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Abstract  

Detta  är  en  kvantitativ  studie  om  mediepåverkan  inom  området  för  

kommunikationsvetenskap,  och  arbetar  även  med  teorier  kring  informations  diffusion  och  

beteendevetenskapliga  teorier.  Studien  syftar  till  att  vara  deduktiv  och  det  genomförs  en  

multipel  regressionsanalys  för  att  utröna  vilka  medier  som  har  starkast  påverkan  på  individers  

förtroende  för  samhällsinstitutioner.  Detta  görs  i  syfte  att  undersöka  den  effekten  som  sociala  

medier  kan  ha  på  individers  åsikter  och  hur  sociala  medier  kan  orsaka  en  begränsad  mediediet  

hos  användarna.  Resultatet  av  studien  visar  en  markant  skillnad  i  påverkan  mellan  medierna  

där  konsumtionen  av  sociala  medier  är  den  starkaste  mediala  faktorn  som  påverkar  åsikter.  

Det  finns  en  tydlig  koppling  till  ökning  av  konsumtionen  av  sociala  medier  och  minskningen  

av  traditionella  medier  där  det  i  motsats  inte  finns  många  signifikanta  samband,  vilket  kan  

bero  på  att  användningen  av  traditionella  medier  ofta  är  bredare  med  flera  olika  tidningar,  

radiokanaler  och  tv-kanaler.    
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Definitioner  

Medierepertoar  

Den  samling  medier  en  individ  använder.  

Medialogik  

Allt  utöver  själva  innehållet  som  påverkar  kommunikationen.  

Traditionella  medier  

Etablerade  medier:  Tidningar,  radio  och  TV.  

Sociala  medier  

Kommunikationskanaler  som  webbplatser  och  appar  där  individer  kan  ta  del  av  sociala  

nätverk  (T.  ex  Facebook,  Twitter  och  Instagram)  

Facebook  

En  av  de  största  sociala  medierna  med  ca  2  miljarder  aktiva  användare.  

Misinformation  

Falsk  eller  felaktig  information  som  används  i  tron  om  att  den  är  korrekt.  

Desinformation  

Falsk  eller  felaktig  information  som  sprids  med  mening  att  vilseleda.  

Etablissemanget  

Samlingsterm  för  att  beskriva  de  samhällsfunktioner  som  innehar  makt  eller  utövar  kontroll  i  

olika  frågor  t.  ex  politik.  

Kognitiva  Bias  

Beteende/psykologiska  mönster  som  påverkar  individens  uppfattning  av  verkligheten.  

Dagordningsteorin  

Teori  som  beskriver  hur  medier  väljer  att  framställa  frågor  och  ämnen.  Samt  vad  som  

framställs.  

Mediebubblan  

Mediebubbla/ekokammare  beskrivs  som  resultat  av  mediekonsumtion  som  i  hög  utsträckning  

bekräftar  den  egna  världsbilden.  

Fragmentering  

Splittring/uppdelning  
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SOM-institutet  

Undersökningsorganisation  vid  Göteborgs  universitet.  Gör  varje  år  nationella  undersökningar  

om  svenskars  vanor,  beteenden  och  åsikter.  

Beroende  variabel  

Vid  sambandsundersökning  den  variabel  som  är  en  effekt  av  den  oberoende  variabeln.  

Oberoende  variabel  

Vid  sambandsundersökning  den  variabel  som  är  orsak  till  den  beroende  variabeln.  

Multipel  linjär  regression  

Statistisk  metod  för  att  undersöka  korrelationen  mellan  olika  variabler.  

Dummyvariabler  

Kontrollvariabler  som  används  för  att  hantera  datan.  
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Inledning  

Sociala  medier  har  börjat  användas  i  allt  större  utsträckning,  om  t.ex.  Facebook  skulle  vara  ett  

land  så  skulle  användarna  i  antal  göra  det  till  det  3:e  befolkningsrikaste  i  världen.  Internet  har  

gett  allt  fler  möjlighet  till  att  göra  sin  röst  hörd  men  det  har  också  skapat  möjligheten  att  

sprida  desinformation  och  nå  allt  fler  människor.    

      Internet  och  sociala  medier  saknar  något  som  återfinns  i  de  flesta  traditionella  medier;;  

Gatekeepers.  Med  ingen  ansvarig  person  som  kurerar  det  material  som  läggs  upp  på  nätet  och  

ingen  ansvarig  utgivare  så  växer  en  det  fram  en  gemensam  diskurs  snarare  än  att  det  är  någon  

som  sätter  agendan.  Individer  bygger  sig  en  uppfattning  om  hur  verkligheten  ser  ut  baserat  på  

vad  de  hör,  ser,  läser  mm,  detta  skapar  problemet  med  att  media  kan  visa  en  bild  som  inte  

stämmer  överens  med  verkligheten  för  att  locka  läsare.  Traditionella  medier  har  tillgång  till  

gatekeepers  samt  har  vid  användandet  av  en  god  pressetisk  sed  förutsättningarna  att  ge  en  

balanserad  bild  av  hur  världen  ser  ut.    

