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Abstract 

Master’s Thesis in Political Science by Andreas Larsson, spring 2019 

The dynamics of the flow of information: A study on the effects of the digital flow of 

information on citizen’s trust towards the representative bodies within a democracy. 

Previous research has found a diverging trend between utilising social media (web 2.0) and 

traditional news media (web 1.0) on citizens trust towards democracy and democratic processes. 

This essay aims to investigate if this trend holds true in a Swedish context during a non-election 

year, and in doing so hope to advance the understanding of said trend. Thus, the following essay 

will investigate the change in trust towards the representative bodies within Sweden, with 

regards to the effects of either using social media or traditional media online as a means to take 

part of the digital flow of information.   

This is done by utilizing the SOM-survey, which collects information regarding citizen’s 

attitudes and general opinions towards political, social and medial habits every year. The data 

from this survey is then transformed into various indexes, with regards to citizens use of either 

web 1.0 or web 2.0, and their trust towards political institutions, and tested in an MRA-analysis. 

The findings of this study confirm the diverging trend between using web 1.0 and web 2.0 on 

citizen’s political trust. However, the positive correlation between web 1.0 and trust loose its 

statistical significance when a higher level of education is a factor. That is to say, academics 

tend to be less affected by web 1.0 with regards to their trust in representative bodies within the 

democracy. However, on the other hand the opposite holds true for web 2.0, where an inclusion 

of a higher level of education strengthens a negative correlation. 

  

Keywords: political trust, civic trust, social media, web 2.0, web 1.0, media malaise theory, 

virtuous circle theory, regression analysis, MRA-analysis  

  



 

ii 
 

Förord 

 

Att få genomföra detta uppsatsarbete har sannerligen varit en utmaning. Det har varit 

tålamodsprövande, karaktärsutvecklande samt frustrerande i varierande grad. Det har både 

berikat min kunskap inom diverse metodologiska verktyg såväl som ämnesspecifikt. Ämnet 

som denna studie berör har varit ytterst närvarande inom samhällsdebatten och är alltjämt ett 

ämne som väcker diskussion på diverse forum såväl i samhället som inom akademin, virtuellt 

som fysiskt. Ämnet som sådant har länge intresserat mig och att få dyka djupare och studera 

det mer ingående har varit både intressant och givande. Att få utveckla kunskaper inom den 

statistiska analysen och hur den kan användas inom statsvetenskapen på ett fruktsamt sätt har 

även det varit inspirerande, om än utmanande. 

Det finns dock ett par personer som jag skulle vilja omnämna, vilka förtjänar ett extra tack. 

Först ett tack till min handledare Annika, som genom de givande och inspirerande samtalen vi 

delat väglett mig och detta arbete till det resultat du nu har i din hand. Ett tack skall också riktas 

till mina kursare och studievänner vid Karlstad Universitet som agerat bollplank när jag stött 

och blött idéer och perspektiv kring hur mitt arbete kan förbättras. Utan all er input hade inte 

arbetet blivit den text det är idag. Ytterligare tack skall, som seden bjuder, också riktas till min 

familj som peppat och pushat mig framåt när jag delat med mig av mina våndor kring arbetets 

progression. Slutligen, ett tack till SOM-institutet som gav mig tillgång till deras data vilket 

möjliggjorde att föreliggande studie kunde genomföras. 

 

Andreas Larsson 

Karlstad, juni 2019 
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1. Inledning 

”Sedan länge står det klart att internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet är unikt bra plattformar för den 

som söker sprida desinformation.” – Victor Lundquist (2019) 

Under de senaste åren har den samhälleliga debatten allt mer diskuterat hur sociala media gått 

från en idealiserad plattform för demokratiska värderingar till en grogrund för motsatsen. Där 

ideal som frihet och det öppna samtalet har förbytts till en oro för slutna forum i vilka 

desinformation och anti-demokratiska kampanjer florerar. I grund och botten är själva principen 

om att sprida falska rykten eller agendadriven information inget nytt inslag på den demokratiska 

scenen. Vad som däremot särskiljer detta samtida fenomen med tidigare sätt är hur den digitala 

utvecklingen förändrat hur detta gestaltar sig. Detta även parallellt med den ökade närvaron av 

sociala media i vår vardag. Med väldigt enkla medel och små resurser kan ett litet antal individer 

nå ut med sin information till fler människor än någonsin tidigare. Aktörer kan ”replikera” 

artiklar från etablerade nyhetsmedier och samhällets institutioner med förbluffande trovärdighet 

(Lundquist 2019). ”Fake news” eller ”fake facts” är två samtida populistiska begrepp som, på 

gott och ont, slarvigt har använts som ett samlingsnamn för det fenomen som citatet ovan 

alluderar till. Den stabilitet som tidigare förväntats i nyhets- och informationsflödet 

medborgarna tar del av från nyhetsmedierna sätts därmed i gungning. Något som in sin tur får 

konsekvenser för medborgares tilltro gentemot nationens institutioner, eftersom nyhetsmedia 

är en del av bryggan mellan de styrande och medborgarna. Därmed formar den information som 

medborgare tar del av via nyhets- och informationsflödet deras tilltro och förtroende gentemot 

politiska institutioner och demokratiska processer (Strömbäck et al 2016, Chang 2017, Ceron 

2015). En av det mest grundläggande förutsättningar för att det demokratiska arbetet skall 

fungera är att medborgare känner tilltro och förtroende inför detta arbete. I den västerländska 

demokratin, med sin representativa demokrati, blir detta antagande än mer tydligt. Lägg till 

detta att medborgare litar på och känner förtroende för att deras intressen och deras ”röst” 

tillgodoses av de representanter som de valt ska företräda dem. Denna premiss ger legitimitet 

till det demokratiska systemet. 

Detta fenomen har allt mer hamnat i blickfånget för vetenskapliga rön, och korrelationen mellan 

sociala medias ökade roll samt medborgares tilltro till demokratin och de demokratiska idealen. 

Argument framförs om hur sociala media har medfört en förändring av informationsflödets 

dynamik. Med det menas det informationsflöde som medborgarna tar del av via nyhetsmedier 

och nationella institutioner. Detta i sin tur ger möjlighet att via ”soft power” styra tilltro eller 
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opinion, alltså ett mer sofistikerat verktyg för påverkan och maktutövning. (Bradshaw och 

Howard 2018). Något som även visade sig i de amerikanska och franska presidentvalen 

(Bradshaw och Howard 2018), men där det kanske mer allmänt har avfärdats som populistiska 

vindar. Bennet och Livingston (2018) menar dock att detta inte är fallet utan att det snarare rör 

sig om en mer fundamental förändring i medborgares förhållningssätt gentemot sina 

demokratiska institutioner. Parallellt med att trenden fått mer uppmärksamhet inom 

vetenskapen har även de samhälleliga institutionerna och myndigheterna börjat reagera. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har arbetat fram en handbok som är specifikt 

riktad till svenska myndigheter i syfte att bemöta detta ”hot”, kallad Att möta 

informationspåverkan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 2018). 

Informationspåverkan i detta sammanhang är MSB:s samlingsord på de olika metoder med 

vilka agendadrivna aktörer ämnar vilseleda medborgare genom vinklade eller fabricerade 

nyheter, vilket ovan även benämnts som ”fake news”. Detta görs för att säkerställa att 

medborgare tar del av trovärdig information, vilken sedan stärker deras förtroende. Det är i ljus 

av denna utveckling som denna studie tar sitt avstamp. 

 

1.1 Ämnesval och problemformulering 

Att informationsflödet och hur medborgare tar del av den påverkar deras tilltro och förtroende 

för politiska institutioner och demokratiska processer har sedan tidigare studerats utifrån flera 

olika ingångar. En longitudinell studie av Strömbäck et al (2016) visar på hur det i Sverige 

genom åren finns en observerbar positiv korrelation mellan politisk tillit och informationsflödet 

av nyheter, där den enda avstickaren är Tv-nyheter (Strömbäck et al 2016). Flera teoretiska 

förklaringar av relationen mellan media och tillit har vuxit fram under åren, där medias roll som 

distributör av informationsflödet stått i fokus. Den första teorin som växte fram, media malaise 

theory, framställer media och främst Tv:n som medium med en tydlig negativ inverkan på 

medborgares förtroende gentemot demokratin (Robinson 1976). Detta genom den möjlighet 

media har att framställa politiska skeenden, likt valkampanjer eller liknande, i ett sådant ljus att 

medborgare upplever det som något negativt och förändrar sin attityd därefter (Robinson 1976). 

Som en motpol till denna teori växte virtuous circle theory fram där förespråkare menar att 

media inte uteslutande är en negativ kraft, snarare tvärtom. Där ger istället en mer regelbunden 

exponering och konsumering av politiska nyheter via media en positiv och uppbyggande effekt. 

Medborgares kunskap byggs upp tack vare en återkommande konsumtion av nyhetsmedia och 
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deras förtroende samt engagemang ökar som en effekt av det (Norris 2000: 318f). Vad som 

däremot har visats i relation till dessa båda teorier är snarare att effekten är mer nyanserad och 

mer kontextbaserad (Avery 2009).  

I sin studie från 2017 undersöker Chang sambandet mellan användandet av olika media på 

individers inhämtning av politisk information, deras politiska intressen, samt vilken bäring det 

får för tilltron till demokratin i stort. Studiens resultat visar på ett positivt samband mellan media 

och medborgares politiska intresse, vilket styrker virtuous circle theory, samt ett negativt 

samband mellan media och hur nöjda medborgare är med demokratin, vilket styrker media 

malaise theory,  (Chang 2017). Resultaten understryker alltså att det förekommer element från 

båda teorierna. Avery (2009) undersöker media malaise theory och menar att gångbarheten i 

teorin bygger på individers existerande politiska tillit, nämligen att låg tillit inte påverkas 

nämnvärt oavsett vilken nyhetskälla informationen inhämtas ifrån. En redan hög tillit påverkas 

däremot positivt genom att ta del av nyheter via tidning och negativt genom att ta del av nyheter 

via Tv:n (Avery 2009). Den empiriska forskningen finner stöd för att det istället handlar mer 

om en nyanserad effekt av media och att teorierna (Curran et al 2014). 

Digitala media som distributör av flödet av nyhetsinformation har även öppnat upp för andra 

ingångar till detta informationsflöde, något som tidigare varit centrerat till mer traditionell 

media. Hur främst internet borgar för nya möjligheter att sprida information, och därmed 

förändra dynamiken av informationsflödet, står bland annat i fokus. Ceron (2015) markerar 

detta genom att i det teoretiska underlaget lyfta fram två olika typer av ingångar till 

informationsflödet: web 1.0 (traditionella nyhetsmedia) samt web 2.0 (sociala media). Dessa 

”idealtyper” representerar en mer samtida utveckling av den teoretiska förståelsen av medias 

utfall på förtroende. Där, å ena sidan, den första kategorin innebär en top-down strömning av 

information från media med syfte att öka tilliten innebär, å andra sidan, web 2.0 en annan 

dynamik på detta informationsflöde. En strömning av information där medborgare skapar och 

tar del av informationen från sociala media, där de kan interagera med varandra och 

strömningen blir mer likriktad i form av avsändare och mottagare (Ceron 2015). Något som 

även tillåter en mer alternativ fauna av information att utmana traditionella medias narrativ. 

Utifrån denna delning finner Ceron att web 1.0 tenderar att öka den politiska tilliten och web 

2.0 istället tenderar att generellt minska densamma (Ceron 2015). Sociala media och dess 

möjlighet till en annorlunda strömning av information förefaller således att få ett negativt utfall 

på medborgares politiska tilltro. 
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Att medborgares förtroende för olika demokratiska institutioner påverkas av tillgången och 

sättet medborgare konsumerar informationsflödet, digitalt eller inte, är något som visats i 

forskning (Strömbäck et al 2016, Chang 2017, Ceron 2015, Ceron och Memoli 2015, Enli och 

Rosenberg 2018). Detta i en tid där utvecklingen av sociala medier drastiskt förändrar och 

omstöper dynamiken av detta informationsflöde, där sofistikerade teknologiska verktyg 

används för att påverka och bilda eller styra opinion enligt egen agenda (Bradshaw & 

Livingston 2018). Detta har blivit allt mer accentuerat sedan presidentvalet i USA 2016 (Bennet 

& Livingston 2018, Bradshaw & Howard 2018) och kan inte längre avskrivas som ren populism 

(Bennet & Livingston 2018), utan det får observerbara utfall på mer djupgående förändringar i 

vår tilltro till demokratiska institutioner (Bennet & Livingston 2018). Empirisk forskning visar 

på att effekten av exponeringen av informationsflödet via sociala media tenderar att ha en 

negativ inverkan (Ceron 2015). Därmed blir det viktigt att studera detta samband närmare. I 

den kontexten placeras detta arbete där utfallet av primärt användandet av web 1.0 (traditionella 

nyhetsmedia online) eller 2.0 (sociala media) står i fokus. Där dessa båda ingångar i sig 

representerar att effekten, positiv eller negativ, har mer att göra med dynamiken på 

informationsflödet än det faktiska innehållet som konsumeras. 

 

Syfte 

Givet vilken roll informationsflödet har på medborgares tilltro till politiska institutioner och 

demokratiska processer (Strömbäck et al 2016) blir det av intresse att undersöka om den trend 

som identifierats (Ceron 2015, Ceron och Memoli 2015) fortfarande är gällande. Särskilt i 

relation till den ökade roll som sociala media spelar i att utmana den traditionella nyhetsmedian 

i distributionen av det digitala informationsflödet. Uppsatsen syftar därmed till att undersöka 

och utvidga förståelsen för detta samband genom att bidra med en svensk kontext. Detta skall 

ske genom att studera hur svenska medborgares förtroende för representativa institutioner 

påverkas i relation till hur de tar del av det digitala informationsflödet, via företrädesvis 

traditionell nyhetsmedia online eller sociala media. 

 

1.1.1 Forskningsfrågor  

För att tillmötesgå detta syfte ämnar uppsatsen att besvara följande forskningsfrågor: 

1 a. Finns det ett samband mellan att medborgare använder traditionella nyhetsmedia online 

och att ha förtroende för de representativa demokratiska institutionerna? 
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1 b. Finns det ett samband mellan att medborgare använder sociala media och att ha 

förtroende för de representativa demokratiska institutionerna? 

2. Hur skiljer sig sambandet mellan medborgares tendens att använda dessa två olika typer 

av informationsinhämtning och förtroende för de representativa demokratiska 

institutionerna? 

 

1.2 Disposition 

Denna studie är uppdelad i fem kapitel. Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som 

avhandlar de teoretiska ingångarna, samt hur den tidigare forskningen väger in och förtydligar 

denna förförståelse. Följt på detta kommer det kapitel som avhandlar alla de olika avvägningar 

som gjorts med avseende till metod- och materialval och hur de passar in i studien som helhet. 

Därefter, i det fjärde kapitlet, kommer resultatpresentationen av den empiriska studien samt den 

medföljande analysen av nämnda resultat. Detta följs sedan av ett avslutande diskussionskapitel 

där studiens slutsatser presenteras och de lärdomar som drogs i analysen speglas mot tidigare 

forskning samt andra trender inom ämnet i stort.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs mer ingående för den teoretiska ansatsen i uppsatsen, vilken tillämpas i 

analysen. Först ges en förklaring till de båda bakomliggande teoriernas koppling till medias 

inverkan på förtroende, vilka båda kan användas vid applicering och förklaring av de olika 

analytiska begreppen i fokus för studien. Dessa båda begrepp, web 1.0 och web 2.0, kommer 

även få en mer utförlig förklaring och reflektion i relation till hur de används i tidigare 

forskning. Därefter kommer en diskussion i vilken antaganden om begreppen problematiseras. 

