lågt
2002, till och med det lägsta sedan 1986, så kan kanske våra resultat härledas till olika
förändringar i det samhälleliga opinionsklimatet? De ständiga terrorhoten och terroraktionerna
som västvärlden har blivit utsatt för sedan en tid tillbaka kan ha påverkat det generella
samhällsförtroendet i samhället. Det har kanske medfört de förändringar som har skett när det
gäller förtroendet för medieinstitutionerna i sin helhet.

7.1.1 Sammanfattning utav frågeställning 1
De resultat som vi har kommit fram till då det gäller frågeställning 1, visar på att förtroendet
för medieinstitutionerna varierar stort mellan studenterna på den samhällsvetenskapliga
fakulteten på Göteborgs Universitet. Det är ungefär lika många som har mycket stort eller
ganska stort förtroende (32 procent) för dagspressen som de som har varken stort eller litet
förtroende (34 procent) eller ganska litet eller mycket litet förtroende (34 procent). När det
gäller förtroendet för radio/TV kan vi se att 40 procent har ett mycket stort eller ganska stort
förtroende, 37 procent uppger sig ha varken ha ett stort eller litet förtroende medan 23 procent
har ganska litet eller mycket litet förtroende för radio/TV som institution.
Som vi angett tidigare blev vi dock ganska förvånade över resultaten eftersom vi inför
analysen hade satt upp en hypotes om att studenterna skulle ha ett lågt förtroende för
medieinstitutionerna, men när det gäller båda institutionerna uppvisar studenterna ett relativt
högt förtroende. Vi anser dock nu i efterhand att vår hypotes som vi satt upp för
frågeställningen var felaktig och att de tankar som vi byggde vår hypotes på inte var korrekta.
Vår hypotes byggde på att studenterna på grund av sina demografiska faktorer samt utbildning
skulle vara mer kritiska till det medieinnehåll de tog del av och att de därmed skulle ha ett
lägre förtroende för medieinstitutionerna. Men vi inser dock nu att de resultat som vi kom
fram till inte självklart behöver betyda att studentgruppen i sig inte är kritiska till sin omvärld
och att denna kritiska inställning inte behöver betyda att studentgruppen har ett lågt förtroende
för de två institutionerna, dagspressen samt radio/TV. Dels kan detta bero på att
medieinstitutionerna består av så många olika medietyper, det vill säga att dagspressen består
av ett stort antal tidningar och radio/TV utav ett stort utbud av diverse kanaler. Även om
studenten i fråga skulle ha ett lågt förtroende för en viss tidning eller kanal behöver det inte
betyda att denne har ett lågt förtroende för hela medieinstitutionen.
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7.2 Analys utav frågeställning två: Påverkar de demografiska faktorerna studenternas
förtroende för medieinstitutionerna?
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de resultat som vi har fått angående de
signifikanta samband som vi funnit mellan förtroendet och de demografiska faktorer som vi
har valt att undersöka i vår studie. Det vill säga de demografiska faktorer som har visat sig ha
en inverkan på studenternas förtroende för dagspressen samt radio/TV som institutioner. De
faktorer som vi har valt att undersöka i vår studie var: Kön, ålder, familjebakgrund,
bostadsort, politiska inriktningar samt åsikter. Vår studie har visat att alla faktorer utom
bostadsort har på något sätt ett signifikant samband med förtroendet för medieinstitutionerna.
Vi kommer dock att koncentrera oss på de samband som har visat sig vara signifikanta medan
vi kommer även att ta upp de icke signifikanta sambanden ifall vi anser att de är intressanta
för vår studie. De demografiska faktorerna som har ett signifikant samband med
studentgruppens förtroende för institutionerna har visat sig vara genus, ålder,
samhällsklass/familjetyp samt politisk inriktning, därför har vi valt att dela upp denna
analysdel i dessa delar.

7.2.1 Kön
Den hypotes som vi ställde upp inför den här första analysen utav de demografiska faktorerna
är att de båda könen skulle ha liknande förtroende för de båda medieinstitutionerna (dagspress
samt radio/TV). Vi grundade våran hypotes på att Maria Elliot´s avhandling, där hon kom
fram till att kön endast har en mindre betydelse när det gäller allmänhetens förtroende för
medieinstitutionerna. (M, Elliot 1997:277) Av det resultat som vi har fått utav tabellen kan vi
dock se att våran hypotes har falsifierats, eftersom de samband som kom fram ur tabellerna
var signifikanta.
TABELL 3: VISAR SAMBANDEN MELLAN KÖN OCH FÖRTROENDET FÖR DAGSPRESSEN. (PROCENT)

När det gäller sambanden mellan förtroendet för dagspressen och studenternas kön, kan vi se
att sambanden som sagt är signifikanta. De resultat som vi kom fram till var att det är
kvinnorna som har högre förtroende för dagspressen som institution än männen. 35 procent av
kvinnorna uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för dagspressen medan
enbart 26 procent av männen anser samma sak. 44 procent av männen och 29 procent utav
kvinnorna i undersökningen uppger att de har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för
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dagspressen. Vilket betyder att männen har ett mycket lägre förtroende för dagspressen än
kvinnorna.
TABELL 4: VISAR SAMBANDEN MELLAN KÖN OCH FÖRTROENDET FÖR RADIO/TV. (PROCENT)