      Sociala  medier,  och  då  särskilt  facebook  används  i  allt  större  utsträckning  av  användarna  

som  verktyg  för  att  ta  del  av  nyheter  och  i  flera  fall  även  att  ersätta  traditionella  medier  som  

tidningar,  TV  och  radio.  Enligt  Davidssons  Thoressons  studie  Svenskarna  och  internet  

(2017:12)  Så  används  internet  till  %  i  någon  form  i  åldrarna  16-25  år  vilket  innebär  en  

mycket  kraftig  ökning.  Bland  alla  användare  så  använder  74%  facebook,  i  rapporten  så  visar  

de  också  att  97%  av  12-15  åriga  tjejer  använder  instagram  (ibid  2017:7,42)  För  många  är  

facebook  ett  av  de  huvudsakliga  sätten  de  inhämtar  nyheter.  Ett  problem  som  uppstår  är  att  

man  ofta  av  olika  anledningar  endast  får  nyheter  som  ofta  stämmer  in  med  den  egna  åsikten  

vilket  då  kan  bidra  till  att  individer  blir  mindre  pålästa  om  olika  sidor  av  sakfrågor  och  får  en  

allt  smalare  medierepertoar  om  användningen  av  endast  en  källa  ökar.  Ett  problem  som  kan  

uppstå  inom  detta  är  att  trots  det  finns  en  allt  större  informationsmängd  så  blir  inte  

allmänheten  mer  informerad.  Istället  för  att  bredda  sin  kunskap  så  fastställer  man  bara  åsikter  

som  man  redan  har,  att  fastställa  sina  åsikter  och  sin  tro  på  olika  saker  kan  vara  något  positivt  

för  att  man  vet  varför  man  håller  eller  kan  motivera  en  åsikt  men  det  kan  också  vara  ett  

problem  när  man  är  oförmögen  att  acceptera  ny  information  som  inte  stämmer  överens  med  

vad  man  tidigare  trott.  
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      I  längden  så  kan  det  vara  ett  demokratiskt  problem  då  man  får  en  bild  av  verkligheten  som  

inte  stämmer  överens  med  hur  verkligheten  faktiskt  ser  ut,  detta  kan  ge  politiska  partier  

möjlighet  att  driva  populistiska  frågor  för  att  locka  dessa  väljare  som  har  en  bild  över  hur  

verkligheten  ser  ut.    

Problembakgrund  

Vi  har  valt  att  fördjupa  oss  inom  användningen  av  sociala  medier  ur  ett  

informationsvetenskapligt  perspektiv  där  vi  ämnar  att  undersöka  hur  användarna  påverkas  av  

konsumtionen  av  sociala  medier.  Detta  sker  i  utgångspunkten  av  hur  avsaknaden  av  

gatekeepers  kan  ge  upphov  till  en  plattform  där  misinformation  kan  florera  fritt  och  där  

kvalitén  på  innehållet  kan  vara  sämre  eller  vara  vinklad  för  att  stödja  en  agenda.  Det  är  inte  

bara  misinformation  som  är  ett  problem  utan  det  är  också  en  fråga  om  mängden  information  

som  finns  tillgänglig.  Enligt  Gomez-Rodriguez,  Gummadi,  och  Schölkopf  (2014:171)  så  har  

det  visat  sig  att  det  finns  en  begränsning  på  mängden  information  som  en  individ  kan  ta  in  

och  när  gränsen  är  nådd  så  börjar  de  bara  ta  in  den  mest  upprepade  informationen.  Detta  

skapar  en  situation  som  vidare  ökar  problemet  där  användare  som  befinner  sig  i  

mediebubblor  via  sina  sociala  medier  ej  tar  in  ny  information  som  redan  blivit  vitt  spridd.    

      Zubiaga  et  al  (2016:27)  undersöker  hur  rykten;;  falska  och  sanna  sprids  på  sociala  medier  

under  händelseförloppet  på  aktiva  händelser.  Vidare  kommer  Zubiaga  (ibid)  fram  till  att  det  

finns  en  stor  tendens  för  individer  att  stödja  obekräftade  rykten  och  falsk  information  samt  att  

nyhetsmedier  också  kan  tendera  att  stödja  obekräftade  rykten  fram  tills  att  bevis  om  

motsatsen  presenteras.  Forskningen  för  hur  misinformation  sprids  samt  hur  individer  i  stor  

utsträckning  tror  på  rykten  gör  att  det  kan  finnas  ett  vetenskapligt  intresse  för  

kommunikatörer  att  förstå  varför  och  hur  individer  hanterar  information  på  olika  sätt.  

      Begreppet  falska  nyheter  eller  fake  news  är  långtifrån  ett  nytt  koncept  men  det  har  fått  en  

mycket  större  uppmärksamhet  de  senaste  åren  och  det  finns  redan  en  mängd  forskning  på  hur  

falska  nyheter  kan  påverka  allmänhetens  uppfattningar.  Det  denna  studie  ämnar  att  behandla  

är  snarare  hur  plattformen  som  finns  via  sociala  medier  kan  påverka  då  en  stor  del  av  

aktiviteten  på  facebook  är  att  artiklar  och  länkar  som  blir  delade  av  användarna  snarare  än  

riktad  desinformation  i  form  av  fake  news.    
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      Det  finns  också  ett  beteende  där  individer  väljer  att  sluta  följa  andra  alternativt  tar  bort  dem  

som  “vänner”  på  olika  sociala  plattformar  på  grund  av  deras  politiska  åsikter  (Kim  &  Yang,  

