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Abstract 

In our study, the data is collected from a quantitative survey study to enlighten the 

choices students do in three different situations. The study should be placed in the 

crisis communication field and indicates how people relate to media on a daily basis, 

media in general crisis situations and media in a specific crisis situation. Our thesis 

then sets out to explore and reflect on the choices, motives and trust put in the media 

in these situations, observing them through the uses and gratifications theory.  The 

field tends to observe the crisis communication field and organizations image repair 

and not how people relate to it. This is what we will contribute with to the crisis 

communication field. 

The results we found were that depending on what the situation is, people have 

different motives for their choice of medium. We based these conclusions on 

comparing the media our respondents use in the different situations and the media 

they have the highest confidence for. In the first situation, media usage on an 

everyday basis, they chose to use the media they thought being the most accessible 

and not the one they had the highest confidence for. The motive hear being that they 

choose media in everyday life based on convenience factors. If we compare this 

result to what we found in general crisis situations, we found that they hear choose 

the medium they have the highest confidence for and not the one who is the most 

accessible. The motive here being that it is important that the medium they choose is 

a medium that is trustworthy.  

Keywords: quantitative, survey study, crisis communication, media confidence, the 

Findus crisis, uses and gratifications, media habits, media choices  
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1. Inledning  
 

Inom forskningsfältet för kriskommunikation som vi har beaktat tenderar 

forskningen främst att analysera och fokusera på kriskommunikation och 

krishantering utifrån ett organisationsperspektiv (se Benoit, 1997). Det vi funnit 

saknas från fältet är forskning om kriskommunikation ur ett uses and gratifications-

perspektiv, teorin som avser att beakta publikens informationsbehov samt vilka 

behov som tillgodoses från valet av medium. De centrala utgångspunkterna i uses 

and gratifications-teorin är att studera varför personer använder medier och vad de 

använder dem till. Teorin undersöker också vare sig människor har motiv för sina 

medieval eller inte (McQuail, Golding & de Bens 2005, s. 55 & 423).  

Utifrån denna teori kommer vi att undersöka vilka medier våra respondenter 

använder i vardagen och i krissituationer och vilka medier de har högst förtroende för 

i dessa situationer. Detta för att undersöka om det finns en skillnad mellan medierna 

de vänder sig till och medierna de har det högsta förtroendet för. För att sedan utifrån 

ett uses and gratificiations perspektiv analysera varför de olika valen görs. Det är 

denna jämförelse; om personer väljer att använda sig av medierna de har högst 

förtroende för som vi anser fattas i forskningen och som kan fungera som ett tillägg 

till den.  

Vi har valt att studera gruppen studenter vid Örebro universitet och använde oss 

därför av ett bekvämlighetsurval då det är en grupp vi med enkelhet kan nå eftersom 

vi själva är studenter vid universitet (Trost 2012, s. 31-32). En annan orsak till varför 

vi valde denna grupp är för att könsfördelningen mellan män och kvinnor ser ungefär 

likadan ut. År 2012 var nyinflödet av studenter vid Örebro universitet 40 % män och 

60 % kvinnor (Örebro universitet 2012). Forskningsfrågor som är centrala för vår 

uppsats är; Vilka medier använder sig studenterna av vid deras vardagliga 

nyhetsintag? Vilken typ av medium har studenterna mest förtroende för i en 

krissituation? Skiljer det sig från mediet de har högst förtroende för i vardagen? 

Varför väljer de ett medium framför ett annat? Det finns som sagt många intressanta 

aspekter att studera inom fältet för kriskommunikation och genom ett uses and 

gratifications perspektiv. 
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När vi talar om medier kommer vi i vår undersökning och resultatanalys undersöka 

både traditionella och sociala medier. Vi vill som sagt se vilket medium studenterna 

har högst förtroende för och om detta har någon påverkan på vilket medium de väljer 

att använda i första hand. Det finns många studier som behandlar publikers val av 

medier. Dock är den forskningen främst intresserad av att se hur personer gör sina 

medieval och vad de använder olika medier till (se Austin, Fisher Liu & Jin, 2012; 

Utz, Schultz & Glocka, 2013; Ayyad, 2011). Här vill vi snarare se vilka medieval 

människor gör i olika situationer, vilka motiv de har för sina medieval utifrån ett uses 

and gratifications-perspektiv samt om medierna de har högst förtroende för är även 

medierna de väljer att använda.  

Situationerna vi talar om är som sagt studenters 1) medieval generellt sett då de tar 

del av nyheter i vardagen, 2) deras medieval i generella krissituationer, då de 

exempelvis tar del av krigsrapporteringar och företagsskandaler och 3) deras 

medieval i vår specifika krissituation. I den sistnämnda situationen undersöker vi 

vilka medier studenterna valde och hade högst förtroende för då de läste om den så 

kallade ”Finduskrisen”, då hästkött hittades i företagets lasagne. Vi valde att ha med 

ett verkligt fall som en av situationerna då det ger en mer påtaglig bild av vilka 

medier människor väljer i krissituationer och vilka de har högst förtroende för. 

Forskningen som ofta utgår från ett organisationsperspektiv (se Benoit, 1997; Kim, 

Avery & Lariscy, 2009) avser sällan att förklara människors och mer specifikt en 

viss grupps val av medier och förtroendet för dem i krissituationer. Av den 

anledningen kan vi tillföra den nuvarande forskningen ett bidrag med vårt resultat, 

som ger en indikation på hur studenter väljer medier och deras förtroende till dem i 

olika situationer. 

1.1 Bakgrund 

I februari månad överöstes dags- och kvällspressen med senaste nytt om Findus 

lasagne som innehöll hästkött. Finduskrisen innebar att artiklar och TV-inslag fyllde 

förstasidorna och nyhetsrapporteringar till slutet av februari. Utöver mediernas 

ständiga bevakande och rapporteringar kring ämnet gick självklart även Findus själva 

ut med att kommentera kring händelsen. I deras pressmeddelanden som de gick ut 

med efter nyheten kom fram skrev de att företaget tog sitt ansvar och återkallade 

produkten trots att leverantören försäkrade att köttet inte var en hälsofara för 

konsumenter (Findus 2013a). Dessutom meddelade de att juridiska åtgärder skulle 
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tas till gentemot leverantören som hade försett Findus med hästköttet de använde i 

sin lasagne helt ovetande (Findus 2013b).  

Förutom pressmeddelanden har Findus vidtagit flera åtgärder för att reparera sitt 

rykte efter krisen. En kort tid efter händelsen gick de exempelvis ut med en 

reklamfilm. I reklamfilmen talar en av deras kockar om hur viktigt det är med bra 

råvaror och ber därför om ursäkt för det som har inträffat och att han är väldigt stolt 

över att Findus själva upptäckte felet och kunde åtgärda det. Han berättar att de nu 

hämtar sitt nötkött från ett fåtal utvalda leverantörer där de kan följa köttet hela 

vägen från gården till Bjuv, där de tillagar sin mat. För att stärka och reparera sin 

relation till kunderna bjuder de även in dem till Bjuv där de kan se hur maten tillagas 

(Findus 2013c).  

Den tidigare forskningen avser som sagt att gång på gång beakta kriskommunikation 

utifrån ett organisationsperspektiv, där många undersökningar har syftat till att 

studera organisationers krishantering utifrån teorier som exempelvis image repair-

teorin (se Benoit, 1997). Denna reklamfilm och allt Findus har gjort för att reparera 

sitt rykte skulle vara ett bra underlag till sådan forskning, där forskare enkelt skulle 

kunna studera Findus ”image repair” och hur de har reparerat sitt rykte efter krisen. 

Vi vill istället studera kriskommunikationen utifrån ett uses and gratifications 

perspektiv och undersöka studenternas medieval vid krissituationer och deras 

förtroende och motiv till dessa val. Studier om människors syn på 

kriskommunikation är som sagt avsevärt få och av de vi funnit jämför inte forskarna 

människors val av medier i olika situationer och om de väljer att vända sig till det 

mediet de har högst förtroende för (se Austin, Fisher Liu & Jin, 2012; Utz, Schultz & 

Glocka, 2013; Ayyad, 2011).   

Det intressanta i detta är att jämföra de olika situationerna och se om personernas val 

av medier i vardagen skiljer sig från valet i generella krissituationer och vårt 

specifika fall. Samt om studenterna verkligen väljer de medier de har högst 

förtroende för. Vårt specifika fall utgörs som tidigare nämnt av Finduskrisen. Vi 

valde Finduskrisen då det är en händelse som inträffade nyligen och därför tror vi att 

våra undersökningspersoner kommer att minnas händelsen och av den orsaken kunna 

svara på våra frågor om den. Då vi talar om Findus kriskommunikation menar vi 
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både den kommunikation som företaget själva gick ut med, genom exempelvis deras 

Facebook-konto samt mediernas egna rapporteringar kring ämnet.  