Kapitlet avslutas med att summera hur dessa delar kommer väga in i studiens genomförande. 

 

2.1 Teoretisk ingång 

Mycket av den forskning som tidigare har berört hur exponeringen av informationsflödet kan 

påverka trender inom politiska företeelser, likt politiskt intresse eller förtroende, har oftast 

utgått från en av två olika hållningar: media generar negativa trender, eller, media genererar 

positiva trender. Detta faller tillbaka på en övertygelse om medias roll som en del av bryggan 

mellan de som styr och folket som de styr över (Strömbäck och Shehata 2010). Detta är något 

som hängt i väldigt länge, men som kanske tydligast märks i de olika teorierna ”media malaise 

theory” samt ”virtuous circle theory”. Dessa respektive teorier bygger på två olika samband 

mellan exponering och användande av nyhetsmedia, och det informationsflöde som följer av 

detta, och medborgares politiska preferenser. För den föreliggande analysen utgår det teoretiska 

ramverket från de lärdomar kring dessa teorier som tidigare forskning etablerat. I studiens 

sammanhang innebär detta att teorierna används både för att kontextualisera resultatet av den 

empiriska analysen, samt en sorts vidareutveckling där digitala medias inverkan vägs in. 

 

2.1.1 Media Malaise Theory 

 

”In short, the media stand accused of diverting attention from, or turning people off, politics.”  

(Curran et al 2014: 817) 

Detta citat hämtat från Curran et al (2014) sammanfattar förtjänstfullt kärnan i teorin som 

initierades av Michael Robinson (1976). Teorin förklarar sambandet mellan att media och 

kanske framförallt Tv:n orsakar att medborgares förtroende för politiken dalar och deras 

politiska intresse sjunker. Själva teorin som sådan lanserades av Robinson (1976), i skuggan av 
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den medialt exponerade Watergate-skandalen. Där blev fokus att understryka hur nyhetsmedia 

kan skapa negativa trender i medborgares politiska intresse.  

Empirisk forskning baserat på teorin har, sedan Robinson initierade den,  understrukit att media 

inverkar negativt på medborgares politiska deltagande och uppfattning, vilket kan rendera i 

begränsat eller reducerat förtroende. Detta genom att snarare fokusera på att framställa de 

negativa egenskaperna hos, till exempel, kandidater i en partivalsrörelse snarare än på att 

faktiskt återge informationen, något som föranleder en negativ effekt på förtroende (Avery 

2009, Curran et al 2014). Detta kan även ta formen av ett mer framtonat och kanske i viss 

mening aggressivt arbetssätt i bevakningen av politiska händelser eller perioder (Chang 2017). 

Alltså tillskrivs media en stor maktposition gentemot medborgarna, där deras sätt att presentera 

och formulera de olika skeendena inom det politiska landskapet, får bäring på medborgares 

inställning gentemot demokratin. Detta samband har även klargjorts i andra kontexter än det 

amerikanska från vilket teorin etablerades. I ett mer närliggande kulturellt sammanhang har 

medias strategi att framställa den danska politiska debatten som ett rävspel bidragit till reducerat 

politiskt förtroende (De Vreese och Semetko 2002), eller medborgares intresse i att försöka 

förstå eller deltaga i politiken (Pedersen 2012). Alltså är det mer i relation till hur media 

presenterar och framställer sin bevakning av politiska skeenden som bidrar till det negativa 

utfallet på medborgares politiska förtroende och demokratiska tillit.  

 

2.1.2 Virtuous Circle Theory 

Där media malaise fokuserar på hur det råder ett negativt samband mellan exponering av 

nyhetsmedia och politiska preferenser hos medborgarna ser ”media mobilisation theories” 

(Strömbäck och Shehata 2010: 577) motsatsen, nämligen att det föreligger ett positivt samband. 

Exponeringen av nyhetsmedia kan resultera i att stärka förtroende och intresse för politiken 

samt dess processer. Bland dessa är en av de mer prominenta virtuous circle theory, vilken 

lanserades av Pippa Norris (2000). Kärnan i denna teori bygger snarare på att den som 

kontinuerligt exponeras för nyhetsbevakning och politiska kampanjer tenderar ha ett ökat 

engagemang och tillit gentemot politiken (Norris 2000: 315ff). Det innebär att media genom att 

exponera och informera om politiska skeenden snarare underblåser medborgares intressen och 

engagemang (Chang 2017), vilket i sin tur ger ett ökat förtroende. Vad som väger in i denna 

teori är också att de som har ett större politiskt intresse tenderar att vara mer uppmärksamma 

på att ta emot nyheter på ett positivt sätt (Avery 2009). Återigen tillskrivs media en 
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maktposition om än inte en lika kraftfull sådan som i media malaise theory. Teorin lyfter istället 

fram att ett mer kontinuerligt användande av nyhetsmedia lägger en grund av kunskap och 

intresse för politiska skeenden, vilket sedan kan byggas vidare på över tid. En naturlig 

konsekvens, enligt förespråkare av teorin, eftersom medborgare då fått ta del av flera 

informativa nyhetsinslag (Curran et al 2014). Ett regelbundet användande av nyhetsmedia kan 

helt enkelt ”enhance the values of democracy” (Chang 2017: 1001). Även denna teoris 

förståelse av sambandet lägger fokus på hur innehållet distribueras i bemärkelsen om det är 

public service-kanaler eller mer kommersialiserade nyhetsmedia som förmedlar informationen, 

dock ligger även en stor vikt vid själva innehållet. En mer kommersialiserad nyhetsmedia har 

exempelvis inte lika stark effekt på ett positivt utfall i medborgares förtroende i jämförelse med 

public service. Detta då public service har en mer utpräglat demokrativänlig nyhetsbevakning, 

enligt De Vreese och Semetko (2002). 

 

2.1.3 Summering 

Som framgått från inledningen och även i viss mån i ovanstående stycken finns det stöd för 

båda två teorierna i den forskning som lagts fram. Vissa forskare, Curran et al 2014, 

argumenterar för att teoriernas giltighet bör ses över. Informationsflödets inverkan kan anta 

olika karaktäristiska drag vilka får både positiva som negativa effekter på medborgares 

förtroende gentemot demokratin och representativa institutioner (Curran et al 2014). I studien 

som helhet kommer dock dessa nämnda teorier att bidra till en ökad förståelse för sambandet i 

fokus. Detta genom att dels förtydliga implikationerna av de teoretiska begreppen web 1.0 och 

web 2.0, samt placera studiens empiriska resultat i ett vidare teoretiskt perspektiv genom att 

resultaten speglas mot teorierna teser. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Dessa båda tidigare nämnda teorier har i tidigare forskning applicerats för att förklara 

traditionell nyhetsmedias inverkan på förtroende, vilket i och med den digitala utvecklingen 

också har börjat inkludera internet som plattform och forum. Men att ensamt prata om internet 

som ett likvärdigt medium likt tidning eller TV blir i någon bemärkelse för enkelt, vilket båda 

teorierna gör. Detta särskilt i takt med att internet och den digitala utvecklingen har blivit allt 

mer svårt att greppa i en enkel operationalisering. Internet rymmer numera så pass mycket mer 
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än bara internetsidor, mejl-tjänster, streamingtjänster med mera. Något som medfört att det 

utvecklas andra mer fruktsamma operationaliseringar av de specifika sidor av internet som 

forskningen är intresserad av (Ceron och Memoli 2015). En sådan begreppslig delning, med 

fokus på informationsflödet som finns att tillgå på internet, är delningen mellan web 1.0 och 

web 2.0. Dessa båda teoretiska begrepp berör hur det digitala informationsflödet från olika 

former av media spelar in i utfallet av medborgares förtroende. Det är även dessa och hur de 

har använts i tidigare forskning, primärt från Ceron (2015) och Ceron och Memoli (2015), som 

tillämpas i denna studie. I följande stycken presenteras hur de har konceptualiserats och 

operationaliserats i tidigare forskning samt hur de appliceras i denna studie. Slutligen 

problematiseras vissa antaganden i relation till web 1.0 och web 2.0 som blev följden av tidigare 

forsknings användning av begreppen. 

 

2.2.1 Traditionell nyhetsmedia online – web 1.0 

Den första operationaliseringen av det digitala informationsflödet som används i denna studie 

är alltså det begrepp som kallas web 1.0, och som titeln på detta stycke antyder åsyftar den att 

fånga upp traditionell nyhetsmedia online. I sin studie från 2015 använder Ceron sig av detta 

begrepp för att beteckna den del av det digitala informationsflödet som kommer från 

traditionella mediahus eller institutionella webbsidor (Ceron 2015). Detta medför en specifik 

dynamik på det informationsflöde som förmedlas, något som faller tillbaka på hur traditionella 

nyhetsmedia opererar offline. En central aspekt med web 1.0 är det arbetssätt som ligger bakom 

produktionen av informationen som sedan distribueras på det digitala informationsflödet. Här 

genomsyras web 1.0 av samma traditioner som mediahus verkat utefter i flera år. De artiklar 

och reportage som publiceras har tagits fram genom professionell journalistik, med en rigid 

process av korrekturläsning, fakta- och källgranskning (Ceron 2015), vilket också ger en 

trovärdighet till informationen som skapas. På så sätt gallras de nyheter som saknar faktiskt 

grund, eller är rena falsarier, bort från informationsflödet (Ceron 2015, Ceron och Memoli 

2015). Den information som publiceras genomgår också en vinkling i relation till den agenda 

som mediahuset eller de demokratiska institutionerna vill driva. Alltså möjliggör web 1.0:s 

dynamik på informationsflödet att media och institutioner kan rama in informationen enligt 

deras egen agenda, vilket leder in på den kanske största karakteriserande egenskapen hos web 

1.0 som framgår i studierna: att flödet av information är ”top-down” till sin utformning.  
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Vad som menas med detta är, enligt Ceron och Memoli (2015), att web 1.0 är ”read-only”, 

vilket innebär att medborgarna enbart agerar mottagare av den information som sprids. Detta 

medför att web 1.0 enklare möjliggör en spridning av demokrativänlig information, vilket 

Ceron (2015) samt Ceron och Memoli (2015) understryker i sin konceptualisering. Däremot 

möjliggör web 1.0:s dynamik också att media kan sprida information som inte uteslutande är 

demokrativänlig. Ett exempel kan vara att medierna istället använt denna dynamik för att sprida 

information i syfte att underminera förtroende för demokratiska institutioner, vilket det finns 

flera historiska förekomster av. Däremot har empirisk forskning visat på att majoriteten av 

nyhetsmedia, trots denna möjlighet, premierar demokrativänliga nyheter (Ceron och Memoli 

2015). 

I denna studie kommer dock enbart en sida av Cerons (2015) och Ceron och Memolis (2015) 

konceptualisering att användas, vilken är traditionell nyhetsmedia online. Detta görs eftersom 

det inte finns underlag i materialets enkätfrågor att fånga upp medborgares användande av 

institutioners webbsidor att inkludera i analysen. Däremot appliceras web 1.0 som en variabel 

vilken tenderar att bygga upp politiskt förtroende, och således associerat med ett positivt utfall. 

Detta på basis av dess dynamik på informationsflödet och hur själva informationen som skapas 

primärt utformas med en demokratifrämjande anda. 

 

2.2.2 Sociala media - web 2.0 

Det andra teoretiska begreppet som används i studien är operationaliseringen av medborgares 

vanor kring att ta del av det digitala informationsflödet via primärt sociala media, kallat web 

2.0. Med web 2.0 syftar Ceron (2015) och Ceron och Memoli (2015) på att medborgare 

använder sig av bloggar eller interaktiva sociala media, likt Facebook och Twitter, för att ta del 

av och bidra till det digitala informationsflödet. Vad som karaktäriserar denna ingång till 

informationsflödet är att här förändras flödets dynamik och antar en ”bottom-up”-stil (Ceron 

2015, Ceron och Memoli 2015), en benämning som används för att kontrastera mot den 

hierarkiska ”top-down” i web 1.0. Med detta menas att det är medborgarna (botten) själva som 

skapar informationen som distribueras via sociala medier, vilket sedan alla andra medborgare 

tar del av. Att benämna dynamiken som att anta en ”bottom-up”-stil innebär alltså att 

informationen som sprids kommer från medborgarna själva utan att förmedlas genom någon 

nyhetsbyrå eller demokratisk institution, med alla möjligheter till inramning som web 1.0 

innebär. Denna nya dynamik öppnar för ett fritt menings- och informationsutbyte mellan 
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medborgarna, eftersom de genom sociala media både kan reagera och bidra till 

informationsflödet på ett mer aktivt sätt. Det blir därmed en tvåvägskommunikation i vilken 

medborgare har direkt inflytande över den information som sprids istället för att enbart vara 

mottagare, vilket karaktäriserade web 1.0 (Ceron 2015, Ceron och Memoli 2015). Detta 

möjliggör även att medborgare lättare kan använda sociala medier för att bilda opinion för sina 

respektive agendor, vilka tidigare kanske marginaliserats eller åsidosatts helt i web 1.0 där 

mediehusen har makten över vilken information som distribueras. Denna aspekt har forskning 

framhållit som en av sociala medias största styrkor (Ceron 2015), den likvärdiga 

användarbaserade förmedlingen av information. Ett tillvägagångssätt som särskiljer web 2.0 

från föregående begrepp eftersom det per se utesluter det redaktionella ”filter” som web 1.0 

inkluderar i sin elitdrivna presentation av informationen (Ceron och Memoli 2015). Detta 

möjliggör också spridning av all form av information, vilket för med sig både gott och ont. 

Exempel på det sistnämnda kan vara alternativa fakta, vilket tenderar vara antingen anti-

etablissemang eller anti-demokratiska i sitt budskap (Ceron 2015), vilket hade filtrerats bort i 

web 1.0. En annan sidoeffekt av att ta del av information som förmedlas via sociala media är 

att medborgare kan få en felvinklad förväntning på myndigheter, givet att information om 

händelser i samhället snabbt sprids på sociala media utan större tanke på dess lämplighet eller 

saklighet. Där myndigheter tar längre tid på sig innan de går ut med liknande information 

(Ceron och Memoli 2015), och medborgare därmed vänder sig till det icke filtrerade 

informationsflödet på sociala media. 

Ytterligare en tendens som web 2.0 implicerar är hur det interaktiva elementen av 

informationsförmedlingen, via användare-till-användare, påverkar hur medborgare förhåller sig 

till det öppna, demokratiska samtalet. Genom att ansvarsutkrävande för den information som 

förmedlas på social media är svårt och den anonymitet som användarrollen medför kan ett 

hätskt samtalsklimat väldigt enkelt förekomma, hävdar den empiriska forskningen (Ceron och 

Memoli 2015). En sidoeffekt av detta samtalsklimat är att det leder till en ”fostering of 

skepticism toward democracy” (Ceron och Memoli (2015: 231), vilket tenderar att underminera 

politiskt förtroende och demokratisk tillit menar tidigare forskning (Ceron och Memoli 2015).  

