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Abstrakt: 

Syftet med studien är att undersöka till vilken utsträckning människor upplever att de 

påverkas av media i sina attityder och åsikter kring politik, Och studera åldersskillnader 

mellan åldersgrupperna 18-25 och 65+. Vi ville även undersöka vilken inverkan medias 

politiska rapportering har på respondenterna. Det gjordes en kvantitativ undersökning i form 

av en enkätstudie. Enkäter delades ut till 104 respondenter, 52 i åldersgruppen 18-25 och 52 i 

åldersgruppen 65+. Resultatet visade att det finns vissa ålderskillnader i hur respondenterna 

upplever påverkan från media i sina politiska åsikter. De äldre upplever att de litar mer på TV 

och radio än internet medan yngre i större utsträckning litar på internet. Respondenterna 

visade tendenser till att uppleva att andra människor påverkas mer av media än vad de själva 

anser sig göra. 

Nyckelord: Media påverkan, Politik, Third – person effect, ålderskillnader 



Abstract: 

The purpose of the study is to investigate to what extent people experience influence from 

media and how that affects their attitudes and opinions towards politics, And explore age 

differences between the age groups 18-25 and 65+. We also wanted to study what influence 

political media coverage has on the respondents. A quantitative study was made in form of 

questionnaires that were handed out to 104 respondents, 52 to the age group 18-25 and 52 to 

the age group 65+. The result showed that there are some significant age differences in the 

experiences of media influence on political views. The older people had a tendency to trust 

TV and radio more than internet while younger people trust internet to a greater extent. The 

respondents showed tendencies to believe that other people are more influenced by media 

than themselves. 

Keywords: Media influence, Politics, Third – person effect, Age differences 



Innehåll 

Inledning ............................................................................................................................. ................................. 1 

Syfte: ..................................................................................................................................................................... 4 

Problemformulering ................................................................................................................................................ 4  

Frågeställningar:............................................................................................................ .......................................... 4 

Bakgrund: ............................................................................................................................. ............................... 4 

Media och objektivitet ......................................................................................................................................... 5  

Media och politik: .......................................................................................................... ..................................... 6 

Medias påverkan: ............................................................................................................ .................................... 8 

Överskattning och underskattning av medieeffekter: .......................................................................................... 9 

Metod: ............................................................................................................................. ...................................... 9 

Tillvägagångssätt:....................................................................................................................... ....................... 10 

Etiska överväganden: ................................................................................... ..........................................................11 

Utformning av enkät: ........................................................................................................ ................................ 12 

Teoretiska infallsvinklar: ............................................................................................................................... 13  

The Third - Person Effect (tredjepersons effekt) ................................................................................... ................ 15 

Konsekvenser av tredjeperson effekt: ........................................................................................ ....................... 16 

Analys av data: .................................................................... .................................................................................. 17 

Resultat: ............................................................................................................................. ................................ 18 

Frågeställning: Finns det ålderskillnader i hur påverkan ifrån media ser ut? ................................................ .... 19 

Frågeställning: Vilken trovärdighet har media hos undersökningsgruppen? .................................................. ... 23 

Frågeställning: stämmer the third person effect? ............................................................................ .................. 25 

Frågeställning: Vilka kapital spelar in på påverkan från media? har kulturellt kapital större påverkan än 
ekonomiskt vad gäller det politiska intresset? .............................................................................. ..................... 27 

Sociologisk analys och tolkning ................................................................................................................. 28 

Avslutande reflektioner: .................................................................................................... .................................... 31 



Inledning 
Vi påverkas dagligen av olika mediebilder. Alla våra uppfattningar om olika företeelser och 

platser som vi inte själva besökt kommer till stora delar utifrån den bild vi får från massmedia. 

Även om du aldrig besökt Paris, så har du troligen en ganska bra bild om staden. Du vet vilka 

sevärdheter som finns, hur det ser ut och kanske till och med hur det luktar där. Det är dock 

svårt att veta till vilken utsträckning vi påverkas av media. Det enda som är helt säkert är att 

olika saker och olika medier påverkar olika människor olika mycket. Medias inflytande på 

människor har länge intresserat oss och är något vi skulle vilja undersöka mer. Vi vill fördjupa 

oss på ett ämne för att göra det mer lätthanterligt och då föll valet på politiken. Politik är 

något som berör och engagerar de flesta i samhället på ett eller annat sätt. Den politiska 

rapporteringen är ytterst omfattande i olika medier och blir särskilt stor inför val. Vad 

medierna berättar om och på vilket sätt de gör det har därför en mycket stor betydelse för oss 

mediekonsumenter och även för demokratin. Det är utifrån den information vi får via 

medierna som vi i hög grad baserar våra politiska åsikter och vårt röstande vart fjärde år på 

(Nord & Strömbäck, 2003). Vi vill titta närmare på vilket inflytande media har på våra 

politiska åsikter. Forskning har kommit fram till att den indirekta påverkan är större än den 

direkta påverkan. Man brukar tala om opinionsbildare. Den teorin går ut på att påverkan först 

sker på en mindre grupp människor som är särskilt inflytelserika, som ofta deltar i politiska 

debatter och tar till sig av mediernas budskap. Dessa för i sin tur vidare budskapen till en 

större krets, vilket är steg två i denna tvåstegshypotes. Forskning visar även att de flesta 

opinionsbildare tar mer intryck av tidningar än tv (Petersson & Petterson, 2000). 

Vad är då egentligen massmedia? Först och främst tänker du kanske på tidningar, radio och 

TV. Vilka är då de övriga massmedierna? Tidskrifter, filmer, skivor, ljudkassetter och cd m.m. 

är också exempel på massmedier. Det går att dela in massmedier i fyra grupper. Dessa är 

tryckta medier, Ljud- och bildmedier, Medier på internet och Butiks- och mässmedier. 

Massmediernas uppgift är att informera, granska och underhålla. En viktig aspekt är också att 

kunna kommunicera med en stor publik. Exempel på det är framförallt TV- publiken som kan 

ligga på 2-3 miljoner en fredagskväll (Petersson & Pettersson, 2000). TV är det massmedium 

som har absolut störst genomslagskraft och lämnar ingen oberörd. Dagen efter ett visst TV- 

program pratar många i skolor och på arbetsplatser om det. Innehållet och budskapet i TV- 

programmen når många mottagare. Dagligen tittar 88 procent av alla Svenskar på TV och gör 

detta i snitt två timmar om dagen. Det har dock på senare tid skett en förändring i vårt TV- 
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tittande. Det har blivit allt vanligare att TV:n står på i bakgrunden eller att vi slötittar allt mer 

bara som avkoppling snarare än att det är något särskilt program vi vill se. Studier visar att vi 

ofta gör andra saker medan vi tittar på tv. Vanligt förekommande aktiviteter samtidigt som vi 

ser på TV är: Läsa tidningen, Äta middag, Tala i telefonen eller att prata med andra. 

I boken Medier och människor anser Fornäs, (2002) att medier är centrala faktorer i det 

postmoderna samhället. Genom människor använder ljud, ord och bilder som sprids på olika 

sätt och växer samman med olika kommunikationsteknologier, så kommer dessa 

kommunikationsingredienser mer och mer påverka människors vardagliga liv t.ex. 

ekonomiska och politiska aktiviteter. Medievärlden kommersialiseras genom 

shoppinginriktade verksamheter, som fyller alltmer av mediekommunikationens tid och rum. 

Genom att människor tittar på reklaminslag som visas i tv:n eller datorns skärmar så kan det 

påverka människors konsumtion av saker samt bidra till ökad konsumtion av varor. Vidare 

nämner han att konsumtion är mer eller mindre grad av kommunikation mellan individer i 

samhället (ibid). 

Klaus Bruhn Jensen (2009) pratar om att det finns en förbindelse mellan kultur och - 

samhälles strukturer samt människors förhållande till media. Dessa förbindelser bidrar till att 

människor försöker identifiera sig själva med media, kultur och samhället. Kultur kan handla 

om människors tolkningar eller betydelser mellan subjektiva och objektiva fenomen som finns 

i samhället. Denna förbindelse kallas för time in culture, och time - out- culture som handlar 

om hur mottagaren tolkar eller skapar en förståelse av de intryck som kommer ifrån vår 

omvärld t.ex. media, kultur och samhälle. 

Nya medier har kommit och användandet skiljer sig mellan olika generationer, därför är det 

rimligt att tro att påverkan ser olika ut i olika åldersgrupper. Det finns skillnader i vilka 

massmedier som används och i vilken utsträckning vilket gör att påverkan borde se olika ut. 

Exempelvis så tittar äldre mer på tv medan yngre personer använder sig av internet i större 

utsträckning (mediebarometern, 2010). Det kan också vara så att äldre personer redan har en 

klar uppfattning av vad de politiska partierna står för och vart de själva står i sina åsikter, 

Vilket gör att de kanske inte påverkas lika mycket. Vi vill jämföra hur mediepåverkan skiljer 

sig mellan åldersgruppen 18-25 och åldersgruppen 65+ för att se om dessa skillnader är så 

tydlig och stark som tidigare forskning visar. 

I vår studie kommer vi att använda oss utav två olika teorier. Den första handlar om Pierre 

Bourdieus begrepp habitus, kulturellt och språklig kapital. Genom dessa begrepp kan vi få 
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förklaring för varför människor påverkas av politiken genom massmedia. Den andra teorin är 

tredjepersons effekt -teorin (third - person effect) som handlar om hur människor tenderar att 

tro på andra människor är mer påverkande av massmedia än de själva (Johansson, 2005). Vi 

valde ha med den här teorin för vi tror att andra människor har svårt att erkänna att dem blir 

påverkade av andra. Enligt Banning (2006) så kan vissa grupper vara mer benägna att vara 

skeptiska till media än andra. En grupp med fientlig syn på media kan förväntas ha en annan 

tredjepersons insiktsnivå. 