Av dessa resultat kan vi se att det finns ett samband mellan förtroendet för radio/TV och
personernas kön. Här har, precis som i den förra tabellen, kvinnorna ett högre förtroende för
institutionen. 41 procent av kvinnorna uppger att de har mycket stort eller ganska stort
förtroende medan männen ligger på 38 procent. Av dem som uppgav att de varken ha ett stort
eller litet förtroende var det kvinnorna som dominerade med sina 40 procent mot männens 31
procent. Männen är dock den grupp som har minst förtroende, 31 procent utav männen
uppgav att de hade ganska litet eller mycket litet förtroende för radio/TV som institution.
Kvinnorna uppgick i det här fallet till 19 procent. Det vi kan se av tabellen är som sagt att
kvinnorna är de som har högst förtroende för institutionen, men vi anser dock att båda könen
uppvisar ett relativt högt förtroende för radio och tv. Det finns med andra ord ett signifikant
samband mellan förtroendet för de båda institutionerna och personens kön.
När det gäller ett förtroende för institutioner i allmänhet och särskilt på medieinstitutionerna,
så har människan en förväntan på att makthavarna automatiskt och utan övervakning
tillgodoser våra krav och våra intressen, samt att de inte missbrukar sin position. Människan
har idag med andra ord en förväntan på att det går att lita på och ha ett förtroende för att de
expertsystem som existerar i samhället har den kunskapskompetens som krävs. (M, Elliot
1997:41) En anledning till detta är bland annat att människan är idag beroende av att ha ett
förtroende för det system som styr samhället, de har personligen ingen möjlighet att styra över
sina liv som de gjorde förr. Utvecklingen från ett jordbrukarsamhälle till dagens samhälle har
medfört att människan inte kan ha kontroll över allting som sker i dennes omgivning. De
förändringar som är en produkt av utvecklingen har gjort att människan är beroende utav de
medier och övriga institutioner som har betydande funktioner i deras liv. Och på grund av att
de inte har kontroll över dessa är de kort sagt tvungna att förlita sig på dem. Förtroendet är en
förutsättning för att dagens medborgare skall kunna fungera normalt i samhället och för att
denne skall känna en trygghet i sin tillvaro. Förtroendet är dessutom en förutsättning för att
det demokratiska samhället skall fungera, detta eftersom medierna har en så betydande
funktion inom demokratin. Varje samhällsbildning bygger nämligen på medborgarnas
förtroende och det demokratiska samhällets existens är beroende av människors förtroende för
de centrala institutionerna, annars kan både styrelseskicket och institutionen upphöra att
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existera. (L, Weibull 2002:1 Dagspresskollegiet nr.37) Mediernas uppgift är bland annat att
förse de svenska invånarna med sådan information att de självständigt ska kunna ta ställning
till olika samhällsfrågor, samt att granska de inflytelserika i samhället och att ge olika åsikter
och kulturyttringar möjligheten att komma till tals. (L, Nord och J, Strömbäck red 2004:18)
Teorier som kan förklara varför kvinnors och mäns förtroende ser olika ut är bland annat de
teorier som handlar om socialisation, identitet och värderingar. En tänkbar anledning till
varför förtroendet skiljer sig mellan könen är att de har uppfostrats på olika sätt och att de
genom sina individuella socialisationsprocesser har fått olika normer och värderingar. Dessa
påverkar i sin tur deras syn på sig själva och deras omgivning. (T, Furth, I, Holmberg mm
2002:17) Eftersom många flickor och pojkar behandlas olika under sin uppväxt får de olika
uppfattning om den omvärld de lever i. En skillnad mellan könen är till exempel att de ska
agera och fungera på olika sätt. Kvinnorna blir ofta mer ödmjuka än männen och det kan
påverka deras förtroende till medieinstitutionerna. Männen blir istället ofta uppfostrade till att
vara självständiga och ifrågasättande i sitt förhållningssätt än kvinnorna. Dessa värderingar
och tankesätt kan på många sätt styra de åsikter individerna har, i det här fallet kan de påverka
förtroendet för medieinstitutionerna. Dock har det visat sig att den yngre generationen,
ungdomarna, börjar anamma andra värderingsmönster och börjar bli mer självständiga än
föregående generationer. (T, Furth, I, Holmberg mm 2002:12) Vilket det är som styr i vårt fall
är dock svårt att se eftersom vi inte har dem möjligheterna att undersöka det. Men att
kvinnorna har ett högre förtroende kan bland annat bero på att de har fått andra
värderingsmönster än männen under sin uppväxt.
En annan förklaring till att könen har olika förtroende kan bland annat vara att de tack vare sin
socialisation och interaktion med omvärlden har olika behov och olika krav på de utbyten som
de kan få genom institutionerna. Det förtroende som individen har för medieinstitutionerna
bestäms nämligen till en viss del av de dominerande värderingarna som utmärker individen.
(T, Furth, I, Holmberg mm 2002:12-15) Det handlar främst om de värderingar som individen
växte upp med och som individen fick under sin barndom. Det är genom
socialisationsprocessen som människan får information om vilka de är och vilka förväntningar
som finns på dem från samhället. De får en uppsättning av normer och värderingar som
präglar deras uppfattningar av omvärlden.
Maria Elliot tar upp i sin avhandling att förtroendet ofta visar sig som ett förhållningssätt hos
individerna och att förtroendet kan ses som ett tillstånd där individen vill komma överens med
sin omgivning, samt att de på många sätt identifierar sig med det samhälle samt de aktörer
som man har kontakt med. (M, Elliot 1997:40) Med tanke på hur samhället ser ut idag är det
kanske inte konstigt att människan idag även använder sig av medierna under sin
identitetsbildning. Det är bland annat på grund av de samhälleliga förändringarna som
människan har fått ändra på det sätt som han/hon bildar sin identitet på, det som förr var
viktigt för att individerna kunde bilda sig en identitet har idag bytts ut mot andra värden. Att
använda medierna för sin identitetsbildning är relativt vanligt bland ungdomarna och det
börjar bli alltmer så att de använder sig utav vänner och medier för att få råd än som de gjorde
förr när de sökte sig till familjen och föräldrarna (T, Furth, I, Holmberg mm 2002:14). Att
söka sin identitet är en av de typer av utbyten som individen söker under sin
medieanvändning. Andra utbyten är: ”generell kunskap, socialisering och social interaktion,
delaktighet i samhället, eskapism och ”pleasure” samt strukturering utav tillvaron”. (M, Elliot
1997:81-82) De utbyten som individerna får av medierna styr på många sätt deras användning
av medierna, om de inte får något i utbyte använder de inte medierna och om de inte använder
dem så kan det påverka deras förtroende negativt. Tidigare forskning har bland annat visat att
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medieanvändningen på många sätt kan påverka vilket förtroende individen kommer att ha för
institutionen. (L, Weibull mfl 2003:210-211)

7.2.2 Ålder
Här kommer vi att ta upp de resultat som vi har fått fram angående ålderns betydelse då det
gäller förtroendet för de båda medieinstitutionerna. Vi tyckte att det var mycket relevant att
undersöka sambandet mellan ålder och förtroendet för medierna eftersom det i tidigare
forskning har framgått att åldern skall ha en större betydelse för förtroendet än både kön och
utbildning. (M, Elliot 1997:277) De resultat som vi har kommit fram till är att studenternas
ålder påverkar förtroendet för radio/TV men inte för dagspressen.
TABELL 5: VISAR SAMBANDEN MELLAN ÅLDER OCH FÖRTROENDET FÖR RADIO/TV. (PROCENT)