2017:  442).  Detta  är  något  som  i  sin  tur  kan  bidra  till  en  minskad  mångfald  av  åsikter  som  

individen  exponeras  för  då  de  effektivt  slutar  ta  del  av  delade  artiklar  från  andra  människor  

som  har  andra  åsikter.  Youyou,  Kosinki  och  Stillwell  (2015:  1037f)  kom  fram  till  att  

individer  gillar  och  delar  inlägg  på  facebook  efter  vad  de  identifierar  sig  med,  med  detta  i  

medvetandet  kunde  forskarna  bygga  en  modell  efter  vad  användare  gillar  och  delar  och  sedan  

skapades  en  modell  som  förutsåg  vilket  ursprung,  sexualitet  eller  politiska  åsikter  en  individ  

har  med  85-95%  säkerhet.  Detta  är  ett  tydligt  tecken  på  att  sociala  medier  kan  ge  upphov  till  

en  homogenitet  bland  användarnas  åsikter.    

        I  en  studie  av  Marchi  (2012:  249)  genomfördes  en  undersökning  om  hur  ungdomar  

konsumerar  nyheter  och  hur  de  håller  sig  uppdaterade  om  händelser  runt  omkring  dem,  

resultatet  av  studien  var  att  ungdomar  föredrar  opinionerade  nyhetsrapporteringar  framför  

objektiva.  Ungdomarna  berättade  hur  de  till  största  del  konsumerade  nyheter  via  sociala  

medier  och  bloggar,  intresset  för  vanlig  tv  och  tidningar  var  lågt  och  ungdomarna  beskrev  att  

de  inte  tyckte  traditionella  nyhetskällor  var  relevanta  i  deras  liv  (Marchi,  2012:  249).  Vi  ser  

därför  att  det  finns  ett  mycket  stort  behov  att  undersöka  effekten  sociala  medier  kan  ha  på  

människors  åsikter  och  inställningar  då  det  visat  sig  att  misinformation  och  desinformation  

har  potential  via  dessa  att  nå  ut  till  många  mottagare.  Ur  ett  utomvetenskapligt  perspektiv  så  

är  området  mycket  intressant  och  likväl  viktigt,  inte  minst  ur  ett  demokratiskt  perspektiv  där  

allmänheten  inte  kan  förväntas  göra  välinformerade  val  om  den  inte  är  välinformerad.  

      Intertextualitet  är  ett  koncept  som  förklarar  de  processer  som  ger  sammanhang  till  något.  I  

det  här  fallet  så  kan  man  göra  antagandet  att  ny  information  och  dess  mening  inte  betyder  

något  på  egen  hand  utan  ett  komplett  budskap  formas  hos  mottagaren  av  satt  i  sammanhang  

med  fakta  som  individen  redan  bar  på  sedan  innan  (Brewer,  Young  &  Morreale  2013:327).  I  

förlängning  av  detta  så  kan  man  dra  slutsatsen  att  ny  information  som  en  individ  tar  in  och  

internaliserar  då  kommer  att  påverka  hur  individen  i  framtiden  tar  in  ny  information.  I  denna  

studie  så  undersöker  vi  individers  konsumtion  av  medier  som  den  oberoende  variabeln  och  

mäter  påverkan  i  vilket  förtroende  de  har  för  samhällsinstitutioner.  I  denna  studie  undersöks  

främst  effekten  sociala  medier  har  på  individen,  då  det  redan  har  genomförts  en  stor  andel  

undersökning  på  traditionella  mediers  påverkan  så  bör  man  undersöka  graden  av  påverkan  

och  hur  den  skiljer  beroende  på  olika  mediatyper.  
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Syfte  

Området  sociala  medier  och  internet  är  mycket  aktuella  områden  sett  till  det  antal  som  

exponeras  för  det.  Det  är  också  mycket  viktigt  ur  ett  allmängiltigt  perspektiv  då  det  krävs  

kunskap  för  att  minska  influenserna  som  desinformation  kan  ha  genom  att  kartlägga  

effekterna  sociala  medier  har  på  allmänheten.  Det  stora  problemet  är  inte  nödvändigtvis  

desinformation  i  form  av  falska  nyheter  utan  det  är  den  växande  informationsmängden  där  

medier  använder  sig  av  ett  allt  mer  sensationalistiskt  språk  för  att  locka  läsare.  Detta  skapar  

ett  mycket  vidare  problem  med  misinformation,  det  är  inte  riktad  desinformation  utan  snarare  

ett  problem  med  att  skilja  sanning  från  fakta.    

      Området  är  viktigt  ur  ett  kommunikationsvetenskapligt  perspektiv  då  internet  är  en  växande  

plattform  och  då  är  det  viktigt  att  man  undersöker  underliggande  funktioner  och  beteenden  

hos  allmänheten.  Inom  sociala  medier  finns  det  relativt  få  studier  ur  ett  

kommunikationsperspektiv  där  man  undersöker  vilken  påverkan  plattformen  kan  ha  på  

individer.  När  individen  får  en  smalare  medierepertoar  så  ökar  påverkande  effekter  på  

enskilda  plattformar,  varför  forskningen  om  sociala  mediers  påverkan  blir  viktig  då  den  allt  

mer  ersätter  traditionella  medier.  