Medias påverkan är ett intressant ämne som vi även undersökt tidigare i vår b-uppsats. Där 

kom vi fram till att vi påverkas i stor utsträckning av våra människor runt omkring oss i vår 

syn på media och attityder kring reklam och konsumtion. I de flesta fall så är många i grunden 

kritiska till medias tillförlitlighet, men frågan är om den påverkan som sker i mångt och 

mycket är omedveten. Vi tror att det kan finnas vissa skillnader mellan unga och gamla vad 

gäller medias påverkan på politiska åsikter hos människor. Vår hypotes är att unga i större 

utsträckning påverkas av media än äldre inför riksdagsval. Vi tror att de äldre har haft längre 

tid på sig att skapa sina egna åsikter och därför inte påverkas i samma utsträckning av den 

information som de får utifrån media. De har redan en bestämd uppfattning om vilket parti de 

ska rösta på, och vad de tycker i olika politiska frågor. 

Vi tror också att "the third person effect" är en viktig faktor vad gäller medias påverkan. Vi 

tror att det är så att de flesta tror att andra påverkas mer än vad de själva gör. De flesta är 

förmodligen medvetna om medias effekter, men kanske har svårt att se att det skulle gälla 

dem själva. 

Vi tror också att människors tillgång till olika kapital påverkar i vilken utsträckning man 

påverkas av media. Vi vill se om det är så, och i så fall vilket, vilka kapital som påverkar 

mest. Om du har högt socialt kapital så kanske du påverkas mer av dina vänner än av media 

vad gäller dina politiska åsikter. Kanske är det även så att personer med högt ekonomiskt 

kapital upplever att de påverkas mindre än vad personer med lägre ekonomiskt kapital gör. 

Detta vill vi undersöka. 

3 



Syfte 

Att undersöka i vilken utsträckning människor upplever att de påverkas av media i sina 

attityder och åsikter kring politik. Undersöka åldersskillnader mellan åldersgrupperna 18-25 

och 65+. Vilken inverkan har medias politiska rapportering på respondenterna? 

Problemformulering 
Vilket inflytande har media på människors politiska åsikter? Går det att finna skillnader 

mellan olika åldersgrupper? Vi vill också ta reda på om det är så att människor tenderar att tro 

att andra påverkas mer av media än vad de själva anser sig göra (third – person effect). 

Frågeställningar 
 Vilka kapital spelar in på påverkan från media? har kulturellt kapital större påverkan 

än ekonomiskt vad gäller politiskt intresse? 

 

 

 

Vilken trovärdighet har media hos undersökningsgruppen? 

Finns det ålderskillnader i hur påverkan från media ser ut. 

Stämmer the third person effect? D.v.s. att tro att andra påverkas mer än vad man själv 

gör. 

Bakgrund 
För att få en omfattande förståelse för massmedias roll i dagens demokrati måste man inse att 

det finns avgörande skillnader mellan massmedier som en arena för offentliga debatter och 

nyhetsmedier som en självständig aktör i politiska kommunikationsprocesser. Vidare nämner 

Shehata (2010) att massmedia är en arena som erbjuder ett forum för politiska aktörer, för att 

diskutera frågor och aktuella händelser (Ibid). 

Att medierna påverkar betvivlar ingen, men i vilken omfattning och på vilket sätt denna 

påverkan sker är en ständigt pågående diskussion. De föreställningar som finns om medias 

effekter har i sin tur en effekt. För om vi tror på mediernas effekter kommer vi också agera 

som om medierna har effekter, oavsett mediernas faktiska förmåga att påverka (Johansson, 
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2000). Politiker uppfattar att medierna har stor betydelse för opinionsbildning både på lokal 

såväl som riksnivå (ibid.). Ofta ses nyheterna i tidningar, radio och tv som en direkt 

avspegling av den inom allmänna opinionen, vilket kan vara problematiskt i vissa fall. 

Problematiken kan ligga i att politiker agerar efter hur de tror att väljarna reagerar på 

mediernas innehåll. Ibland kan det alltså vara så att myten om medias makt har större 

påverkan än medias verkliga makt. 

Cepaite (2006) fann i sin avhandling att allmänhetens arbetsmönster påverkar deras 

medieanvändande. Alltså pekar det på att olika sätt att arbeta sannolikt bidrar till utvecklingen 

av olikartade medieanvändningsmönster. Olika sorters arbeten gör alltså att vi använder oss av 

media på olika sätt. Detta kan i sin tur påverka på vilket sätt vi influeras och påverkas av 

media. 

Media och objektivitet 

Media och journalisternas rapportering är inte alltid så objektiv som vi kanske tror. 

Journalistyrket räknas som en profession och därför förväntar vi oss att alla medlemmar av 

journalistkåren ska göra på samma sätt. Om vi går till tandläkaren så förväntar vi oss att få 

samma typ av behandling oavsett vilken tandläkare vi går till, på samma sätt ser vi media, vi 

förväntar oss få en objektiv och likvärdig rapportering oberoende av vilket medium eller 

vilken journalist vi vänder oss till. Problemet är dock att journalistyrket inte uppfyller alla 

krav på en profession. Vem som helst har rätten att kalla sig för journalist så yrket är 

egentligen inte förknippat med en viss kompetens. I nyhetsrapportering så prioriteras 

exempelvis närhet vilket gör att nyheter som kanske rent objektivt är viktigare inte får lika 

stort utrymme eftersom de sker i ett annat land och kanske till och med i en annan världsdel. 

Negativa händelser bedöms också ha större läsvärde än positiva. Därför är nyheter ofta saker 

som olyckor, brott, bränder och andra bedrövelser. Företeelser framställs ofta som konflikter 

och det goda ställs mot det onda. Personifiering och emotionalisering är andra viktiga knep 

journalisterna använder sig av för att göra nyheterna mer intressanta och därmed få fler 

läsare/tittare (Albinsson, G 2003). 

Ett exempel på medias genomslagskraft bristen på objektivitet går att finna i rapporteringen 

av pandemin svininfluensan. Många av de artiklar som publicerades och rapporteringen i 

övriga massmedia var långtifrån nyanserad. Enligt en studie som gjorts så var 42 procent av 

artiklarna och inslagen som gjordes tydligt alarmerande (Olinder, 2010). Rapporteringen av 

svininfluensan var självklar eftersom att svininfluensan trotsallt var ett reellt hot. Framförallt 
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för barn och andra grupper med nedsatt immunitet. Det fanns därför anledning att varna dessa 

grupper för riskerna så att de skulle kunna skydda sig mot dessa. Dessutom fanns det en 

samhällsekonomisk risk i form av de kostnader som skulle uppstå om ett stort antal människor 

skulle insjukna. Frågan är dock om detta gjordes på ett relevant och nyanserat sätt. En sak 

som förvärrade människors bild av hotets allvar var alla dessa otaliga prognoser och 

spekulationer som gjordes i media över hur pandemin skulle sprida sig, hur många som skulle 

drabbas, och hur stor risken var att den skulle göra dig allvarligt sjuk (Ibid 2000). 

Media och politik 

Politikens medialisering 

Politikens medialisering har enligt Amnå (1999) genomgått tre steg. Det första steget var att 

medierna steg för steg blev en dominerande kommunikationskanal. Det andra steget som 

skedde i början av 1970-talet gick ut på att medierna allt ofta började uppträda som 

självständiga politiska aktörer. Det tredje steget av medialiseringen gick ut på att politikens 

aktörer började anpassa sig till medieklimatet, vilket började synas allt tydligare på 1980-talet. 

Svensk press har en lång tradition av starka band mellan tidningar och politiska partier. De 

flesta liberala och konservativa tidningarna grundades av privata företag, medan tidningar 

som företräder socialdemokraterna och centerpartiet startades som en del av partiernas 

politiska offensiv. Den traditionella partipressen företrädde partilinjen i nyheterna såväl som 

på ledarsidan. Under 1970-talet genomgick dock journalistiken i Sverige en förändring. Det 

som hände var att det skedde en professionalisering bland tidningarna. Journalisterna 

deklarerade sitt oberoende från partilojaliteten och framhållningen av partilinjen begränsades 

till ledarsidan. Detta berodde framförallt på tidningarnas intresse att bredda läsarkretsen till att 

inkludera även andra än partisympatisörer, men också det faktum att journalisterna fick ökat 

inflytande var en orsak till denna förändring (Weibull & Gustafsson, 1999). De flesta 

tidningar har behållit sin partipolitiska signatur och nyhetsurvalet är inte helt fritt från 

påverkan av ledarsidans ställningstagande. Sedan 1980-talet har de flesta tidningar betecknat 

sig själva som oberoende men trots det behållit sin partipolitiska inriktning (ibid). 

Medborgarna har i dagens medialiserade samhälle blivit alltmer beroende av massmedier för 

att kunna orientera sig politiskt och politiker tvingas anpassa sig till mediernas logik för att nå 

ut Massmedierna är i princip den enda arena där politiker och medborgare möts (Johansson, 

2002). 

Enligt Maurer (2010) fann han i sin studie att massmedier påverkar politiken, den politiska 
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agendan. Politisk kommunikation har på senare år genomgått en stor förändring, i västvärlden 

så väl som i länder från tredje världen. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen gör att 

den politiska kommunikationen måste anpassas för att hänga med och vara modern. Dessa 

förändringar har bidragit till ett antal generella tendenser inom den nationella politiska 

kommunikationen. På vilket sätt sociala aktörer och problem representeras i media har 

förändrats såväl som på vilket sätt politiska aktörer försöker kommunicera med varandra såväl 

som med potentiella anhängare. I land efter land så tävlar nationella tv bolag med varandra för 

att få flest tittare och få störst inflytande. Detta gör att den politiska bevakningen blir alltmer 

fartfylld och fylld av spektakel för att göra politiken mer intressant och attraktiv. Politikerna 

tvingas förstås anpassa sig efter det nya medieklimatet och det ställer också nya krav på 

politikerna. Det blir alltmer viktigt för politikerna att de utstrålar karisma och visar sig vara 

intressanta. Det är inte alltid innehållet i själva politiken som är det viktigaste för att påverka 

opinionen till att rösta på dem (Moog & Sluyter-Beltrao, 2001). 