Tabellerna ovan visar på att det finns ett signifikant samband mellan förtroendet för radio/TV,
men dock inte för dagspressen som institution. När det gäller resultaten i tabell kan vi säga att
studenter mellan åldern 18-29 år visar på ett högre förtroende (41 procent per grupp) än de
över trettio år (38 procent). De som är över trettio år är dessutom den största gruppen som
uppger att de varken har stort eller litet förtroende (43 procent), medan 19 procent av dem
uppger att de har ganska eller mycket litet förtroende för radio/TV som institution. Men det är
dock de yngre studenterna, speciellt i åldersgruppen 18-23 år, som uppger sig ha ett lågt
förtroende för radio/TV. Detta kan förklaras genom att det är en mycket stor andel (43
procent) som uppger att de varken har ett stort eller litet förtroende.
Enligt Maria Elliots avhandling har ålder en inverkan på förtroendet för medieinstitutionerna,
men den har inte lika stor inverkan på radio/TV institutionen som den har för dagspressen
som institution. (M, Elliot 1997:270) Att ungdomarna har ett högre förtroende för speciellt
radio/TV som institution kan kopplas till att medieanvändningen på många sätt är relaterat till
förtroendet för medieinstitutionen. (L, Weibull mfl 2003:210-211) Även om inte
medieanvändningen är en förutsättning för att en individ skall kunna känna ett förtroende
påverkar detta dock förtroendet. Detta bland annat på grund av att det som människan idag
använder medierna för är att tillmötesgå sina egna behov och detta medför i sin tur att denne
förväntar sig ett specifikt utbyte av sin medieanvändning. (M, Elliot 1997:81-82)
Dessa utbyten kan kategoriseras i sex kategorier: ”generell kunskap, identitetsbildning,
socialisering och social interaktion, delaktighet i samhället, eskapism och ”pleasure” samt
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strukturering utav tillvaron”. (M, Elliot 1997:81-82) Dessa sex kategorier visar på den bredd
utav utbyten som individerna förväntar sig utav medierna. Hur de i sin tur förverkligar dessa
påverkar deras förtroende för institutionen. Individernas medieanvändning och deras krav på
utbyte kan ses som en del av människans livsstil. Ungdomarna ökade förtroende kan delvis
bero på att de tack vare deras livsstil använder sig utav medierna och att de får ett bra utbyte
av dem, vilken i sin tur påverkar deras förtroende för medieinstitutionen positivt. Att
studenterna känner ett förtroende för att medierna sköter sina uppgifter samt att de förmedlar
det som de vill ha är en förutsättning för att de skall ha ett förtroende för institutionerna. (R,
Lidskog mfl 2000:56)
Medierna har på många sätt vuxit fram i dagens samhälle som en samhällelig övervakare som
skall granska, informera och fungera som forum för samhället i stort. Institutionerna har med
andra ord sedan industrialiseringen och allt den har fört med sig har fått en viktig roll i
samhället. De är till och med en förutsättning för att samhället skall fungera i sin helhet, det
vill säga att demokratin fungerar. Människan är idag i behov av att känna en tillit och ett
förtroende till de institutioner som styr vårt samhälle, de har inte längre förutsättningarna att
ha kontroll över allting som rör sig i deras liv. Förutsättningarna för att överleva och klara sig
har förändrats radikalt sedan vi bodde i jordbrukarsamhällen, därför har individernas behov
förändrats. Giddens tar bland annat upp att människans ontologiska trygghetsbas har
förändrats, att individen förr baserade sin trygghet i den närmaste omgivningen utav släkt och
grannskap. Människan socialiserades in i den gemenskapen och genom religionen och andra
gamla traditioner byggdes individernas identiteter upp, som i sin tur talade om vem man var
och vad man förväntades arbeta med. Men idag har den unga människan tack vare
samhällsförändringarna fått basera sin trygghet på andra faktorer och värden. (L, Weibull
2002:1 Dagspresskollegiet nr.37) Eftersom de äldre generationernas kontroll över de ungas
identitetsbildande har minskat har medierna fått en allt större betydelse för den unga
människan (M, Elliot 1997:44-45) Enligt Giddens så har den identitetsbildande funktionen en
mycket stor betydelse för individens trygghet, vilket i sin tur påverkar det förtroende och den
tillit som individen kommer att ha mot sin omgivning även medierna.
Men vad har vi egentligen för förklaring till att de yngre studenterna har ett högre förtroende
än de äldre? Vi tror att det delvis kan bero på att ungdomarna är medvetna om att de är i
behov av att förlita sig på de institutioner som finns i samhället för att klara sig. De har sedan
barnsben förlitat sig på dessa medier, socialiserats in i dem och är på många sätt beroende av
dem. Mycket av den ontologiska tryggheten baseras på det som förmedlas genom
medieinstitutionerna. Medierna har bland annat visat sig vara en relevant omvärldsbevakare
då det gäller människor med låg grundläggande trygghet. (M, Elliot 1997:82) En annan
förklaring till varför studenterna kan ha olika förtroende för medieinstitutionerna är att
individen tolkar innehållet i medierna på olika sätt. Förtroendet kan skilja sig beroende på
vilken sorts kunskap som studenten har av mediet sedan tidigare, det vill säga vad denne har
för erfarenheter utav mediet i fråga (erfarenhetskunskap). (M, Elliot 1997:287) I vårt fall kan
de äldre studenterna, de över 30 år, ha en annan uppfattning om medieinstitutionerna på grund
av att de har mer eller en annorlunda erfarenhet av dessa.
Respondenternas olika syn på medieinstitutionerna kan även bero på de normer och
värderingar som studenterna har fått under sin uppväxt. (M, Elliot 1997:171) Ungdomarna i
dagens samhälle har på många sätt vuxit upp under andra förhållanden än de som är äldre, de
har därför påverkats av nittiotalets avreglerade och globala tidsanda. Vilket i sin tur har
medfört att deras värderingar har sin grund i andra värderingsmönster. (T Furth, I, Holmberg
mm 2002:12,18)
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7.2.3 Familjebakgrund
När det kommer till denna bakgrundfaktor, har tidigare forskning visat att människans sociala
samhällsklass är mycket avgörande för ifall individen över huvud taget skall studera på
högskola eller universitet. (A, Josefsson och L ,Unemo SOU 2003:37-38,48) Därför ville vi i
den här undersökningen studera om individernas familjebakgrund eller samhällsklass även har
en inverkan på individens förtroende för medieinstitutionerna. Vi kommer i den här delen att
gå in och redogöra för de resultat som vi har fått angående sambanden mellan studenternas
samhällsklass och förtroendet för de två medieinstitutionerna. Vi kommer sedan att förklara
våran syn på dessa samband och försöka ge en förklaring till varför det förhåller sig som det
gör.
TABELL 6: VISAR SAMBANDEN MELLAN FAMILJETYP OCH FÖRTROENDET FÖR DAGSPRESSEN.
(PROCENT)

I tabellen kan vi se att det finns ett signifikant samband mellan studenternas förtroende för
dagspressen och den uppväxtmiljö och samhällsklass denne kommer ifrån. Resultatet från
undersökningen visar på att de som kommer från högre tjänstemanna- och akademiker familj
har det högsta förtroendet (38 procent) för dagspressen som institution och det är relativt få
som anser sig ha ett ganska litet eller mycket litet förtroende. Den samhällsklass som allt som
allt uppvisar det lägsta förtroendet är de från arbetarklassen (arbetarfamilj), endast 25 procent
utav dessa litar mycket eller ganska mycket på dagspressen medan 38 procent uppger att de
har ett mycket litet eller ganska lite förtroende för att dagspressen skall sköta sina uppgifter.
De som kommer från en företagar-/Jordbrukarfamilj visar i sin tur på ett relativt jämnt
förtroende för institutionen. 33 procent uppger att de har ett mycket stort eller ganska stort
förtroende, 34 procent uppger att de varken har stort eller litet förtroende medan 33 procent
uppger att de har ganska litet eller mycket litet förtroende.
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TABELL 7: VISAR SAMBANDEN MELLAN FAMILJETYP OCH FÖRTROENDET FÖR RADIO/TV. (PROCENT)

Förtroendet för radio/TV institutionen skiljer sig ganska mycket från förtroendet för
dagspressen. För det första så finns det inte något signifikant samband mellan förtroendet för
denna institution och vilken familjetyp som studenten kommer ifrån. Men för att kunna
jämföra dessa dock intressanta samband har vi valt att ta med tabellen. Av resultatet kan man
döma att de flesta studenter har ett relativt stort förtroende för radio/TV som institution, alla
fyra familjetyperna uppger relativt höga procentandelar på mycket stort eller ganska stort
förtroende medan det är låga siffror när det gäller svarsalternativen ganska litet eller mycket
litet förtroende. Tjänstemannafamiljen samt höga tjänstemannafamiljer/akademikerfamiljer
uppvisar det högsta förtroendet och det är studenterna ur tjänstemannafamiljen samt företagar/jordbrukarfamiljen som uppvisar det lägsta förtroendet.
En orsak till denna skillnad mellan förtroende tror vi kan bero på att studenterna får olika
erfarenheter hemifrån. Dels ser individernas sociala miljö olika ut beroende på vart de växer
upp och sedan är deras värderingar och normer på många sätt olika beroende på
uppväxtmiljön. Individerna får även olika förutsättningar, erfarenheter och kunskaper
beroende på vart och hur de har växt upp. En student som har växt upp mitt i storstan i en
akademikerfamilj uppfattar förmodligen sitt liv och sin omgivning på ett annat sätt än en som
kommer från en arbetarfamilj. Den sociala uppväxtmiljön som man har växt upp i påverkar på
många sätt människan, dels har det kommit fram att de som kommer från studievana miljöer
har en större tendens att söka sig till högskolan/universitet än om det skulle vara tvärtom. (A
,Josefsson och L, Unemo SOU 2003:48)
De faktorer som i hög grad kan påverka förtroendet för medieinstitutionerna är de tankar och
föreställningar som utmärker studenten. Dessa får han/hon genom sin interaktion och
socialisation in i och med omvärlden. De normer och värderingar som denne anskaffar sig
främst under uppväxttiden, påverkar den syn som han/hon har på medieinstitutionen. (T,
Furth, I, Holmberg mm 2002:17) Maria Elliot tar bland annat upp i sin avhandling att
människan är ute efter ett utbyte under sin medieanvändning. Att individen i fråga får ett
utbyte under sin medieanvändning är i sig en förutsättning för att denne skall kunna känna ett
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förtroende för medieinstitutionen. Detta utbyte är i sin tur en utav de tre komponenter som
utgör grunden för hur förtroendet kommer att se ut för medieinstitutionen. Dessa tre
komponenter är: den kognitiva, emotiva och handlingsorienterade komponenten. De normer
och värderingar som ingår i studentens världsuppfattning påverkar individens krav på det
utbyte som han/hon förväntar sig få utav sin medieanvändning, det vill säga från medierna
och deras medieinnehåll. Det påverkar i hög grad förtroendet och genom att individen känner
en emotiv trygghet ger det i sin tur upphov till ett specifikt handlade, det kan till exempel vara
en fortsatt medieanvändning. (M, Elliot 1997:51-53)
Människan vill med andra ord ha ett utbyte med sin medieanvändning, hur detta utbyte ser ut
varierar i hög grad mellan olika individer beroende på deras värderingar och normer.
Medierna i sin tur har bara ett specifikt medieinnehåll och om detta inte kan uppnå de krav
som individen ställer på dem blir dennes förtroende för det specifika mediet lidande. Det är
därför som vi tror att studenternas förtroende kan variera beroende på vilken familj de
kommer ifrån. Anledningen till varför det inte finns något samband mellan förtroendet för
Radio/TV som institution och vilken familj som studenten kommer ifrån kan vara att
institutionen har ett större utbud och har bättre möjligheter att tillgodose de flestas behov.