Alltså implicerar operationalisering av web 2.0 en negativ effekt på förtroende, detta genom 

den faktiska icke filtrerade informationen som förmedlas av medborgare för medborgare, samt 

hur medborgare exponeras och konsumerar informationen via den användarbaserade dialogen. 

Lägg därtill hur de interaktiva elementen av sociala media kan bidra till ett mer homogent 

informationsflöde för gemene medborgare. Alltså, hur medborgare kan välja vilken information 
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som hen vill ta del av genom förbestämda preferenser på sina olika sociala media tjänster (Ceron 

och Memoli 2015). Detta skiljer sig från web 1.0 där medborgaren enbart var mottagare av den 

information som publicerades, oavsett om den överensstämde med medborgarens egen 

övertygelse.  

För denna studie är det i avseende till web 2.0:s dynamik på informationsflödet som begreppet 

ska förstås när det appliceras i analysen. Med detta impliceras både att informationen som sprid 

förmedlas av medborgarna själva, utan någon redaktionell filtrering eller involvering, samt hur 

den interaktiva aspekten av sociala media kan väga in och generera en negativ effekt på 

medborgares förtroende. 

 

2.2.3 Problematisering av begreppen 

Den dynamik kring informationsflödet som Ceron (2015) och Ceron & Memoli (2015) har 

använt sig av blir den tydliga skiljelinjen mellan dessa båda begrepp, vilket kommer med en 

del betänkligheter som kan vara värda att reflektera kring. Detta i relation till den åsyftade 

dynamik som web 1.0 respektive web 2.0 representerar, vilka inte är ömsesidigt uteslutande 

eftersom element från respektive begrepp förekommer inom det andra. Alltså är det en 

godtycklig delning i det avseendet. Vad som avses med detta är bland annat att anställda 

individer vid flera av de mer etablerade svenska mediehusen är ytterst aktiva på sociala medier, 

detsamma kan sägas för de politiska partierna. Facebook-sidor eller Twitter-konton som är 

direkt kopplade till och sköts av anställda vid dessa ”institutioner” är en del av den skapande 

användarbas som utgör fundamentet för web 2.0:s förmedlande av informationen i flödet. Till 

det menar Ceron att ”[o]nly a limited number of Twitter accounts belong to professional 

journalists or news corporations. […] This confirms the nonelite-driven nature of social media.” 

(Ceron 2015: 498), alltså att dessa ”institutioner” inte har samma maktposition som i web 1.0 i 

relation till att förmedla informationen. Lägg därtill att element från web 2.0 letar sig in på 

traditionella nyhetsmedias webbsidor i form av kommentarsfält till artiklar där samtalet som 

sådant antar en form som är snarlik den på sociala medier, eller möjligheten att dela reportage 

via sociala media. Dock framstår web 2.0:s inspel inom traditionell median online som ett inslag 

vilket inte inverkar på den övergripande dynamikens utformning och implikationer, flödet av 

redaktionell information är fortfarande den styrande förmedlingsformen inom web 1.0-

begreppet.      
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Givet att element som karaktäriserar respektive begrepp förekommer inom dessa båda flöden 

är det i relation till den övergripande strukturen av dynamiken på informationsflödet som är 

skillnaden, mer än elementen som inkluderas, för båda olika typer av flöden. Web 1.0 blir ett 

redaktionellt filtrerat ”read-only” (Ceron och Memoli 2015: 230) där medborgare enbart tar del 

av den information som presenteras dem, en envägskommunikation sett till sin dynamik. Detta 

kontrasteras alltså mot hur web 2.0 till sin dynamik bygger mer på användares interaktion med 

varandra, och att det tillsammans sprider och skapar informationen i flödet. Det ”filter” genom 

vilket informationen först passerar i web 1.0 är här borttaget, vilket i sin tur öppnar för ett öppet 

samtal och meningsutbyte. Något som forskningen menar också ökar sannolikheten att 

medborgare exponeras för idéer eller dylika inslag som färgats eller skapats i syfte att driva 

egna extrema agendor, något som inte förekommer lika utbrett i web 1.0 (Ceron 2015, Ceron 

och Memoli 2015). Medborgare exponeras för idéer och ibland även beteenden som de annars 

inte hade mött. Lägg därtill att användare på sociala media enkelt kan välja att enbart följa eller 

ta del av information som styrker deras världsbild eller åsikter, eller drabbas av självcensur på 

grund av debattklimatet som kan uppstå (Lee et al 2014). Medborgare kan enklare reglera vilka 

delar de vill ta del av och bidra till i det bredare informationsflödet inom web 2.0, vilket inte är 

lika påtagligt i web 1.0 där medborgare som enbart mottagare tar emot den information som 

förmedlas. Vad som således rättfärdigar valet av dessa teoretiska begrepp är att de 

operationaliserar och implicerar två olika dynamiker på det digitala informationsflödet, vilka 

empirisk forskning visat, tenderar att ge olika effekt på medborgares demokratiska förtroende. 

Där web 1.0 innebär en tillrättalagd och företrädesvis demokrativänlig ”top-down” strömning 

av information innebär web 2.0 istället en mindre tillrättalagd, individ-till-individ-baserad och 

öppen strömning av information (Ceron 2015, Ceron och Memoli 2015).  

 

2.3 Teoretisk förförståelse 

Sammanfattningsvis råder inte någon enighet kring giltigheten mellan de båda avhandlade 

teorierna media malaise theory och virtuous circle theory. Istället har det blivit allt mer påtagligt 

i de forskningsrön som kommit ut att belägg för båda teorierna förekommer (Curran et al 2014, 

Chang 2017). Dessutom är det inte heller en helt tydlig oproblematisk distinktion mellan de 

existerande operationaliseringarna av ingångarna till det digitala informationsflödet, vilket 

klargjorts ovan. Detta till trots framstår valet att använda web 1.0 och web 2.0 som teoretiska 

begrepp att operationalisera de olika ingångarna till det digitala informationsflödet som 
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godtagbara, eftersom de representerar olika dynamiker på informationsflödet. Divergerande 

dynamiker vilka resulterar i antingen en positiv eller negativ effekt på medborgares förtroende. 

Där web 1.0 med sin redaktionella ”top-down”-strömning av enkelriktat informationsflöde 

ligger mer i linjer med virtuous circle theory, och företrädesvis generar en positiv effekt på 

medborgares förtroende, vilket styrkts i tidigare forskning (Ceron 2015). Alltså blir, e contrario, 

implikationen av web 2.0, med sitt öppna, interaktiva och medborgargenererade 

informationsflöde, en negativ effekt på medborgares förtroende, likt media malaise theory. För 

denna studie är det alltså den effekt som de olika dynamikerna på informationsflödet har på 

medborgares förtroende som står i fokus. Förhoppningen är att bättre förstå de samband som 

tidigare forskning etablerat, vilket antingen resulterar i en positiv effekt, likt virtuous circle 

theory, eller å andra sidan en negativ effekt, likt media malaise theory.  
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3. Metod- och materialval 

I detta kapitel kommer samtliga metodologiska och materiella val som gjort att redogöras för, 

samt utveckla vilken roll dessa spelar i studien som helhet. Detta genom att argumentera för 

valen i relation till både studiens syfte samt andra mer övergripande frågor kopplade till 

metodologiska avvägningar. 

 

3.1 Den statistiska analysen 

I denna studie används statistisk analys för att generera ett resultat vilket sedermera analyseras 

och diskuteras. Som Ekengren och Hinnfors noterar om den statistiska analysen är att den är 

tillämpar ”eftersom denna är användbar för att sammanfatta ett stort undersökningsmaterial” 

(Ekengren & Hinnfors 2012: 80). För detta arbete har en statistisk analys genomförts på den 

omfattande sammanställningen data som utgör den nationella SOM-undersökningen (Samhälle 

Opinion och Media), vilket är studiens empiriska material. Givet att den nationella SOM-

undersökningen går ut till uppskattningsvis 21 000 potentiella respondenter ter sig valet av den 

statistiska analysen som metod som ett gott val. Varför 2016 valts beror på att det är den senast 

tillgängliga undersökningen att tillgå. SOM-undersökningen för 2017 utkom under denna 

studies arbetsgång och blev därmed svår att inkludera tidsmässigt i undersökningen på ett 

rimligt sätt.  

Den huvudsakliga frågan som besvaras häri är vilken av alla de olika statistiska 

analysmetoderna som står till buds som används, och varför just den, för att få fram om det 

föreligger ett samband eller inte. Vilka förbehandlingar av data krävs, och varför väljs just den 

modellen/metoden i fråga? Finns det andra val som hade fungerat bättre? Eller, är det kanske 

snarare variablerna av intresse som hämtas från SOM-undersökningen som avgör? En linje som 

förordas av Djurfeldt et al (2010: 44). Kortfattat säger deras resonemang att beroende på om 

det är kvalitativa eller kvantitativa variabler som är av intresse ger det en fingervisning om 

vilken metod som skall användas (Djurfeldt et al 2010: 44). Givet detta och att studien 

inkluderar flera olika andra variabler än bara primärsambandet, ter sig valet av multipel 

regressionsanalys (MRA) som gångbart. Lägg därtill att metoden relativt smidigt möjliggör en 

behandling av en stor mängd data, något som baseras på resonemanget från Djurfeldt et al. 

(2010). Vad som dock är en process i detta blir att bearbeta om kvalitativa variabler till en form 

av index för att på det sättet uppnå en intervallskala och därigenom även en kvantitativ variabel, 
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vilket Djurfeldt et al återkommande förordar som ett krav för att kunna genomföra en MRA 

(Djurfeldt et al 2010: 44). För detta index finns det tidigare forskning som tagit fram snarlika 

index, vissa till och med baserade på SOM-undersökningen, och dessa har hjälp till vid 

framtagandet av denna studies index.  

Att plocka fram beroende och oberoende variabler blir en av det mer viktiga aspekterna för 

denna studie, eftersom de i sin tur skall motsvara de bredare teoretiska termer som de 

operationaliserar. Tidigare forskning, som berört just delningen mellan web 1.0 och web 2.0 

(Ceron och Memoli 2015), har valt att dela in den oberoende variabeln mellan användandet av 

nyhetsmedias webbsidor och sociala media som primär ingång för exponering och aktivt 

sökande efter information. Detta delas sedan upp ytterligare mellan de som meddelat att de 

aktivt söker info via respektive ingång. Där variabeln kodats 0-1-2-3, 0 = mindre än en gång i 

veckan/inte alls, 1 = veckovis, 2 = mer än en gång i veckan, samt 3 = nästan varje dag. Denna 

kodning är alltså samma för antingen användandet av internetsidor (web 1.0) eller sociala media 

(web 2.0). Tillhörande fördelning som plockar upp att respondenterna aktivt och medvetet 

använder sig av ingången/”källan” är dikotomt kodad: 0 = ej aktivt och 1 = aktivt (Ceron och 

Memoli 2015).  

 

3.1.1 Regressionsanalys 

”Multiple regression [analysis], is an essential tool for analysing complex relationships” – Pollock III 2016 

En god anledning att använda multipel regressionsanalys är dess förmåga att, som citatet ovan 

indikerar, analysera mer komplexa samband än enbart en bivariat regressionsanalys. Alltså att 

inkorporera fler variabler samtidigt som det erbjuds flera olika statistiska analyser. Detta görs 

genom den variant av regressionsanalys som kallas för multipel regressionsanalys, förkortat 

MRA. MRA är ett kraftfullt verktyg för att undersöka det primära sambandet mellan beroende 

och oberoende variabel i relation till diverse kontrollvariabler, att undersöka sambandet under 

kontroll för vissa givna premisser. Formulerat i mer statistiska termer, hur påverkas Y om X 

förändras givet att Z gäller. Genom att introducera flera av dessa kontrollvariabler blir 

primärsambandet i fokus mer förtydligat. Det är kanske främst här som MRA framstår som ett 

bra val i studiens sammanhang. Att uppskatta även hur andra egenskaper, i form av 

kontrollvariabler, kan väga in få effekt på förändringar i den beroende variabeln. (Esaiasson et 

al 2017: 393). Att kombinera flera olika kontrollvariabler för att systematiskt se vilken 
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regressionsmodell som ger en gångbar förståelse kring sambandets beskaffenhet mellan den 

beroende och oberoende variabeln.  

MRA ger även en statistisk analys som inkluderar flera olika statistiska mått av intresse för 

denna studie, som b-koefficienter, interaktionseffekter, signifikansnivåer med mera. Bland de 

kanske mer intressanta är determinationskoefficienten för de olika regressionsmodellerna, vilka 

statistikprogrammet SPSS beräknat. Determinationskoefficienten är ett sambandsmått som 

visar hur väl den framtagna regressionsmodellen kan kopplas till förändringar i den beroende 

variabeln (Djurfeldt et al 2010: 160), presenterat i en procentuell beräkning. Med andra ord 

visar koefficienten hur stor procent av förändringen i den beroende variabeln som kan föras 

tillbaka på förändringar i respektive regressionsmodell. Att inkludera kontrollvariabler för att 

klargöra primärsambandet får därmed också bäring för determinationskoefficienten, eftersom 

att kontrollera för vissa givna premisser får bäring för styrkan på koefficienten. Ett exempel på 

en kontrollvariabel är politiskt intresse, vilken tidigare forskning etablerat väger in i sambandet 

mellan det digitala informationsflödets effekt på medborgares förtroende (Ceron 2015, Chang 

2017). Ett annat statistiskt mått av intresse för studien är b-koefficienten som SPSS beräknar 

för respektive modells inkluderade variabler. B-koefficienten visar vilket utfall en förändring i 

varje inkluderade oberoende variabel har på den beroende variabeln. Dock är endast detta ett 

giltigt förfarande för b-värdena ”när alla andra oberoende variabler förblir konstanta” (Edling 

och Hedström 2003: 97). Slutligen ger MRA en signifikansberäkning på alla de nämnda 

koefficienterna eller andra effekter som kan vara av intresse för denna studie, vilket som nämnts 

tidigare är en styrka med statistiska analyser generellt. Med detta menas att signifikansnivån 

avgör med vilken procentuell sannolikhet det samband som resultatet visar inte är ett resultat 

av slumpen. Valet av MRA beror också på att du som forskare på ett väldigt systematiskt 

arbetssätt kan tillskansa dig resultat och information kring ett samband vilket du sedan kan lyfta 

upp och diskutera i en mer större teoretisk kontext. Alltså möjliggör användandet av MRA att 

förståelsen för det statistiska sambandet mellan användandet av web 1.0 eller web 2.0 på 

medborgares förtroende kan studeras mer utförligt. Detta genom metodens möjlighet att 

inkludera många analysenheter, i form av svarande på enkätundersökningen, och aspekter hos 

de svarande, i form av kontrollvariabler, samt olika statistiska sambandsmått.  