Forskningsfråga  

Det  vi  ämnar  att  undersöka  i  denna  studie  är  vilka  effekter  en  begränsad  medierepertoar  med  

ett  fokus  på  sociala  medier  har  på  individers  förtroende  för  etablissemanget.  I  det  här  fallet  

gäller  det  vilken  inställning  individer  har  gentemot  offentliga  samhällsinstitutioner  som  

regering,  riksdag,  kommunstyrelser  och  politiska  partier.  

Frågeställningar:  

1. Påverkas  individers  tilltro  till  samhällsinstitutioner  vid  användande  av  sociala  medier.  

2. Påverkas  individers  tilltro  till  samhällsinstitutioner  vid    användande  av  traditionella  

medier.  

3. Vilken  källa  till  nyheter  är  den  kraftigaste  påverkande  faktorn.  
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Teori  

Idag  lever  vi  i  ett  samhälle  med  ett  större  informationsflöde  än  någonsin  tidigare.  Vi  förlitar  

oss  ofta  på  nyhetskanaler  eller  liknande  källor  för  att  ta  del  av  vad  som  sker  omkring  oss  och  

få  en  uppfattning  om  omvärlden.  Vilka  källor  vi  väljer  kan  bero  på  olika  beteendemönster,  

medvetna  eller  omedvetna  val.  De  teorier  vi  valt  att  använda  oss  av  är  valda  pga  deras  

förklarande  inriktning  för  att  kunna  förklara  samt  förstå  hur  individers  mediekonsumtion  kan  

påverka  åsiktsbildning.  Detta  kan  anses  intressant  ur  ett  kommunikationsperspektiv  för  att  

förstå  olika  plattformars  påverkan,  samt  för  att  förstå  varför  individer  söker  eller  undviker  

meddelanden/innehåll  med  diverse  åsikter.  

Kognitiva  bias  

I  en  studie  av  Gal  och  Baron  (1996:92)  så  berättar  en  av  deltagarna  hur  han  motiverar  att  inte  

alltid  satsa  på  rött  när  en  tärning  har  fyra  röda  och  två  blå  sidor,  där  det  enligt  honom  känns  

som  chansen  att  den  ska  landa  på  blå  är  större  när  den  har  landat  på  röd  flera  gånger  i  rad.  

Kognitiva  bias  är  en  term  för  att  beskriva  flera  av  de  kognitiva  egenheter  som  återfinns  hos  

det  mänskliga  medvetandet.  Det  är  teorier  för  att  förklara  varför  människor  inhämtar  

information  och  behandlar  denna  information  på  olika  sätt.  I  flera  fall  så  kan  dessa  bias  

uttrycka  sig  i  ett  flertal  olika  beteenden  eller  handlingar  som  kan  ses  som  irrationella.  Vad  

som  är  viktigt  att  komma  ihåg  är  att  dessa  kognitiva  bias  är  något  som  man  konstant  fattar  

sina  beslut  utefter  och  en  stor  del  av  tiden  så  fungerar  dessa  genom  att  hjälpa  individen  att  

fatta  beslut  när  det  inte  finns  komplett  information.  Enligt  en  studie  av  Tversky  och  

Kahneman  så  är  den  subjektiva  värderingen  att  oddsen  och  chanser  bakom  händelser  väldigt  

svårt  att  avgöra  så  därför  arbetar  det  mänsklig  psyket  med  färdiga  modeller  eller  antaganden  

som  oftast  stämmer,  det  är  helt  enkelt  en  typ  av  magkänsla(1974:1124).    

Confirmation  Bias    

Confirmation  bias  är  ett  kognitivt  bias  där  individer  väljer  att  sätta  mindre  tilltro  på  

information  som  inte  överensstämmer  med  information  som  individen  redan  har  
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internaliserat.  Det  innebär  att  individer  tillsätter  högre  tilltro  på  information  som  

överensstämmer  med  tidigare  åsikter.  

  

“Once  a  human  intellect  has  adopted  an  opinion  (either  as  something  it  likes  or  as  something  

generally  accepted),  it  draws  everything  else  in  to  confirm  and  support  it.”     

Francis  Bacon,  Novum  Organum  (1620:23)  

  

Confirmation  bias  är  långtifrån  ett  nytt  fenomen  utan  företeelsen  där  individer  väljer  att  söka  

upp  och  tolka  information  som  stödjer  det  egna  argumentet/hypotesen  är  något  som  bl.a.  

Francis  Bacon  beskrev  redan  år  1620.  Enligt  Nickersson  (Nickersson  1998:177)  så  finns  det  

en  stor  mängd  empiriskt  bevismaterial  som  stödjer  de  faktum  att  confirmation  bias  existerar  

och  att  en  individ  börjar  agera  som  en  agent  för  en  position  ögonblicket  de  “väljer”  att  stödja  

en  åsikt.  En  individ  kan  alltså  värdera  bevis  på  ett  balanserat  och  rättvist  sätt  inom  ett  ämne  

som  de  inte  har  fattat  en  åsikt  inom  men  då  de  väljer  en  position  över  en  annan  kan  de  i  

efterhand  värdera  bevis  som  stödjer  den  egna  positionen  högre.    