7.2.4 Politiska åsikter
Tidigare forskning har visat att individernas politiska partisympati och ideologiska inriktning
påverkar i viss grad deras syn på institutionerna i allmänhet och på hur de ser på deras
samhälleliga funktion. (M, Elliot 1997:267,273) Därför anser vi att det är intressant att
undersöka hur dessa faktorer förhåller sig då det gäller förtroendet för medieinstitutionerna.
Vi baserade våran hypotes på dessa uppgifter och genom våra resultat har vi sett att hypotesen
stämmer! De politiska åsikterna har ett samband med det förtroende som individen har för
institutionerna, dagspress och radio/TV.
TABELL 8: VISAR SAMBANDEN MELLAN STUDENTERNAS POLITISKA INTRESSE OCH DERAS
FÖRTROENDE FÖR DAGSPRESSEN. (PROCENT)

49

Utav den här tabellen kan vi utläsa att det finns ett signifikant samband mellan intresset för
politik och det förtroende de har för dagspressen. Det är svårt att uttyda hur sambandet ser ut i
den här tabellen. De som har högst förtroende för dagspressen är de personer som anser sig
vara ganska (35 procent) eller inte särskilt intresserade (34 procent) utav politik. Medan de
som är mycket intresserade utav politik är de som har minst förtroende för dagspressen som
institution. De som har ett stort intresse för politik har därmed ett mycket lågt förtroende för
dagspressen, 28 procent uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende medan 46
procent uppger att de har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för dagspressen.
TABELL 9: VISAR SAMBANDEN MELLAN STUDENTERNAS POLITISKA INTRESSE OCH DERAS
FÖRTROENDE FÖR RADIO/TV. (PROCENT)

När det kommer till förtroende för radio/TV är signifikansen i sambanden något lägre men de
är fortfarande signifikanta. De studenter som uppger att de har ett mycket eller ganska stort
förtroende för radio och TV är inte alls är intresserade av politik (42 procent). De som inte
särskild är intresserade av politik ligger på 41 procent och de som är ganska intresserade av
politik ligger på 41 procent. De som har varken stort eller litet förtroende för radio och tv är
studenter som inte särskild är intresserade av politik. I det hela kan man säga att studenter
med ett högt förtroende för radio och TV inte har något större intresse för politik, medan de
studenter som är mycket intresserade av politik har ett lågt förtroende för radio och TV, där
siffran för dem uppgår till 32 procent.
För att kunna förklara sambandet mellan studenternas förtroende för radio/TV och deras
politiska åsikter, har vi tänkt och gå in på några teorier som vi tror kan ha en inverkan. Den
första faktorn rör egenskaperna hos institutionerna och handlar närmare om den verksamhet
som bedrivs utav medierna. Beroende på hur medierna sköter sina samhälleliga uppgifter
påverkas individernas förtroende för dem. Den andra faktorn handlar om de förändringar som
berör själva individerna som i sig kan påverka institutionsförtroendet. De demografiska
variabler som genus, ålder, utbildning och boendeort kan förändra själva basen för
förtroendet, samtidigt kan de individuella egenskaperna påverka uppfattningen om hur
medierna ska värderas. Den sista faktorn som kan påverka förtroendet för medier är det
samhälleliga opinionsklimatet och den rådande tidsandan. Här kommer mediernas betydelse
som samhällsbevakare in i bilden. Dessutom kan mediernas roll och hur de sköter sina
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uppgifter styra synen på medierna och därmed få konsekvenser för förtroendet för
medieinstitutionerna. (M, Elliot 1997:202)
Om vi refererar den första faktorn till studenterna och deras låga förtroende för radio och TV i
relation till det mycket stora intresset för politik, så måste de studenter som har ett intresse för
politik vara insatta i politiska ämnen och därmed vara mer kritiska i sitt förhållningssätt till
medierna som institution, som i sig leder att de har ett lägre förtroende för radio och TV. Om
personen i allmänhet är insatt i politik så känner man för det mesta hur samhället fungerar,
man har någorlunda kännedom om medieinstitutionernas sätt att fungera. Oftast känner man
även till mediernas verksamhet och deras normer samt mediernas orientering mot politiker.
Dessutom känner man även till mediernas sätt att företräda sin publik eller allmänheten inför
myndigheter eller beslutsfattare, hur de granskar makthavare och hur de fungerar i sitt sätt att
förmedla budskap mellan publik och politik. Det är därmed erfarenhetskunskapen som styr
individernas förtroende som han/hon har om omgivningen samt medieinstitutionen i fråga.
Dock skall vi inte glömma att tidigare forskning har visat att människan tenderar att visa ett
högre förtroende för enskilda medietyper istället för institutioner! (M, Elliot 1997:280) Samt
att det har visat sig att de människor som känner en delaktighet med det omgivande samhället
även visar på ett högre förtroende för enskilda institutioner. (T, Österman 1999:3)
En person som är insatt i samhället och i det politiska livet är medveten om och har ofta
kunskap om de missförhållanden som finns i samhället. Den befintliga kunskapen bidrar i sin
tur att människan har större krav på det utbud som står till buds. Vilket i sin tur påverkar deras
förtroende för institutionerna i sig. För dessa personer blir trovärdigheten en viktig
förutsättning för att medierna skall få individernas förtroende. Detta gäller i allmänhet men i
synnerhet när det är kaotiskt i omvärlden, då ökar både behovet och kraven på medierna. (M,
Elliot 1997:202) Det är då de blir som mest utvärderade, hur de sköter sig då är avgörande för
förtroendet. Speciellt eftersom det bland annat är den upplevda kunskapen, öppenheten samt
ärlighet som påverkar hur förtroendet kommer att se ut. (R, Lidskog mfl 2000:63)
Slutsatsen av detta kan vara att de studenter som inte är insatta i politik inte har så stor
kännedom om mediernas sätt att arbeta på och hur de utför sina samhälleliga uppgifter. I
allmänhet kan de känna till det, men när man har stort intresse för politik då bör man besitta
mera kunskap om ämnet ifråga.