En avhandling av Shehata(2010) fann han i sin studie att politiskt engagemang kan relatera till 

en högre socioekonomisk status. Lågutbildade människor med en tunn plånbok tenderar 

därför att vara mindre aktiva än andra medborgare. Vidare fann han att läsa nyhetstidningar är 

mest relaterat till att rösta eftersom nyhetstidningar ger mer effekt på oss människor än 

televisionen. Vidare nämner han att nyhetsmedia har en stor påverkan på medborgare i 

samhället. Enligt Brosius & Engel(1996) så fann de i sin studie att tredjepersons effekter var 

större hos äldre personer och för dem som är lågt utbildade, jämfört med yngre och bättre 

utbildade. I en annan artikel av IZ (2008) pekar på samma sak att de personer som har lägre 

utbildningsnivå har större påverkan av tredjepersons effekt. Motsatsen till Brosius & Engel 

(1996) och IZ (2008) uttalande är Peiser & Peter (2001) de fann i sin studie att personer med 

hög utbildning tenderar bli mer påverkade av tredjeperson effekten. 

Lazerfeldt i (Peterson & Petterson 2000) nämner att det var bara åtta procent av väljarna som 

ändrade sin politiska inställning efter att ha följt mediernas rapportering. Ett flertal (53 

procent) blev mer övertygande i det de trodde på från början. Bara 14 procent blev politiskt 

aktiverade och de röstade. Han fann att en fjärdedel av väljarna inte påverkades alls av media 

eller påverkades på flera olika sätt samtidigt. Lazerfeldt kom fram till att opinionsledarna som 

fick sin information via medierna i sin tur påverkades av sina vänner och bekanta. Han kom 

fram till i undersökningen att istället för att ändra människors inställning, så förstärkte 

medierna människors inställning och åsikter. Familj och vänner har en större effekt på 

människors beslut än medierna, samt att medierna påverkade människorna på olika sätt. 
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Den största faktorn till skillnaderna kännetecknas av flexibilitet eller rörlighet i arbetslivet. 

Tidningsläsning betraktas som vanemässig handling i människors vardag. Särskilt bland de 

som prenumererar på morgontidningar. Att läsa morgontidningen blir därför mer en rutin än 

ett medvetet val. En styrka hos morgontidningarna är dess lokala anknytning 

Medias påverkan 

Forskning visar att påverkan i allmänhet ses som något negativt. Att bli påverkad innebär att 

du förlorar din frihet, att tappa kontrollen över dina egna beslut, vilket inte stämmer överens 

med de demokratiska idealen om att självständigt och fritt bilda sina åsikter. Det stora 

medieinflytandet uppfattas därefter som något odemokratiskt och problematiskt, utifrån den 

här synen (Johansson, 2000). 

Undersökningen av Brosius & Engel (1996) visar att 64 % anser att media har stort inflytande 

på politiska beslut och människors åsikter i politiska frågor. Dock är det så att journalister 

bedömer att mediebilden har större inflytande än allmänheten. Av journalisterna så är 76 % av 

den uppfattningen att media har stort inflytande på politiken och på människors åsikter 

rörande politiska frågor. Undersökningen visar också att det inte finns några tydliga 

kopplingar mellan ålder och synen på medieeffekter. Visserligen tenderar den yngsta 

åldersgruppen att i mindre utsträckning anse att medier påverkar politik än den äldre, men i 

övrigt är bedömningarna likartade i de olika åldersgrupperna. Politiskt intresserade personer 

anser medias påverkan vara större än de som inte är särskilt intresserade av politik. 

Om människor själva får uppskatta vad som formar deras politiska hållning mest så nämner 

de oftast egna erfarenheter som den enskilt största faktorn. Tre fjärdedelar av svenskarna 

uppger att egna politiska beslut är mycket eller ganska viktiga för hur deras politiska 

uppfattningar formas (Johansson, 2002). Tv anses vara en viktig faktor av 58 % (ibid). 

Tredjepersonseffekter är mycket vanliga i hur vi ser på medias påverkan. Det vill säga 

föreställningar om att andra påverkas mer av massmedier än vad du själv gör. Det kan även 

vara andra saker än massmedia, och kan ses som en generell tendens att anta att andra 

människor påverkas mer av sin omgivning än vad du själv gör. Enligt Johansson (2002) är 

tredjepersonseffekten ett starkt förekommande fenomen som förekommer i alla sociala 

grupper, men är starkast bland högresursgrupper. De flesta inom högresursgrupper anser sig 

skapa sina politiska uppfattningar utifrån egna erfarenheter. Bland lågresursgrupper finns det 

en större tendens till att anta att man påverkas mer av personer i ens omgivning och av 

medier, framförallt av tv och reklam (ibid). 
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Överskattning och underskattning av medieeffekter 

Flera studier visar på att överskattning av mediaeffekter är en del av tredjepersonseffekter. 

Douglas et al (2001) fann att det finns en överskattning av mediaeffekter på andra. Individer 

tenderar att underskatta media effekter på sig själva. Vidare diskuterar de från olika 

beräkningar att medieeffekter på sig själv och på andra kan ha vissa kopplingar. Men den 

underskattningen av mediaeffekter på sig själv uppstår troligen ur motivationen att bevara en 

positiv självbild (ibid, 2001). I en annan studie av Perloff (1999) visade det sig att 

överskattning och underskattning beror på att individerna sammanväver och överväger sina 

beteenden när dem utvärderar andra. Han menar på att individerna använder sig av andras 

prototyper för att tänka på sig själv och dessa processer kan i hög grad avskiljas ut, då får vi 

en ökad insikt på den underliggande processen av the third person effect. Enligt Petersson 

(2010) så finns det två typer av effekter inom media, indirekta och direkta effekter. Han 

nämner också att medias betydelse låg inte enbart i påverkan genom att mottagaren själv tar 

del av medieinnehållet, utan att mediernas inflytande också kunde förmedlas indirekt. Den 

indirekta effekten handlar om via andra personer eller kollektiva organisationer. 

Kepplinger (2007) nämner i sin studie att flesta människor tillskriver starkare effekter av 

media meddelanden till andra än de gör till sig själva. Tredjepersons effekter förstärks när 

medierna eller deras effekter betraktas som negativa eller oönskade. Människor som är 

mycket involverade i en fråga har benägenhet att överskatta effekten av nyhetsrapporter 

starkare än vad neutrala människor har. 

Metod 
Vi valde att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning, Där vi skickar 

ut ett frågeformulär till våra respondenter. Som sedan för in den insamlande data i ett program 

som heter SPSS. Detta program är till för att utforska samband eller kopplingar mellan data. 

Till den här undersökningen är kvantitativ metod den mest lämpade metoden eftersom vi ville 

få fram mätbar data över hur mediepåverkan ser ut. Kvalitativa undersökningar passar bättre 

till att förklara olika fenomen snarare än att mäta och verifiera eller falsifiera en hypotes. Vår 

hypotes är att det finns ålderskillnader i mediepåverkan och det enda sättet att undersöka det 

är genom en kvantitativ studie. En kvantitativ studie är också bra för att kunna jämföra olika 

variabler med varandra. Såsom exempelvis ekonomi, utbildning och boende som vi har tagit 

med för att kunna få fram respondenternas tillgång till ekonomiskt, kulturellt, och socialt 

kapital. Vi ansåg enkäter vara den bästa metoden till informationsinsamling i vår studie 

eftersom vi ville jämföra olika åldrar med varandra. Problemformuleringen vi har är också av 
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den typen att vi tror att enkäter är den bästa metoden att använda sig av för att kunna få svar 

på våra frågeställningar som finns med i studien. 

Kvantitativa undersökningar ger en stor mängd mätbar data, vilket är en av de stora fördelarna 

med kvantitativ forskning. Fokus ligger på att beskriva varför saker och ting förhåller sig på 

ett visst sätt, snarare än att beskriva hur saker och ting är. En annan fördel är 

generaliserbarheten i kvantitativ forskning. Resultatet vi får fram i vår undersökning kommer 

att kunna generaliseras även till människor som inte deltagit i undersökningen eftersom att 

urvalet är slumpmässigt och därmed generaliserbart på andra människor. Det utgår självklart 

från att urvalet i undersökningen är representativt för hela populationen (Bryman, 2008). 

Det är viktigt att vi har en tillräcklig data insamling annars blir det svårt att analysera data 

materialet. Om vi har för lite data så kan det vara svårt att se samband eller kopplingar mellan 

variablerna som finns med i undersökningen. En annan viktig del med kvantitativ 

undersökning är att göra ett frågeformulär som är lämpligt för respondenterna, att frågorna 

inte får vara irriterande eller besvärande för respondenterna. Vidare är det viktigt att frågorna 

är korrekt formulerade så att respondenterna förstår frågorna, samt att det finns tillräckligt 

många svarsalternativ (Denscombe, 2009). 

Tillvägagångssätt 
Datainsamling: datainsamlingsmetoden var att dela ut enkäter, där svaren sedan analyserades 

i IBM SPSS statistic 2.0 . Enkäterna delades ut bland annat på skolor och på allmänna platser. 

Vi valde att variera typen av frågor i enkäten för att få så bra och ingående svar som möjligt. 

Såväl öppna frågor som frågor med svarsalternativ användes. Vi delade ut enkäterna 

personligen för att på ett enkelt sätt kunna svara på så vis kunna svara på eventuella frågor 

som respondenterna hade kring enkäten. 

Urval: Vi delade ut enkäterna till åldersgrupperna 18-25år samt 65+ år för att kunna göra en 

jämförande analys mellan dessa två ålderskategorier. Urvalet är därmed ett klusterurval 

eftersom vi använt oss av olika kluster (skolor, samlingsplatser) inom ålderskategorierna. 

Tanken bakom klusterurvalet är att det i själva verket är möjligt att få ett tillräckligt bra urval 

genom att fokusera naturligt förekommande grupper av den speciella sak som författarna vill 

studera (Denscombe, 2009). Vi valde att göra två olika enkäter till de äldre respektive de 

yngre. Det som skiljer de två är att de äldre får frågan vad de har haft för tidigare yrken 

medan de yngre istället får frågan om vad föräldrarna har för yrken. Detta gjorde vi för att 

yngre förmodligen studerar på gymnasiet eller högskola/ universitet. Vi skickade mejl till 
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rektorer på olika gymnasium i Halmstad kommun för att hitta respondenter i åldersgruppen 

18-25. Vi fick svar från en av de fyra gymnasieskolorna och fick komma dit och dela ut vår 

enkät. De resterande enkäter till den yngre åldersgruppen delades ut på Högskolan i Halmstad. 