Givet detta blir processen att plocka fram beroende och oberoende variabler en av de centrala 

aspekterna för denna studie. Detta eftersom de inkluderade variablerna representerar en 

operationalisering av de bredare teoretiska och analytiska begreppen som används, en 

avvägning som kommer utvecklas mer utförligt under diskussionen kring materialval.  
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3.2 Den nationella SOM-undersökningen  

För att kunna undersöka syftet i denna studie blir valet av material som skall användas i den 

statistiska analysen väldigt viktigt. Syftet, som nämnt tidigare, är att studera sambandet mellan 

medborgares förtroende för de representativa institutionerna i Sverige och deras intag av det 

digitala informationsflödet, antingen via web 1.0 eller web 2.0. Det är i relation till detta som 

valet av att använda SOM-undersökningen har gjorts. SOM-undersökningen är en årlig 

enkätundersökning som skickas ut till flera tusentals svenska medborgare i flera omgångar och 

har även en hög svarsfrekvens. Den senast tillgängliga, 2016, hade över 50 procents 

svarsfrekvens på samtliga sex utskicksvågor av enkäten (SOM-institutet 2016). Detta upplägg, 

med att flera enkätutskick bygger upp materialet, kommer medföra avvägningar vid 

materialbearbetningen, något som kommer beröras längre fram. Ytterligare en faktor som bidrar 

till lämpligheten av valet av SOM-undersökningen som empiriskt underlag för den statistiska 

analysen är det fokus på frågor som enkätundersökningen frågar sina respondenter. 

Undersökningen bygger på tre stora teman: Samhälle, Opinion och Media (SOM förkortat). 

Alltså innebär valet av SOM-undersökningen ett omfattande material av tusentals 

respondenters svar i relation till deras attityd och vanor kring: nyheter och media, samtida 

samhällsfrågor, offentlig verksamhet eller andra demokratiska frågor för att ge några exempel. 

Det är dessa egenskaper som väger till materialvalets fördel i denna studies sammanhang. Ett 

stort empiriskt underlag av respondenters attityder, i form av variabler, kan användas för att 

förtjänstfullt undersöka de samband som studien syftar till att öka förståelsen av. 

 

3.2.1 SOM 2016 

Att låta materialet för denna studien vara SOM-undersökningen har redogjorts i föregående 

stycke. Inkluderingen av undersökningen från 2016 beror främst på att det är den senaste 

utgåvan av undersökningen att tillgå. Detta för att kunna bidra till förståelsen kring den trend 

som tidigare forskning har sett i liknande data från 2012, vilken bör studeras ytterligare för att 

se om trenden avtagit eller accentuerats (Ceron 2015).  Om skillnaden mellan web 1.0 och web 

2.0:s inverkan på förtroende artar sig i en mer samtida kontext kan undersökas genom att 

inkludera den senast tillgängliga SOM-undersökningen. Dessutom är SOM-2016 baserat på 

enkätsvar insamlade under ett mellanår, i den bemärkelsen att undersökningen genomfördes i 

mitten av mandatperioden i Sverige. Valkampanjer eller politiskt budskap bör inte vara lika 

närvarande inom informationsflödet, vilket erbjuder ännu ett intressant inspel till analysen av 
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sambandet i fokus, eftersom den tidigare observerade halo-effekten (Holmberg och Weibull 

2015: 97, 110) inte bör vara lika närvarande. Det är däremot fallet inför och under valår där 

halo-effekten, enligt forskning, tenderar att öka medborgares förtroende för demokratin och 

dess olika institutioner bland medborgarna generellt (Holmberg och Weibull 2015: 113). 

För att göra detta omfattande material mer applicerbart i studiens sammanhang har flera olika 

urval och bearbetningar genomförts. Givet detta blir processen att plocka fram beroende och 

oberoende variabler en av det centrala aspekterna för denna studie. Detta eftersom de 

inkluderade variablerna representerar en operationalisering av de bredare teoretiska och 

analytiska begreppen som används. Dessa är, som nämnt tidigare, hur individer tar del av 

informationsflödet på internet, antingen via primärt web 1.0 eller web 2.0, samt deras förtroende 

för de representativa institutionerna. Att operationalisera web 1.0 och web 2.0 har i tidigare 

forskning åstadkommits genom att dela in den oberoende variabeln i användandet av primärt 

nyhetsmedias internetsidor eller sociala media som primär ingång för exponering och aktivt 

sökande av information (Ceron och Memoli 2015). I sin studie från 2015 använder sig Ceron 

av snarlikt material för att undersöka liknande fenomen. Operationaliseringen av web 1.0 sker 

via en dikotomi kodat ”0” till ”1”, där ”1” innebär att svarande har inhämtat information via 

myndigheters eller traditionella mediahus internetsidor, och ”0” innebär att de inte gjort det. 

Ceron (2015) använder sig även av liknande kodning för att fånga upp web 2.0 men med 

skillnaden att kategorin ”1” innebär att svarande har tagit del av informationsflödet via olika 

former av sociala media, exempel är Facebook, YouTube, Twitter, bloggar med mera. 

Föreliggande studie bygger vidare på detta och fokuserar på huruvida individer tar del av 

nyheter primärt via traditionell nyhetsmedia online eller om detta sker primärt via sociala 

media, för att fånga upp nyttjandet av web 1.0 eller web 2.0. I materialet förekommer flera 

frågeställningar vilka berör olika aspekter av dessa nämnda centrala begrepp och blir därmed 

av intresse för denna studie. Tabell 3.1, se nedan, visar på olika frågeställningar från SOM-

undersökningen vilka exemplifierar de olika primära variablerna för denna studie. Inkluderade 

noteringar är hämtade från den kodbok som medföljer SOM-undersökningen. För en fullständig 

lista över inkluderade variabler från SOM-undersökningen 2016 se Appendix I. 
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Tabell 3.1 – Exempel på variabler från SOM-undersökningen som fångar upp olika aspekter av 

de olika analytiska och teoretiska begreppen. 

 Enkätfråga Variabel Kodning 

E
x

em
p

el
: 

w
eb

 1
.0

 

Fråga 4 

”Hur ofta brukar du 

ta del av nyheter från 

följande på internet? 

 

a – Dagens Nyheter 

b – Svenska Dagbladet 

c – Lokal morgontidning 

d – Lokal nyhetssajt 

e – Sveriges Radio 

f – Sveriges Television 

g – Utländsk 

nyhetstjänst 

h – Annan nyhetstjänst 

 

 

1 = ”Dagligen” 

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = ”Aldrig” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

 

E
x

em
p

el
: 

w
eb

 2
.0

 

Fråga 28  

Hur ofta händer det 

att du tar del av 

nyheter om följande 

ämnen via sociala 

medier? 

 

A – Politik och samhälle 

B – Debatt och opinion 

C – Olyckor och brott 

D – Nöje och 

underhållning 

E - Sport 

1 = ”Dagligen” 

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = “Aldrig” 

95 = ”Ej svar web (filter 

F28f) 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

 

E
x

em
p

el
: 

fö
rt

ro
en

d
e 

fö
r 

re
p

. 
in

st
it

u
ti

o
n

er
 

Fråga 35 

Hur stort förtroende 

har du för det sätt på 

vilket följande 

institutioner och 

grupper sköter sitt 

arbete? 

 

A – Regeringen 

E – Riksdagen 

R – De politiska 

partierna 

 

1 = ”Mycket stort 

förtroende” 

2 = ”Ganska stort 

förtroende” 

3 = ”Varken stort eller 

litet förtroende” 

4 = ”Ganska litet 

förtroende” 

5 = ”Mycket litet 

förtroende” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 
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Enkätundersökningen som utgör SOM-undersökningen tar med flera olika frågeställningar 

vilka berör aspekter av dessa nämnda centrala begrepp. Därmed blir det svårt att rättfärdiga 

enbart en fråga som duglig operationalisering av de olika teoretiska och analytiska begreppen. 

På grund av detta kräver det att bearbetningen tar hänsyn till att flera variabler tillsammans 

fångar upp attityder och tendenser kring i vilken utsträckning respondenter använder web 1.0 

eller web 2.0, samt deras förtroende för representativa institutioner. Givet att det är så många 

och varierande variabler, i relation till hur de kodats, vilka tillsammans ger en bättre 

operationalisering av de primära variablerna för analysen förefaller det rimligt att använda sig 

av index, något som utvecklas mer ingående nedan. Detta för att göra det analytiska arbetet 

enklare utan att samtidigt förlora något av innebörden av samtliga analytiska begrepp. 

 

3.3 Materialbearbetning – Index 

Innan själva den faktiska analytiska undersökningen av arbetet tar vid är det också viktigt att 

klargöra de val som gjorts i avseende till vilka variabler som inkluderats i de olika indexen som 

applicerats. Eftersom SOM-undersökningen 2016 nådde till så pass många att det resulterade i 

en svarsfrekvens på strax under 9000, med frågor om flera aspekter relaterade till samhälle, 

opinion eller media, blir det av vikt att identifiera de olika variabler vilka fångar upp de 

teoretiska aspekter som analysen bygger på. För att uppnå en tillfredsställande 

operationalisering av begreppen krävs att fler variabler, vilka mäter attityder för andra 

företeelser eller fenomen som tillsammans fångar upp medborgares vanor och attityder 

inkluderas. Eller, formulerat annorlunda, för att kunna fånga upp medborgares förtroende för 

representativa institutioner eller deras föredragna ingång till informationsflödet krävs att det 

inkluderas fler än en variabel. För att åstadkomma detta skapas ett index över dessa teoretiska 

begrepp. Ett index samlar på ett förtjänstfullt sätt flera variabler i en och samma skala där 

respondenternas svar på alla inkluderade variabler viktas ihop och ger ett resultat. Vanligast är 

en skala mellan 0 till 100 för varje inkluderad variabel i indexet (Djurfeldt et al 2010: 453, 

Esaiasson 2017: 358, 397). Där visas exempelvis för respektive index att ju högre indexvärde 

desto större förtroende har den svarande på undersökningen gentemot de representativa 

institutionerna. 

För att konstruera det index som används i den statistiska analysen tillämpas den steg-för-steg-

metod som redogörs för av Djurfeldt et al (2010: 449-462). Dessa steg är följande: 
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- Steg 1: Uteslut irrelevanta kategorier 

- Steg 2: Är variablerna kodade på samma håll? Om inte – vänd kategorierna. 

- Steg 3: Har variablerna samma antal kategorier? Om inte – omvandla variablerna till en 

gemensam skala. 

- Steg 4: Summera variablerna. 

Genom steg 1 kodas alla irrelevanta kategorier bort som inte har någon meningsfull betydelse 

för det index som skapats (Djurfeldt et al 2010: 449f). Exempel på detta från SOM-

undersökningen är de kategorier som kodats med ”99 – Ej svar, hela frågan” eller dylikt. För 

att utesluta sådana kategorier genomförs en enklare omkodning av alla intressanta variabler där 

kategorier, som exemplet ovan, kodas som ”missing” i SPSS och därmed utesluts. För en 

fullständig förteckning av denna omkodning av de inkluderade variablerna se appendix II och 

appendix III. I nästa steg säkerställs att samtliga inkluderade variablers kategorier är kodade åt 

”samma håll”. Med detta menas att en med högt förtroende för representativa institutioner 

placerar sig i ”samma” ytterlighet av kategorierna (Djurfeldt et al 2010: 452). Av de 

inkluderade variablerna i indexet över förtroende för representativa institutioner är det enbart 

två variabler som behöver åtgärdas i detta steg, det vill säga att deras kategorier speglas och 

kategori ”1” blir ”5”, ”2” blir ”4” et cetera (för exakt redogörelse se Appendix II). Steg 3 i 

processen är även det som bidrar till lämpligheten med just valet att konstruera ett index, 

nämligen att omvandla alla inkluderade variabler till en gemensam skala, företrädesvis en 

mellan 0 till 100 (Djurfeldt et al 2010: 452ff). Detta steg tillämpas naturligtvis enbart om de 

inkluderade variablerna inte har samma skala, något som inte är fallet för de inkluderade 

variablerna från SOM-2016. Denna omvandling sker enligt en formel som noteras enligt 

följande (med exempelvariabel 1a): 

Formel: indexvariabel 1a = (exempelvariabel 1a - 1)/2*100 

Denna formel är uppdelad i fler olika sekvenser där först varje inkluderade variabel reduceras 

med 1, vilket ger att varje skala börjar på 0. För exempelvariabeln ovan innebär det att dess 

ursprungliga skala på 1-3 numera är 0-2. Därefter är det dags för det steg i formeln som 

omvandlar den ursprungliga skalan till en om 0-100 genom att dividera variabelvärdet med det 

högsta skalvärdet multiplicerat med 100, som kan ses ovan. (Djurfeldt et al 2010: 453f). De 

inkluderade variablerna har omvandlats enligt nämnda formel. Slutligen genomförs det sista 

steget, steg 4: summera variablerna. Något som enkelt löses genom att addera samtliga 

omvandlade variabler för att sedan dividera med antalet inkluderade variabler i indexet: 
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Formel: (indexvariabel 1a + indexvariabel 2a + indexvariabel 3a)/3  

För fullständigt utskriven uträkning med förtydligande om bearbetning, spegling, omvandling 

av skalor samt summering till index se appendix II för Index över förtroende för representativa 

institutioner och appendix III för index för Web 1.0 samt Web 2.0. I dessa appendix finns även 

histogram över de konstruerade indexen, där fördelningen av de svarandes indexvärden visas.  

Givet all denna information om hur indexet skapas blir det också viktigt att de variabler som 

inkluderas också prövas och rättfärdigas, särskilt då indexen motsvarar de centrala variablerna 

i analysen. När det kommer till valet av variabler har det skett av mer pragmatiska skäl, 

nämligen att samtliga frågeställningar vilka variablerna är baserade på förekom i samma 

utskicksvåg av SOM-undersökningen. Detta för att få in fall där information för samtliga 

variabler ingår, alltså att en och samma respondent (analysenhet) besvarat frågorna under en 

och samma utskicksvåg. Därefter har valet fallit tillbaka på att både fånga upp attityder och 

beteenden både gentemot institutionerna, men även hur medborgare uppfattar deras arbete, samt 

deras vanor kopplade till användandet av web 1.0 och web 2.0.  

En viktig sak att säkerställa med index är att undersöka dess reliabilitet, alltså att indexet fångar 

upp det fenomen som det är ämnat att göra genom att inkludera de utvalda variablerna. Detta 

blir särskilt viktigt eftersom den beroende variabeln i analysen utgörs av ett index över 

förtroendet för de representativa institutionerna. Med andra ord ska det fastslås om det 

framtagna indexet ”hänger ihop”, att se om de inkluderade variablerna korrelerar med varandra. 