7.2.5 Sammanfattning av frågeställning 2
Av de resultat som vi har fått utav vår studie kan vi då se att studenternas förtroende för
dagspressen har ett signifikant samband då det kommer till de demografiska faktorerna: kön,
familjetyp och politiskt intresse. Resultaten visar på att det är kvinnorna som har ett högre
förtroende för dagspressen än männen och att den samhällsklass som studenten har växt upp i
har en påverkan på förtroendet. Det är de ur arbetarfamilj som har sammanlagt det lägsta
förtroendet medan de ifrån högre tjänstemanna eller akademikerfamilj är den grupp som
uppvisar det högsta förtroendet. Den familjetyp som är mest neutral är de ifrån ett företagareller jordbrukarhem medan det är en aningen fler ifrån en tjänstemannafamilj som uppger att
de har ett högt förtroende än varken stort eller litet respektive ganska litet eller mycket litet
förtroende.
När det gäller politik har vi kommit fram till att de politiska åsikterna inte har något
signifikant samband med resultaten men att studenternas politiska intresse har ett samband
med vad de har för förtroende för dagspressen som institution. De som har ett mycket stort
intresse för politik är även den grupp som i sin helhet har det lägsta förtroendet för
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dagspressen medan de som uppger att de inte har något politiskt intresse har i sin helhet ett
högre förtroende.
När det gäller förtroendet för radio/TV har vi kommit fram till att det finns signifikant
samband till tre utav de demografiska faktorerna som vi har valt att ta upp, nämligen kön,
ålder samt politiskt intresse. När det gäller kön, är det återigen kvinnorna som uppger sig ha
det högsta förtroendet för radio/TV, det är bland annat enbart 19 procent av kvinnorna som
uppger att de har ett ganska eller mycket lågt förtroende. När det gäller åldern fanns det som
sagt inte något samband mellan denna faktor och förtroendet för dagspressen men det finns
dock ett signifikant samband mellan studenternas ålder och förtroendet för radio/TV. I sin
helhet kan vi säga att studenter mellan åldern 18-29 år visar på ett högre förtroende än de över
trettio år. De som är över trettio år är dessutom den största gruppen som uppger att de varken
har stort eller litet förtroende, medan 19 procent av dem uppger att de har ganska eller mycket
litet förtroende för radio/TV som institution. Men det är dock de yngre studenterna, speciellt i
åldersgruppen 18-23 år, som uppger sig ha ett lågt förtroende för radio/TV. Detta kan
förklaras genom att det är en mycket stor andel som uppger att de varken har ett stort eller
litet förtroende.
Återigen visade resultaten på att det inte finns något samband mellan studenternas politiska
åsikter och deras förtroende för radio/TV men det finns dock samband mellan denna
institution och det politiska intresset. Men här är dock inte sambanden lika tydliga som för
dagspressen. I sin helhet kan vi se att de som inte har något särskilt intresse eller inget intresse
alls uppvisar en aningen högre förtroende än de som har mycket eller ganska stort politiskt
intresse. Det är även denna grupp som uppger sig ha det lägsta förtroendet för institutionen.
De samband som inte uppvisade sig vara signifikanta är då de politiska åsikterna samt
studenternas samhällsklass/familjetyp.
Någonting som vi personligen har funderat på då det gäller dessa signifikanta samband är hur
det kommer sig att till exempel ålder och familjetyp, kan ha ett signifikant samband till en av
institutionerna men inte till den andra? Den förklaring som vi kunde komma fram till var att
de specifika institutionernas funktion samt egenskaper är avgörande.

7.3 Analys utav frågeställning 3: Har studenternas utbildningsval någon inverkan på
förtroendet för de båda medieinstitutionerna?
I det här delkapitlet kommer vi att analysera de resultat som vi har fått angående
utbildningens effekt på förtroendet för medieinstitutionerna dagspress och radio/TV. Vi
kommer att försöka se vilka faktorer i studenternas utbildning som kan ha en inverkan på
förtroendet och samtidigt försöka förklara varför det förhåller sig som det gör.
För att se ifall förtroendet skiljer sig mellan olika studenter har vi valt att koncentrera oss på
följande faktorer; nämligen hur långt de har gått i sin utbildning, vilket område de utbildar sig
inom, vilken sort utbildning de går samt om de har studerat på universitet tidigare!
I analysen kommer vi som tidigare att koncentrera oss på de korstabeller som har visat sig
vara signifikanta, men ifall vi anser att en tabell är intressant trots att den inte är signifikant tar
vi upp den.

7.3.1 Utbildningsnivå
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För att få ett grepp om ifall förtroendet skiljer sig mellan studenterna har vi börjat med att se
hur förtroendet skiljer sig mellan nybörjar studenterna och sista års studenterna. Hypotesen
bakom denna tabell är att sista års studenterna borde ha ett mindre förtroende för
medieinstitutionerna eftersom de har kommit längre i sin utbildning samt att de därmed har en
större kunskap och förmodligen ett mer kritiskt synsätt än nybörjarstudenterna. För att få detta
svar valde vi att korsköra de två variablerna som innefattar förtroendet för
medieinstitutionerna med enkätvariabeln. Det vill säga den variabel som uppger om de har
fyllt i den lila enkäten (nybörjarstudenterna) eller den blåa enkäten (sista års studenterna).
TABELL 10: VISAR SAMBANDEN MELLAN STUDENTERNAS UTBILDNINGSNIVÅ OCH DERAS
FÖRTROENDE FÖR DAGSPRESSEN. (PROCENT)

TABELL 11: VISAR SAMBANDEN MELLAN STUDENTERNAS UTBILDNINGSNIVÅ OCH DERAS
FÖRTROENDE FÖR RADIO/TV. (PROCENT)
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Resultaten i korstabellerna visar på klara skillnader, dels då det gäller mellan
studentgrupperna men det finns även skillnader då det gäller förtroendet för de olika
medieinstitutionerna. Något som är intressant att påpeka är dock att sambanden enbart är
signifikanta då det kommer till sambanden mellan förtroendet för dagspressen och de två
studentgrupperna. Men vi har valt att ta med tabell 10 för att vi anser att resultaten trots allt är
intressanta.
När det kommer till förtroendet för dagspressen ser vi att det är nybörjarstudenterna som är
den grupp som innehar det största förtroendet. 33 procent utav gruppen har ett mycket stort
eller ganska stort förtroende, 36 procent har varken stort eller litet förtroende och 31 procent
har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för dagspressen som institution. Skillnaderna
mellan procentenheterna är inte stora men med tanke på sista års studenternas resultat kan
man se att det finns vissa skillnader. Av dessa uppger enbart 29 procent att de har ett mycket
stort eller ganska stort förtroende, lika många har varken stort eller litet förtroende men hela
42 procent uppger att de har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för dagspressen som
institution. Med andra ord kan man säga att våran hypotes stämmer genom att
nybörjarstudenterna har ett högre förtroende än sista års studenterna som visar på ett större
missnöje. Det finns även ett signifikant samband mellan utbildningsnivån och förtroendet för
dagspressen. När det gäller tabell 11 ser vi dock att det som sagt inte finns något signifikant
samband mellan förtroendet för radio/TV som institution och studentgrupperna. Därför
kommer vi inte att gå in närmare på den än att berätta att nybörjarstudenterna återigen ser ut
att ha det högsta förtroendet men det är även nybörjarstudenterna som innehar det lägsta
förtroendet för radio/TV som institution. Av tabellen kan man även uttyda att
nybörjarstudenterna har ett högre förtroende (41 procent) för radio/TV än för dagspressen (33
procent).