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka medier studenterna vid Örebro 

universitet vänder sig till i tre olika situationer samt vilka medier de har högst 

förtroende i varje specifik situation. Situationerna är 1) då de tar del av nyheter i 

vardagen, 2) då de tar del av nyheter angående kriser och 3) då de tog del av 

nyheterna kring Finduskrisen. Utifrån syftet vill vi utläsa om studenterna har ett 

motiv för sina medieval eller inte genom uses and gratifications teorin. Vi vill också 

undersöka huruvida studenterna väljer att använda sig av de medier de har högst 

förtroende för.  

1) Vilket medium vänder sig studenterna till i de tre ovanstående situationerna?  

2) Vilket medium finner studenterna mest förtroende för i de tre ovanstående 

situationerna?  

3) Vilken egenskap värderar de hos det mediet de väljer att använda sig av i de tre 

ovanstående situationerna? 

4) Finns det några skillnader eller likheter i valen av medium i de tre ovanstående 

situationerna? 

5) Har studenterna ett motiv för sina medieval eller inte? 

1.3 Studiens disposition 
I avsnitt 2.0 tidigare forskning presenterar vi forskningsfältets generella drag, det 

innefattar de studier som tidigare gjorts, vilka huvuddrag vi främst hittat inom fältet, 

samt de studier som kan relatera till vår egen studie.  

Vi tar ett avstamp i den tidigare forskningen och förklarar i kapitel 3.0 de teoretiska 

utgångspunkterna vi kommer beakta vår forskning igenom. Vi går igenom 

definitionen av vad som ses som sociala medier samt traditionella medier, vad en kris 

innebär, samt teorin uses and gratifications huvuddrag. Avsnitt 4.0 och framåt går 

igenom våra metodiska tillvägagångsätt där vi presenterar hur vi utformat enkäten, 

vårt urval, vår population, datainsamling och metodproblemen. Vi avslutar sedan vår 



5 
 

studie med ett resultatavsnitt, en diskussion angående resultaten vi fått och 

sammanfattar detta under rubriken ”7.0 Slutsatser”. Det sista kapitlet ”8.0 

Sammanfattning” sammanfattar hela uppsatsen kort. I slutet av dokumentet finns 

enkätformuläret bifogat som bilaga 1.  

2. Tidigare forskning  
 

Eftersom att vår studie tar utgångspunkt i kriskommunikationsforskningen har vi 

undersökt ett flertal tidigare forskningsstudier inom samma forskningsämne och 

sammanställt dess utgångspunkter och resultat. 

Kriskommunikationsforskningen är ett väldigt brett forskningsfält och innehåller 

studier av många olika slag och teorier. Då vi har beaktat en mängd tidigare 

forskningsstudier har vi hittat tre utmärkande och återkommande studieobjekt inom 

fältet.  

Det första framträdande studieobjektet vi funnit i vår analys av den tidigare 

forskningen är att majoriteten av forskningen tar utgångspunkt i kriskommunikation 

utifrån ett organisationsperspektiv. Här har forskarna studerat bland annat hur en 

organisation skall gå tillväga under en kris, vilka typer av verktyg de kan använda sig 

av vid en kris, samt vilka stadier en kris går igenom. Vanliga teorier som uppkommer 

vid dessa studier och undersökningar är image repair-teorin, reputation repair-teorin 

och issues management-teorin. Image repair-teorin och reputation repair-teorin 

ämnar förklara hur företag ska gå tillväga efter en kris för att reparera sitt rykte eller 

sin ”image”. Issues management tar upp hur företag ska arbeta inför en potentiell 

kris. Här finner vi bland annat William Benoit beskrivande studie som tar 

utgångspunkt i image repair-teorin. Han beskriver teorins olika stadier och i vilken 

utsträckning den kan användas för att reparera ett företags image efter en kris. Den 

förklarar även vilka olika former av image repair som kan användas vid specifika 

typer av fall (Benoit 1997, s. 177-186). I en annan studie har forskarna undersökt 

forskningsfältet för kriskommunikation för att se vad som har och inte har gjorts 

inom fältet. Forskarna använde sig av en kvantitativ metod och analyserade 51 

akademiska artiklar inom fältet. Resultatet forskarna fick fram pekar på ett allmänt 

förekommande fokus på både ”image” och ”reputation” repair i 

krishanteringsinsatserna medan instruerande och justerande information i efterföljden 
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av en kris var det som forskarna ansåg fattades på fältet (Kim, Avery & Lariscy 

2009, s. 183).  

Det andra utmärkande studieobjektet vi funnit är att det finns många studier som 

undersöker användningen av sociala medier som kriskommunikationsmedel i 

krissituationer. Dessa beaktar främst hur organisationer kan arbeta via de sociala 

medierna i en direktkommunikation med medborgare och konsumenter.  

Bland dessa studier har vi hittat en undersökning gjord av Natalie Brown och 

Andrew Billings. Dessa forskare studerade hur fans av ett universitetslag i USA 

hjälpte till med att reparera universitetets rykte genom deras Twitterinlägg. Här tar de 

utgångspunkt i Coombs ”reputation repair” strategier och beskriver hur fansen 

använde sig av dessa för att reparera universitetets skadade rykte. I likhet med det 

första studieobjektet vi beskrev ovan har även dessa forskare studerat hur ett företag 

kan använda sig av image och rykte reparerande strategier för att reparera ett företags 

rykte.  

Samtidigt som de studerat sociala mediers kraft i krishanteringsinsatser och kommit 

fram till slutsatsen att sociala medier har en stark effekt i krishantering. De fann även 

en ny typ av krishanteringsstrategi, en där fansen genom deras användning av sociala 

medier implementerar Coombs strategier och fungerar som universitetets förlängda 

arm i dess krishantering (Brown & Billings 2012, s. 74-81).  På liknande sätt har 

Alfonso Gonzales-Herrro och Suzanne Smith analyserat hur internetbaserad 

teknologi kan ingå i en krisplanering. De menar att dagens kriskommunikation är 

föråldrad och analyserar hur organisationer kan applicera internet och sociala medier 

i sin krisplanering via issues manegement. De menar att internet både kan utlösa och 

underlätta en kris. De anser dessutom att eftersom internet kan utlösa en kris, måste 

också organisationerna vara beredda på att lösa den inom god marginal och därför ha 

en tidigare planerad lösning (Gonzales-Herrero & Smith 2008, s. 149).  

Det tredje framträdande studieobjektet vi funnit är att även publiken och dess 

medieanvändning vid kriser har studerats. I en sådan studie har Lucinda Austin, 

Brooke Fisher Liu och Yan Jin använt sig av en intervjumetod på 

universitetsstudenter för att undersöka vilket medium dem använder sig av i 

krissammanhang, undersökning ämnar också förklara i vilka sammanhang 

personerna väljer ett medium framför ett annat. De fann att studenterna använder 
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sociala medier under kriser för att få insiderinformation och för att checka in med 

familj och vänner och att de använder traditionella medier för utbildningsändamål 

(Austin, Fisher Liu & Jin 2012, s. 188-207).  

I en liknande undersökning har Sonja Utz, Fredrierike Schultz och Sandra Glocka 

undersökt vad som påverkar om deltagarna sprider nyheten om en kris. Resultaten 

forskarna fann efter sin undersökning var bland annat att mediet har en betydligt 

större roll och påverkan på publiken när det gäller vare sig de kommer att sprida 

nyheten än vad kristypen har. De fann exempelvis att folk är mer villiga att dela/prata 

om information de läst från traditionella medier än sociala medier. Anledningen till 

detta var för att de hade mer förtroende för traditionella medier än sociala medier 

(Utz, Schultz & Glocka 2013, s. 44-46). 

En annan studie tar utgångspunkt i uses and gratifications-teorin där forskaren avser 

att förklara internetanvändning kontra traditionell medieanvändning på ett universitet 

i Förenta Arabemiraten, samt vilka faktorer som påverkar valet av medium. 

Resultaten av studien varierade könsmässigt. De manliga studenterna tittade på tv för 

att i första hand följa upp pågående ärenden, i andra hand för att få information. De 

kvinnliga studenterna å andra sidan tittade på tv i första hand för underhållning, och i 

andra hand för att fördriva tid (Ayyad 2011, s. 55).  