      En  annan  av  effekterna  av  confirmation  bias  är  individens  tendens  att  söka  svar  på  frågor  

där  individen  redan  förväntar  sig  en  typ  av  svar  (Nickersson  1998:183).  Individers  beteende  

där  de  undviker  information  som  motbevisar  den  egna  åsikten  är  mycket  problematiskt  

särskilt  i  kombination  med  ifrågasättandet  när  de  exponeras  för  information  de  ej  sökt  efter.  I  

en  studie  av  Lodge  och  Taber  (2006:767)  beskriver  de  bland  annat  att  confirmation  bias  och  

andra  kognitiva  bias  leder  till  att  individer  som  är  väldigt  pålästa  inom  sitt  område  men  till  

väldigt  stor  del  enbart  på  argument  som  stödjer  den  egna  åsikten,  varpå  det  ibland  kan  krävas  

omöjliga  mängder  information  för  att  övertyga  vad  de  kallar  en  “motivated  skeptic”.  

      Confirmation  bias  är  främst  förklarande  för  individers  handlande  samt  hur  de  hanterar  

information  men  det  finns  också  flera  andra  effekter  som  skapas  av  detta,  bland  annat  så  har  

vi  problemet  med  att  världsbilden  hos  de  påverkade  inte  nödvändigtvis  stämmer  överens  med  

verkligheten.  

    Pew  research  center  (2014)  beskriver  i  en  av  sina  studier  att  individer  oftare  exponeras  för  

nyheter  som  stämmer  in  på  deras  tidigare  åsikter  när  de  använder  facebook,  detta  kan  bero  på  

att  de  i  större  utsträckning  omger  sig  med  individer  med  samma  åsikter  som  de  har.  
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Kognitiv  dissonans  

Kognitiv  dissonans  är  en  teori  som  ger  en  förklaring  och  beskrivning  på  känslan  som  uppstår  

när  individer  tar  del  av  nya  åsikter  som  ej  stämmer  överens  med  de  egna  åsikterna.  Teorin  

beskriver  även  individers  behov  av  att  saker  känns  som  det  stämmer  överens.  Människan  är  

bra  på  att  hitta  mönster  i  allting  men  det  behövs  funktioner  som  bestämmer  vilka  av  dessa  

som  är  korrekta  så  därför  får  man  en  känsla  av  dissonans  när  man  tar  del  av  ny  information  

inte  passar  in  i  den  modellen  som  en  individ  har  föreställt  sig.  Det    stora  problemet  med  detta  

kan  då  vara  att  individer  redan  har  en  fast  uppfattning  om  något  och  den  kognitiva  

dissonansen  gör  det  då  svårt  att  frigöra  sig  från  felaktiga  uppfattningar.  

För  att  kunna  fungera  i  verkligheten  behöver  människor  en  korrekt  intern  bild  över  vad  

verkligheten  är  och  vilka  regler  som  styr  denna.  Denna  interna  modell  blir  konstant  

uppdaterad  för  att  korrekt  representera  hur  verkligheten  ser  ut.  Det  finns  flera  metoder  som  

individen  använder  för  att  minska  den  mentala  stressen  från  den  kognitiva  dissonansen  

(Festinger,  1957)  .  

1. Att  ändra  sitt  beteende  

2. Att  rättfärdiga  sitt  beteende  

3. Att  rättfärdiga  sitt  beteende  genom  att  man  lägger  till  en  egen  motprestation  

4. Att  man  ignorerar  eller  bortser  från  information  som  går  mot  betendet.  

I  denna  studie  fokuserar  vi  på  just  den  4:e  metoden  att  ignorera  eller  att  bortse  från  

information  som  går  mot  beteendet  i  kombination  med  den  2:e  där  man  rättfärdigar  sitt  

beteende.  
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Social  cognitive  theory  

Teorin  ämnar  att  beskriva  ett  konceptuellt  ramverk  för  att  analysera  kommunikationens  

psykosociala  influenser  på  mänskliga  tankar.  Kommunikationssystem  beskrivs  agera  genom  

två  vägar,  den  direkta  vägen  och  den  socialt  förmedlade  vägen.  Den  första  agerar  genom  att  

informera,  motivera  och  styra  informationsmottagaren  direkt.  I  den  andra  agerar  medier  som  

informationsbärare  där  medieinfluenser  länkar  mottagaren  till  sociala  nätverk  och  

inställningar  som  ger  naturligt  fortsatt  personlig  vägledning  för  önskad  påverkan  (Bandura,  

2001:265).  Teorin  beskriver  att  delar  av  en  individs  kunskapsförvärvande  sker  genom  att  

observera  andra  individer  i  sociala  interaktioner  och  upplevelser,  vidare  menar  teorin  att  

genom  att  iaktta  ett  utförande  av  ett  beteende  och  dess  konsekvenser  lär  sig  en  individ  hur  

hen  ska  agera  i  framtida  situationer  (Bandura,  2001:272).  