För att nå människor i åldersgruppen 65+ så kontaktade vi en organisation för äldre som har 

olika aktiviteter för seniorer. Vi skickade även mejl till PRO och en ansvarig för 

pensionärsbowling. Vi fick komma dit men valde att inte gå till PRO eftersom vi inte hade 

resurser att dela ut fler enkäter. Vi besökte samlingsplatsen för äldre där de den dagen hade en 

syjunta och delade ut enkäter. Resterande enkäter delades ut på ett servicecenter samt 

pensionärsbowlingen. Vi samlade in enkäter från 48 män och 56 kvinnor. 

Etiska överväganden 

Författarna följde efter tre etiska punkter som Denscombe (2009) lägger fram. 

 

 

 

Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet 

Undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet 

Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet 

Dessa principer finns med för att skydda sina respondenter samt skydda mot forskare som kan 

lockas använda alla tillgängliga medel för att öka kunskapen om ett visst ämne (Denscombe, 

2009). 

Informerat samtycke: 

Vi gav ut ett skriftligt informationskrav/samtyckeskrav som fanns med i början av 

frågeformuläret. Respondenterna fick information om undersökningens syfte och att det var 

frivilligt att delta i undersökningen och deltagarna har rätt att avbryta medverkan när som helt, 

utan att det medför några negativa följder för försökspersonen(Olsson & Sörensson, 2011). 

Respondenterna fick skriva under på att det har förstått vad undersökningen handlar om. I 

informationsbrevet fanns det Namn, e - postadress och telefonnummer till författarna. Detta 

gjordes i fall om respondenterna hade några frågor angående undersökningen. 

Konfidentialitet: 

Vi betonade respondenterna att konfidentialitet i vår undersökning genom att de uppgifter som 

dem lämnar ut kommer att behandlas med konfidentialitet. Respondenternas personliga 

uppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem 

(Denscombe, 2009). 
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Utformning av enkät 

I början av enkäterna så ställde vi bakgrundsfrågor som ålder, utbildning, sysselsättning, 

boende, årsinkomst, föräldrarnas yrke och är du aktiv verksam i någon organisation, 

föreningen? Dessa frågor fanns med för att vi skulle göra en jämförelseanalys mellan äldre 

och yngre. Vi ställde frågor som behandlar tredjepersons effekt och dem var ställda så här: 

fråga 8; ”Andra människor får sin kunskap om politik via medier”? Med svarsalternativ; 

håller helt med, håller delvis med, tar delvis avstånd ifrån, tar helt avstånd ifrån och vet ej. 

Fråga 10;” Tror du själv att du påverkas mer av media än vad andra gör?” Med 

svarsalternativ; Ja, nej och vet ej. Dessa två frågor anser vi att det kan kopplas samman med 

tredjepersoneffekt, beroende på hur respondenterna svarar. Sen ställde vi frågor som rör 

medias tillförlitighet hos respondenterna och dem var ställda så här: fråga 1; jag litar på det 

jag ser, hör och läser i media (tv, tidningar, radio och internet)”? Med svarsalternativ; håller 

helt med, håller delvis med, tar helt avstånd ifrån, tar helt avstånd ifrån, vet ej. Fråga 2; 

”Vilken typ av media anser du vara mest tillförlitlig”? Med svarsalternativ; tv, 

kvällstidningar, dagstidningar, radio, internet, vet ej. Fråga 3; ”Medias politiska rapportering 

är oftast objektiv”? Med svarsalternativ; håller helt med, håller delvis med, tar delvis avstånd 

ifrån, tar helt avstånd, vet ej. 

Tillförlitlighet av data: 

Det är viktigt att vi diskuterar hur tillförlitlig data som vi har samlat in i studien är, eftersom 

våra data baseras på människors attityder och åsikter kring politiks som syns i media. Vi 

kommer att resonera kring validiteten och reliabiliteten i våra data för att kunna styrka 

tillförlitligheten i vår undersökning(Denscombe, 2009). 

Reliabilitet: 

Detta begrepp handlar om huruvida resultaten är tillförlitligt om den undersökningen 

genomförs på nytt, eller om de påverkas slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. När vi 

började föra in data i SPSS märkte vi att vissa frågor i enkäten inte var korrekt ifyllda. Vissa 

respondenter speciellt äldre hade problem att fylla i enkäten. Vi fick några bortfall på några 

frågor. 

Figur 1,0 
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Ålder: 2 bortfall Utbildning: 4 

borfall 

Årsinkomst: 2 

bortfall 

Fråga 11: 3 

bortfall 

Fråga 1: 1 

bortfall 

Totalt: 15 bortfall Fråga 7: 1 

bortfall 

Fråga 9: 1 

bortfall 

Det handlar inte om 15 personer bortfall utan 15 svar som är registrerad, men inte korrekt 

ifyllda. Vi anser att vi har en normal reliabilitet för att det finns alltid några personer som inte 

svarar på alla frågor. Problemet med reliabiliteten i kvantitativ forskning är att det alltid 

kommer att finnas bortfall på grund av den mänskliga faktorn. Det är därför omöjligt att 

uppnå mätbar data som helt och hållet går att lita på att det blir ett likadant resultat om det 

görs en replikation av undersökningen (Denscombe, 2009). 

Validitet: 

Detta begrepp handlar om i stora drag att data och forskningsmetoder är ”riktiga”. Inom 

forskningssammanhang handlar validiteten om huruvida data reflekterar sanningen. Hur den 

reflekterar verkligheten och täcker de viktiga frågorna i studien. 

Analysen av data ska ingripna ansträngningar att så långt som mögligt garantera; 

(Denscombe, 2009). 

 

 

 

Att data har registreras på ett noggrant och exat sätt 

Att data är lämpliga för undersökningssyftet (vi känner oss säkra på att vi mäter rätt 

saker) 

Att de förklaringar som härleds från analysen är korrekta. 

I enkäten utgår frågorna från de frågeställningar vi har i studien för att ge svar på syftet 

och problemformuleringen. Att ett klusterurval gjorts inom åldersgrupperna gör att 

validiteten är hög. Om undersökningen gjordes på samma åldersgrupper i någon annan del 

av Sverige skulle resultatet bli detsamma. 

Teoretiska infallsvinklar 

Kapitalbegreppet står traditionellt sätt som en av de viktigaste beteckningarna för att 

analysera de sociologiska faktorerna vad gäller samhällsutveckling. Att äga kapital är i ett 

kapitalistiskt samhälle liktydigt med att besitta makt. Samhällets ojämlika uppdelning har lett 
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till det inte enda är det ekonomiska kapitalet som är en maktfaktor. Bourdieu gjorde även 

andra kapitalformer synliggjorda, de symboliska kapital som också är avgörande för 

maktfördelningen i ett modernt och uppdelat samhälle. 

Det kulturella kapitalet bryter mot de endimensionella föreställningarna om ojämlikhet och 

skillnader. Ojämlikhet är mer komplext än vad som framgår av en klassisk 

socialgruppsdelning, och grundar sig på de kapital som den enskilde individen har. Det 

kulturella kapitalet är det symboliska kapital som uttrycker sin dominans i ett givet kulturellt 

sammanhang. Kulturellt kapital är det kapital som en kultur sätter högt, och som det finns en 

icke ekonomiskt betingad marknad för. Det kan exempelvis vara ett bildat språk, kunskap om 

musik, förtrolighet med litteratur med mera. Kulturellt kapital kan förklaras på ett enkelt sätt. 

Om du är medlem av en högre social klass, men inte tack vare ditt ekonomiska kapital, utan 

något annat, då är det allt som oftast ditt kulturella kapital som gör att du har denna höga 

status i samhället eller inom en grupp. 

Ett viktigt kulturellt kapital är det utbildningskapital som förmedlas till nästa generation. 

Tillgången och framgången till utbildningssystemet beror på den typ av kapital som gör den 

enskilde kapabel att lösa de utmaningar och uppgifter en utbildning kräver. En ung människa 

vars föräldrar har akademisk utbildning har ett bättre utgångsläge för akademisk utbildning än 

till exempel ett barn till förälder med låg utbildning, om de båda antas för att påbörja 

universitetsstudier i exempelvis psykologi eller sociologi. Den förste är disponerad för en 

akademisk utbildning och akademiska studier är lika naturliga som när sonen till en 

småbrukare försöker utbilda sig inom lantbruk eller liknande. 

Bourdieu ser inte denna ojämlika fördelning som en utstuderad plan uttänkt av samhällets 

ekonomiska maktelit eftersom ojämlikheten i samhället accepteras som ett till synes naturligt 

och allmänt fenomen. 

Språkligt kapital, som är en del av det kulturella kapitalet, har ett stort inflytande på individer 

under skolåren då språkförståelse och språkanvändning är en av de främsta utgångspunkterna 

för lärarnas bedömning. Språket är inte bara ett instrument för kommunikation. Det 

tillhandahåller också tillsammans med en rikare eller fattigare vokabulär, ett mer eller mindre 

komplext kategorisystem, som gör att förmågan att kunna förstå och hantera komplexa 

strukturer av logisk eller estetisk art delvis beror på vilket sorts språk du är uppväxt med från 

dina föräldrar. Har du med det komplexa språket i ditt habitus, dvs. av erfarenhet från dina 

föräldrar så har du en stor fördel från början och bättre förutsättningar för att klara av den 
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tuffa sållning som sker inom skolsystemet. 

Det sker alltså inom utbildningssystemet en reproduktion utav klassamhället eftersom du 

redan som barn har fördelar av att komma från en "finare" miljö med högre kulturellt kapital 

Det är dock svårt att urskilja vad som beror på vad. Det är svårt att mäta om en enskild person 

haft fördelar av sin sociala bakgrund och uppväxt. Det går inte att säga att en enskild individ 

lyckats med studierna på grund av sin sociala bakgrund, eftersom det är så många andra 

faktorer som även spelar in, och det går inte att undersöka på individnivå, medan det däremot 

går att säga något om det rent generellt. 

Bourdieu gör skillnad på kulturellt och ekonomiskt kapital. Det ekonomiska kapitalet 

representerar välstånd och materiell rikedom. Det kulturella och det ekonomiska kapitalet 

behöver inte ha ett samband. Det går att äga stor del av kulturellt kapital utan att vara rik. 