Den tidigare forskningen visar att mycket av fältets forskning har tenderat att belysa 

krishanteringsinsatser och olika teorier kring ämnet utifrån ett 

organisationsperspektiv. Forskningen har också tenderat att studera sociala mediers 

funktion som ett verktyg i krishantering. Ur ett publikperspektiv har fältets forskning 

också studerat publikens medievanor i olika situationer och vad dem använder olika 

medier till. När det gäller publikers val av medier i krissituationer har det studerats ur 

en annan synvinkel än den vi har. Som nämnt ovan har det bland annat studerats 

vilket medium universitetsstudenter använder sig av i krissammanhang och vilka 

faktorer som påverkar valet. Vi vill istället jämföra vilka medier vår population 

använder i olika krissituationer, om det finns en skillnad mellan valet av medium vid 

krissituationer och medierna de vänder sig av i vardagen, samt om det finns en 

skillnad mellan medierna de vänder sig till och medierna de har det högsta 

förtroendet för. Detta för att utifrån ett uses and gratificiations perspektiv analysera 

varför de olika valen görs. Det är denna jämförelse; personers val av medier i olika 
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situationer och varför de görs, specifikt om förtroendefrågan spelar någon roll i valet 

av medium som vi anser fattas i forskningen och som kan fungera som ett tillägg till 

den.    

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Definition av sociala och traditionella medier 
Traditionella och sociala medier är i dagens samhälle svåra att hålla isär. Tidningar 

som Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet (för att nämna några) 

återfinns både i pappersform men också i digital form. Att särskilja vad ett 

traditionellt medium kontra ett socialt medium är, har därför blivit avsevärt svårare. I 

de digitala versionerna av dessa tidningar finns det direkt interaktion via exempelvis 

kommentarsfälten, som i sin tur är kopplade till personers Facebook-konton och på 

så sätt konvergerar dessa mediegrupper (Appelgren 2009, s. 185).  

På grund av att medierna konvergerar med varandra måste vi kunna särskilja dessa, 

och förklara vad som anses vara sociala respektive traditionella medier. Traditionella 

medier, oavsett om de är tillgängliga via internet, pappers- eller televisionsform 

bibehåller de formen som traditionella medier. Traditionella medier kan även gå 

under namnet ”massmedier” (Nationalencyklopedin, u.å.). De sociala medierna å 

andra sidan är en så kallad ”peer-to-peer” kommunikation som återfinns på Facebook 

och Twitter, där har alla möjlighet att vara en medial kanal till andra. 

Nationalencyklopedin definierar sociala och traditionella medier på följande sätt:  

”Sociala medier kan skiljas från massmedier i den bemärkelsen att de senare i 

traditionell mening utgörs av envägskommunikation: en sändare förmedlar ett 

budskap till många mottagare, vilka inte kan svara genom samma kanal. Detta 

gäller exempelvis TV och radio. Genom sociala medier kommunicerar i stället 

många till många. Varje enskild mottagare av ett meddelande kan också sända 

på samma villkor och genom samma kanaler.” (Nationalencyklopedin u.å.). 

3.2 Definition av kris 
En kris kan variera beroende på vad krisen i sig handlar om. Det kan talas om 

samhällskriser eller organisationskriser och kan upptäckas på olika nivåer i 

samhället. Begreppet kris härstammar från krisis i det grekiska språket som innebär 
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avgörande eller åtskiljande (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 14). 

Samhällskriser innebär ofta att någonting i den sociala ordningen förändras, det kan 

handla om att organisationer, människor eller samhället som helhet måste anpassa sig 

till förändring. Falkheimer, Heide och Larsson skriver: ”En kris kännetecknas 

särskilt av att den är överraskande och inträffar plötsligt (för det mesta), är hotfull till 

sin karaktär och resulterar i hög osäkerhet samt att den präglas av krav på snabb 

respons och stor tidspress.” (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 15). 

En organisationskris å andra sidan är oftast inte ett hot riktat mot medborgarna utan 

istället mot en organisation (Falkheimer & Heide 2009, s. 223). Krisen kan variera 

och handla om interna hot från till exempel: en korrupt arbetsledning, missnöjda 

medarbetare, eller externa hot som till exempel: missnöje med produkt eller 

någonting annat som kan skada organisationens rykte utåt. En kris utvecklas oftast 

från en enskild händelse och hotar en organisation, ofta under en limiterad tidsperiod 

(Falkheimer & Heide 2009, s. 223). Organisationskriser bör som sagt inte alltid 

beröra enbart organisationen utan också påverka omvärlden, ett exempel är 

Tjernobylkatastrofen 1986 vilken påverkade många länder runtom. 

Kris kan uppfattas olika av olika personer där ett hot som inte ligger nära ens egen 

värld uppfattas lika hotfullt som någonting närliggande. Vissa forskare menar att 

kriser är utformade utifrån diskurser i samhället och formas av människors 

uppfattning om omvärlden (Falkheimer & Heide 2009, s. 222). Kriser kan förklaras 

utifrån teorier oftast kopplade till samhällsvetenskapen. Teorier som konfliktteori, 

kaosteori, komplexitetsteori och situationsteori är vanliga i definitionen av en kris 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 17).  

Kris som begrepp och dess definition är viktigt för oss att ha med i vårt arbete då vi 

ska utgå från en specifik krissituation. I vårt fall blir det en så kallad extern 

organisationskris.  

3.3 Uses and gratifications-teorin 
Uses and gratifications är en teori som är rotad långt tillbaka i tiden. Den avser att 

beakta publikens informationsbehov samt vilka behov som tillgodoses i de val de gör 

av medier. Vad gör publiken med ett medium? (McQuail, Golding & de Bens 2005, 

s. 55). I uses and gratifications-modellen utgår man ifrån att publiken är en aktiv 
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deltagare och är därför avgörande i kommunikationsprocessen eftersom att publiken 

är den som avgör om en kommunikation kommer att ske eller inte (Larsson 2010, s. 

51). Varför använder personer medier och vad använder de dem till? Det är den 

centrala utgångspunkten i uses and gratifications-teorin (McQuail 2010, s. 423). I 

teorin finns det ett antal antaganden som man också utgår ifrån, som på 1970-talet 

förnyades.  

Valet av medium är generellt sett rationellt då publiken söker tillfredsställelse, är 

målorienterade och aktiva i sina val. Publiken kan motivera sina val av medium och 

är uppmärksamma på sina mediala behov i personliga och kollektiva förhållanden, 

där behoven spelar en större roll för publiken än de kulturella och konstnärliga 

funktionerna i medieinnehållet. När man beaktar publiker går det i stort omfång att 

mäta relevanta faktorer för publiken, exempelvis: motiv, uppmätt tillfredsställelse 

och medieval (McQuail 2010, s. 424).  

McQuail studerade mediala tillfredsställelser på 1970-talet genom brittiska radio- 

och tv-stationers programschema där han kom fram till de fyra stycken som var 

viktigast:  

1) Avledning, som innebär att publiken vill rymma från den dagliga rutinen och 

problem i form av känslomässiga utsläpp  

2) Personliga förhållanden i form av social gemenskap 

3) Personlig identitet innebärande självreflektion, utforskande av verkligheten, 

förstärkning av värden och  

4) Bevakning, i form av informationssökning (McQuail 2010, s. 424).  

Eftersom vi avser att studera och göra en undersökning om hur studenterna agerar i 

de tidigare nämnda situationerna, passar sig uses and gratifications-teorin i arbetet då 

vi vill beakta vilka medieval som görs och varför. I vår undersökning kommer vi 

beakta könsaspekten i medievalet och också om studenterna har motiv för sina 

medieval eller inte. Vi vill åt en förståelse för vad som kan komma att spela en roll i 

de olika situationerna där uses and gratifications avser att göra just detta. Publiken 

ses som aktiva i sina val av medium, i vårt fall i de tre situationerna och vi vill här 

beakta vilka motiv (förtroende, bekvämlighet, intresse) som gör att ett visst medium 

väljs som krisinformationskälla. 
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Uses and gratifications-teorin har också blivit kritiserad. Kritiken grundas i att uses 

and gratifications antar att publiken alltid har motiv för sin mediekonsumtion och 

menar att mätbarheten kring detta är svår att uttala sig om. Kritikerna menar att 

mycket av mediekonsumtionen är omotiverad och vagt utvald hos människor 

(McQuail 2010, s. 424). Med andra ord menar många att människor inte alltid är 

aktiva och har motiv i sina val av mediekonsumtion.  

Samtidigt som uses and gratifications-teorin lämpar sig till vår undersökning finns 

det också brister och kritik riktad mot den. Detta är användbart i vår studie där vi 

också kan beakta den kritik som riktats mot teorin, och se vare sig publiken har 

motiv för sina val eller inte.  