Detta undersöks smidigt med Cronbach’s alpha-mått, vilket är ett statistiskt mått med skala 0 

till 1 där ett högre värde indikerar starkare reliabilitet för indexet (SPSS-akuten 2012). Något 

som med andra ord visar om respondenternas svar på frågorna hänger ihop. Som exempel: om 

en respondent som svarat att den har högt förtroende för hur arbetet sköts i riksdagen även 

svarat att den har högt förtroende för svenska politiker et cetera. Efter att ha låtit SPSS 

genomföra beräkningen blir resultatet ett alpha-värde om 0,895 för indexet kopplat till 

medborgares förtroende för representativa institutioner. Tumregeln som gäller vid användandet 

av Cronbach’s alpha är att om indexet får ett värde över 0,700 är det att anse som ett godtagbart 

index, i vilket de inkluderade variablerna hänger ihop. (SPSS-akuten 2012). Givet att indexet 

har ett värde av 0,895 ter det sig ha en bra reliabilitet. Dessa till antalet sex inkluderade variabler 

(se appendix II) fångar alltså tillsammans upp medborgares förtroende gentemot de 

representativa institutionerna. Därmed blir indexet även gångbart som den beroende variabeln 

i den multipla regressionsanalysen. 
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I den statistiska analysen blir alltså den beroende variabeln det index som tagits fram med 

avseende till respondenters förtroende för representativa institutioner. De oberoende 

variablerna som används i analysen är de index som tagits fram över medborgares (de 

svarandes) vanor kring användning av antingen web 1.0 eller web 2.0, vilka när de 

kontrollerades med Cronbach’s alpha hade ett värde över 0,700. Dessa variabler kommer att 

kompletteras med flera för studien intressanta kontrollvariabler: kön och ålder, vilka klassas 

som individspecifika egenskaper, samt utbildningsnivå och politiskt intresse, vilka omnämns 

som gruppspecifika egenskaper i studien. Inkluderingen av dessa kontrollvariabler beror på att 

de i tidigare forskning visat sig ha bäring på både konsumering av nyhetsinformation samt 

politiskt förtroende (Strömbäck och Shehata 2010, Chang 2017). Dessutom finns belägg i den 

empiriska forskningen för att denna effekt också är gällande i en svensk kontext där sambandet 

mellan media och tillit undersökts (Strömbäck och Shehata 2010, Strömbäck et al 2016).   



 

25 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras både inledande beskrivande resultat såväl som resultat av den 

empiriska analysen. Huvudfokus ligger vid resultatet av de olika regressionsanalyser som 

gjorts, vilka är uppbyggda utifrån de variabler som redogjorts för i föregående kapitel. Detta 

följs av en analytisk diskussion av de olika resultaten. Kapitlet avslutas med en summering av 

huvuddragen i analysen.  

 

4.1 Inledande resultat – korstabell 

För denna studie är det sambandet mellan vilken ingång till det digitala informationsflödet som 

används och dess bäring på förtroende för representativa institutioner som är av intresse. Innan 

resultatpresentationen av den empiriska analysen redogörs här för en mer beskrivande 

presentation kring hur fokalsambandet mellan den primära beroende variabel och respektive 

primär oberoende variabel artar sig. Detta görs genom de två korstabeller som följer nedan. Där 

enskilda variabler, vilka inkluderats i indexen som presenterades i föregående stycke, får 

operationalisera det samband som studien undersöker. Distinktionen mellan kategorierna 

”regelbundet” och ”sällan/aldrig” är att ingången till det digitala informationsflödet, i tabell 4.1 

är det web 1.0, används minst en gång i veckan. Detta eftersom tidsrymden mellan sällan och 

aldrig som kontrast placerar minst en gång i veckan som en regelbunden företeelse. De siffror 

som framgår i nedanstående tabeller är alla kopplade till utfallet av den primära oberoende 

variabeln: i tabell 4.1 är det web 1.0 och i tabell 4.2 är det web 2.0 

Tabell 4.1: Korstabell över sambandet mellan förtroende för de politiska partierna och att läsa 

kvällstidning på internet (web 1.0). 

  Kvällstidning på internet  

  Regelbundet Sällan/Aldrig Total 

F
ö
rt

ro
en

d
e 

fö
r 

d
e 

p
o
li

ti
sk

a 
p
ar

ti
er

n
a Starkare förtroende 

268 

(16,3%) 

209 

(16%) 

477 

(16,2%) 

Neutralt förtroende 
699 

(42,6%) 

506 

(38,7 %) 

1205 

(40,9%) 

Svagare förtroende 
673 

(41%) 

594 

(45,4%) 

1267 

(43%) 

Total  
1309 

(100%) 
1640 

(100%) 
2949 

(100%) 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 
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Intressant att notera från tabell 4.1 är hur ett regelbundet användande har ett utfall av en 

majoritet i neutralt eller svagare förtroende, alltså att det inte ger ett utfall av ökat förtroende. 

Något som inte stämmer överens med de teoretiska antaganden som ligger bakom 

operationaliseringen av ingången. Tvärtom ser sambandet ut att få ett negativt utfall i relation 

till medborgares förtroende. Vad som kanske är mest intressant från detta inledande resultat är 

hur det skiljer sig ytterst lite mellan effekten som användningen av web 1.0 har på utfallet, 

vilket visar att utfallet för starkt förtroende är i princip samma oavsett om den svarande 

använder web 1.0 regelbundet eller inte. 

Tabell 4.2: Korstabell över sambandet mellan förtroende för de politiska partierna och att ta del 

av nyheter via sociala media (web 2.0). 

  Nyheter via sociala media  
  Regelbundet Sällan/Aldrig Total 

F
ö
rt

ro
en

d
e 

fö
r 

d
e 

p
o
li

ti
sk

a 
p
ar

ti
er

n
a Starkare förtroende 

263 

(18,4%) 

160 

(14,7%) 

423 

(16,8%) 

Neutralt förtroende 
573 

(40%) 

456 

(41,9%) 

1029 

(40,8%) 

Svagare förtroende 
596 

(41,6%) 

473 

(43,4%) 

1069 

(42,4%) 

Total  
1432 

(100%) 
1089 

(100%) 
2521 

(100%) 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

 

Även för sambandet mellan användandet av web 2.0 och förtroendet för politiska partier 

framstår det som att resultatet är liknande mellan båda ingångarna. Där skillnaden i 

fördelningen mellan starkare förtroende, neutralt förtroende och svagare förtroende antar en 

liknande variation oavsett om det rör sig om regelbundet användande av de olika ingångarna 

till informationsflödet eller inte. Ytterligare en intressant skillnad är att en större andel som inte 

använder web 1.0 regelbundet tenderar ha svagare förtroende, vilket inte går i linje med tidigare 

teoretiska antaganden och belägg från tidigare forskning. Här är det istället en mer jämn 

fördelning mellan neutralt förtroende och svagare förtroende bland de som regelbundet brukar 

web 1.0 för att ta del av nyhetsflödet. Å andra sidan, är det mer jämnt i fördelningen mellan att 

använda web 2.0 eller inte i utfallet på förtroende för politiska partier.  

Alltså framgår det av detta initiala beskrivande resultat att det är väldigt liten variation mellan 

att antingen använda web 1.0 (traditionella nyhetsmedia online) eller web 2.0 (sociala media). 
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Givet detta, och vad som nämnts tidigare i arbetet om att utvidga förståelsen för sambandet mer, 

blir nästa steg i resultatpresentationen den empiriska undersökningen. Nedan följer de olika 

regressionsmodeller som undersöker sambandet mellan web 1.0 eller web 2.0 och deras utfall 

på förtroende för representativa institutioner mer utförligt.  

 

4.2 Resultat av den empiriska analysen - regressionsmodell 

I tabell 4.3 och 4.4 finns fem olika modeller vilka representerar olika regressionsanalyser av 

sambandet mellan de primära variablerna, kontrollerat för individuella och kollektiva 

egenskaper hos medborgarna. Den första modellen är resultatet av en bivariat regression där 

sambandet mellan de index vilka representera de båda primära oberoende variablernas, 

traditionella nyhetsmedia eller sociala media, effekt på medborgares förtroende för de 

representativa institutionerna. Vid den andra modellen inkluderas vad som kallas för 

individbaserade kontrollvariabler, kön (kodat: 0 = kvinna och 1 = man) och ålder i 

regressionsmodellen. För den tredje och fjärde modellen utökas antalet kontrollvariabler med 

utbildningsnivå i modell 3 respektive politiskt intresse (kodat: 0 = svagt intresse och 1 = starkt 

intresse) i modell 4. För utbildningsnivån representeras den i regressionsmodellen som tre 

separata dummyvariabler med låg utbildningsnivå som referenspunkt. Alltså är övriga tre 

kodade enligt följande logik: medellåg utbildningsnivå = 1 och annan utbildningsnivå = 0, där 

medellåg, medelhög samt hög skiftar i kodningen för respektive dummyvariabel.1 Således 

inkluderas kontrollvariabler vilka kan klassas som mer gruppspecifika i regressionen. I den 

slutgiltiga, femte, modellen inkluderas samtliga kontrollvariabler i regressionsanalysen.  

 

4.2.1 Traditionell nyhetsmedia – web 1.0 

När det kommer till sambandet mellan traditionella nyhetsmedia online (web 1.0) och 

förtroendet för representativa institutioner blev utfallet i modell 1 i tabell 4.3 inte statistiskt 

signifikant. Alltså att resultatet av sambandet inte kan skiljas från slumpen med trovärdig 

sannolikhet. Viktigt att ha i åtanke här är den skala som indexet på förtroende gentemot 

representativa institutioner har, vilket är 1 till 6 där ”1” = inget förtroende alls och ”6” = 

maximalt förtroende, baserat på de variabler som inkluderats i indexet. Givet denna premiss ser 

                                                           
1 Kodning hämtad från SOM:s egna kodbok tillhörande undersökningen 2016 där:  

låg = max grundskola eller motsvarande, medellåg = max gymnasium, folkhögskola eller motsvarande,  

medelhög = eftergymnasial utbildning men ej examen från högskola/universitet, hög = examen från högskola/universitet. 
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den inledande modellen med enbart primärsambandet inte ut att erbjuda en tillfredställande 

förståelse om sambandet, detta då dess determinationskoefficient, dess R2-värde, indikerar att 

modellen enbart förklarar 0,1 procent av förändringen i förtroende gentemot representativa 

institutioner. Lägg där till att b-koefficienten för denna modell, alltså vad en ökning i 

användningen av traditionella media som ingång till det digitala nyhetsflödet genererar i 

förändring i förtroende, är relativt begränsat med ett b-värde = 0,060.  

Tabell 4.3: Resultat av sambandet mellan att ta del av informationsflödet via traditionella media 

online på förtroendet för representativa institutioner. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Primär oberoende variabel      

  Web 1.0 – Traditionella media 0,060  

(0,045) 

0,096** 

(0,046) 

0,066 

(0,046) 

0,063 

(0,047) 

0,044 

(0,047) 

      

Kontrollvariabler      

  Kön  -0,303** 

(0,074) 

-0,254** 

(0,074) 

-0,327** 

(0,074) 

-0,277** 

(0,075) 

  Ålder  0,003 

(0,002) 

0,003 

(0,002) 

0,002 

(0,002) 

0,002 

(0,002) 

  Utbildningsnivå 

  (Referens: låg utb.nivå) 

     

  Medellåg utbildningsnivå   0,084 

(0,134) 

 0,074 

(0,134) 

  Medelhög utbildningsnivå   0,140 

(0,139) 

 0,123 

(0,139) 

  Hög utbildningsnivå   0,387** 

(0,131) 

 0,352** 

(0,132) 

  Politiskt intresse    0,204** 

(0,08) 

0,153* 

(0,081) 

      

Intercept 2,365** 

(0,106) 

2,285** 

(0,163) 

2,171** 

(0,216) 

2,284** 

(0,164) 

2,143** 

(0,211) 

N 1037 1037 1037 1037 1037 

R2 adj. 0,001  0,016  0,028 0,021 0,031 
Kommentar: * p<0,10 ** p<0,05, Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parentes.  

Beroende variabel: Förtroende för representativa institutioner index. 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

 

Den andra regressionsmodellen, som kontrollerar för de individsspecifika variablerna kön och 

ålder, har en determinationskoefficient på R2 = 0,016, vilket är en ökning i förklaringskraft från 

enbart primärsambandet i modell 1 (R2 = 0,001). I denna modell är även flera olika b-

koefficienter signifikanta. För det individspecifika egenskaperna, vilket dessa kontrollvariabler 

utgör, innebär detta att de har en signifikant effekt på utfallet i förtroende. Variabeln kön 

exempelvis, med sin kodning, indikerar att om respondenten är en man tenderar förtroendet att 
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minska med 0,3 enheter på indexet över förtroende. Dessutom indikeras att användandet av 

traditionella media (web 1.0) tenderar att öka förtroendet med 0,096 enheter på indexets skala. 

Värt att notera är även att kontrollvariablerna som inkluderats ökar den primära oberoende 

variabelns b-koefficient. När primärsambandet kontrolleras för kön och ålder blir dess effekt 

på förtroendet mer märkbart i och med att det blir signifikant på en 95%-nivå.     

Regressionsmodell tre inkluderar den gruppspecifika kontrollvariabeln utbildningsnivå, vilket 

representeras av tre olika dummyvariabler med låg utbildning som referenspunkt, och det 

medför intressanta iakttagelser. En sådan iakttagelse är att effekten av den primära oberoende 

variabeln reduceras och upphör samtidigt att vara signifikant, ens på en 90%-signifikansnivå. 

Det är dock i relation till styrkan på determinationskoefficienten som den största skillnaden 

skett. Här nästan fördubblas värdet från föregående modell till att nu ha ett R2-värde på 0,028, 

alltså att 2,8% av förändringen i förtroende kan härledas tillbaka till förändringar i denna 

modell. B-koefficienten för variabeln kön reduceras marginellt till att utfallet på förtroendet för 

representativa institutioner blir en reducering med 0,254 enheter. Av de tre inkluderade dummy-

variablerna kring utbildningsnivå är det enbart en hög utbildningsnivås effekt på förtroendet 

som är både positivt och (främst) signifikant (b = 0,387). Där även utfallet från web 1.0 inte 

längre har någon signifikant effekt. Istället har en hög utbildningsnivå blivit mer bärande i 

utfallet på förtroende för representativa institutioner. 

I den fjärde modellen, inkluderas istället politiskt intresse istället för utbildningsnivå som en 

tredje, gruppspecifik, kontrollvariabel. Att notera nu är att determinationskoefficienten 

reduceras från R2 = 0,028 till R2 = 0,021. Förklaringsstyrkan i modellen minskar alltså med 

ungefär en fjärdedel, vilket innebär att av den totala förändringen i den beroende variabeln kan 

enbart 2,1 % föras tillbaka på denna regressionsmodell. Av de olika b-koefficienterna kan 

noteras att kön ökat till b = -0,333, vilket indikerar att om respondenten är man blir effekten en 

negativ förändring på förtroendeindexet. Ålderns effekt på förtroende är inte längre signifikant 

och förändras enbart marginellt. Politiskt intresse, med sin dikotoma kodning, har en positiv 

signifikant effekt på utfallet i förtroende för representativa institutioner med ett b-värde på 

0,204. I denna modell har även utfallet av web 1.0 på förtroende en icke-signifikant effekt, om 

än att sambandet fortfarande har en positiv effekt med ett b-värde = 0,063. 

Den sista regressionsmodellen inkluderar samtliga hittills nämnda kontrollvariabler, både 

individ- som gruppspecifika. Här sker återigen en ökning i determinationskoefficienten (R2 = 

0,031), vilket är den starkaste av samtliga regressionsmodeller som SPSS har beräknat. Utfallet 

av sambandet är även här positivt på förtroende gentemot representativa institutioner, där en 
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hög utbildningsnivå har störst positiv effekt, b-värde = 0,352, vilket även reducerar b-värdet på 

politiskt intresse (b = 0,153). Tydligast i denna modell är även att effekten av web 1.0 på utfallet 

i förtroende har reducerat än mer än i modell 3 och modell 4: b-värde = 0,044. Alltså får de 

kontrollerande variablerna en större effekt på utfallet, sett till att ålder, hög utbildningsnivå och 

politiskt intresse samtliga är signifikanta på 95%-nivå. Sambandet mellan web 1.0 och 

förtroende fortsätter vara positiv, om än inte längre statistisk signifikant. 