Oftast är det ändå så att rikligt kulturellt kapital ger bättre förutsättningar för att även få ett 

högt ekonomiskt kapital i förlängningen (Bourdieu, 2008) 

The Third - Person Effect (tredjepersons effekt) 

Enligt (Johansson, 2005) handlar the Third - Person Effect om hur människor tenderar att tro 

att andra människor är mer påverkade av massmedia än de själva. Han fann i sin studie att 

tredje person effekt kan drivas av föreställningar som kommunikationsprocesser, eller snarare 

mer exakt försöker att övertyga med mer kraftfulla effekter på andra än sig själv. Denna 

uppfattning kan leda till förändringar i beteende och attityd, t.ex. stöd för censur i media 

innehåll. Soon Park & Salmon (2005) definierar tredjepersons effekt som förekomsten av 

individer som tror på att massmedia innehållet har större inflytande på anda människor än 

dem själva. En tro som oftast leder till efterföljande åtgärder (ibid, 2005). Tredjepersons 

effekten utgår från två hypoteser. Den första är uppfattningen om att andra är mer känsliga för 

medias meddelanden än andra. Detta kallas för "Third-person perception". Den andra 

hypotesen är denna uppfattning får effekter på människors beteende. 

Enligt Douglas, M. McLeod, Benjamin H, Detenber, och William P. Eveland, Jr (2001) finns 

en annan aspekt av tredjepersons effekten. De fann i sin studie att i grund och botten tenderar 

människor att tro att andra är mer påverkade negativt av media meddelandet som ett sätt att 

öka sin självbild. Personer gillar att känna sig kompetenta och intelligenta. Det finns också en 

skillnad vad gäller vilken typ av media meddelanden det handlar om. Om media meddelanden 

uppfattas som negativa blir gapet mellan verkligheten och människors uppfattning om media 
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effekter allt större. Människor uppfattar världen på ett sådant sätt att det stämmer överens med 

deras självbild för att behålla sitt självförtroende. Att medge att man till stor del påverkas av 

media i stor utsträckning kan vara svårt att erkänna. Det kan alltså vara så att the third - 

person effect kommer från en underskattning av media effekter på sig själv och en 

överskattning av effekter på andra. Det är framförallt det senare som är mest påtagligt 

(Perloff, 1999) . 

Tredjeperson effekten kan beskrivas genom tre olika psykologiska mekanismer: Orealistisk 

optimism, opersonlig inverkan och generaliserade negativa attityder gentemot media effekter 

(Brosius & Engel, 1996) och Perloff (1999) och IZ(2008). Orealistisk optimism innebär att 

media effekter kan beskrivas som negativt och kan producera stora tredjepersoners effekter 

för att individerna vill bevara en positiv självbild. Opersonlig inverkan innebär att 

omfattningen av tredjepersons effekter som varierar med det psyklogiska avståndet mellan 

den första och den tredje personen, om den tredje personen beskrivs som psykiskt nära så 

kommer den tredje persons effekt vara mindre. Den tredje mekanismen generaliserade 

negativa attityder gentemot media effekter innebär att tredjepersons effekter alltid kommer att 

uppstå eftersom de negativa anlagen till mediainflytande är så starka att de inte kan överstyras 

av variationer i fråga (ibid, 1996). 

Konsekvenser av tredjeperson effekt 

Enligt Douglas et al,.(2001) kan tredje persons intryck leda till att människor tar handling för 

att skydda andra från såkallade skadliga influenser från media såsom exempelvis våld. Detta 

kan bero på att man ibland överskattar medias inflytande och därför vidtar åtgärder som inte 

alltid är nödvändiga. Ett sätt att vidta åtgärder är att använda sig av censur. Censur 

förekommer i de flesta samhällen i olika former. Censur är en form av social kontroll som 

används för att styra och kontrollera medias inflytande. Vad gäller censur så finns det såklart 

olika intressen. Många vill såklart ha censuren eftersom de inte vill exponeras av saker som 

icke är önskvärda mot deras vilja. Det finns dock även de som missgynnas av censuren, dels 

de som blir utsatta för den, och även de personer som vill komma åt den information som 

censureras. Soon Park & Salmon (2005) fann i sin studie att beteende komponenten inriktar 

sig i två olika beteenden: antingen förebygga eller stödja beroende på media innehållet. Som 

tillexempel att andra människor är mer påverkade av våld eller pornografi i medierna, detta 

kan leda till att människorna börjar ta ställning mot våld eller pornografi som visas i media. 

Enligt Peloff (1999) & Perloff(2008) nämner att tredjepersons effekt stödjer för en censur 

eller censorship av medieinnehållet i allmänhet. Men han hittade ett annat mönster inom detta 
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fenomen nyheter och politiska kommunikation, tredjepersons effekt insikt var signifikant 

relaterad med stöd av begränsad valkampanj meddelande. Perloff (1999) nämner att 

tredjepersons effekt är en viktig sak men inte bara för att koppla mellan beteende och 

kommunikation effekter på sig själva eller andra. Men dessutom att det kan få viktiga 

politiska konsekvenser för åsikter och beteenden. Soon Park & Salmon (2005) nämner i sin 

studie att vi människor påverkas olika om det är positiva eller negativa meddelanden. Han 

syftar på att om vi blir påverkade av positiva meddelanden såsom samhällsinformation eller 

moraliska meddelanden. Människor tror i rent allmänhet att de är er drabbade mer än i andra 

budskap, dvs. motsatsen till tredjeperson insikt förekommer i förstapersons effekt. Soon Park 

& Salmon (2005) konstaterade i sin undersökning att vissa människor som blev påverkade av 

positiva samhällsinformationer har en tendens att uppnå mindre effekt på sig själv än andra. 

Analys av data 

Analysmetoden av data kommer att vara en positivistisk inriktning som syftar på att verifiera 

eller falsifiera en hypotes. Positivismens som vetenskaplig inriktning går ut på att försöka 

tillämpa naturvetenskapernas forskningsmodell i utforskandet av den sociala världen. Den 

baseras på att det i den sociala världen finns mönster och regelmässighet, orsaker och följder, 

precis som i naturen. Syftet med samhällsforskning för positivister är att upptäcka de sociala 

mönster som finns i vår omvärld genom att använda en typ av vetenskapliga metoder som 

används inom naturvetenskaperna (Denscombe, 2009). Vår hypotes bygger på att det finns 

åldersskillnader i hur människor påverkas av media inför riksdagsval. Denna metod är 

generellt deduktiv som innebär att vi utgått från en teori som sedan testar den till empiri 

(Jakobsson, 2011). En nackdel med deduktiv metod och positivistisk infallsvinkel kan vara 

objektiviteten. Inom positivismen vill forskaren uppnå mätbar data som är objektiv. Inom 

kvalitativ forskning anses dock objektivitet vara en utopi som i princip är omöjlig att uppnå 

(Denscombe, 2009). Analysen av data gjordes med hjälp av IBM SPSS statistic 2.0 för att 

kunna analysera data i vår undersökning. Vi kommer att lägga dem flesta tabeller och 

uträkningar på data, se (bilaga och statistik). 

Vi använde oss av olika typer av analystest, dessa är: 

Descriptives (beskrivande statistik): Handlar om att visa en sammanfattning av sina data eller 

illustrerar dem med bilder. 

Frequencis: Vi gjorde olika frekvenstabeller för att få en överblick på hur respondenterna 

svarar på våra frågor. 

Crosstabs: Handlar om att göra en jämförelse mellan två olika variabler och för att hitta 
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samband. Signifikantnivå = P<0,05 

Chi-square: Vi gjorde Chi-square tester för att göra en hypotestestning, samt att vi ville få 

fram observerad och förväntad frekvens. 

Anova: Vi gjorde en Anova – test för vi ville jämföra och hitta skillnader mellan två grupper 

(äldre vs yngre). Vid Anova-test så visas M= medelvärdet på respektive svarsalternativ. 1 står 

för håller helt med och 4 är tar helt avstånd ifrån. (Brace, Kemp & Sneglar 2009). 

Resultat 
Först kommer vi att redovisa svaren på de bakgrundsfrågor vi hade för att skapa en överblick 

över våra respondenters tillgång till olika kapital. Därefter redovisar vi resultaten utefter de 4 

frågeställningar vi utgår ifrån i vår undersökning. Under frågeställningen åldersskillnader så 

redovisas svar rörande alla de olika frågorna vi har. 

Vi samlade in enkäter från 104 respondenter varav 52 enkäter i åldersgruppen 18-25 och 52 

enkäter till åldersgruppen 65+. 

Kön 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Man 

Valid Kvinna 

Total 

48 

56 

104 

46,2 

53,8 

100,0 

46,2 

53,8 

100,0 

46,2 

100,0 

Här kan vi se fördelningen mellan män och kvinnor som deltog i undersökningen. 48 män och 

56 kvinnor, totalt blir det 104 respondenter. 

Bakgrundsfrågor: 

Fördelning män och kvinnor: Av de äldre så var det 28 män och 24 kvinnor. I ålderskategorin 

18-25 var det 20 män resp. 32 kvinnor. 

Utbildning: 18 % av respondenterna har gått ut grundskolan, 38,5% har gått ut gymnasiet. 

39,4% hade högskola/universitetsutbildning. Bortfallet var 3,8 % (N=104 M=2,13 Std=0,84). 

Årsinkomst: 64,4% av respondenterna angav att de har en årsinkomst mellan 0-150 000kr. 

28,8% en årsinkomst mellan 150 000-300 000kr. 4,8 % svarade att de har en årsinkomst över 
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300 000kr. Bortfallet var 1,9 % (N=104 M=1,36 Std=0,60). 

Frågeställning: Finns det ålderskillnader i hur påverkan ifrån media ser ut? 

Vi jämförde äldre och yngre i vilken utsträckning vad dem anser om medias politiska 

rapportering är oftast objektiv. 