4. Metod 

4.1 Kvantitativ surveyundersökning 
Vi valde att använda oss av en kvantitativ surveyundersökning som metod eftersom 

att vi anser att denna metod passar bäst i förhållande till vårt syfte och det vi ämnar 

undersöka. Detta för att surveyundersökningen är känd för att vara den bästa 

metoden för att studera attityder och beteenden hos en grupp människor som inte går 

att observera direkt (Johansson 2010, s. 87) och det är detta vi ämnar göra i vår 

studie. Vi vill undersöka gruppens attityder och beteenden när det gäller hur de 

värderar olika informationskällor, vilka medier de väljer att använda och vilket 

medium de har störst förtroende för i olika situationer. Vi hade även kunnat använda 

oss av en kvalitativ intervjumetod, då det är den som vanligtvis används då forskaren 

vill studera en publiks djupgående åsikter kring ett ämne (Trost 2012, s. 23). Dock 

valde vi att göra en kvantitativ enkätundersökning då vi är intresserade av att få fram 

kvantitativa data och inte djupgående analyser. 

Vi valde att genomföra vår enkätundersökning genom att dela ut enkäterna i 

pappersform till studenter som befann sig på Örebro universitets campusområde. 

Denna typ av surveyundersökning kan liknas vid den så kallade gruppenkäten. 

Gruppenkäten kännetecknas av att flera är samlade på en och samma gång och kan 

av den anledningen lätt nås. Fördelen med denna typ av enkätundersökning är att 

forskarna finns på plats och kan svara på eventuella frågor från respondenternas sida, 

samt motivera dem till att svara. På detta sätt kan forskaren även minska chansen till 
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något internt bortfall (Trost 2012, s.10). Vi valde även detta tillvägagångssätt 

eftersom att vi ansåg att det var det effektivaste och billigaste sättet.  

Att utforma postenkäter, skicka ut dem till respondenterna och vänta på tillbakaskick 

skulle ta alltför lång tid. Dessutom skulle det bli väldigt dyrt i form av 

papperskostnader när det gäller både tryck av frågeformulären och svarskorten, 

kuvertkostnader och portokostnader. På detta sätt var vi endast tvungna till att lägga 

kostnader på utskrivningen av enkäterna.  Då vi var nöjda med våra frågor och 

layouten av enkäten skrev vi ut hundra stycken och gick runt på universitetet och 

delade ut dem till helt slumpmässigt utvalda personer. Ett annat tillvägagångssätt vi 

hade kunnat välja var att skapa webbenkäter, vilket förmodligen är det effektivaste 

sättet att göra en enkätunderökning på. Anledningen till detta är för att detta oftast är 

gratis, beroende på vilket webbverktyg man använder för att skapa dessa, samt för att 

forskaren slipper registrera svaren separat (Hultåker 2012, s. 135). Dock valde vi att 

undgå denna typ av enkätundersökning då vi inte kunde finna ett register som 

matchade vår population. Personal på Örebro universitet kunde endast hjälpa oss 

med att få fram e-postadresser till studenter om vi angav namnet på kursen. Att söka 

upp alla kurser som finns på Örebro universitet och be om studenters e-postadresser 

på varje kurs skulle bli ett för omfattande arbete. Av den anledningen valde vi istället 

att gå runt och dela ut enkäten.  

4.2 Population, urval och material 
Vår population, gruppen vi ämnar uttala oss om är studenter vid Örebro universitet. 

Vi valde att göra ett urval på hundra personer. Eftersom vårt urval bara består av 100 

personer samtidigt som vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval, kan vi inte säga 

att det är statistiskt representativt för populationen som innefattar de cirka 17 000 

personer som studerar vid Örebro universitet (Örebro universitet 2013). Dock kan 

vårt resultat ge en indikation på hur resultatet från hela populationen skulle kunna se 

ut. Vi har som tidigare nämnt använt oss av både ett bekvämlighetsurval vilket är ett 

icke-slumpmässigt urval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de 

personer som är lättast att nå, (Trost 2012, s. 31-32) vilket stämmer i vårt fall då vi 

själva är studenter vid Örebro universitet var gruppen vi har undersökt den enklaste 

för oss att nå. Dock delade vi ut enkäten till slumpmässigt utvalda personer på hela 

campusområdet och hade av den anledningen ingen åtanke på personernas kön, 
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etniska tillhörighet eller ålder. Vi fick även inget bortfall då vi själva delade ut 

enkäterna. Alla vi delade ut enkäten till tog sin tid och svarade. Detta innebär att vi 

fick svar från hundra personer, vilket var antalet på vårt ursprungliga urval. Vårt 

material och empiriska data består av undersökningspersonerna som deltog i vår 

enkätundersökning och svaren vi samlade in från denna undersökning.  

4.3 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka studenter som läser vid Örebro 

universitet. Vi valde att avgränsa oss till denna grupp då det är en grupp vi lätt kunde 

nå för vi själva är studenter på universitetet och där fördelningen mellan kvinnor och 

män ser ungefär likadan ut. 

Vi har dessutom avgränsat oss i valet av medierna vi har frågat om. De traditionella 

medierna innefattar nyhetsrapporteringar på television, nyhetstidningar i både tryckt- 

och onlineform samt radio. Eftersom att det finns väldigt många typer av sociala 

medier och sociala nätverk har vi i vår undersökning valt att avgränsa oss väldigt 

snävt och kommer endast att undersöka personernas förtroende för de sociala 

nätverken Facebook och Twitter. Undersökningspersonerna kommer också i enkäten 

ha möjligheten till att kryssa i ett tredje alternativ, ”annat socialt nätverk/forum”. 

Enkätundersökningen delades ut till 100 studenter där svaren från dessa enkäter 

kommer att stå för våra empiriska data.   

Vi har även avgränsat vår underökning när det gäller val av krissituation och valt att 

endast ha med en skandal. Den så kallade Finduskrisen. Detta för att händelsen är ett 

väldigt aktuellt ämne som inträffade nyligen. 

Ytterligare avgränsningar som vi gjort är att utgå från en kvantitativ metod istället för 

en kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden används ofta antingen 

som enda metod i undersökningar av medievanor och medieval eller som ett tillägg 

till den kvantitativa. På grund av den begränsade tiden har vi valt att bortse ifrån den 

kvalitativa intervjumetoden och istället valt att använda oss av enbart en kvantitativ 

enkätundersökning. Att använda oss av en surveyundersökning i vår undersökning 

gör också att vi skiljer vårt arbete från de flesta studier som har gjorts tidigare (se 

Austin, Fisher Lu & Jin, 2012; Ayyad, 2011). 
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4.4 Utformning av enkäten 
Då vi har utformat våra frågor har vi tänkt på att ställa dem på ett sätt som kommer 

att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har också tänkt på att ha med 

frågor som på ett så enkelt sätt som möjligt kan omvandlas till variabler och 

variabelvärden vid inkodningen av data i statistikprogrammet SPSS. Frågeformuläret 

börjar med tre stycken etnografiska frågor där vi frågar respondenterna om de är man 

eller kvinna, i vilken ort de är bosatta samt hur gamla de är.  

Den andra delen av enkäten innehåller frågor som undersöker respondenternas 

medievanor rent generellt sätt, exempelvis vilket medium de i första hand använder 

då de tar del av nyheter.  Därefter får respondenterna välja mellan sex svarsalternativ 

där de anger varför de väljer att vända sig till just det mediet. Sedan kommer vi in på 

förtroendefrågan, vilken är en viktig del av vårt syfte. Vi frågar vilket medium 

respondenterna har högst förtroende för generellt. 

Dessa frågor om generell medieanvändning är en del av vår undersökning då vi vill 

jämföra och undersöka om det finns några skillnader mellan vilka medier 

respondenterna vänder sig till i de olika situationerna. Vi vill också se om det finns 

någon skillnad mellan vilket medium de väljer att använda och vilket de har mest 

förtroende för. Sedan går vi vidare med att ställa frågor om vilket medium de vänder 

sig till för att ta del av information angående kriser exempelvis företagsskandaler, 

krigsrapporteringar och naturkatastrofer.  

Därefter följer samma mönster som tidigare, respondenterna får även här välja 

mellan sex svarsalternativ där de anger varför de väljer att vända sig till just det 

mediet, samt frågan angående vilket medium de har högst förtroende för i en 

krissituation. Därefter kommer vi in på frågorna angående vårt specifika krisfall vi 

har valt att analysera – Finduskrisen. Vi frågar först om de överhuvudtaget var 

intresserade av detta och följde krisen i nyhetsflödet.  