 

4.2.2 Sociala media - web 2.0  

Den andra varianten av oberoende variabel vars inverkan på förtroende skall undersökas är 

nämnda web 2.0, alltså att det är primärt via sociala media som medborgare tar del av det 

digitala informationsflödet. Även i dessa regressioner används en variabel i form av ett index 

för att fånga upp både hur ofta och hur medvetet social media används som källa till 

informationsflödet. Resultatet av denna regressionsanalys, med flera olika regressionsmodeller 

presenteras i tabell 4.4. De kontrollvariabler som redogjorts för i föregående stycke är även 

samma som inkluderats denna gången: kön, ålder, utbildningsnivå (i form av tre dummy-

variabler) samt politiskt intresse.  

Den första modellen, med enbart primärsambandet som komponenter i regressionen, 

resulterade i varken statistisk signifikans eller någon förståelse av sambandets beskaffenhet att 

prata om. Något som avspeglas i determinationskoefficienten (R2 = 0,000), alltså att mindre än 

0,1% av förändringen i förtroende till representativa institutioner, den beroende variabeln, kan 

föras tillbaka till regressionsmodellen. Vad som däremot framgår i modell 1 är att sambandet, 

om än inte signifikant, har en negativ effekt, givet att b-värdet på web 2.0 är b = -0,017. 

För regressionsmodell två ökar determinationskoefficienten ordentligt till R2 = 0,016. Däremot 

är det enbart i relation till kontrollvariabeln kön (b = -0,294) som det föreligger en signifikant 

effekt på 95%-nivån på förändring i förtroende. Om den svarande är man har det en negativ 

effekt på utfallet i förtroende med strax under 0,3 enheter på förtroendeindexet. I denna modell 

framgår också att ålder (b = -0,001), om än icke signifikant och till en marginell grad, har en 

negativ effekt på förtroendet som en medborgare känner för representativa institutioner.  
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Tabell 4.4: Resultat av sambandet mellan att ta del av informationsflödet via sociala media 

online och förtroendet för representativa institutioner. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Primär oberoende variabel      

  Web 2.0 – Sociala media -0,017  

(0,022) 

-0,022 

(0,023) 

-0,033 

(0,023) 

-0,031 

(0,023) 

-0,038* 

(0,023) 

      

Kontrollvariabler      

  Kön  -0,294** 

(0,081) 

-0,251** 

(0,081) 

-0,326** 

(0,082) 

-0,275** 

(0,082) 

  Ålder  -0,001 

(0,003) 

-0,002 

(0,003) 

-0,002 

(0,003) 

-0,003 

(0,003) 

  Utbildningsnivå 

  (Referens: låg utb.nivå) 

     

  Medellåg utbildningsnivå   0,018 

(0,158) 

 0,004 

(0,158) 

  Medelhög utbildningsnivå   0,137 

(0,160) 

 0,111 

(0,161) 

  Hög utbildningsnivå   0,450** 

(0,152) 

 0,412** 

(0,154) 

  Politiskt intresse    0,207** 

(0,086) 

0,136 

(0,087) 

      

Intercept 2,513** 

(0,094) 

2,720** 

(0,176) 

2,569** 

(0,236) 

2,687** 

(0,177) 

2,571** 

(0,236) 

N 897 897 897 897 897 

R2 adj. 0,000  0,013  0,034 0,017 0,036 
Kommentar: * p<0,10 ** p<0,05, Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parentes.  

Beroende variabel: Förtroende för representativa institutioner index. 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

 

 

 

I modell tre är det återigen utbildningsnivå som kompletterar redan nämnda kontrollvariabler i 

den regressionsanalys som genomförts, genom nämnda tre dummy-variabler med låg 

utbildningsnivå som referens. I denna modell har även determinationskoefficienten ökat med 

mer än det dubbla till föregående modell, med R2 = 0,034. Alltså kan drygt 3,4% av 

förändringen i förtroende för representativa institutioner ledas tillbaka till förändringar i denna 

regressionsmodell. Där har användandet av sociala media (b = -0,033) en fortsatt negativ effekt 

om än icke signifikant. Ålder som kontrollvariabel har inte förändrats i sin inverkan, däremot 

blir det mer intressant effekt på utfallet i relation till utbildningsnivå. Här är det en hög 

utbildningsnivå som har en positiv och signifikant effekt på utfallet i förtroende med b = 0,450, 

nästan en halv enhets ökning på index för förtroende gentemot representativa institutioner.   

I regressionsmodell fyra är det kön, ålder och politiskt intresse som används för att kontrollera 

primärsambandet mellan användandet av web 2.0 (b =-0,031) och förtroende för representativa 
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institutioner. Värt att notera från denna modell är att styrkan i modellen reducerats i relation till 

föregående modell (R2 = 0,017), knappt hälften så starkt.  Den negativa effekten av sociala 

media på utfallet reduceras marginellt i relation till när de olika utbildningsnivåerna är med i 

modell 3. Kön (b = -0,326) och politiskt intresse (b = 0,207) har båda en signifikant effekt över 

den beroende variabeln. Återigen om den svarande är man tenderar förtroendet att minska, 

denna gång med ungefär 0,33 enheter på förtroendeindexets skala, medan istället ett stark 

politiskt intresse (b = 0,207) har en positiv effekt på utfallet i förtroende. 

Den sista regressionsmodellen, som inkluderar samtliga kontrollvariabler, har den starkaste 

determinationskoefficienten (R2 = 0,036), vilket indikerar att 3,6 procent av förändringen i 

förtroende för representativa institutioner kan förstås genom förändringar i denna modell. 

Intressant att notera i denna slutgiltiga modell är hur de olika kontrollvariablerna väger in och 

gör att primärsambandet blir signifikant på en 90%-nivå där ett mer intensivt användande av 

sociala media har en negativ effekt på förtroende med ett b-värde på -0,038. Vidare av intresse 

att notera är att politiskt intresse (b =0,136) inte längre har någon signifikant effekt på utfallet 

och att dess b-värde reducerats med nästan hälften. Medellåg eller medelhög utbildningsnivå 

har fortfarande inte en signifikant effekt. Däremot har en hög utbildningsnivå en positiv och 

signifikant effekt på utfallet i förtroende med ett b-värde på 0,412. Det betyder att sambandet 

mellan web 2.0 och förtroende för representativa institutioner tenderar ha ett negativ utfall på 

medborgares förtroende, men att andra kontrollvariabler har en positiv effekt på utfallet 

samtidigt som de stärker signifikansen av det primära sambandet.  

När det kommer till regressionsmodeller som dessa ovan är en annan viktig aspekt att ha i 

åtanke om det föreligger någon interaktion mellan de olika inkluderade kontrollvariablerna och 

den oberoende samt beroende variabeln. Detta medför att de regressionsresultat som 

presenterats inledningsvis behöver omvärderas i relation till dessa olika interaktionsvariablers 

effekter. Vad som blir av intresse här är alltså att undersöka om en specifik kombination av 

egenskaper hos de som besvarat enkäten får bäring på den förståelse som de olika modellerna 

ovan ger. För att smidigt undersöka om detta föreligger tillämpas interaktionsvariabler. I detta 

sammanhang däremot blev ingen inkluderad interaktionsvariabel signifikant och därmed blir 

effekterna missvisande och inte av gångbart värde för studiens mer övergripande syfte. 

Dessutom förändrades inte den övergripande trenden i utfallet mellan web 1.0 eller web 2.0 vid 

inkluderingen av interaktionsvariabler, varför de inte är inkluderade i denna 

resultatpresentation.   
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4.3 Analys av resultat 

Denna analys av resultaten presenterade ovan kommer primärt vara uppdelad mellan att separat 

behandla utfallet av de olika sambanden på basis av respektive primär oberoende variabel som 

applicerats i modellerna. Först avhandlas alltså utfallet från regressionsanalyser där traditionell 

nyhetsmedia är den primära ingången till informationsflödet, detta följs av analysen av utfallet 

från sociala medier som primär ingång till det digitala informationsflödet. Däremot kommer det 

förekomma tillfällen där analysen berör båda dessa ingångar parallellt. En mer övergripande 

summering avslutar dessa separata analyser, vilket både agerar som brygga in till det sista 

diskussionskapitlet, samt som en uppsamling av de insikter kring båda dessa olika ingångar 

som uppkommer under analysens gång.  

Det första av intresse att lyfta i denna analys är kopplat till de mer beskrivande resultaten, 

nämligen att det framstår som att variationen mellan web 1.0 och web 2.0 inte skiljer sig 

nämnvärt på ytan. Där variationen i fördelningen mellan regelbundet nyttjande av antingen web 

1.0 eller web 2.0 kontra mer sällan/aldrig användande snarare är likriktad. Detta visar sig 

oavsett vilken ingång till informationsflödet som används, vilket är av intresse eftersom det 

indikerar att det till synes inte föreligger någon variation mellan de samband som studerats i 

denna uppsats. Alltså att ta del av web 1.0 eller web 2.0:s effekt på förtroende för representativa 

institutioner, vilka i korstabellerna operationaliseras i förtroende för politiska partier (tabell 4.1 

och 4.2). Detta blir också intressant i relation till tidigare forskning som valt att operationalisera 

web 1.0 och web 2.0 eller förtroende för demokratiska institutioner till enbart en fråga (Ceron 

2015), eftersom, med resultaten från regressionsmodellerna i tabell 4.3 och 4.4 i åtanke, 

sambandets utfall tenderar att variera. I kontrast till vad som visas i det mer beskrivande 

korstabuleringarna föreligger det alltså ingen variation mellan de olika primära variablerna som 

ingår i regressionsanalysen, vilka på ett bredare sätt fångar upp och operationaliserar de centrala 

begreppen.  

I de första regressionsmodellerna för respektive tabell framgår också att sambandet mellan 

antingen web 1.0 eller 2.0 inte ger något nämnvärd effekt på förtroende för representativa 

institutioner. Det blir först när det introduceras flera kontrollerande egenskaper hos de svarande 

som effekter av sambandet börjar utkristallisera sig, en trend som även går i linje med vad som 

framgår från tidigare forskning.  

 



 

34 

 

4.3.1 En förtroendeuppbyggande ”gammelmedia”, eller sätter sociala media käppar i hjulen? 

Den första primära ingången till informationsflödet som undersöktes är web 1.0, alltså 

medborgares användande av primärt traditionell nyhetsmedia online som ingång till 

informationsflödet. Ett flöde som till sin dynamik är enkelriktat och elitorienterat i den 

bemärkelsen att det är producerat av de mediala institutionerna i samhället och producerat i 

linje med respektive mediehus politiska färgning eller dylik kompass. Vad de olika 

regressionsmodellerna ovan med alla sina statiska mått ger en fingervisning om, med avseende 

till just användandet av web 1.0 som primär ingång, är att den trend som tidigare forskning 

identifierat konfirmeras även i denna studien. Att använda sig av traditionell nyhetsmedia 

online, vore det Aftonbladet, SVT eller Sveriges Radio, tenderar att generera i ett större 

förtroende gentemot de representativa institutionerna. Däremot, är detta utfall av 

primärsambandet något som på egen hand inte har någon större bäring eller statistisk 

signifikans, vilket modell 1 i tabell 4.3 visar. 

När det kommer till att ta del av det digitala informationsflödet via mer traditionella 

nyhetsmedier online blir utfallet i förtroende positiv och statistiskt signifikant när det 

kontrolleras för de individbaserade egenskaperna. Med det syftas på den svarandes ålder och 

kön. Där kan också ses att män tenderar att ha lägre förtroende än kvinnor oavsett ålder, 

utbildningsnivå eller politiskt intresse. Ett utfall som även är gällande oavsett vilken ingång till 

det digitala informationsflödet, vilket kan ses i tabell 4.4. Av intresse i relation till web 1.0 är 

utbildningsnivåns effekt. Detta framgår från modell 3 och modell 5 i tabell 4.3, nämligen att en 

hög utbildningsnivå spelar in om utfallet från web 1.0 på förtroende kvarstår som statistiskt 

signifikant eller inte. Där visar resultaten mer på att oavsett om ålder eller kön, vilkas b-värden 

förblir relativt oförändrade (effekten av kön reduceras något), får en högre utbildningsnivå 

större effekt på utfallet för förtroende gentemot representativa institutioner. Alltså, när en hög 

utbildning träder in i bilden försvinner tonvikten av medial inverkan från web 1.0 på en 

medborgares förtroende för de representativa institutionerna. Kopplar vi detta till den kodning 

som hög utbildning motsvara är det alltså individer som erhållit examen från högskola eller 

universitet som detta avser.  

När det kommer till sambandet mellan att ta del av informationsflödet via sociala media och 

förtroende för representativa institutioner är utfallet detsamma som i tidigare forskning. 

Däremot är styrkan i de olika modellerna i form av signifikans begränsat, vilket beräknats av 

SPSS. Som nämnts tidigare uppstår inte ett samband av större statistisk signifikans där utfallet 

i förtroende kan förstås genom användandet av sociala media innan samtliga kontrollvariabler 
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inkluderas, vilket är intressant i den bemärkelsen att det skiljer sig från web 1.0. I relation till 

traditionella nyhetsmedias utfall på förtroende avtar styrkan i sambandet när utbildningsnivå på 

en hög nivå och politiskt intresse introduceras. När det kommer till sambandet mellan sociala 

media och förtroende förtydligas snarare utfallet, och uppnår en signifikansnivå om 90%, (se 

modell 5 i tabell 4.5). Alltså, även om faktorer som exempelvis hög utbildning har större effekt, 

i form av b-värde, på förtroende för representativa institutioner försvinner inte det negativa 

sambandet mellan web 2.0 och förtroende, något som var fallet i web 1.0. 

Tittar vi på de individspecifika faktorerna framstår det som att variationen mellan kvinnor och 

män även gäller för web 2.0, där resultatet blir ett negativt utfall i medborgarens förtroende om 

den svarande är en man. Åldern på den svarande har även den ett negativ utfall på förtroende, 

om än enbart begränsat och sällan signifikant. En äldre man tenderar att ha lägre förtroende än 

en yngre man, om än marginellt sett till b-värdet vi nyttjande av web 2.0 som informationstjänst 

till det digitala flödet.  

Ytterligare en intressant aspekt att belysa är även hur politiskt intresse som kontrollerande 

faktor i sambandet har en starkare effekt än web 1.0 som web 2.0 respektive. Däremot ligger 

samma trend i utfallet kvar som tidigare berörts, alltså att det positiva sambandet mellan web 

1.0 och förtroende avtar och utfallet förklaras mer av det politiska intresset. Samma utfall, fast 

med en negativ effekt, sker i sambandet mellan web 2.0 och förtroende när politiskt intresse 

vägs in. Genomgående har medborgares politiska intresse en positiv effekt på förtroendet, både 

i relation till web 1.0 och web 2.0. Däremot försvinner sambandet när samtliga kontrollvariabler 

inkluderas, vilket framgår i modell 5 i tabell 4.4. Där är det utbildningsnivån tillsammans med 

kön som modererar det negativa sambandet mellan web 2.0 och förtroende. För intresse kan 

också nämnas att när sambandet även kontrolleras för den svarandes politiska hållning, vänster 

eller höger, förändras inte utfallet, det snarare förstärks. Högerpolitisk förstärker det negativa 

sambandet vid web 2.0 och för vänsterpolitiska stärks sambandet positivt vid web 1.0. 