äldreyngre * Media rapportering är oftast objektiv 

Medierapporteringobjektiv 

Håller delvis 

med 

% within äldreyngre 

äldre 
%within 

Mediarapporteringobjektiv 

% of Total 

% within äldreyngre 

yngre 
%within 

Mediarapporteringobjektiv 

% of Total 

% within äldreyngre 

Total 
%within 

Mediarapporteringobjektiv 

% of Total 

53,8% 

60,9% 

26,9% 

34,6% 

39,1% 

17,3% 

44,2% 

100,0% 

44,2% 

Tar delvis 

avstånd ifrån 

30,8% 

48,5% 

15,4% 

32,7% 

51,5% 

16,3% 

31,7% 

100,0% 

31,7% 

17,3% 

100,0% 

8,7 % 

8,7 % 

100,0% 

8,7 % 

Tar helt 

avstånd ifrån 

15,4% 

50,0% 

7,7 % 

15,4% 

50,0% 

7,7 % 

15,4% 

100,0% 

15,4% 

100,0% 

50,0% 

50,0% 

100,0% 

50,0% 

50,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Vet ej 

Total 

äldreyngre 

Här kan vi se att dem flesta inte anser att medierapporteringen oftast är objektiv. Men 60,9 % 

av äldre och 39,1% av yngre håller delvis med att media rapporteringen oftast är objektiv: X2 

(3, N=104) = 11.204, p= 0,011. Det blir en signifikantnivå p<0.011 Pearson Chi – Square. (se 

tabell 1.6 
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Här kan vi se att dem flesta svarade på “egna erfarenheter” 43 bland dem äldre och 23 hos 

yngre. Men hos dem yngre (18-25 år) kan vi se att det är 19 som blir påverkade av sina 

föräldrar när det gäller politiska åsikter. Bland de yngre är det 10 stycken som svarade att de 

påverkas av media medan det endast är 4 av de äldre som svarade samma sak. Signifikansen 

är: X2(3, N=104) = 28.832, p =.0.000. (Se under Bilaga Statisk och tabeller, tabell 1.0) 
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Som vi ser så litar de äldre I större utsträckning på tv och I väldigt liten utsträckning på 

Internet. 22 av de äldre litar mest på tv och endast 2 litar mest på Internet. Av de yngre så är 

svaren mer utspridda. 14 av respondenterna litar mest på tv och 11 litar mest på internet. De 

äldre litar också i större utsträckning på radio jämfört med de yngre. Signifikansen på X2(5, 

N=104) = 11,372,p 0.044 
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Enkätfråga: Hur upplever du mediepåverkan? 

1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. Det fanns ingen signifikant åldersskillnad i 

hur mediepåverkan upplevs X2(10, N=104) =17,308, p=0,068. (se tabell 1.9) 

Enkätfråga: Tror du själv att du påverkas mer av media än vad andra gör? 

84,62% av de äldre svarade att de inte tror att de påverkas mer av media än vad andra gör. 

Hos de yngre var det 73 % som svarade detsamma. Det var fler av de yngre som svarade vet 

ej, närmare bestämt 25 % mot 9,6 % av de äldre. X2 (3,N=104)=7,995, p=0,046. 

Påstående: andra människor får sin kunskap om politik via medier 

3,84 % av de äldre håller helt med om att andra människor får sin kunskap om politik via 

medier, 61,54% håller delvis med om det medan 9,6 % tar delvis avstånd och 17,2% tar helt 

avstånd från påståendet. 

Hos de yngre är det 13,46% som helt håller med, 63,46% håller delvis med, 13,46% tar delvis 

avstånd ifrån och 9,6 % tar helt avstånd ifrån påståendet.X2(4, N=104)= 9,754, p=0,045 

Det finns alltså en liten skillnad att de yngre i högre utsträckning tror att andra människor får 

sin politiska kunskap via medier. 
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Påstående: Mitt politiska intresse påverkas av media 

Resultat: 5,6 % av de yngre svarade håller helt med. Ingen av de äldre svarade håller helt 

med. 48,8% av de äldre svarade håller delvis med, siffran var densamma bland de yngre. 

28,8% av de äldre tar delvis avstånd från påståendet medan 21,6% av de yngre gör samma 

sak. 15,38% av de äldre tar helt avstånd ifrån påståendet medan det hos de yngre är 13,46% 

som tar helt avstånd ifrån det.11,54% av de yngre svarade vet ej. 7,7 % av de äldre svarade 

vet ej. Enligt chi square testet så finns det inte någon signifikant skillnad i svaren från de äldre 

och de yngre (X2=0,39, se tabell 1.8 i bilaga tabeller). Skillnaderna är så små att de inte kan 

statistiskt säkerställas. 

Frågeställning: Vilken trovärdighet har media hos undersökningsgruppen? 

Påstående: Jag litar på det jag ser, hör och läser i media (tv, tidningar, radio, internet) 

Litar, hör och läser i media 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

,00 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd ifrån 
Valid 

Tar helt avstånd ifrån 

Vet ej 

Total 

3 

52 

45 

1 

3 

104 

2,9 

50,0 

43,3 

1,0 

2,9 

100,0 

2,9 

50,0 

43,3 

1,0 

2,9 

100,0 

2,9 

52,9 

96,2 

97,1 

100,0 

50 % av respondenterna litar på medier till viss grad medan 43,3% tar delvis avstånd ifrån att 

de litar på medier. Notera att det inte var någon som helt håller med att de litar på det de ser, 

hör eller läser i media (M=2,48 Std=0,788). 

Enkätfråga: Vilken typ av media anser du vara mest tillförlitlig? 
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Här kan vi se att 34.6 % litar på tv mest. 21,1% litar mest på dagstidningar och radio. 12,5 % 

litar mest på internet. Slutligen så var det 9,6 % som svarade vet ej. Ingen svarade 

kvällstidningar som den typ av media de litar mest på. (M=3,09 Std=1,77). 
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Här kan vi se att 44.2 % håller delvis med att media rapporteringen oftast är objektiv. 31.7 % 

tar delvis avstånd ifrån, 15,3 vet ej och 8,6 tar helt avstånd ifrån. (M=3,0 Std = 1.07). Se 

Tabell 1.2. 

Frågeställning: stämmer the third person effect? 

Påstående: Andra människor får sin kunskap om politik via medier 
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De flesta håller delvis med om att andra människor får sin kunskap om politik via medier 

(62,5%). 8,6 % håller helt med. 10,5% tar delvis avstånd ifrån påståendet och 13,4% svarade 

vet ej. (M=2,519, Std=1,15). Se bilaga (tabell 1.3). De flesta håller alltså delvis med om att 

media är en källa som många människor får sin politiska kunskap ifrån. 

Fråga: Tror du att du själv påverkas mer av media än vad andra gör? 

78,8% svarade nej. 0,9 % svarade ja (1 person) och 17,3% svarade vet ej. De flesta anser 

alltså inte att de påverkas mer än vad andra gör. M=2,10 Std=0,538. 
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Frågeställning: Vilka kapital spelar in på påverkan från media? har kulturellt 
kapital större påverkan än ekonomiskt vad gäller det politiska intresset? 

Påstående: andra människor får sin kunskap om politik via medier 

Svarsalternativ: 1=håller helt med, 2=håller delvis med 3= tar delvis avstånd ifrån 4= tar helt 

avstånd ifrån 5=vet ej. Det som vi ser är att ju lägre utbildning desto högre tenderar svaret att 

bli på frågan om politiska intresset påverkas av media. 

Report 

Politiskt intresse påverkas av media 

Utbildning 

,00 

Grundskola 

Gymnasiet 

Högskola/universitet 

Total 

Mean 

2,5000 

3,0000 

2,9250 

2,6098 

2,7981 

N 

4 

19 

40 

41 

104 

Std. Deviation 

,57735 

1,00000 

1,18511 

,94546 

1,04630 

De som hade grundskoleutbildning svarade i genomsnitt 3,0 vilket står för tar delvis avstånd 

ifrån. De med gymnasieutbildning svarade nästan samma (2,9) medan de med 

högskola/universitetsutbildning svarade 2,6 vilket lutar mer åt håller delvis med. 

Resultatet visar att de som har högst utbildning tenderar att i större utsträckning tro att andra 

människor får sin kunskap om politik via medier än vad de med låg utbildning gör. 

(M=2,609), (M=3,0) (Anova test). 

Politiskt intresse på verkas av media 

Årsinkomst 

,00 

0-150000 

150000–300000 

300000 

Total 

Mean 

4,5000 

2,7463 

2,8667 

2,4000 

2,7981 

N 

2 

67 

30 

5 

104 

Std. Deviation 

,70711 

1,10568 

,89955 

,54772 

1,04630 

De med 0-150 000 i årsinkomst svarade i genomsnitt 2,74 vilket lutar åt svarsalternativet tar 

delvis avstånd ifrån. De med 150000–300000 i årsinkomst svarade i genomsnitt 2,86 medan 

de med årsinkomst 300000 och över svarade i snitt 2,4 vilket lutar mer åt håller delvis med. 
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Resultatet visar att de som tjänar mest i större utsträckning tenderar att tro att andra människor 

får sin kunskap om politik via medier än de som tjänar minst (M=2,4 Std=0,54), (M=2,7 

Std=1,10) (Anovatest). 

Sociologisk analys och tolkning 

I analysdelen kommer vi att gå igenom och analysera de svar vi fått mer noggrant och koppla 

dessa till de teorier vi har valt att använda oss av. De teorier vi utgår ifrån är Bourdieus teori 

om kapital och habitus och även teorin third person effect som är en känd teori för att 

analysera mediepåverkan. Vi kommer också att analysera svaren utefter de frågeställningar vi 

hade för att på ett enkelt och strukturerat sätt visa vad vi fått fram i vår studie. 

Frågeställning: Finns det ålderskillnader i hur påverkan ifrån media ser ut? 

Vår hypotes var att det skulle finnas stora och tydliga åldersskillnader i hur människor 

påverkas av media i sina politiska åsikter. De svar vi fick fram visade på ett antal signifikanta 

skillnader. En av dessa skillnader var att de yngre i större utsträckning ansåg 

medierapporteringen vara objektiv än vad de äldre gjorde. Dock så var siffran rent allmänt 

ganska låg. Det var ingen, varken äldre eller yngre som helt höll med om att media oftast är 

objektiva i sin rapportering. 