Här fick de välja mellan fem svarsalternativ, från ”Mycket intresserad” till ”Helt 

ointresserad”. Kryssade de i den senare, har vi skrivit att de inte behöver fortsätta 

med att svara på resterande frågor. De som hade ett intresse i frågan fick svara på 

ytterligare 4 frågor om Finduskrisen. Vi frågade vilket medium respondenterna 

vände sig till för att ta del av information angående denna kris, varför de hade det 

utifrån samma sex svarsalternativ som tidigare och vilket medium de hade mest 
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förtroende för i denna situation. Den sista frågan undersöker om respondenternas syn 

på Findus återställdes genom ett specifikt medium, och i så fall vilket. 

I enkäten har vi också valt att använda orden förtroende och trovärdighet. Vi anser att 

dessa två egenskaper faller samman och där förtroende leder till att någonting är 

trovärdigt. Förtroende och trovärdighet är återkommande egenskaper genom både 

enkäten och vår studie och skrivs som samma sak, vi separerar därför inte 

egenskaperna utan ser det ena som en påverkan av det andra. Så när man läser om 

förtroende och trovärdighet handlar detta alltså om samma sak.  

Vi har också gjort ytterligare en sammanslagning där TV och radio är ett gemensamt 

svarsalternativ i enkätutformningen. Vi valde att inte separera dessa då vi observerat 

tidigare studier som valt att göra på liknande sätt. En tanke av detta var också att vi 

inte ville använda alltför många svarsalternativ som gör det massivt för den svarande 

att läsa igenom, vilket också kan leda till att den svarande väljer att bortse från 

frågan.  

4.5 Dataanalys 
Då alla 100 enkäter var insamlade började vi med analysarbetet. Vi hade redan i 

samband med utformningen av våra enkätfrågor skapat koder för alla frågor/variabler 

och svarsalternativ/variabelvärden för att underlätta det senare kodningsarbetet. När 

det exempelvis gällde den första frågan, ”Är du?” fick svarsalternativet ”Man” kod 0 

och svarsalternativet ”Kvinna” kod 1. Vi kodade in alla svar från enkäterna i 

statistikprogrammet SPSS där vi tog fram frekvensfördelningar och omvandlande 

dem till diagram som vi har använt för att visa resultatet i resultatredovisningen.  

Vi har även gjort en bivariatanalys (Bryman 2012, s. 339-340) genom att använda 

oss av den så kallade ”crosstabsfunktionen” då vi undersökte om det finns något 

samband mellan könen och vilka medier studenterna använder då de tar del av 

nyheter i de olika situationerna samt vilka medier de har högst förtroende för i de 

olika situationerna.  
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4.6 Metodproblem 

Ett metodproblem vi kom i kontakt med var att en av våra respondenter ansåg att vi i 

vårt enkätformulär, borde haft med ”vet ej” eller ”tar inte del” som svarsalternativ på 

frågorna angående medievanorna. Vi tänkte också på detta vid utformningen av 

frågeformuläret då valet av att inte ha med sådana svarsalternativ kunde ha ökat vårt 

interna bortfall. Då det exempelvis gäller frågan angående vilket medium 

respondenterna vanligtvis vänder sig till då de tar del av nyheter i vardagen, kunde vi 

tagit med ”tar inte del” som svarsalternativ. Dock valde vi att bortse från det då det är 

väldigt lätt för människor att kryssa i sådana alternativ för att de inte orkar svara, 

trots att de har ett specifikt medium de vanligtvis använder då de tar del av nyheter. 

Av den anledningen valde vi att inte ha med sådana svarsalternativ då eventuella 

respondenter som inte tar del av nyheter ändå hade möjligheten till att uttrycka sin 

åsikt genom att inte svara på frågan. Respondenterna blev även informerade att de 

inte behövde svara på en fråga om de inte ville. Som tur är fick vi trots saknaden av 

sådana svarsalternativ inget internt bortfall. 

 

Ett annat metodproblem vi kom i kontakt med var att eftersom att vårt urval var så 

litet i antal jämfört med populationen (100 av cirka 17 000 personer) samtidigt som 

vi använde oss av ett bekvämlighetsurval var inte vårt urval statistiskt representativt 

för populationen. Dock anser vi att vårt resultat ändå ger en indikation på hur 

resultatet av ett statistiskt representativt urval skulle kunna se ut. Anledningen till 

detta är för att vid utdelningen av enkäten delade vi ändå ut den till helt slumpässigt 

utvalda personer. Vi kan även i våra resultat se exempelvis att könsfördelningen 

bland dem som svarade på vår enkät är relativt jämn, precis som det ser ut vid 

universitetet (Örebro universitet 2012).  

Ytterligare ett metodproblem som uppstod var åldersaspekten. Till en början var det 

tänkt att ålder skulle vara en variabel vi skulle granska för att se skillnader i medieval 

och medieförtroende och om det ändras åldersmässigt. Dock fick vi svar från ett för 

litet åldersspann för att kunna se mönster. Ålderspannet var också ojämnt i antalet 

svarande. De svarande var 19-37 år och bestod av flera personer i 19-årsåldern 

medan det enbart var en person i 37-årsåldern. Detta gjorde att vi inte kunde uttala 

oss om vare sig ålder kan ha en påverkan i medievalet eller beakta vissa mönster som 

möjligen kan uppstå. Dessa åldrar representerar givetvis det ungerfärliga 
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ålderspannet vid Örebro universitet men anledningen till varför vi inte kunde göra de 

mätningar vi ville med denna variabel beror på att vårt urval var för litet (100 

personer).  

4.8 Reliabilitet och validitet 
När det gäller reliabiliteten anser vi att vår studie har en hög reliabilitet och att vid en 

replikering av undersökningen skulle ungefär samma resultat visas, förutsatt att den 

testades på personer på Örebro universitet och där samma/liknande enkätfrågor 

användes. Anledningen till varför vi kan göra detta antagande är för att vår studie 

innehåller de olika komponenterna som uppfyller kraven för vad hög reliabilitet är. 

Ett exempel på dessa kravuppfyllelser är att mätningen var väldigt stabil och inte 

utsatt för slumpinflytelser på så sätt att alla respondenter fick samma enkät med 

exakt samma frågor och dessutom befann sig alla i samma miljö, i universitetets 

lokaler. Vi har även försökt använda så lättförståeliga ord som möjligt, utan 

negationer och ordvändningar exempelvis så att ingen ska missuppfatta frågorna 

(Trost 2012, s. 61-63).  

Vi anser även att vår studie har hög validitet då våra frågor mätte det de var avsedda 

till att mäta. I till exempel fråga 4 frågar vi vilket medium respondenterna använder i 

första hand då de tar del av nyheter. Våra svarsalternativ till den frågan är 

exempelvis lokal morgontidning, kvällstidning, tv och radio etc. Här och i de andra 

frågorna mäter vi alltså det vi avser att mäta. Skulle svarsalternativen på denna fråga 

vara exempelvis ofta, ganska ofta och sällan skulle vi inte mätt det vi avser att mäta 

(Trost 2012, s. 63-64)       

5. Resultatredovisning och analys 

5.1 Studenternas allmänna medievanor och i krissituationer 
Vi frågande studenterna vilket medium de använder då de vanligtvis tar del av 

nyheter, vilket medium de söker sig till angående kriser och vilket medium de 

använde för att få information angående ”Finduskrisen”. Detta för att se om det finns 

några likheter eller skillnader mellan vilka medier de söker sig till i de olika 

situationerna. Då det gäller vilket medium studenterna använder i första hand då de 

tar del av nyheter kom tidning på nätet på första plats med 30 %. På andra plats kom 
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TV och radio med 27,2 % följt av Facebook som fick 25,2 %. Resultaten redovisas i 

figuren nedan:  

Figur 1. 
 

När det gäller vilket medium studenterna söker sig till för att få information 

angående kriser (krigsrapporteringar, politiska skandaler, företagsskandaler, 

naturkatastrofer etc.) fann vi istället att studenterna helst väljer att vända sig till TV 

och radio för att få information angående kriser, då detta svarsalternativ fick hela 54, 

2 %. På andra plats kom tidningar på nätet med 35 %. Här var Facebook inte alls lika 

populärt som i den föregående frågan, då endast 3,9 % av studenterna kryssade i att 

de söker sig till Facebook för att få information om krisrapporteringar. Detta 

svarsalternativ hamnade därför på tredje plats då inget annat svarsalternativ hade ett 

högre procentantal. Resultaten redovisas i figuren nedan: 
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 Figur 2. 