  

  

Illustration  (Universiteit  Twente,  2018)  

  

I  ett  kommunikationssammanhang  beskriver  teorin  att  för  att  lära  sig  av  media  krävs  en  

exponering  av  media,  för  att  sedan  bearbeta  och  lära  sig  av  meddelandet.  Människor  tenderar  

att  lära  sig  genom  att  iaktta,  och  anpassar  sitt  beteende  genom  att  göra  misstag  och  upptäcka  

vad  som  inte  fungerar  som  tänkt,  för  att  sedan  anpassa  ett  lyckad  tillvägagångssätt  (Bandura,  

2001:285).  Barn  och  tv-program  anpassade  för  barn  är  ett  bra  exempel  för  att  förstå  teorin,  

flera  av  barnprogrammen  har  som  syfte  att  undervisa  om  system  som  färger,  former,  

alfabetet,  att  räkna,  sociala  beteenden  som  att  dela  med  sig  samt  andra  samhällsnormer.  

Bandura  beskriver  att  detsamma  även  gäller  för  vuxna  människor,  att  intryck  i  omgivningen  
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och  genom  konsumtion  av  medier  påverkas  social  praxis  samt  beteendemönster.  Vidare  

beskriver  Bandura  att  inlärning  inte  sker  genom  en  bestämd  hierarki  av  inlärningskällor,  utan  

från  en  mängd  olika  intryck  från  olika  håll  (Bandura,  2001:  285).  Bandura  beskriver  att  

människor  kan  vara  motvilliga  att  förändra  sin  åsikter  innan  de  försäkrat  sig  om  att  det  finns  

fördelar  med  att  göra  så  (ibid).    

Selektiv  exponering  

Hart  et  al  beskriver  selektiv  exponering  som  en  teori  som  förklarar  hur  individer  medvetet  

eller  omedvetet  väljer  att  ta  del  av  nyheter  och  information  som  överensstämmer  med  deras  

egna  åsikter  och  övertygelser.  Kognitiv  dissonans  är  den  underliggande  teorin  bakom  selektiv  

exponering  där  detta  förklarar  funktionen  som  leder  till  att  individer  väljer  att  undvika  

särskilda  typer  av  information.  Selektiv  exponering  beskrivs  ofta  som  en  försvarsmekanism  

där  individen  undermedvetet  väljer  att  undvika  information  som  leder  till  kognitiv  dissonans  

(Hart  et  al,  2009:  2).  Ett  exempel  från  den  amerikanska  valrörelsen  är  att  de  som  följer  en  

kandidat  med  högst  övertygelse  inte  tror  på  presenterade  bevis  utan  oftare  väljer  att  tillskriva  

källan  som  mindre  trovärdig  (Nyhan,  Porter  et  al  2016:10).  Forskningsrön  visar  att  selektiv  

exponering  samt  confirmation  bias  kan  beskrivas  som  mönster  som  leder  till  starkare  

polariseringar  samt  en  upplevd  större  distans  mellan  politiska  partier  (Westerwick,  Johnson  

and  Knobloch-Westerwick,  2017:344).    

      Dylko  et  al  undersökte  politisk  selektiv  exponering  i  relation  till  medier  på  internet  med  

möjligheter  för  användare  att  själva  skräddarsy  innehållet.  I  dagens  kommunikationsindustri  

anses  mediekanaler  med  hög  möjlighet  för  användare  att  anpassa  sin  upplevelse  vara  ett  

nyckelelement  för  de  moderna  informationsfältet,  även  fast  denna  typ  av  kanaler/verktyg  

potentiellt  kan  ha  en  effekt  på  den  demokratiska  effekten  genom  att  minska  exponering  för  

politiska  åsikter  som  skiljer  från  individens  egna  (Dylko  et  al,  2017:  181).  Dylko  et  al  (2017:  

182)  beskriver  detta  som  en  viktig  effekt  då  selektiv  exponering  spelar  en  stor  roll  i  påverkan  

av  den  politiska  inställningspolariseringen.  Vidare  beskriver  Dylko  att  de  moderna  

informationskanalerna,  med  fokus  på  internet  kan  ha  en  stor  påverkan  i  skapandet  av  

ekokammare  och  där  också  selektiv  exponering  sker,  de  menar  också  att  det  kan  leda  till  

politisk  fragmentering  bland  internetanvändare  (ibid).    

      Dylko  et  al  (  2017:  187)  visar  vidare  att  sociala  medier  på  internet  som  anpassar  det  

innehåll  som  presenteras  för  användaren  beroende  på  dennes  vanor  och  beteenden  i  hög  grad  
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bidrar  till  en  selektiv  exponering  av  innehållet.  Dylko  mfl  visar  att  mängden  klick  på  artiklar  

överensstämmandes  med  användarens  åsikter  var  högre  än  klicken  på  de  artiklar  med  

motsägande  åsikter,  Dylko  mfl  menar  att  detta  är  en  en  påvisad  effekt  som  bidrar  till  en  

politisk  selektiv  exponering,  samt  menar  att  det  till  störst  del  beror  på  hur  innehåll  levereras  

till  användare  i  anpassningsbara  medier.  