Att det skulle finnas vissa skillnader mellan dessa två grupper antog vi redan från början. Vi
tror att det dels beror på att de båda grupperna har olika erfarenheter med tanke på hur långt
de har kommit i sin utbildning. Detta grundar vi bland annat på att det står i högskolelagen att
studierna skall bidra med att studenten får träning i självständigt och kritiskt tänkande. (Lag
2001:1263) Eftersom sista års studenterna har studerat under en längre tid borde de ha fått
mer träning och därmed blivit mer kritiska till det som förmedlas från omvärlden, även då
från medieinstitutionerna. Vad som ligger bakom denna tanke är bland annat våra egna
erfarenheter från våran utbildning.
En annan orsak kan även vara att de som har studerat under en längre tid har en större
erfarenhet (erfarenhetskunskap) då det gäller medier och det som förmedlas via dem. Genom
utbildning får vi en bredare kunskap om det ämne som vi skall förväntas studera men även
kunskap om vår omvärld. De erfarenheter som präglar studenterna kommer i sin tur att
påverka deras förtroende för medieinstitutionerna. (M, Elliot 1997:287) Genom sin erfarenhet
antar vi även att de får högre krav på de utbyten de förväntas få genom sitt medieanvändande.
De utbyten som tas upp i allmänhet är ”generell kunskap, identitetsbildning, socialisering och
social interaktion, delaktighet i samhället, eskapism och ”pleasure” samt strukturering utav
tillvaron”. (M, Elliot 1997:81-82) Genom att använda sig utav medierna får individen dessa
utbyten. Vi tror dock att de som har en högre utbildning eller har gått längre i sin utbildning
har genom sina erfarenheter högre krav på dessa utbyten, de kan även vara i behov utav en
annan sorts utbyte än de som precis har påbörjat sin utbildning. Det finns vad vi anser en
allmän syn bland akademiker att det som sänds via de flesta medier inte är av tillräcklig
kvalitet för att de skall ta del utav utbuden på dem. Att inte använda sig utav eller i alla fall
inte erkänna att de använder sig utav till exempel TV ses som en statusgrej inom
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akademikervärlden. Socialiseringen och de medföljande tankesätten erhålls på många sätt
genom den utbildning som man har genomgått. Att sistaårs studenterna har ett lägre
förtroende kan eventuellt härledas till att de genom sin utbildning har socialiserats in i vissa
tankesätt, som i sin tur kan påverka deras syn på medierna och deras utbud.

7.3.2 Utbildningsgång
Vi har visat på att det finns skillnader mellan de två studentgrupperna, nybörjarstudenter och
sista års studenter, då det gäller deras förtroende för medieinstitutionerna. Men hur förhåller
det sig då det gäller deras val utav utbildningsgång?
TABELL 12: VISAR SAMBANDEN MELLAN STUDENTERNAS UTBILDNINGSGÅNG OCH DERAS
FÖRTROENDE FÖR DAGSPRESSEN. (PROCENT)

Av tabellen kan vi uttyda att det finns ett signifikant samband (-,084) mellan dessa två
variabler och att resultatet tyder på att de som läser ett program har ett högre förtroende för
dagspress institutionen än de som läser fristående kursen på dag- eller kvällstid.
35 procent utav de som läser på ett program uppger sig ha ett mycket eller ganska stort
förtroende, lika många anser att de varken har stort eller litet förtroende medan 30 procent
uppger att de har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för dagspress institutionen. De
som läser fristående kurs kväll är egentligen den grupp där minst respondenter uppger sig ha
ett ganska litet eller mycket litet förtroende, men den största gruppen (41 procent) uppger sig
dock ha varken stort eller litet förtroende. När det kommer till dem som läser fristående kurs
på dagtid ser vi på tabellen att hela 39 procent uppger sig ha ett lågt förtroende för
dagspressen. Av dessa resultat kan man därmed se att det finns ett samband mellan
utbildningsgång och det förtroende man har för dagspressen.
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TABELL 13: VISAR SAMBANDEN MELLAN STUDENTERNAS UTBILDNINGSGÅNG OCH DERAS
FÖRTROENDE FÖR RADIO/TV. (PROCENT)

När det gäller förtroendet för radio/TV som institution kan vi se att det finns ett signifikant
samband mellan dessa variabler samt att man kan se att de som läser fristående kurs på
kvällstid och de som läser på ett program innehar det största förtroendet för institutionen. Och
de som har minst förtroende är de som läser fristående kurs på dagtid. Något annat som är
utmärkande är att enbart 16 procent utav de som läser på kvällstid uppger att de har ganska
litet eller mycket litet förtroende för radio/TV som institution. Genom att det är många i den
här gruppen som har ett högt förtroende för institutionen samt att många uppger att de varken
har stort eller litet förtroende, anser vi att det är den här gruppen som är de som har störst
förtroende för radio/TV som institution.
Vi tror att olika typer utav människor söker sig till de olika utbildningsformerna. Vi har en
hypotes bland annat om att de som läser fristående kurser (dag och kväll), är mer
självständiga i sin natur och vill på många sätt gå sin egen väg än de som läser ett färdigt
program. Dessa har även en mer kritisk syn på medieinstitutionerna eventuellt kan ha läst ett
flertal olika kursen och att de därigenom har fått en större erfarenhet utav sin omgivning. De
som läser fristående kurs kvälls tid är eller kan vara sådana personer som läser extra, då de
eventuellt har en familj eller arbetar. Vad som än karaktäriserar studenterna har de dock
någonting gemensamt, alla har olika erfarenheter från sin omgivning och sina liv.

7.3.3 Tidigare studier
Medan vi bearbetade den här undersökningen har vi försökt tänka ut de variabler som
möjligtvis kan ha en påverkan på studenternas förtroende för de två medieinstitutionerna. Det
som vi kom att tänka på var som vi tagit upp tidigare i detta delkapitel, är till exempel vilken
sorts utbildningsgång de går samt hur långt de har kommit i sin utbildning. För att arbeta
vidare och se vilka andra faktorer som kan påverka förtroendet kom vi att tänka på tidigare
studier. Vi satte upp en hypotes om att de som studerat tidigare bör ha ett mindre förtroende
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för institutionen, detta på grund av den kunskap och det kritiska tänkandet som många
studenter tar an under sin studietid. För att testa våran hypotes tog vi fram följande tabeller:
TABELL 14: VISAR SAMBANDEN MELLAN TIDIGARE STUDIER OCH STUDENTERNAS FÖRTROENDE FÖR
DAGSPRESSEN. (PROCENT)

När vi analyserade tabellerna såg vi att det enbart fanns ett signifikant samband i ett av dem,
det som gällde förtroendet för dagspressen. Tabellen visade att de som bedrivit studier
tidigare hade ett högre förtroende för dagspressen än de som inte bedrivit studier tidigare. Av
dem som bedrivit studier tidigare var det 36 procent som uppgav att de hade mycket stort eller
ganska stort förtroende för dagspressen medan 38 procent utav dem som inte hade studerat
tidigare hade ett ganska litet eller mycket litet förtroende. Därmed blev våran hypotes
falsifierad. När det gäller sambanden mellan förtroendet för radio/TV och tidigare
universitetsstudier var sambanden som sagt inte signifikant. Men även där visade sambanden
på att de som tidigare bedrivit studier på universitets/högskolenivå har ett högre förtroende för
medieinstitutionen radio/TV.
Vi tror dock att dessa samband beror på att studenternas erfarenhetskunskap kan varierar
beroende på om de har studerat tidigare eller inte. Det vill säga att de erfarenheter som
studenterna har fått genom sin utbildning styr det förtroende som han/hon har för dagspressen
(M, Elliot 1997:287). Dock står vi lite frågande ifall det är denna faktor som är avgörande,
eftersom nybörjarstudenterna är de som uppger sig ha det högsta förtroendet då det gäller
radio/TV. Men eftersom det inte framgår i undersökningen ifall nybörjarstudenterna tidigare
bedrivit studier, anser vi dock att erfarenhetskunskapen kan ha en påverkan på vad man har
för förtroende. I det här fallet tänker vi dock först och främst på den kunskap som man får
genom sin utbildning inte den man får genom sitt vardagliga liv.
Våran grundläggande hypotes byggde från början på att vi trodde att studenterna skulle ha ett
lägre förtroende eftersom de förhoppningsvis hade fått en mer kritisk syn på omvärlden
genom sin utbildning. Men även de här resultaten visar på att vår hypotes är felaktig, det är de
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som har studerat som har det högsta förtroendet. Det kan i och för sig bero på att ett kritiskt
synsätt inte behöver betyda att man har ett högt förtroende samt att institutionerna består utav
flera olika medietyper så även om studenterna skulle vara med kritiska till vissa kanaler eller
tidningar behöver det inte betyda att deras förtroende för hela institutionen är låg.