 

När det gäller den tredje frågan, vilket medium studenterna använde för att få 

information angående Finduskrisen fick vi liknande resultat som vid den föregående 

frågan. 33,1 % av de som svarade på denna fråga angav att de vände sig till tv och 

radio för att få information angående krisen. På andra plats kom även här tidningar 

på nätet med 31,1 % följt av Facebook med 13,5 %. Kategorin ”Ej svar” kodade vi in 

som en variabel för att alla respondenter inte var kvalificerade till att svara på denna 

fråga. Anledningen till detta var att studenterna vid ett tidigare skede i enkäten fick 

de kryssa i vare sig de var intresserade av Finduskrisen eller inte. De som kryssade i 

”Helt ointresserad” behövde inte svara på resterande frågor. Resultatet av denna 

fråga redovisas i figuren nedan: 
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Figur 3. 
 

I överensstämmelse med uses and gratifications-teorin väljer publiken olika medier 

för att uppfylla olika behov (McQuail, Golding & de Bens 2005, s. 55). När vi 

granskar de tre föregående figurerna kan vi se att detta stämmer. Då majoriteten av 

respondenterna valde att de i första hand vänder sig till tidningar på nätet för att ta 

del av nyheter, uppfyller de sitt mediala behov av att ta del av nyheter genom 

tidningar på nätet. Samtidigt som majoriteten av respondenterna valde att de i första 

hand vänder sig till TV och radio för att ta del av krisnyheter och då det gällde att 

läsa om Finduskrisen ser vi här att de väljer ett annat medium för att uppfylla detta 

skilda behov.  

5.2 Förtroendefrågan 

Vi frågade även studenterna vilket medium de har högst förtroende för generellt, 

vilket medium de har högst förtroende för i en krissituation, samt vilket medium de 

hade högst förtroende för då det gällde Finduskrisen. Förtroendefrågan är en väldigt 

viktig del av vårt syfte, därför ville vi undersöka den i alla tre situationer. Vi ville 

också se om det finns några skillnader eller likheter mellan de medier studenterna 

väljer att använda i de olika situationerna och vilka de har högst förtroende för.  
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När det gäller mediet studenterna har mest förtroende för då de tar del av nyheter i 

vardagen fann vi att 38,6 % har högst förtroende för tv och radio. På andra plats kom 

tidning på nätet med 22,3 % följt av Facebook med 20 %. När vi jämför detta resultat 

med vilket medium studenterna i första hand vänder sig till då de tar del av nyheter 

kan vi se att det mediet de väljer att vända sig till stämmer eventuellt inte överens 

med det mediet de har högst förtroende för.  

Enligt uses and gratifications-teorin är publiken även aktiva och har motiv för sina 

val av medier (McQuail 2010, s. 424). Här kan vi se att publiken hellre väljer att 

vända sig till ett visst medium men har mer förtroende för ett annat. Detta kan bero 

på att de har ett visst motiv till varför de väljer ett medium framför det de har högst 

förtroende för, ett motiv kan exempelvis vara att de väljer det som är mest 

tillgängligt av bekvämlighetsskäl. Detta kommer att diskuteras ytterligare i 

diskussionsdelen.  

Figur 4. 

När det gäller vilket medium studenterna har mest förtroende för i krissituation kom 

även här tv och radio på första plats med 57,3 %. Tidning på nätet kom på andra plats 

med 29 % följt av annan morgontidning med 7,7 %. Jämfört med föregående fråga 

kan vi här se att studenterna inte har så mycket förtroende för Facebook i 

krissituationer. Resultatet redovisas i figuren nedan: 
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Figur 5. 

 

Då det gäller frågan om vilket medium studenterna hade mest förtroende i 

nyhetsrapporteringen kring Finduskrisen, fann vi här liknande resultat som vid den 

generella frågan. Tv och radion kom på första plats med 40,4 %. Tidning på nätet 

kom på andra plats med 24,8 % följt av Facebook med 12,9 %. Resultatet redovisas i 

figur 6 på nästa sida. 

Figur 6. 
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5.3 Värdering av mediets egenskaper 
Angående hur egenskaper värderas hos ett medium kopplade vi denna fråga till 

medievalet. I det generella valet av nyheter ville vi få fram vilken egenskap som var 

viktigast hos ett medium och varför studenterna vänder sig dit i just den situationen. I 

figur 7 kan vi se att tillgänglighet hos ett medium visade sig vara den viktigaste 

egenskapen när man vill åt nyheter och landade på 59,1 % av alla svaren, medan 

professionalitet inte alls värderades som en avgörande egenskap. 

På samma sätt som i den första delen av enkäten där vi beaktar nyheter och medieval 

generellt, ville vi i andra fasen beakta medieval i generella krissituationer så som 

krigssituationer, politiska skandaler och naturkatastrofer etc. Den frågan följs av en 

egenskapsvärdering hos det valda mediet i en generell krissituation och i figur 8 kan 

vi se att trovärdighet och tillgänglighet återigen är viktiga egenskaper, men att man 

här lutar åt att välja det medium man anser vara mest trovärdigt. Egenskapen 

trovärdighet landade på 48,0 % till skillnad mot i föregående situation där den enbart 

hade 28,0 %.  

I den sista situationen vill vi veta vilka egenskaper som värderades i en specifik 

krissituation, och i det här fallet det vi kallar ”Finduskrisen”. I figur 9 kan vi återigen 

se att tillgänglighet var den högst värderade egenskapen hos ett medium. 13,5 

svarade ej på frågan då de inte hade något intresse av krisen i fråga. Professionalitet 

ses återigen som en egenskap som inte värderas högt hos användare och läsare.  

Uses and gratifications teorin menar att publiken är aktiv och också målorienterad i 

en kommunikationsprocess, vilket också gör att publiken är avgörande om en 

kommunikation sker eller inte. (Larsson 2010, s. 51). I valet av medium generellt 

observerar vi att tillgänglighet är den egenskap som värderas högst av majoriteten 

hos ett medium, det är alltså inte ett aktivt sökande efter den mest trovärdiga källan 

som är viktigast hos de svarande (se figur 7). Enligt svaren vi fått på vår 

undersökning och utgångspunkterna i uses and gratifications-teorin kan vi beakta den 

största delen svarande som aktiva i sitt val av mediekälla, då de anser att 

tillgänglighet är den viktigaste aspekten och gör därför sitt medieval utifrån denna 

egenskap. Här kan man tolka att respondenternas motiv till val av medium är att de 

önskar att mediet skall vara tillgängligt. 
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Figur 7. 

Svarsalternativen ser å andra sidan annorlunda ut i frågan om en generell 

krissituation. Av svarsalternativen fick trovärdighet högst antal svar (48,0 %), och 

tillgänglighet näst högst antal svar (38,4 %). Kriser kännetecknas som överraskande 

och oftast hotfulla, med ett resultat av osäkerhet som måste hanteras snabbt 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 15). Utgår man från definitionen av en kris, 

samt uses and gratifications kan vi se att de svarande är mer aktiva vid kriser som 

t.ex. naturkatastrofer, krigsrapporteringar, politiska skandaler etc. än vad de är när 

det kommer till deras generella medieval. Uses and gratifications menar att publiken 

är aktiv, vilket vi också kan se observera i varför man väljer ett visst medium i en 

krissituation (se figur 8).  
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Figur 8. 
 

De svarandes värderingar av deras medieval under Finduskrisen skiljer sig från deras 

val vid generella kriser. Först och främst är det 13,5 % som inte svarat på frågan då 

de ansågs sig ”helt ointresserade” av Finduskrisen. Här observerar vi återigen att en 

majoritet av de svarande ansåg att tillgänglighet var det viktigaste hos ett medium. Vi 

kan här observera att de svarande är icke-aktiva i sitt medieval och värderar 

tillgängligheten högre än trovärdigheten (se figur 9)

 
Figur 9. 
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5.4 Könsaspekten 
Utifrån våra svarsalternativ och vår undersökning har vi även beaktat könsaspekten i 

medievalen i de olika situationerna generellt medieval i vardagen, medieval i en 

generell krissituation och medieval i en specifik krissituation. I undersökningen 

bestod 47,4 % av män, och 52,6 % av kvinnor. Resultaten varierar hos män och 

kvinnor angående var de generellt söker nyheter i vardagen. Som vi kan se i figur 10 

avser den största andelen kvinnor i vår undersökning att välja TV och radio framför 

tidning på nätet, medan den största andelen män väljer tidning på nätet, och sedan 

Facebook som sina primära mediekällor. 

 
Figur 10. 

I en generell krissituation däremot är resultaten mellan män och kvinnor likartade. 