Kopplas allt detta till de teorier som berör effekten av media på medborgares förtroende 

gentemot demokrati och demokratiska institutioner finns det flera aspekter att lyfta in i 

analysen. Dels finns det trender i resultaten som ger stöd till endera av teorierna, vilket speglar 

den bild som Curran et al (2014), och Chang (2017) framhåller, nämligen att båda teorierna 

finner bäring beroende på vilket media som avses. I denna studies sammanhang är det i relation 

till web 1.0 som virtuous circle theory får stöd, medan i relation till web 2.0 får media malaise 

theory stöd. Däremot ger resultaten stöd för att den roll som media tillskrivs i respektive teori 

och i de teoretiska begreppen inte är lika omfattande som tidigare forskning hävdat.  
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För att utveckla dessa iakttagelser lite mer inleder vi med hur resultaten kan förstås genom 

virtuous circle theory. Där framgår att, som antyddes i teorikapitlet, web 1.0 implicerar ett 

antagande att sambandet har en positiv effekt på medborgares förtroende. Detta går i linje med 

virtuous circle theory, där det är lika delar innehåll som framställning av informationen som 

väger in i en positiv effekt av media. Detta får också stöd av resultatet genom att det 

förekommer ett positivt samband mellan web 1.0 och medborgares förtroende. Dock är detta 

ett samband som tappar i styrka för medborgare med en högre akademisk utbildning, vilka inte 

tenderar att påverkas av web 1.0:s innehåll. Givet detta och hur en hög utbildningsnivå med ett 

politiskt intresse pekar på att andra faktorer väger in tyngre i utfallet på medborgares förtroende, 

tappar teorin i gångbarhet i relation förståelsen av sambandet. Den maktposition som tillskrivs 

media i virtuous circle theory styrks inte av denna studies resultat i relation till web 1.0, 

eftersom effekten av web 1.0 tappar i styrka och signifikans när sambandet kontrolleras för 

primärt politiskt intresse och en hög utbildningsnivå. Förslagsvis kan den sistnämnda vara ett 

resultat av den akademiska utbildningens premierande av att utbilda och främja ett analytiskt 

förhållningssätt till informationsflödet generellt där medborgare oavsett traditionell media 

online grundar sitt förtroende på andra parametrar. Något som blir väldigt intressant givet att 

det sker en omvänd effekt för web 2.0 och politiskt intresse och hög utbildning som 

kontrollerande variabler. Sociala medias effekt blir signifikant vilket indikerar en variation även 

för akademiskt utbildade. Här kanske det mer ligger i linje med hur informationen framställs, 

vilket inom sociala media kan variera oerhört något som skulle styrka media malaise theory. 

Det innebär att medborgare som vanligtvis är vana vid att analysera traditionella 

informationskällor likt nyhetsmedia från web 1.0 inte har samma förhållningssätt till sociala 

medias distribuering av information. Förvisso blir detta antagande motsägelsefullt i den 

bemärkelsen att det förutsätter att medborgare kopplar bort sitt analytiska förhållningssätt för 

sociala media, likt vid web 1.0. 

Ytterligare en aspekt som blir intressant givet dessa resultat är att den maktposition som båda 

teorierna tillskriver media får bäring i viss mån, mer så i relation till media malaise theory och 

utfallet för web 2.0 på förtroende. Sociala media, där information av alla dessa olika former 

florerar, ligger mer i linje med att framställning före innehåll bidrar, med till exempel 

”deepfakes” eller andra fabricerade videos som medel. Att politiskt intresse väger in till ett 

negativt samband mellan sociala media och förtroende kan vara kopplat till detta. Alltså hur 

sociala media öppnar för mer egenfilter på informationsflödet även för den mer generellt 

politiskt intresserade. Där den intresserade får sin politiska hållning både bekräftad via 
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information, men även i samtalet med andra likasinnade oavsett övertygelse. Detta bidrar till 

att sociala media, som ingång till det digitala informationsflödet har en väldigt stark 

maktposition, likt i media malaise theory. 

 

4.4 Summering av resultat och analys 

För att summera vad som avhandlats ovan indikerar resultaten av alla dessa regressionsmodeller 

på att den trend som tidigare forskning identifierat fortfarande existerar, även i en avgränsad 

svensk kontext under ett mellanår. Det förekommer en skillnad i utfallet av web 1.0 eller web 

2.0 där den förstnämnda har ett positivt utfall, men där ett politiskt intresse och främst en hög 

utbildningsnivå bidrar till att sambandet mellan de olika variablerna försvinner. Men samma 

mönster får omvänd effekt när det kommer till web 2.0 där snarare ett negativt utfall växer fram 

när faktorer som politiskt intresse och hög utbildningsnivå inkluderas. Ett mönster som både 

ger stöd till båda mediateorierna samtidigt som det ger stöd till Curran et al (2014):s hållning 

att informationsflödet i sig har flera olika nyanser, vilka på egen hand kan ge positiva eller 

negativa utfall på medborgares förtroende. 
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5. Diskussion 

Detta avslutande kapitel inleds med att studiens slutsatser presenteras, samt att 

forskningsfrågorna besvaras. Dessa slutsatser speglas sedan mot tidigare forskning där studiens 

bidrag diskuteras i relation till teorier och vidare forskning genom en avslutande diskussion.  

 

5.1 Slutsatser 

Föreliggande studie har undersökt ifall om trender som identifieras kring sambandet mellan 

användandet av olika ingångar till det digitala informationsflödet och medborgares förtroende 

för demokratiska institutioner och processer fortfarande är gällande. Alltså om skillnaden 

mellan primärt traditionell nyhetsmedia online eller sociala media fortfarande skiljer sig åt, 

detta i en svensk kontext och mer specifikt gentemot de representativa institutionerna i 

demokratin. Vad som har framgått i föregående analys och resultatpresentation är att de trender 

som identifierats av Ceron (2015) samt Ceron och Memoli (2015) återfinns även i denna studies 

sammanhang. Där en användning av traditionella nyhetsmedia online, alltså web 1.0, som 

ingång till det digitala informationsflödet tenderar ge ett positivt utfall på medborgares 

förtroende. Men också att denna effekt avtar och försvinner när medborgare uppnår en hög 

utbildningsnivå, vilket i denna studies sammanhang är högskole- eller universitetsexamen som 

lägst. Vid kontroll för denna gruppspecifika egenskap försvinner sambandet mellan web 1.0 

och förtroende, istället framstår utfallet mer som en effekt av utbildningsnivå samt politiskt 

intresse. Det här sticker ut i relation till media malaise theory, med sin bild av en negativ 

inverkan av media. Omvänt scenario blir det vid web 2.0 där det snarare är när en hög 

utbildningsnivå introduceras som det negativa utfallet från sociala media på förtroende blir 

signifikant. Dessutom, om än kanske inte direkt, indikerar resultaten av denna studie att virtuous 

circle theorys tes om att media underblåser en positiv inställning till demokratiska institutioner 

likt de representativa utmanas. Med detta menas att resultaten av den empiriska analysen visar 

på en starkare effekt mellan kontrollvariablerna på medborgares förtroende, som 

utbildningsnivå och kön, än att del av traditionell nyhetsmedia online. 

För att sammanfatta och besvara forskningsfrågorna. Först, det föreligger ett positivt samband 

mellan medborgares användande av traditionell nyhetsmedia online och deras förtroende för de 

representativa demokratiska institutionerna, vilket besvarar fråga 1a. Motsatt föreligger det ett 

negativ samband mellan användandet av primärt sociala media som ingång till det digitala 
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informationsflödet och medborgares förtroende, något som besvarar fråga 1b. Slutligen, för att 

besvara fråga 2, är skillnaden mellan dessa olika typer av informationsinhämtning inte bara att 

utfallet av sambanden är divergerande. Å ena sidan avtar styrkan i sambandet mellan web 1.0 

och förtroende för medborgare när sambandet kontrolleras för individ- och gruppspecifika 

egenskaper, där någon form av akademisk examen har störst effekt. Å andra sidan, stärks 

sambandets signifikans i relation till web 2.0 när det kontrollers för individ- och grupspecifika 

egenskaper, likt någon form av akademisk examen. 

 

5.2 Avslutande diskussion 

Denna studie har undersökt sambandet mellan olika ingångar till det digitala informationsflödet 

och medborgares förtroende för representativa institutioner. De slutsatser som studien kommit 

fram till, med avseende till att sambandet kontrollerats för olika individ- och gruppspecifika 

egenskaper, är att det både konfirmerar och reviderar vad tidigare forskning har etablerat. Där 

största avsteget sker i relation till högre utbildningsnivå, vilket avhandlats ovan. Där Ceron 

(2015) ser en positiv effekt i användningen av web 1.0 visar denna studies resultat på att 

sambandet avtar, gränsar på till att försvinna, när en hög akademisk utbildningsnivå inkluderas. 

Något som däremot får omvänd effekt för web 2.0, vilket kan kopplas till Curran et al (2014):s 

resonemang om informationsflödet som både negativt och positivt. Placeras slutsatserna av den 

empiriska analysen i relation till den forskning som studerat mediateoriernas teser kring medias 

effekt på politiskt förtroende, likt Chang (2017), Strömbäck et al (2016), samt Strömbäck och 

Shehata (2010), stöds de slutsatser som Chang lägger fram: att respektive mediateori finner stöd 

om än med ett förbehåll, nämligen att variationen mellan web 1.0 och web 2.0 är liten och 

enbart att effekten är divergerande. Med det menas att giltigheten i teoriernas teser får stöd, 

givet att slutsatserna visar på förekomsten av en positiv effekt av media, vilket styrker virtuous 

circle, samt en negativ effekt av media, vilket styrker media malaise. Däremot belyser resultaten 

också på samma gång en problematik med respektive teori, nämligen att effekten av web 1.0 

och web 2.0, vilka representerar den digitala median och därmed en förlängning av respektive 

teori, antingen avtar eller blir signifikant i relation till de kontrollerande faktorerna. Alltså visar 

slutsatserna att den teoretiska förståelsen av sambandet, utifrån dessa teorier, blir mer gångbart 

i relation till mer traditionella faktorer likt utbildningsnivå och politiskt intresse, varför också 

kanske tidigare forskning inkluderat och kontrollerat för dem (Strömbäck och Shehata 2010, 

Strömbäck et al 2016, Chang 2017, Ceron 2015). 
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Utöver detta inspel i den teoretiska förståelsen av sambandet mellan det digitala 

informationsflödet och medborgares förtroende bidrar den svenska kontexten till en vidgad 

förståelse. Studiens slutsatser bidrar även till förståelsen av sambandet genom att de är baserade 

på empirin från ett mellanår i den representativa demokratin, en period under vilken politiska 

ämnen kanske inte står i absolut centrum för nyhetsbevakningen. Trots detta visar resultaten att 

den trend som tidigare forskning funnit är gällande även under ett mellanår i Sverige. 

För att placera denna studies slutsatser i ett vidare samhälleligt perspektiv tar Mikael Sandberg 

upp liknande tendenser i sitt debattinlägg på DN Debatt, och höjer i samma text ett varningens 

finger om utvecklingen detta kan leda till. Vad som stryks under i Sandbergs text än mer är hur 

en liknande trend som mellan web 2.0 och förtroende blivit allt mer framträdande bland yngre 

medborgare. Detta kan få långtgående konsekvenser för det framtida demokratiska arbetet 

menar Sandberg. ”Tilliten till institutioner påverkar starkt både uppskattat framtida 

valdeltagande och deltagande politiskt i övrigt.”, skriver Sandberg (2019). Att denna studie 

visar på att sociala medias utfall på förtroende får en negativ effekt öppnar för att framtida 

forskning bör undersöka de maktaspekter som mediet verkar ha. Särskilt när det kommer till 

dynamiken i sociala media och hur allt fler yngre verkar ha större förtroende för den ingången 

till informationsflödet än traditionell nyhetsmedia (Andersson 2019). Lägg därtill hur det börjar 

komma forskning kring hur omfattande den sofistikerade användningen av sociala media för 

”soft power” via computational propaganda blivit (Bradshaw och Howard 2018, Bolsover och 

Howard 2018). En ny form av maktutövning således, vilken som studiens slutsatser och tidigare 

forskning indikerar, tenderar att få en negativ effekt på medborgares förtroende. Traditionell 

media som brygga mellan de styrande och medborgare utmanas och en ”förtroendeklyfta” 

(Andersson 2019) uppstår. Hur denna tar form och hur sociala media som maktfaktor inverkar 

på detta blir ytterst intressant att studera mer ingående framöver. Detta kan göras exempelvis 

via panelstudier, eller att undersöka skillnaden mellan avsändare och mottagare eller att enbart 

vara mottagare av informationsflödet, särskilt i relation till web 2.0 och sociala media. Alltså 

att försöka klargöra än mer om den maktposition som tidigare den traditionella median har 

åtnjutit har övertagits av sociala media, detta i syfte att utöka förståelsen för sambandet än mer.  
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Appendix I – Förteckning över inkluderade variabler från SOM-2016 

För att kunna genomföra denna studie har data som tagits del av från Svenskt Nationellt 

Datacenter, vilka är den enhet (kopplad till Göteborgs universitet) som genomför den Nationella 

SOM-undersökningen, bearbetats. Den bearbetning som kommer att redogöras för nedan är den 

omkodning av de befintliga variabler som används i studien. I tabellen nedan återfinns 

ursprungsvariabeln (till namn enbart), dess originalkodning sådan som den presenteras i SOM-

2016:s data, samt dess nya kodning där så tillämpas. Främst är detta för att enklare göra 

variablerna mer övergripbara, där så behövs, för att enklare kunna appliceras i den statistiska 

analys som genomförts i studien.  

 

 Tabell – Förteckning över inkluderade variabler från SOM-2016, samt eventuell bearbetning. 

Ursprungsvariabel Ursprunglig kodning Ny kodning Förtydligande 
3 AB/BB 

”Hur ofta brukar du ta 

del av nyheter från 

följande?  

… på internet… 

AB - Aftonbladet 

BB - Expressen/GT/ 

  Kvällsposten 

1 = ”Dagligen” 

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = ”Aldrig” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-4 = ”1” 

5-6 = ”0” 

96-99 = missing 

1 = ”Regelbundet” 

0 = ”Sällan/Aldrig” 

 

Regelbundet = 1-7 

dagar i veckan. 

 

 

4 a-i 

”Hur ofta brukar du ta 

del av nyheter från 

följande på internet? 

a – Dagens Nyheter 

b – Svenska Dagbladet 

c – Lokal 

morgontidning 

d – Lokal nyhetssajt 

e – Sveriges Radio 

f – Sveriges Television 

g – Utländsk 

nyhetstjänst 

h – Annan nyhetstjänst 

i – Sociala media 

1 = ”Dagligen”  

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = ”Aldrig” 

95 = ”Ej svar – del av 

frågan (filter f4j) 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-4 = ”1” 

5-6 = ”0” 

95-99 = missing 

1 = ”Regelbundet” 

0 = ”Sällan/Aldrig” 

 

Regelbundet = 1-7 

dagar i veckan. 

 

27 E/H/J/K/M/N 

Hur ofta har du under 

de senaste 12 

månaderna använt 

internet? 