En annan signifikant skillnad mellan äldre och yngre var vad som påverkar deras politiska 

åsikter mest. Alternativen var egna erfarenheter, media och slutligen föräldrarnas åsikter. Av 

naturliga skäl så tenderade de yngre att i större utsträckning svara föräldrarnas åsikter än de 

äldre. Antalet yngre som svarade att de påverkas av media i första hand var också betydligt 

större än hos de äldre. Majoriteten av de äldre svarade att det är deras egna erfarenheter som 

påverkar deras politiska åsikter. Vi tror att det kan vara så att med högre ålder så utvecklas 

efter hand en egen uppfattning om vad partierna står för och vilket parti som är mest lämpligt 

att rösta på. De yngre respondenterna kanske röstar för första gången och behöver därför 

vägledning från annat håll och tar då antingen hjälp av media eller av sina föräldrar för att 

skapa sig en uppfattning. Men det kan också vara så att de som har svarat egna erfarenheter 

har fått dessa erfarenheter från media, men kanske inte är medvetna om det. Medias påverkan 

kan som vi har gått igenom i teoridelen the third person effect vara omedveten och svår att 

erkänna för sig själv (Perloff, 1999), vilket gör att respondenterna kanske svarat egna 

erfarenheter i stället för media, för att det känns bättre helt enkelt att skapa sin egen 

uppfattning. 
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En annat signifikant samband var rörande frågan om vilken typ av media respondenterna litar 

mest på. De yngre litade i något större utsträckning på internet än vad de äldre gör. De yngres 

svar var väldigt utspridda medan det hos äldre var en klar tendens att de flesta litar mest på tv. 

Noterbart är att varken äldre eller yngre litar på det som skrivs i kvällstidningar. Vi tror att de 

äldre av naturliga skäl inte litar så mycket på internet. Det är svårt att lita på något som de 

kanske inte känner till så väl, och statistik visar att internetanvändandet hos äldre är betydligt 

lägre än bland åldersgruppen 18-25 (mediebarometern, 2010). 

Två mindre samband men ändå signifikanta skillnader var på frågorna rörande third person 

effect. De yngre tenderar att i något högre grad påverkas av the third person effect än de äldre. 

De yngre tror i större utsträckning att andra får sin kunskap om politik via medier och även att 

andra påverkas mer av media än vad de själva gör. 

I övrigt så kunde vi inte finna särskilt stora åldersskillnader. På frågan om huruvida det 

politiska intresset påverkas av media så gick det inte att hitta några signifikanta skillnader. 

Vår hypotes om att det finns skillnader verifierades men vi trodde kanske ändå att 

skillnaderna skulle vara större. Något vi fann intressant var det att det politiska intresset var 

ganska lika mellan de yngre och de äldre. 

Frågeställning: Vilken trovärdighet har media hos undersökningsgruppen? 

De svar vi fick tyder på att de flesta inte litar på media fullt ut, men ändå till viss del. 50 % 

höll delvis med om att de litar på det de ser, hör eller läser i media medan 43 % tog avstånd 

ifrån detta påstående. Det var inte någon som helt litar på media vilket var ganska väntat. 

Den typ av media som respondenterna litade mest på var TV med ganska bred marginal. Det 

stämmer överens med tidigare forskning att TV är en typ av media som är en faktor i 

påverkan på politiska åsikter (Johansson 2002). Det kanske är så att respondenterna litar mest 

på TV eftersom det är den typ av media som används mest och de förmodligen känner till bäst 

(Mediebarometern, 2010). 

Vad gäller synen på medias objektivitet så skiljde sig åsikterna åt ganska mycket. Nästan 

hälften höll delvis med om att media oftast är objektiv i sin rapportering medan lika många 

tyckte det motsatta, att media oftast inte är särskilt objektiv. En anledning till varför vissa inte 

litar på medias objektivitet kan vara på grund av den censur som finns framförallt i TV. 

Censuren används som ett verktyg för att styra och kontrollera medias inflytande. Svaren 

skiljde sig åt väldigt mycket och en förklaring till det går att finna i Soon Park & Salmons 

29 



studie (2005) som nämner att människor påverkas olika av positiva eller negativa 

meddelanden. Som vi tidigare nämnt så finns det en signifikant åldersskillnad. 

Det kan vara problematiskt att ställa frågor som de vi gjort om objektivitet. Den kvalitativa 

forskningen hävdar att det sällan eller aldrig går att vara objektiv och om det är så har vi ställt 

en omöjlig fråga (Denscombe, 2009). Vår inriktning är dock positivistisk och där anses 

objektivitet vara möjlig om rätt metoder och tillvägagångssätt används. 

Frågeställning: Stämmer the third-person effect? 

Ungefär 70 % av respondenterna håller helt eller delvis med om att andra människor får sin 

kunskap om politik via medier, 15 % svarade motsatsen. På frågan om de tror att de påverkas 

mer av media än andra så svarade alla utom en nej, vilket tyder på att the third - person effect 

stämmer. En anledning till att människor tenderar att tro att andra påverkas mer än de själva är 

att de på så sätt ökar sin självbild. Personer gillar att känna sig intelligenta och kompetenta 

(Douglas et al, 2001). Människor uppfattar världen på ett sådant sätt att det stämmer överens 

med deras självbild för att behålla sitt självförtroende. Det uppstår en sorts orealistisk 

optimism i den meningen att individen inte vill känna sig vid att den påverkas av media 

eftersom det inte stämmer överens med hans/hennes självbild. Att erkänna medias påverkan 

för sig själv kan ibland vara svårt eftersom mediepåverkan oftast ses som något negativt 

(Borius & Engel, 1997 & IZ, 2008). Det är alltså inte så konstigt att det endast var en som 

trodde att han/hon påverkas mer av media än andra, eftersom detta är väldigt svårt att erkänna 

för sig själv och anses vara negativt. Människor som är mycket involverade i en fråga tenderar 

att överskatta nyhetseffekter. Det sker alltså en underskattning av medias inflytande på 

individen samt en överskattning på medias inflytande på andra Det var även 17 % som 

svarade vet ej. Detta beror troligtvis på att det är svårt att uppskatta hur mycket andra 

påverkas av media. Våra svar visar tydligt på att the third person effect är en relevant teori och 

en viktig faktor att tänka på när man analyserar medias påverkan. 

Frågeställning: Vilka kapital spelar in på påverkan från media? har kulturellt kapital 

större påverkan än ekonomiskt vad gäller det politiska intresset? 

Resultatet visade att de som har högst utbildning tenderar att i större utsträckning tro att andra 

människor får sin kunskap om politik via medier än vad de med låg utbildning gör. Resultatet 

visade också att de som tjänar mest i större utsträckning tenderar att tro att andra människor 

får sin kunskap om politik via medier än de som tjänar minst. Det verkar alltså vara så att de 
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med högre inkomst och högre utbildning i större utsträckning tenderar att tro att media 

påverkar oss människor i våra politiska val. 

Bourdieu menar i sin teori att en ung människa vars föräldrar har akademisk utbildning har ett 

bättre utgångsläge för akademisk utbildning än till exempel ett barn till förälder med låg 

utbildning, om de båda antas för att påbörja universitetsstudier i exempelvis psykologi eller 

sociologi (Bourdieu, 2008). Shehata(2010) nämner i sin avhandling att politiskt engagemang 

kan realtera till en högre socioekonomiskt status. De som är lågutbildare med en tunn plånbok 

tenderar därför att vara mindre aktiva än andra medborgare. Vi tror också att det kan vara så 

att de med högre utbildning kanske förstår den politiska rapporteringen i media bättre och 

därför kanske erkänner medias påverkan på ett annat sätt än vad de med lägre utbildning gör. 

Högt kulturellt kapital kan alltså påverka vår kunskap och åsikter kring medias innehåll och 

vår förmåga att ta till oss av dess budskap. Det ekonomiska kapitalet verkar ha samma 

betydelse men vi tror att det beror på att det finns ett samband mellan högt kulturellt och högt 

ekonomiskt kapital. De som har högt ekonomiskt kapital har också oftast högt kulturellt 

kapital (Bourdieu, 2008). 

Avslutande reflektioner: 
Det vi kommit fram till i vår uppsats är att media påverkar oss i våra åsikter kring politik, 

däremot är vi inte alltid så benägna att erkänna dess påverkan. Många inser att media har ett 

stort inflytande men bortser från att det skulle påverka oss själva som individer i våra åsikter 

och val. Vi tenderar att tro att andra människor påverkas mer än vad vi själva gör. Dock så går 

det att diskutera om vår fråga kring the third person effect är ställt på rätt sätt. Vi frågade om 

respondenterna tror att de påverkas mer av media än andra istället för att fråga om det tror att 

andra påverkas mer än de själva gör. Det finns vissa åldersskillnader i hur media påverkan ser 

ut och dessa gäller framförallt vilken typ av media vi anser vara mest tillförlitlig. 

En reflektion vi har efter att gjort denna uppsats är hur svårt det egentligen är för en ung 

förstagångsväljare att välja politiskt parti eftersom de får influenser från så många olika håll. 

Föräldrarna säger en sak medan media kanske säger en annan osv. Det är intressant att media 

ändå påverkar oss så mycket som det gör och det gör ju även att media får ett stort ansvar 

gentemot befolkningen. Tillgång till kulturellt kapital har också viss påverkan för i vilken 

utsträckning vi anser oss vara påverkade av medias budskap. 

Det är i stort sätt omöjligt att mäta den faktiska påverkan som media har på människor. Det 
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enda som går att mäta är människors uppfattningar om hur de tror att de själva och andra 

påverkas. Det är därför the third person effect är en viktig teori eftersom den påvisar det att 

många inte vill erkänna att de själva blir påverkade, men är medvetna om medias påverkan i 

stort. 