Social  identity  theory  

Social  identity  theory  kan  enligt  Jacksons  artikel  i  Encyclopedia  of  identity  (Jackson,  2010)  

beskrivas  som  en  teori  som  förklarar  grupptänk  och  individers  självbild  i  relation  till  sociala  

grupperingar.  Som  människor  är  vi  alla  olika  individer  men  vi  påverkas  oftare  än  vi  kanske  

tror  utav  andra  individer.  Teorin  beskriver  även  att  en  del  utav  en  personssjälvbild  påverkas  

av  vilka  sociala  grupper  denne  tillhör.  En  person  agerar  inte  nödvändigtvis  likadant  i  alla  

situationer  och  grupper,  utan  tenderar  att  anpassa  sitt  beteende  till  den  sociala  kontexten.  När  

en  individ  ser  sig  själv  som  en  del  utav  en  grupp  kallas  den  gruppen  för  en  ‘ingroup’,  medans  

andra  grupper  individen  ej  tillhör  kan  kallas  för  ‘outgroups’.  Här  uppstår  alltså  en  form  av  

grupptänk  i  formen  av  vi  och  dem.  Beteendet  leder  till  en  social  identitet,  individer  tenderar  

att  anpassa  sitt  beteende  utifrån  vilka  grupper  denne  tillhör  för  att  passa  in  och  likna  de  andra  

medlemmarna  i  gruppen.  Dessa  specifika  beteenden  skiljer  sig  bland  olika  grupper  då  olika  

individer  tenderar  att  ha  olika  åsikter.  Den  egna  gruppen  jämförs  med  den  andra  som  då    kan  

upplevas  ha  fel  åsikter  och  värderingar  eftersom  de  säger  emot  den  egna  gruppens  etablerade  

värderingar.  Detta  kan  vara  en  orsak  till  fördomar  och  diskrimination,  eftersom  en  grupp  kan  

tendera  att  se  ner  på  medlemmar  av  andra  grupper  för  att  öka  sin  egna  självkänsla.  Jackson  

beskriver  även  att  en  stark  anpassning  till  in-gruppens  normer  kan  ha  en  depersonaliserande  

effekt,  processen  kan  innefatta  att  medlemmar  av  grupper  uppfattas  annorlunda  endast  baserat  

på  de  egenskaper  som  definierar  gruppen  och  att  medlemmar  väljer  att  sätta  gruppens  

värderingar  och  normer  framför  sina  egna  och  på  så  vis  agera  utifrån  vad  man  tror  är  

gruppens  förväntningar  (Jackson,  2010).     
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Mediebubblor  och  nyhetsundvikare/nyhetssökare  

  

Mediebubblan  kan  beskrivas  som  den  effekt  som  uppstår  utav  flera  selektiva  val  och  

attributer  i  mediekonsumtionen  i  en  tid  då  allt  fler  väljer  bort  traditionella  medier  till  fördel  

av  digitala  källor  för  sin  nyhetskonsumtion.  Det  som  starkt  skiljer  de  traditionella  

nyhetskanalerna  som  tidningar  och  tv  från  de  digitala  kanalerna  som  sociala  medier  och  

digitala  nättidningar  är  avsaknaden  av  riktiga  gatekeepers.  När  det  inte  finns  någon  som  

kontrollerar  samt  filtrerar  det  innehåll  som  publiceras  tenderar  innehåll  som  har  starka  

opinioner  att  förekomma  ofta.  Ett  ökat  användande  av  nättidningar  och  konsumtion  av  

nyheter  på  sociala  medier  innebär  att  alla  användare  ej  exponeras  för  samma  innehåll  

(Strömbäck  2015:18).  Till  skillnad  från  en  traditionell  dagstidning  där  alla  konsumenter  läser  

samma  artiklar  kan  konsumenter  online  väldigt  enkelt  söka  upp  samt  konsumera  det  innehåll  

som  starkast  stämmer  överrens  med  deras  egna  åsikter  och  världsbild  (Strömbäck  2015:15).  

Då  det  finns  tendenser  som  visar  på  att  människor  gärna  väljer  att  läsa  artiklar  och  inlägg  som  

bekräftar  deras  egna  åsikter  finns  det  även  en  stor  risk  att  dessa  individer  krymper  sin  

medierepertoar,  samt  i  större  utsträckning  tar  del  av  det  innehåll  som  talar  till  deras  opinioner.  

Detta  fenomen  kan  beskrivas  som  en  mediebubbla  (SVT,  2015).    

      Även  teorin  om  nyhetsundvikare/nyhetssökare  bör  tas  i  akt.  Den  stora  mängden  information  

människor  idag  varje  dag  tar  del  av  vare  sig  det  vill  eller  inte  är  ett  fenomen  som  aldrig  

tidigare  förekommit.  Vi  utsätts  idag  för  fler  intryck  och  meddelanden  än  någonsin  förr,  detta  

kan  leda  till  fenomenet  nyhetsundvikare.  När  det  i  dagens  samhälle  existerar  ett  enormt  utbud  

medier  så  finns  det  även  människor  som  i  högre  grad  än  förr  väljer  att  undvika  nyheter.  

Vidare  så  visar  studier  att  de  människor  som  mer  aktivt  söker  upp  nyheter  och  konsumerar  

dessa  i  högre  grad,  även  i  högre  grad  söker  källor  som  är  partiska.  Nyhetssökare  tenderar  i  

allmänhet  att  vara  individer  med  ett  högre  politiskt  intresse,  och  det  finns  enligt  Strömbäck  

anledning  att  anta  att  nyhetssökare  kan  vara  en  indikator  för  politiskt  deltagande  (Strömbäck  

2017:  251).  