7.3.4 Sammanfattning frågeställning 3
Det vi har kommit fram till då det gäller signifikanta samband mellan studentgruppen och
förtroendet för dagspressen samt radio/TV som institution är följande. Då det gäller
studenternas förtroende för dagspressen och deras utbildning kom vi fram till att det fanns ett
signifikant samband då det gäller hur långt de har studerat, det vill säga om de är
nybörjarstudenter eller sista års studenter. Men vilken sorts utbildning de har valt (fristående
kurs dag, fristående kurs kväll, program) har också en betydelse samt om de har studerat
tidigare vid ett universitet eller en högskola. Av resultaten kan man uttyda att de som är
nybörjarstudenter vis den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har ett
högre förtroende för dagspressen än de som är sista års studenter. Och de som läser program
har ett högre förtroende för dagspressen än de som läser fristående kurs (dag samt kväll) och
därmed är även de som läser fristående kurs dag mer kritiska än de två andra kategorierna.
Sedan har det även visat sig att de som har bedrivit tidigare studier har ett högre förtroende än
de som inte har läst tidigare.
Då det gäller förtroendet för radio/TV har vi kommit fram till liknande resultat. Det är
nybörjarstudenterna som har ett högre förtroende än sista års studenterna medan det är de som
läser fristående kurs dag som är mer kritiska till radio/TV än de som läser fristående kurs
kväll eller på ett program. Dock finns det inte lika stora skillnader här, det är lika många på
fristående kurs kväll och på program som anser sig ha ett mycket högt eller ganska högt
förtroende för radio/TV. Men ifall man sedan skall räkna med dem som varken har stort eller
litet förtroende är det de som läser fristående kurs kväll som dominerar. När det gäller tidigare
studier finns det inte något signifikant samband till deras förtroende.
Vad är då slutsatsen av dessa resultat? Det visar att en del faktorer som vi trodde skulle ha en
relevans då det gäller förtroendet för medieinstitutionerna inte hade det, det gäller bland annat
utbildningsområdet. Vi trodde bland annat att studenternas utbildningsområde skulle ha en
betydelse då det kommer till förtroende, men så visade det sig inte vara. Vilket område man
utbildar sig inom har därmed inget signifikant samband. Vi trodde dock det eftersom vi hade
en hypotes om att den kunskap man fick genom utbildningen skulle ha en inverkan på
förtroendet, det vill säga att de som till exempelvis läser medie- och
kommunikationsvetenskap skulle vara mer kritiska till det som man tar del av genom
medieinstitutionerna. Men som vi tidigare har nämnt i analysen, förstod vi senare att denna
kritiska inställning inte har något samband med vad man har för förhållningssätt till hela
institutionen. Den nya hypotesen har dock bekräftats genom hela studien.
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8. Slutdiskussioner
I det här kapitlet kommer vi att diskutera de resultat som vi har fått fram samt att dela med
oss av våra egna åsikter kring den här studien. Vi kommer bland annat att ge förslag på
förändringar som kan genomföras på Student-SOM 2002.

8.1 Våra frågeställningar
I början av vår studie hade vi vissa förväntningar på de resultat som vi skulle få av vår studie.
Vi hade till exempel hypoteser om att studentgruppen, och då speciellt sista års studenterna,
skulle ha ett lågt förtroende för medieinstitutionerna. Den här hypotesen byggde vi på våra
egna erfarenheter, vi antog att ett kritiskt förhållningssätt till det som förmedlades via
medierna automatiskt skulle leda till att studenterna skulle ha ett lågt förtroende. I vår analts
kom vi dock farm till att detta inte stämmer. Vi kom då fram till att ett kritiskt förhållningssätt
inte behöver betyda att man har ett lågt förtroende för medieinstitutionerna i sin helhet, utan
respondenterna kan vara kritiska till en medietyp (till exempel Tv4) men ändå ha ett
förtroende för radio/TV i sin helhet. I dag finns det ett gigantiskt stort urval av olika
medietyper (tidningar, kanaler etc) och ifall en person är kritiska till en del, då det gäller
innehåll etc, behöver det inte betyda att de inte har förtroende för hela institutionen.
Men det visade sig att även andra hypoteser som vi satte upp inför vår analys var felaktiga,
men det betyder dock inte att vi tycker att våra resultat är ointressanta, snarare tvärt om.
När det gäller frågeställning två, där vi vill gå in och se hur olika demografiska faktorer har
för inverkan på förtroendefrågan, kom vi fram till att: kön, ålder, familjetyp (social bakgrund)
och politiska åsikter har en inverkan. Men faktorer såsom bostadsort och uppväxt ort inte hade
någon inverkan på förtroendet för medieinstitutionerna. Resultatet var intressant eftersom vi
hade en liten hypotes om att människor från mindre bostadsorter skulle ha ett högre
förtroende för medieinstitutionerna eftersom de oftast visar på ett större allmänt förtroende än
de som kommer från större bostadsorter. Att studenterna har olika demografiska
bakgrundsfaktorer kan även ha en inverkan på de skillnader som finns i frågeställning tre.
När det gäller frågeställning tre ville vi ha reda på ifall olika faktorer som är kopplade till
utbildningen har en påverkan på förtroendet. Vår studie visade att tre olika faktorer har en
inverkan: utbildningsnivån, utbildningsgången (det vill säga om de läser dag-, kvällskurs eller
på ett program) samt tidigare studier. Något som inte hade någon inverkan var
utbildningsområdet, det var ett svar som vi inte hade väntat oss. Inför studien hade vi en
hypotes om att studenterna utbildningsval skulle ha en inverkan, vi baserade hypotesen på
våra egna erfarenheter av att vi i vår utbildning har fått en kritisk syn på medieinstitutionerna
och med det i bakhuvudet drog vi en slutsats om att alla utbildningar förmodligen inte har fått
samma utbildning och syn på medierna.
När det gäller de olika gruppernas syn på förtroendet för medieinstitutionerna, till exempel
mellan nybörjarstudenternas syn respektive sista års studenterna kan även förklaras genom att
de två gruppernas demografiska sammansättning kan vara olika. Detsamma kan gälla de som
läser olika typer av utbildning, det vill säga om de läser dag-, kvällskurs eller program.
Sammansättningen i gruppen kan bland annat variera när det gäller ålder, kön,
familjetyp/social bakgrund som i sin tur påverkar studentgruppens förtroende för
medieinstitutionerna. De som läser kvällskurs kan till exempelvis bestå av en äldre
studentgrupp som lever i en helt annan livssituation än den yngre studentgruppen, de kan till
exempelvis vara män eller kvinnor som studerar vid sidan av sina arbeten eller ensamstående
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mammor. Vilken livssituation man än lever under kommer att påverka dennes syn på
omvärlden även då medieinstitutionerna. Styrelsen för psykologiskt försvar har bland annat
kommit fram till ett resultat som visar på att de människor som känner sig delaktiga i
samhället har ett högre förtroende än de som inte känner sig delaktiga. (Österman 1999:3)
Det är även i samband med den sista frågeställningen som vi vill ge ett förslag till fortsatt
forskning, det skulle vara intressant att utveckla vårt arbete och eventuellt göra en djupare
jämförelse mellan studenternas förtroende och allmänhetens förtroende. För att sedan på så
vis kunna dra slutsatser kring hur utbildning påverkar förtroendet för medieinstitutionerna.
Sedan kan man även genomföra en studie där man vill jämföra studentgruppens förtroende
mellan olika år, det vill säga undersöka utvecklingen av förtroendet och se ifall det har skett
några förändringar. Vi hoppas dock att vår studie kommer att ligga som grund till dessa
fortsatta studier och att någon i framtiden kommer att ha en användning av våra resultat. Men
för att kunna utveckla forskningen kring studentgruppens förtroende för medieinstitutionerna
krävs det att undersökningarna blir mer utvecklade än den som SOM-institutet genomför
genom Student-SOM 2002. Vi kommer därför att i nästa del gå in och ge förslag till
förändringar som SOM-institutet skulle kunna genomföra.