Implikation: 

Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka nya sociala mediers betydelse, 

exempelvis bloggar, facebook och twitter. Eller att fördjupa sig ännu mer på just det kulturella 

kapitalets betydelse för politiska åsikter. Det svåra med att undersöka olika kapitals betydelser 

är att det är väldigt svårt att just ta reda på människors tillgång till kapital. I vårt arbete gjorde 

vi så gott vi kunde genom att ställa bakgrundsfrågor som skulle ge information om 

respondenternas tillgång till kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Dock var det ganska 

svårt att hitta bra sätt att analysera dessa svar. Det hade varit intressant att även göra en studie 

som fokuserar på politikerna och deras syn på media. Då hade en kvalitativ studie med 

djupintervjuer varit att föredra. En fördel kan vara att göra en liknande studie i samband med 

val eftersom det då ligger färskt i minnet hos respondenterna. 
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Bilaga Statistik och Tabeller 

Tabell 1.0 

äldreyngre * Störstpåverkanpåpolitiskaåsikter Crosstabulation 

Störstpåverkanpåpolitiskaåsikter 

,00 Media Egna 

erfarenheter 

Count 

Expected Count 

äldre % within äldreyngre 

% within 

Störstpåverkanpåpolitiskaåsikter 
äldreyngre 

Count 

Expected Count 

yngre % within äldreyngre 

% within 

Störstpåverkanpåpolitiskaåsikter 

Count 

Expected Count 

Total % within äldreyngre 

% within 

Störstpåverkanpåpolitiskaåsikter 

0 

2,0 

0,0% 

0,0% 

4 

4,0 

3,8% 

100,0% 

10 

7,0 

19,2% 

71,4% 

14 

14,0 

13,5% 

100,0% 

23 

33,0 

44,2% 

34,8% 

66 

66,0 

63,5% 

100,0% 

19 

10,0 

36,5% 

95,0% 

20 

20,0 

19,2% 

100,0% 

52 

52,0 

100,0% 

50,0% 

104 

104,0 

100,0% 

100,0% 

4 

2,0 

7,7% 

100,0% 

4 

7,0 

7,7% 

28,6% 

43 

33,0 

82,7% 

65,2% 

Föräldrarnas 

åsikter 

1 

10,0 

1,9% 

5,0% 

52 

52,0 

100,0% 

50,0% 

Total 

Chi-Square Tests 

Value 

a 

df Asymp. Sig. (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

28,832 3 

3 

1 

,000 

,000 

,005 

34,144 

7,929 

104 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,00. 



1.1 

Chi-Square Tests 

Value 

a 

df Asymp. Sig. (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

11,372 5 

5 

1 

,044 

,029 

,076 

12,427 

3,139 

104 

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 

Tabell 1.2 Fördelning bland respondenterna i utbildning. 

Utbildning 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

,00 

Grundskola 

Valid Gymnasiet 

Högskola/universitet 

Total 

4 

19 

40 

41 

104 

3,8 

18,3 

38,5 

39,4 

100,0 

3,8 

18,3 

38,5 

39,4 

100,0 

3,8 

22,1 

60,6 

100,0 



Tabell 1.3 

Statistics 

Mediarapporteringobjektiv 

Valid 
N 

Missing 

Mean 

Std. Error of Mean 

Median 

Std. Deviation 

Minimum 

Maximum 

Sum 

0 

2,9519 

,10529 

3,0000 

1,07378 

2,00 

5,00 

307,00 

104 

Mediarapporteringobjektiv 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Håller delvis med 

Tar delvis avstånd ifrån 

Valid Tar helt avstånd ifrån 

Vet ej 

Total 

46 

33 

9 

16 

104 

44,2 

31,7 

8,7 

15,4 

100,0 

44,2 

31,7 

8,7 

15,4 

100,0 

44,2 

76,0 

84,6 

100,0 

Tabell 1.4 

Statistics 

Andramänniskorkunskapompolitik 

viamedier 

Valid 
N 

Missing 

Mean 

Std. Error of Mean 

Std. Deviation 

0 

2,5192 

,11349 

1,15734 

104 



Symmetric Measures 

Value 

Phi 
Nominal by Nominal 

Cramer's V 

N of Valid Cases 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

Descriptive Statistics 

N 

Litarhörserläserimedia 

Valid N (listwise) 

104 

104 

Minimum 

,00 

Maximum 

5,00 

Sum 

258,00 

Mean 

2,4808 

Std. Deviation 

,78803 

,328 

104 

,011 

,328 

Approx. Sig. 

,011 

Tabell 1.5 Jag litar på det jag ser, 

hör, läser i media. 

Tabell 1.6 

Medias objektivitet 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

11,204 a 
3 

3 

1 

,011 

,002 

,083 

14,698 

3,011 

104 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,50. 



Tabell 1.7 

Medias tillförlitlighet 

Descriptive Statistics 

N 

Litarhörserläserimedia 

Valid N (listwise) 

104 

104 

Minimum 

,00 

Maximum 

5,00 

Sum 

258,00 

Mean 

2,4808 

Std. Deviation 

,78803 

Tabell 1.8 

Åldersskillnad i frågan: Mitt politiska intresse påverkas av media. 

Chi-Square Tests 

Value 

a 

df Asymp. Sig. (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

4,082 4 

4 

1 

,395 

,263 

,779 

5,246 

,079 

104 

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 

Tabell 1.9 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

17,308 a 
10 

10 

1 

,068 

,012 

,192 

22,785 

1,702 

104 

a. 14 cells (63,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 



Bilaga 1 

Enkätundersökning Yngre 

Bakgrundsfrågor: 

Kön: Man Kvinna 

Ålder:………………………………………………………………… 

Utbildning:…………………………………………………………… 

Sysselsättning: ………………………………………………………. 

Är du aktivt verksam i någon organisation, förening? Isåfall vilken: ………………………… 

Boende: Villa Radhus Hyresrätt Bostadsrätt 

Årsinkomst: 0-150 000 150 000-300 000 300 000+ 

Föräldrarnas yrke…………………………………………………………………….. 

1) Jag litar på det jag ser, hör och läser i media (tv, tidningar, radio, internet) 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

2) Vilken typ av media anser du vara mest tillförlitlig? 

TV Kvällstidningar Dagstidningar Radio Internet Vet ej 

Annat, vad?.................................................................................................................. ................  

3) Medias politiska rapportering är oftast objektiv 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

4) Mina politiska åsikter påverkas av mediarapporteringen 



Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

5) Mitt Politiska intresse påverkas av media 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

6) Media påverkade mitt val av parti i det senaste valet 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

7) Hur stort anser du att ditt politiska intresse är? 

Mycket stort Stort Litet Mycket litet vet ej 

8) Andra människor får sin kunskap om politik via medier 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

9) Hur upplever du mediepåverkan 

1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt, ringa in det som stämmer bäst in på dig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10) Tror du själv att du påverkas mer av media än vad andra gör? 

Ja Nej Vet ej 

11) Vad anser du ha störst påverkan på dina politiska åsikter? 

Media Egna erfarenheter Föräldrarnas åsikter 



Annat, vad……………………………………………………………………………………………….. 



Bilaga 2 

Enkätundersökning Äldre 

Bakgrundsfrågor: 

Kön: Man Kvinna 

Ålder:………………………………………………………………… 

Utbildning:…………………………………………………………… 

Tidigare yrke: ………………………………………………………. 

Är du aktivt verksam i någon organisation, förening? Isåfall vilken: ………………………… 

Boende: Villa Radhus Hyresrätt Bostadsrätt 

Årsinkomst: 0-150 000 150 000-300 000 300 000+ 

1) Jag litar på det jag ser, hör och läser i media (tv, tidningar, radio, internet) 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

2) Vilken typ av media anser du vara mest tillförlitlig? 

TV Kvällstidningar Dagstidningar Radio Internet Vet ej 

Annat, vad?............................................................................................ ...................................... 

3) Medias politiska rapportering är oftast objektiv 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

4) Mina politiska åsikter påverkas av mediarapporteringen 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 



5) Mitt Politiska intresse påverkas av media 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

6) Media påverkade mitt val av parti i det senaste valet 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

7) Hur stort anser du att ditt politiska intresse är? 

Mycket stort Stort Litet Mycket litet vet ej 

8) Andra människor får sin kunskap om politik via medier 

Håller helt med Håller delvis med Tar delvis avstånd ifrån Tar helt avstånd ifrån Vet ej 

9) Hur upplever du mediepåverkan 

1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt, ringa in det som stämmer bäst in på dig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10) Tror du själv att du påverkas mer av media än vad andra gör? 

Ja Nej Vet ej 

11) Vad anser du ha störst påverkan på dina politiska åsikter? 

Media Egna erfarenheter Föräldrarnas åsikter 

Annat, vad……………………………………………………………………………………………….. 



Bilaga 3 

Hej! 

Vi heter Pontus Olsson och Pi Stålberg och läser sociologi på Högskolan i Halmstad. Vi 

skriver en C-uppsats som handlar vilken utsträckning människor upplever att de påverkas av 

media i sina attityder och åsikter kring politik. Vi undrar därför om du vill delta i denna 

undersökning . Vi är intresserade av att ta del av dina synpunkter kring attityder och åsikter 

kring politik. 

Frågeformulären handlar om vad du har för åsikter och attityder kring politik som syns i 

media. Du kommer att läsa ett antal påståenden som du ska ta ställning till. Var vänlig ringa 

in, markera, den siffra för varje påstående som bäst överensstämmer med dig. Det är viktigt 

att du markera bara en ruta i varje påstående. Det finns inga rätta eller felaktiga svar, eftersom 

vi alla är olika. Det är just dina åsikter och attityder kring media och politik som vi är 

intresserade av. Försöka att svara så ärligt och spontant som möjlig(sitt inte och fundera länge 

på ett påstående utan svara det som känns rätt när du läser påståendet). Dina svar kommer att 

behandlas anonymt, det är bara vi och vår handledare som kommer ta del av dina svar. Denna 

undersökning är frivillig och du har rätt att avsluta din medverkan när som helst. Ställ gärna 

frågor till undersökningsledarna om det är något som du undrar över. 

Med vänliga hälsningar 

Pontus Olsson 

Kandidat student 

Tel: 0730470970 

Pontuso1@live.se 

Pi Stålberg 

Kandidat student 

Tel: 0702569412 

pi_stalberg@hotmail.com 

Handledare: Åke Nilsèn 

Doktor i Sociologi 

Tel: 035-167466 

Ake.Nilsen@hh.se 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………… 

Informerat Samtycke 

Jag bekräftar att: 

- 

- 

- 

Jag har blivit informerad om hur mina svar kommer att behandlas. 

Jag deltar friviligt och kan dra mig ur studien när som helst. 

Jag har en möjlighet till att ställa frågor och få dem besvarade. 

Jag är villig att delta i denna studie för att undersöka vilken utsträckning människor 

upplever att de påverkas i media av sina åsikter och attityder kring politik. 

Ort, Datum……………………………………………………………………….. 

Namnteckning:…………………………………………………………………… 



Namnförtydligande:……………………………………………………………… 



 