Största andelen av både män och kvinnor väljer TV och radio i en krissituation, som 

efterföljs av tidning på nätet. De övriga resultaten i den generella krissituationsfrågan 

är likartade hos båda könen och når inte över 3 % (se figur 11). I de två första 

frågorna angående medieval i olika situationer har största andel kvinnor svarat TV 

och radio. I frågan om medieval under Finduskrisen har tidning på nätet högst andel 

svar, följt av TV och radio hos kvinnor (se figur 12 i bilaga 2). Högst andel svar hos 

männen fick TV och radio följt av tidning på nätet. Sammanlagt var det 13,5 % som 

inte svarade på frågan eller hade något intresse av Finduskrisen. 
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Figur 11. 

När det gäller förtroende för det generella medievalet i vardagen hos män, har de 

högst förtroende för TV och radio, vilket skiljer sig från deras generella val som kan 

ses i figur 7 där tidning på nätet fick flest antal svar. Kvinnor har däremot TV och 

radio både i det generella medievalet i vardagen, samt vilket medium de har högst 

förtroende för. Högsta andelen kvinnor söker sig alltså till det medium de har högst 

förtroende för, medan männen hellre söker sig till tidningar på nätet. För att se 

förtroendet i det generella medievalet i vardagen, se figur 13 i bilaga 2.  

I en generell krissituation följer både männens och kvinnornas svar varandra. Båda 

könen anser att TV och radio är deras primära medieval i en krissituation, och 

resultatet pekar även på att deras förtroende är högst hos TV och radio i den 

situationen. För att se en överskådlig bild av resultatet, se figur 14 i bilaga 2.  

Finduskrisen hade varierande svar när det kommer till medievalet och förtroendet 

hos kvinnorna. I medievalet fick tidning på nätet högst andel svar från kvinnorna, 

medan TV och radio återigen fick högst förtroende. Männen däremot svarade att TV 

och radio var det primära medievalet under krisen, och också var det mediet de hade 

högst förtroende för (se figur 15). 
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Figur 15. 

6. Diskussion 

Undersökningens resultat visar först och främst att det finns en skillnad mellan 

medievalen som görs i de olika situationerna samt att de oftast inte väljer att använda 

mediet de har det högsta förtroendet för. När det gäller vilket medium studenterna i 

första hand vänder sig till då de vanligtvis tar del av nyheter visade det sig att de 

helst vänder sig till tidningar på nätet. I den efterföljande frågan undersökte vi vilken 

egenskap som är viktigast hos det medium de valde. Här visade det sig att 

”tillgänglighet” var den viktigaste egenskapen. Dessa två hänger givetvis ihop då vi 

kan anta, utifrån våra enkätsvar, att studenterna har valt ”tidning på nätet” för att det 

är ett väldigt tillgängligt medium. Samtidigt som det visade sig att de valde tidningar 

på nätet trots att de hade högst förtroende för tv och radio i detta sammanhang. Vi 

tror att detta beror på vårt teknologiskt utvecklade samhälle, där det går snabbt och 

enkelt att hitta nyhetssajter via datorer och smartphones.  

Enligt uses and gratifications teorin väljer publiken olika medier för att uppfylla 

olika behov (McQuail, Golding & de Bens 2005, s. 55). Utifrån detta kan vi 

förutsätta att tidningar på nätet bäst uppfyller deras mediala behov då det gäller att ta 

del av nyheter i vardagen.  
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Utöver behov uppfyllelser vid val av medium kan vi här även beakta motivaspekten 

inom uses and gratifications teorin där publiken anses som aktiva i sina val av medier 

och har motiv för dem. När det gäller val av medium i vardagen visar 

undersökningen som sagt att individerna väljer att söka sig till det medium de anser 

vara mest tillgängligt och inte den de anser vara mest trovärdigt. Detta kunde vi 

utläsa då vi frågade vilket medium studenterna hade högst förtroende för rent 

generellt. Resultaten visade sig att de hade högst förtroende för tv och radio, men 

ändå väljer de att vända sig till tidningar på nätet då de tar del av sina nyheter i 

vardagen. Här anser vi alltså att personernas motiv i denna situation är att de önskar 

att mediet skall vara tillgängligt, här väljer de sitt medium utifrån en 

bekvämlighetsfaktor, det som är mest tillgängligt vilket vi anser är ett motiv till valet 

av medium. Däremot går det att diskutera om de går emot sina egna värderingar då 

de väljer medium utifrån bekvämlighetsfaktorer och inte det medium de har högst 

förtroende för i just denna situation.  

När det gäller generella krissituationer ser vi att mediet studenterna väljer att vända 

sig till och mediet dem har högst förtroende för hänger ihop mer än vid föregående 

fråga. De valde att de helst vänder sig till tv och radio för att ta del av 

krisrapporteringar och det var även detta medium de hade högst förtroende för, samt 

att den egenskap hos mediet som värderades högst vid denna fråga var trovärdighet. 

Även här anser vi att personerna i fråga har ett motiv till varför de väljer ett medium i 

denna specifika situation. När de väljer att läsa om krisrapporteringar är deras motiv 

till val av medium att det ska vara trovärdigt. Här kan vi sätta oss emot kritiken 

riktad mot uses and gratifications teorin som grundar sig i att mycket av 

mediekonsumtionen är omotiverat och vagt utvalt hos människor (McQuail 2010,s. 

434) och anta att de flesta medieval är motiverade, det är bara olika motiv det 

handlar om beroende på vilken situation det rör sig om.   

När det gäller Finduskrisen såg vi liknande resultat som vid den föregående frågan. 

33,1 % av de som svarade på denna fråga angav att de vände sig till tv och radio för 

att få information angående krisen (se figur 3). Det var även denna kategori de valde 

på frågan om vilket medium de hade högst förtroende för då de tog del av nyheten 

(se figur 6). I frågan om vilken egenskap de värderade högst fick ”tillgänglighet” 

högst andel svar. Vi kan förutsätta att tv och radio rapporterade mycket om 

Finduskrisen och att det var anledningen till varför de valde ”tillgänglighet” för detta 
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medium i denna situation. Här kan vi också förutsätta att de gjorde ett aktivt val och 

hade ett motiv till varför de valde att följa Finduskrisen via tv och radio.  

Vi undersökte även om det fanns ett samband mellan kön och val av medium samt 

kön och vilka medier dem hade högst förtroende för i de olika situationerna. Vi fann 

att det skiljer sig åt mellan könen då det gällde val av medium då de tar del av 

nyheter generellt i vardagen. Majoriteten av männen valde tidningar på nätet som 

primär källa då de tar del av nyheter i vardagen medan majoriteten av kvinnorna 

valde tv och radio. Enligt uses and gratifications kan vi se att män uppfyller sitt 

nyhetsbehov i vardagen genom tidningar på nätet medan kvinnor gör det genom tv 

och radio. Då det gällde de två andra situationerna fann vi inga skillnader mellan 

kvinnor och män. 

7. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att belysa om det finns några skillnader eller likheter 

mellan medierna studenterna väljer att använda i olika situationer. Vi ville också se 

om det finns något samband mellan de medierna studenterna väljer att använda och 

medierna de har högst förtroende för. Utifrån detta analyserade vi vare sig 

studenterna hade motiv för sina medieval eller inte, utifrån ett uses and gratifications- 

perspektiv.  

Det har framgått av denna studie att respondenterna väljer sina medier utifrån behov 

och motiv, vilket är faktorer som stämmer överens med uses and gratifications-

teorin. Dock kan vi utifrån våra resultat utläsa att motivfrågan varierar från situation 

till situation. Då vi frågade respondenterna vilket medium de vänder sig till då de tar 

del av nyheter i vardagen valde de tidningar på nätet trots att de hade högst 

förtroende för tv och radio. De svarade även att ”tillgänglighet” är den viktigaste 

egenskapen hos ett medium i denna situation. De väljer alltså att inte vända sig till 

det mediet de har högst förtroende för.   

Här kan vi anta att personernas motiv till val av medium i denna situation är att de 

önskar att det skall vara tillgängligt. Härigenom uppfyller de även sitt behov av 

medieintag i vardagen genom tidningar på nätet. Jämför vi detta resultat med vilka 

medier de valde för att ta del av i krissituationer och vilket de hade högst förtroende 

för i denna situation valde de samma svarsalternativ, tv och radio. De valde även 
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”trovärdighet” som den viktigaste egenskap hos ett medium i just denna situation. 