1 = ”Ingen gång” 

2 = ”Någon gång de 

senaste 12 mån” 

3 = ”Någon gång i 

halvåret” 

4 = ”Någon gång i 

månaden” 

1-4 = ”0” 

5-7 = ”1” 

96-99 = missing 

0 = ”Sällan/Aldrig” 

1 = ”Regelbundet” 

 

Regelbundet = minst 

en gång i veckan och 

mer. 
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Och hur ofta har du 

gjort följande på 

internet? 

E – Använt sociala 

medier 

 

5 = ”Någon gång i 

veckan” 

6 = ”Flera gånger i 

veckan” 

7 = ”Dagligen” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

28  

Hur ofta händer det att 

du tar del av nyheter 

om följande ämnen via 

sociala medier? 

A – Politik och 

samhälle 

B – Debatt och 

opinion 

C – Olyckor och brott 

D – Nöje och 

underhållning 

E - Sport 

1 = ”Dagligen” 

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = “Aldrig” 

95 = ”Ej svar web (filter 

F28f) 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-4 = ”1” 

5-6 = ”0” 

95-99 = missing 

1 = ”Regelbundet” 

0 = ”Sällan/Aldrig” 

 

Regelbundet = 1-7 

dagar i veckan. 

34 

Hur intresserad är du i 

allmänhet av politik? 

1 = ”Mycket 

intresserad” 

2 = ”Ganska 

intresserad” 

3 = ”Inte särskilt 

intresserad” 

4 = ”Inte alls 

intresserad” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-2 = ”1” 

3-4 = ”0” 

96-99 = missing 

1 = ”Starkt intresse” 

0 = ”Svagt intresse” 

35 A/E/P/R/S/T 

Hur stort förtroende 

har du för det sätt på 

vilket följande 

institutioner och 

grupper sköter sitt 

arbete? 

A – Regeringen 

E – Riksdagen 

R – De politiska 

partierna 

 

 

 

 

 

 

1 = ”Mycket stort 

förtroende” 

2 = ”Ganska stort 

förtroende” 

3 = ”Varken stort eller 

litet förtroende” 

4 = ”Ganska litet 

förtroende” 

5 = ”Mycket litet 

förtroende” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-2 = ”1” 

3 = ”0” 

4-5 = ”-1” 

96-99 = missing 

1 = ”Starkare 

förtroende” 

0 = ”Neutralt 

förtroende” 

-1 = ”Svagare 

förtroende” 
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43 

Allmänt sätt, hur stort 

förtroende har du för 

svenska politiker? 

1 = ”Mycket stort 

förtroende” 

2 = ”Ganska stort 

förtroende” 

3 = ”Ganska litet 

förtroende” 

4 = ”Mycket litet 

förtroende” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar på frågan” 

1-2 = ”1” 

3-4 = ”0” 

96-99 = missing 

1 = ”Starkare 

förtroende” 

0 = ”Svagare 

förtroende” 

44 

Hur tycker du att 

regeringen sköter sin 

uppgift? 

1 = ”Mycket bra” 

2 = ”Ganska bra” 

3 = ”Varken bra eller 

dåligt” 

4 = ”Ganska dåligt” 

5 = ”Mycket dåligt” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-2 = ”1” 

3 = ”0” 

4-5 = ”-1” 

96-99 = missing 

1 = ”Nöjd” 

0 = ”Neutral” 

-1 = ”Missnöjd” 

69 B/C 

Vilken är din 

uppfattning om 

följande påståenden? 

B – Svenska partier 

håller oftast sina 

vallöften 

 

1 = ”Helt felaktigt 

påstående” 

2 = ”2” 

3 = ”3” 

4 = ”4” 

5 = ”Helt riktigt 

påstående” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

97 = ”Ej svar – del av 

frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-2 = ”-1” 

3 = ”0” 

4-5 = ”1” 

96-99 = missing 

-1 = ”Negativt” 

0 = ”Neutral” 

1 = ”Positivt” 

 

Negativ = negativ 

uppfattning gentemot 

påståendet 

  

Positiv = positiv 

uppfattning… 

141 

Kön - register 

1 = ”Kvinna” 

2 = ”Man” 

3 = ”Annat” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1 through 2 = copy 

3 – 99 = missing 

1 = ”kvinna” 

2 = ”man” 

142 

Ålder 

År = Födelseår   

152 

Utbildning - Fyrdelad 

1 = ”Ej fullgjort 

grundskola (eller 

motsvarande 

obligatorisk skola” 

2 = ”Grundskola (eller 

motsvarande 

obligatoriska skola)” 

3 = ”Studier vid 

gymnasium, 

folkhögskola (eller 

motsvarande” 

1-2 = ”1” 

3-4 = ”2” 

5-6 = ”3” 

7-8 = ”4” 

1 = låg utbildningsnivå  

2 = medellåg 

utbildningsnivå  

3 = medelhög 

utbildningsnivå  

4 = hög 

utbildningsnivå 
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4 = ”Examen från 

gymnasium, 

folkhögskola (eller 

motsvarande)” 

5 = ”Eftergymnasial 

utbildning, ej 

högskola/universitet” 

6 = ”Studier vid 

högskola/universitet” 

7 = ”Examen från 

högskola/universitet” 

8 = ”Studier vid/examen 

från forskarutbildning” 

96 = ”Frågan ej ställd” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

 

  



 

48 

 

Appendix II – Förteckning över bearbetning av variabler i index över förtroende 

för representativa institutioner. 

I följande index ingår 6 olika variabler, vilka tillsammans fångar upp aspekter vilka gemensamt 

kan återskapa den beroende variabel som undersöks i denna studie: förtroende för den 

representativa demokratins institutioner. Nämnda index är framtaget enligt de instruktioner som 

återfinns på sidorna 449-462 i Djurfeldt et al (2014). För mer djupgående resonemang kring 

denna steg-för-steg-metod se Kapitel 2 – Metod. 

Tabell över variabler som inkluderats i index över Förtroende för Representativa institutioner. 

Variabel Kodning/Kategorier Bearbetning Spegling Normalisering av 

skala 

35 A/E/P/R – 
”Hur stort 

förtroende har 

du för det sätt 

på vilket 

följande 

institutioner och 

grupper sköter 

sitt arbete?” 

 
Variabel: 

f35a – 

Regeringen 

f35e – 

Riksdagen 

f35r – De 

politiska 

partierna 

1 = ”Mycket stort 

förtroende” 

2 = ”Ganska stort 

förtroende” 

3 = ”Varken stort 

eller litet förtroende” 

4 = ”Ganska litet 

förtroende” 

5 = ”Mycket litet 

förtroende” 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-5 → 

”Copy old 

value(s)” 

 

96-99 = 

”missing” 

 

Ny variabel: 

 

f35a → 

indexf35a 

 

f35e → 

indexf35e 

 

f35r → 

indexf35r 

1 → 5 

2 → 4 

3 → 3 

4 → 2 

5 → 1 

Formel: 

 

35a: 

(indexf35a-1)/4*100 

 

35e: 

(indexf35e-1)/4*100 

 

35r: 

(indexf35r-1)/4*100 

43 – ”Allmänt 

sätt, hur stort 

förtroende har 

du för svenska 

politiker?” 

 

Variabel: 

f43 

1 = ”Mycket stort 

förtroende” 

2 = ”Ganska stort 

förtroende” 

3 = ”Ganska litet 

förtroende” 

4 = ”Mycket litet 

förtroende” 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar på 

frågan” 

 

1-4 → 

”Copy old 

value(s)” 

 
96-99 = 

”missing” 

 
Ny variabel: 

 

f43 → 

indexf43 

1 → 4 

2 → 3 

3 → 2 

4 → 1 

Formel: 

 

43: 

(indexf43-1)/3*100 

44 – ”Hur 

tycker du 

regeringen 

sköter sin 

uppgift?” 

1 = ”Mycket bra” 

2 = ”Ganska bra” 

3 = ”Varken bra eller 

dåligt” 

4 = ”Ganska dåligt” 

1-5 → 

”Copy old 

value(s)” 

 

1 → 5 

2 → 4 

3 → 3 

4 → 2 

5 → 1 

Formel: 

 

44: 

(indexf44-1)/4*100 
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Variabel: 

f44 

5 = ”Mycket dåligt” 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

96-99 = 

”missing” 

 
Ny variabel: 

 

f44 → 

indexf44 
69 B/C – 

”Vilken är din 

uppfattning om 

följande 

påståenden? 

 

Variabel: 

f69B – 

”Svenska partier 

håller oftast sina 

vallöften” 

 

1 = ”Helt felaktigt 

påstående” 

2 = ”2” 

3 = ”3” 

4 = ”4” 

5 = ”Helt riktigt 

påstående” 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-5 → 

”Copy old 

value(s)” 

 

96-99 = 

”missing” 

 

Ny variabel: 

 

f69b → 

indexf69b 

 

 

 Formel: 

 

69b: 

(indexf69b-1)/4*100 

 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

 

För att konstruera detta index har alltså följande formell används, där de olika variablerna som 

inkluderats har genomgått samtliga fyra steg som Djurfeldt et al (2010) redogör för. 

Noteringarna i formeln är de noteringar som används av mig i SPSS under processen att beräkna 

och ta fram indexet, vilket även framgår i tabellen ovan. 

 

Index = ( [(indexf35a-1)/4*100] + [(indexf35e-1)/4*100] + [(indexf35r-1)/4*100] + 

[(indexf43-1)/4*100] + [(indexf44-1)/4*100] + [(indexf69b-1)/4*100]) / 6 

 

Denna formel ger oss följande index, vilket presenteras i histogrammet nedan. Där ett högt 

värde innebär att den svarande har svarat ett högt förtroende eller starkt instämmande med 

påståenden från enkäten vilket legat till grund för denna undersökning. 
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Figur – Histogram för index över förtroende för representativa institutioner. 

Kommentarer: Skalan för indexet går från 0 till 6 där ett högt värde innebär att den svarande har svarat högt 

förtroende eller starkt instämmande på de enkätfrågor variablerna är baserade på. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 
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Appendix III – Förteckning över bearbetning av variabler till framtagning av 

index över användande av web 1.0 och web 2.0. 

I dessa båda förteckningar framgår vilka variabler som inkluderats, hur de har bearbetats och 

summerats till de index, vilket i studiens sammanhang motsvarar de primära oberoende 

variablerna i analysen: användande av traditionella nyhetsmedia online (web 1.0) eller sociala 

media (web 2.0). Framtagandet av dessa index har gått till enligt samma förordade steg-process 

som framgår i Djurfeldt et al (2010: 449-462), men även i metodkapitlet under rubriken 

Materialbearbetning – Index.  

Tabell över variabler som inkluderas i index för web 1.0 

Ursprungsvariabel Kodning/Kategorier Bearbetning Spegling Omvandling av skala 

3 AB/BB 

”Hur ofta brukar 

du ta del av 

nyheter från 

följande?  

… på internet…” 

AB - Aftonbladet 

BB - 

Expressen/GT/ 

  Kvällsposten  

1 = ”Dagligen” 

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = ”Aldrig” 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-6 → 

”Copy old 

value(s)” 

 

96-99 = 

”missing” 

 

1 → 6 

2 → 5 

3 → 4 

4 → 3 

5 → 2 

6 → 1 

 

4 a-h 

”Hur ofta brukar 

du ta del av 

nyheter från 

följande på 

internet?” 

a – Dagens 

Nyheter 

b – Svenska 

Dagbladet 

c – Lokal 

morgontidning 

d – Lokal 

nyhetssajt 

e – Sveriges Radio 

f – Sveriges 

Television 

g – Utländsk 

nyhetstjänst 

h – Annan 

nyhetstjänst 

 

1 = ”Dagligen”  

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = ”Aldrig” 

95 = ”Ej svar – del 

av frågan (filter f4j) 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-6 → 

”Copy old 

value(s)” 

 

95-99 = 

”missing” 

 

1 → 6 

2 → 5 

3 → 4 

4 → 3 

5 → 2 

6 → 1 

 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 
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Tabell över variabler som inkluderas i index för Web 2.0 

Ursprungsvariabel Kodning/Kategorier Bearbetning Spegling Omvandling av skala 

4 i 

”Hur ofta brukar 

du ta del av nyheter 

från följande på 

internet?” 

i – Sociala media 

1 = ”Dagligen”  

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = ”Aldrig” 

95 = ”Ej svar – del 

av frågan (filter f4j) 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-6 → ”Copy 

old value(s)” 

 

95-99 = 

”missing” 

 

1 → 6 

2 → 5 

3 → 4 

4 → 3 

5 → 2 

6 → 1 

Formel: 

 

4i: 

(Indexf4i-1)/5*100 

27 E– 

”Hur ofta har du 

under de senaste 12 

månaderna använt 

internet? 

Och hur ofta har du 

gjort följande på 

internet?” 

E – Använt sociala 

medier 

 

1 = ”Ingen gång” 

2 = ”Någon gång de 

senaste 12 mån” 

3 = ”Någon gång i 

halvåret” 

4 = ”Någon gång i 

månaden” 

5 = ”Någon gång i 

veckan” 

6 = ”Flera gånger i 

veckan” 

7 = ”Dagligen” 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-7 → ”Copy 

old value(s)” 

 

96-99 = 

”missing” 

 

 Formel: 

 

27E: 

(Indexf27e-1)/6*100) 

 

 

28 – 

”Hur ofta händer 

det att du tar del av 

nyheter om 

följande ämnen via 

sociala medier?” 

A – Politik och 

samhälle 

B – Debatt och 

opinion 

C – Olyckor och 

brott 

D – Nöje och 

underhållning 

E - Sport 

1 = ”Dagligen” 

2 = ”5-6 dgr/v” 

3 = ”3-4 dgr/v” 

4 = ”1-2 dgr/v” 

5 = ”Mer sällan” 

6 = “Aldrig” 

95 = ”Ej svar web 

(filter F28f) 

96 = ”Frågan ej 

ställd” 

97 = ”Ej svar – del 

av frågan” 

98 = ”Dubbelkryss” 

99 = ”Ej svar – hela 

frågan” 

1-6 → ”Copy 

old value(s)” 

 

96-99 = 

”missing” 

 

1 → 6 

2 → 5 

3 → 4 

4 → 3 

5 → 2 

6 → 1 

Formel: 

 

27A: 

(Indexf28a-1)/5*100) 

 

28B: 

(Indexf28b-1)/5*100) 

 

28C: 

(Indexf28c-1)/5*100) 

 

28D: 

(Indexf28d-1)/5*100) 

 

28E: 

(Indexf28e-1)/5*100) 

 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 
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Fördelningen hos de svarande för respektive index återges i figurerna nedan, där ett högt värde 

motsvarar ett regelbundet och omfattande användande av den specifika ingången till det digitala 

informationsflödet. 

Figur – Histogram över index för Web 1.0 

 

Kommentarer: Skalan för indexet går från 1 till 6 där ett högt värde innebär att den svarande har svarat högt 

förtroende eller starkt instämmande på de enkätfrågor variablerna är baserade på. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 
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Figur - Histogram över index för Web 2.0 

 

Kommentarer: Skalan för indexet går från 0 till 7 där ett högt värde innebär att den svarande har svarat högt 

förtroende eller starkt instämmande på de enkätfrågor variablerna är baserade på. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 

 