8.2 Kritik mot Student-SOM 2002
Något som vi genomgående saknar i det material som vi har använt oss av är mer och fler
utvecklade frågor kring medieanvändning och förtroendet för medieinstitutionerna. Ifall
Student-SOM hade varit lika utvecklad som SOM-institutets RIKS-SOM undersökning 2002,
hade vi haft möjligheten att få en mer nyanserad bild utav studenternas förtroende. Vi fick
bland annat hoppa över en intressant frågeställning som vi hade på grund av att det saknades
material för den frågeställningen i Student-SOM 2002. Vi ville då ta reda på ifall
studentgruppens medieanvändning hade någon inverkan på förtroendet för
medieinstitutionerna. Det finns en fråga i enkäten, fråga nummer 36- Hur ofta tar du del av
nyheter i följande medier, men eftersom frågan enbart innefattar nyheter ansåg vi att denna
inte var tillräcklig. Först och främst på grund av att alla inte tar del av nyheterna, men att de
ändå kan ta del av någonting annat som medietyperna förmedlar. Därför tycker vi att det inte
hade gett oss de svar som vi var ute efter samt att resultaten hade varit mycket missvisande,
med tanke på den frågeställning som vi hade tänkt ta med. I RIKS-SOM 2002 är frågorna
kring medierna som sagt mer utvecklade, de tar till exempel upp hur ofta man tar del utav
tidningar, radio och tv. Samt frågor kring deras åsikter kring medierna och vad de tar del av i
medierna etc. Sådana typer av frågor hade gett oss möjligheten att utveckla vår studie mer och
eventuellt fått fler intressanta resultat, särskilt med tanke på medieanvändningen. Med tanke
på att vi från början funderade på att genomföra en studie på materialet från RIKS-SOM anser
vi dock att vi ändå har tagit rätt beslut. Trots att RIKS-SOM 2002 har fler frågor som vi kunde
ha använt i vår studie, så är detta material mycket genomarbetat av forskarvärlden, genom att
istället använda oss av Student-SOM 2002 samt att koncentrera oss på studenterna har vi haft
möjligheten att genomföra en studie som inte har genomförts tidigare. Men vi anser dock att
det i framtiden skulle vara mycket intressant ifall SOM-institutet kunde genomföra en
liknande undersökning på studenterna som de gör på allmänheten (RIKS-SOM). Vi tycker att
det är viktigt och intressant att studera detta eftersom det kan ge oss en inblick i hur
studentgruppen har för opinioner kring medieinstitutioner, men även inom andra områden.
Vår tanke är att en specifik grupp av samhället söker sig till studier på så hög nivå, därför är
det intressant att se hur denna sammansättning av människor skiljer sig från allmänheten.
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8.3 Litteratur kritik
Som utgångspunkt i vårt arbete har vi använt oss utav Maria Elliot´s Avhandling –
Förtroendet för medierna. Trots att avhandlingen koncentrerar sig på allmänhetens förtroende
för medierna anser vi att hennes resultat är av största intresse för oss. Vi anser att hon har
kommit fram till flera intressanta resultat samt att ämnet i hennes avhandling är ytterst
intressant, men med tanke på vad vi själva har studerat kanske denna åsikt inte kommer som
en överraskning. Vi anser att vi har haft en stor hjälp av denna bok under vår studie, men
samtidigt har den även krånglat till det rejält för oss flera gånger. Vi har haft väldigt svårt med
att tyda vad Maria Elliot egentligen har menat med sina teorier, därför har vi på många sätt
fått dra våra egna slutsatser kring det som har varit mest relevant i hennes avhandling. Vi
anser att det hade varit mycket bättre ifall avhandlingen hade varit mer läsarvänlig, till
exempel om språkbruket hade varit enklare. På så sätt hade avhandlingen varit mycket enklare
och mer intressant, för att vara ärliga fick denna avhandling oss att tappa intresset en aning för
det här intressanta och alltid aktuella ämne.
När det gäller den tidigare forskning som vi har kommit fram till, är den baserad på
allmänhetens förtroende för medieinstitutionerna. Vilket i sig har varit intressant eftersom det
på många sätt ger en bakgrund och en inblick i den forskning som tidigare bedrivits inom
ämnet. Men som vi tidigare har nämnt finns det, i alla fall vad vi vet, ingen forskning kring
studentgruppens förtroende för medieinstitutionerna. Det har på ett sätt varit trist men tack
vare det har vi kunnat genomföra en studie som har en hög kumulativitet eftersom det knappt
finns någon forskning kring det här. Därför hoppas vi att vår studie kommer att vara
användbar för andra i framtiden, och vi hoppas att andra kommer att studera vårt ämne samt
att de tycker att våra resultat är intressanta.
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9. Sammanfattning
Målet med den här studien har varit att undersöka vad nybörjarstudenterna samt sista termins
studenter vid den samhällsvetenskapliga fakulteten har för förtroende för våra
medieinstitutioner. Syftet som vi satte upp inför studien var att undersöka studenternas
förtroende för dagspressen samt radio/TV som institution. De tre frågeställningarna som vi
har strävat efter att besvara är:
• Vilket förtroende har studenterna för medieinstitutionerna?
• Påverkas studenterna förtroende av demografiska faktorer?
• Har studenternas utbildningsval någon påverkan på förtroendet för medierna?
För att besvara syftet med vår studie har vi använt oss av en redan befintlig kvantitativ
undersökning som har genomförts utav SOM-institutet, nämligen Student-SOM 2002.
Populationen i Student-SOM 2002 bestod av de studenter som läste första samt sista terminen
på en fristående kurs eller ett program vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet. De två studentgrupperna fick besvara var sin enkät, som innehöll delvis
liknande men även skiftande frågor. Trots att vi har varit bundna till undersökningens frågor
och svarsalternativ anser vi att vi har lyckats att besvara våra frågeställningar och det syfte
som vi hade med studien.
Inför vår första frågeställning och även genomgående i vår studie satte vi upp en hypotes om
att studenterna skulle ha ett mindre förtroende för medieinstitutionerna än vad resultatet
visade. Vi kom dock fram till att studenterna har ett högre förtroende för dagspressen än för
radio/TV som institution. Det var bland annat 32 procent av studenterna som uppgav att de
hade ett mycket stort eller ganska stort förtroende för dagspressen medan förtroendet för
radio/TV låg på 40 procent. Den stora skillnaden är dock att enbart 23 procent uppger att de
har ett ganska lågt eller mycket lågt förtroende för radio och TV som institution medan 34
procent uppger att de har ett ganska lågt eller mycket lågt förtroende för dagspressen som
institution.
När det gäller frågeställning två kom vi fram till att en del av de demografiska faktorerna som
vi hade valt ut har ett samband med vilket förtroende man har för medieinstitutionerna! Kön,
ålder, familjetyp/samhällsklass samt politiskt intresse visade alla på ett signifikant samband
till förtroendet medan uppväxtorten inte hade någon betydelse då det gällde förtroendet för
radio/TV och dagspressen.
Då det gäller frågeställning tre fick vi fram resultat som visade att utbildningen till en viss
grad kan påverka förtroendet studenterna har för medieinstitutionerna. De som hade kommit
längst i sin utbildning visade på ett lägre förtroende än de som är nybörjare samt att de som
tidigare bedrivit studier visar på ett högre förtroende än de som inte har bedrivit studier. De
som har studerat längst, det vill säga, sista års studenterna har det lägsta förtroendet för
institutionerna medan nybörjarstudenterna har ett högre förtroende. Men samtidigt visar vår
studie på att de som har bedrivit tidigare studier hade ett högre förtroende för dagspressen,
dock fanns det inga tecken på samband mellan tidigare studier och förtroendet för radio/TV.
Resultatet förvånade oss en aning eftersom det på sätt och vis motsäger resultatet mellan
förtroendet och ifall studenterna läser det första respektive sista året. Någonting som inte
visade på ett samband var studenternas utbildningsval.
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