Utifrån detta kan vi förutsätta att valet av medium är motiverat men här är det ett 

annat motiv det rör sig om. Här är deras motiv till valet av medium att det skall vara 

trovärdigt och det är anledningen till varför de vänder sig till det. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att beroende på vilken situation det handlar om är 

motiven till val av medium olika. Här kan vi sätta oss emot kritiken riktat mot uses 

and gratifications-teorin som grundas i att teorin antar att publiken alltid har motiv 

för sin mediekonsumtion. Kritikerna menar att mycket av mediekonsumtionen är 

omotiverad och vagt utvald hos människor och att detta är svårt att mäta (McQuail 

2010, s. 424). I vår undersökning fann vi att alla val är motiverade men att det är 

olika motiv det rör sig om beroende på situationen i fråga. Vi anser även att vi funnit 

ett bra tillvägagångssätt då det gäller att mäta och uttala sig om motiv eftersom att vi 

gjort en vetenskaplig undersökning där vi funnit dessa välgrundade resultat.  

Till kriskommunikationsforskningen kan vi bidra med att det är viktigt för människor 

att de har trovärdighet för mediet då de läser om kriser och väljer av den anledningen 

medium efter trovärdighetsfaktorn. De tar sig tid att vända sig till det mediet de anser 

vara mest trovärdigt för att få information angående krisen. Medan de vid vardaglig 

nyhetsbevakning väljer medier utifrån bekvämlighetsfaktorer som tillgänglighet. Då 

vi säger människor menar vi här enbart personerna som ingick i vårt urval givetvis.  

När det kommer till könsaspekten kan vi inte observera några större skillnader i män 

och kvinnors val av medium. Det är endast i den generella mediesökningen i 

vardagen de två könen skiljer sig åt där majoriteten av männen söker sig till tidningar 

på nätet och kvinnor till tv och radio. Även i förtroendefrågan har majoriteten av 

båda könen högst förtroende för tv och radio. Utifrån resultaten från könsfrågorna 

kan vi dra slutsatsen att män och kvinnor ofta vänder sig till samma typer av medier 

och har samma värderingar kring dem. Då vi talar om män och kvinnor menar vi 

givetvis endast dem som deltog i vår undersökning. 

8. Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka medier studenterna vid Örebro universitet 

vänder sig till i tre olika situationer samt vilka medier de har högst förtroende i dessa 
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situationer. Detta för att se om det finns några skillnader mellan vilka medier de 

vänder sig till och vilka medier de har högst förtroende för. Utifrån dessa eventuella 

skillnader var syftet att utläsa vare sig studenterna har ett motiv för sina medieval 

utifrån uses and gratifications teorin eller inte.  

Undersökningen grundades på en kvantitativ surveyundersökning och analyserades 

utifrån uses and gratifications teorin. Enkätens första del utgjordes av etnografiska 

frågor som undersökte studenternas kön, ålder och bostadsort. Andra delen bestod av 

studenternas val av medium då de tar del av nyheter i vardagen, vilket medium de 

har högst förtroende för i vardagen samt vilken egenskap de värderar högst hos ett 

medium i denna situation. Den tredje och fjärde delen av frågeformuläret följer 

samma spår som den föregående men undersöker medievalet, förtroendet och 

egenskapsvärdering i en generell krissituation respektive under Findus krisen. 

Enkäten delades ut till 100 stycken studenter på Örebro universitet campus området. 

Resultaten vi fann var att respondenterna är aktiva i sina val av medier och har motiv 

för dem i varje situation, dock varierar själva motivet beroende på vilken situation 

det rör sig om. Här kunde vi sätta oss emot kritiken riktad mot uses and 

gratifications-teorin där kritikerna menar att alla medieval inte är motiverade och att 

motivfrågan är svår att mäta (McQuail 2010, s. 424). Vårt resultat visade att i alla 

våra situationer hade respondenterna motiv för val av medium, det var dock olika 

motiv det rörde sig om beroende på situation. I den ena situationen var exempelvis 

mediets tillgänglighet ett motiv till varför personerna valde det och i den andra var 

personernas förtroende till mediet ett motiv.  

Vi kom också fram till slutsatsen att då det gäller krisnyheter så väljer våra 

respondenter de medier de har högst förtroende för medan de i vardagen väljer de 

medier som är mest tillgängliga. Detta resultat kan fungera som ett tillägg till 

kriskommunikationsforskningen och något som kan studeras vidare. 

Vi undersökte även könsaspekten för att se om det finns något samband mellan 

könen och medierna de väljer att vända sig till. Här fann vi inga större skillnader i 

män och kvinnors val av medium. Det är endast könens val av medium i vardagen 

som skiljde sig åt då majoriteten av männen söker sig till tidningar på nätet medan 

kvinnor söker sig till tv och radio i denna situation. 
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Bilaga 1 - Enkät 

 
Enkätundersökning   
Medieförtroende vid en krissituation 
Vi är två studenter på Örebro universitet som gör en undersökning om studenter vid Örebro 
universitet och deras medievanor i krissituationer. Vi har fokuserat på Findusskandalen där hästkött 
hittades i företagets lasagne och kommer därför bland annat ställa ett antal frågor om den 
krissituationen.  

Undersökningen är en del av vår C-uppsats och era svar kommer att bidra till ett resultat och ett svar 
på vårt syfte. Er medverkan i enkätundersökningen är självklart helt anonym och era svar kommer 
att behandlas konfidentiellt. 

Kryssa i ditt val i cirkeln framför svaret, endast ett svar per fråga. 

 

 
Bakgrund 

1. Är du? 

⃝ Man  

⃝ Kvinna 

2. Vilken kommun bor du i just nu? 

⃝ Örebro 

⃝ Kumla 

⃝ Hallsberg 

⃝ Laxå 

⃝ Lindesberg 

⃝ Karlskoga 

⃝ Askersund 

⃝ Nora 

⃝ Degerfors 

⃝ Lekeberg 

⃝ Hällefors 

⃝ Ljusnarsberg 



 

⃝ Annan ort 
 

3. Hur gammal är du? Skriv ditt svar i siffror. 

 

 
Medievanor 

4. Vilket medium använder du i första hand då du tar del av nyheter? 

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 

⃝ Facebook 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 

5. Varför vänder du dig till just det mediet? 

Jag anser att det är mest: 

⃝ Trovärdigt 

⃝ Underhållande 

⃝ Objektivt 

⃝ Professionellt 

⃝ Populärt 

⃝ Tillgängligt 

6. Vilket medium har du mest förtroende för generellt? 

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 

⃝ Facebook 



 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 

 
Krisrapporteringar 

7. Till vilket medium söker du dig angående kriser? (krigsrapporteringar, politiska 
skandaler, företagsskandaler, naturkatastrofer)  

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 

⃝ Facebook 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 

8. Varför vänder du dig till just det mediet i en krissituation? 
Jag anser att det är mest: 

⃝ Trovärdigt 

⃝ Underhållande 

⃝ Objektivt 

⃝ Professionellt 

⃝ Populärt 

⃝ Tillgängligt 
 

9. Vilket medium har du mest förtroende för i en krissituation? 

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 



 

⃝ Facebook 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 
 

Findus skandalen 
 
10. I Findus lasagne hittades hästkött som resulterade i stora rubriker i media. Hur 
intresserad var du att ta del av nyhetsrapporteringen angående Finduskrisen? 

⃝ Mycket intresserad 

⃝ Ganska intresserad 

⃝ Varken eller 

⃝ Ganska ointresserad 

⃝ Helt ointresserad 
 

Svarade du ”helt ointresserad” behöver du ej fortsätta, tack för din medverkan! 

11. Vilket medium använde du för att få information angående Finduskrisen?  

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 

⃝ Facebook 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 
 

12. Varför vände du dig till just det mediet?  
Jag anser att det är mest: 

⃝ Trovärdigt 

⃝ Underhållande 

⃝ Objektivt 



 

⃝ Professionellt 

⃝ Populärt 

⃝ Tillgängligt 
 

13. I nyhetsrapporteringen om Finduskrisen, vilket medium hade du mest förtroende för? 

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 

⃝ Facebook 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 
 

14. Återställdes din syn på Findus genom ett specifikt medium, och i så fall vilket? 

⃝ Lokal morgontidning (ex. NA)  

⃝ Annan morgontidning (ex. Dagens Nyheter & Svenska Dagbladet) 

⃝ Kvällstidning (ex. Aftonbladet & Expressen) 

⃝ Gratistidning (ex. Metro) 

⃝ Tidning på nätet (ex. Aftonbladet.se) 

⃝ Facebook 

⃝ Twitter 

⃝ Annat socialt nätverk/forum 

⃝ TV & radio  

⃝ Vänner, familj, skola etc. 

⃝ Har ingen åsikt 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Tack för din medverkan!  

Bilaga 2 – figurer och tabeller 
. 

 
Figur 12. 

 
Figur 13. 



 

 
Figur 14. 
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