      Ksiazek,  Malthouse  och  Webster  (2010:552)  beskriver  att  trots  att  människor  idag  har  fler  

nyhetskällor  till  hands  än  någonsin  förut  så  har  de  även  fler  källor  av  icke-nyheter  som  

rivaliserar  om  deras  uppmärksamhet.  Som  ett  resultat  av  detta  beskriver  Ksiazek  mfl  att  det  

finns  mycket  goda  möjligheter  för  människor  att  fritt  söka  upp  och  konsumera  nyheter  från  
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många  olika  källor,  dock  även  lika  goda  möjligheter  för  att  helt  undvika  nyheter  (Ksiazek,  

Malthouse  &  Webster,  2010:552).  

      Bennet  och  Iyengar  (2008:  724)  beskriver  förändringar  kring  den  politiska  

kommunikationsprocessen  och  allmänhetens  deltagande  och  beskriver  att  nya  yngre  

generationer  även  för  med  sig  nya  medievanor.  Bennet  och  Iyengar  beskriver  vidare  att  på  en  

amerikansk  marknad  har  icke  neutrala  nyhetskanaler  en  väldigt  hög  genomslagskraft,  samt  att  

teknologi  och  den  nya  generationens  nyhetskonsumtion  tenderar  att  begränsa  snarare  än  

bredda  tittarens  politiska  åsikter  (Ibid).  Ett  undvikande  av  information  konsumenten  inte  

håller  med  om  kan  bli  en  vana  och  i  längden  leda  till  ett  smalt  val  av  källor  oavsett  ämnet,  

och  på  så  sätt  isolera  sig  från  mindre  partiska  nyhetskällor  och  åsikter  (Bennet  &  Iyengar,  

2008:  720).  

      Angående  uppkomsten  av  mediebubblor  härstammande  från  sociala  medier  kan  kanaler  

som  Facebook  ha  en  stark  påverkan.  Nikki  Usher-Layser  beskriver  att  algoritmen  Facebook  

använder  för  att  presentera  material  för  sina  användare  använder  fler  än  150  000  faktorer  för  

att  analysera  användarnas  vanor  och  försöka  förutse  vilket  innehåll  just  du  vill  se.  

Usher-Layser  menar  att  tjänster  såsom  Facebook  ständigt  försöker  optimera  innehåll  för  sina  

användare  detta  är  ganska  logiskt  då  de  vill  ha  en  så  stor  användarbas  som  möjligt,  och  på  så  

vis  döljs  innehåll  och  åsikter  som  inte  överensstämmer  med  användarens  vanor.  Facebook  

kan  alltså  ha  en  stark  förmåga  att  skapa  mediebubblor  och  så  kallade  ekokammare  

(Usher-Layser,  2016:  18).  

  

Gatekeeping  

Teorin  om  gatekeeping  handlar  i  kommunikationssammanhang  om  att  det  finns  någon  som  

filtrerar  det  innehåll  som  publiceras,  kortfattat  beskrivs  de  som  utför  gatekeeping  som  

mänskliga  informationsfilter  (t.  ex  nyhetsredaktörer)  (Barzilai-Nahon,  2009:  3).  Processen  

gatekeeping  sker  genomgående  i  hela  den  journalistiska  processen,  från  att  en  journalist  skall  

välja  ut  vilka  källor  eller  händelser  som  är  värda  att  rapportera  om  till  att  en  redaktör  eller  

ansvarig  utgivare  slutligen  bestämmer  vilka  artiklar  som  skall  publiceras  (ibid).  Gatekeeping  i  

sig  är  ingen  ny  teori  eller  process,  Barzilai-Nahon  beskriver  att  forskningsbilden  under  

90-talet  utvecklade  tankar  om  gatekeeping  som  en  metod  för  att  påverka  dagordningen  och  
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åstadkomma  en  förändring  i  samhället.  Under  samma  period  utvecklades  även  tankar  om  hur  

ekonomisk  påtryckning  såväl  som  gruppers  åsikter  kunde  påverka  gatekeeping-processen  

(Barzilai-Nahon,  2009:  4).  Sammanfattningsvis  kan  gatekeeping  beskrivas  som  den  process  

som  avgör  vilket  innehåll  som  tar  sig  fram  till  läsaren/konsumenten.  Då  har  individen  som  

agerar  gatekeeper  en  substantiell  påverkan  på  vilka  meddelanden  och  vinklar  på  händelser  

som  når  allmänheten.  Om  en  redaktör  väljer  att  lägga  mycket  fokus  kring  en  speciell  händelse  

eller  helt  väljer  att  inte  rapportera  om  detta  så  kan  båda  av  dessa  val  ha  en  potentiellt  kraftig  

påverkan,  detsamma  gäller  för  den  möjliga  porträtteringen  av  en  händelse  eller  artikel,  hur  t.  

ex  en  artikel  skrivs  har  en  effekt  på  hur  den  uppfattas  (Bosch  &  Moy,  2013:294).    

  

Variabler  

Med  grund  i  de  teorier  vi  valt  att  använda  för  att  förklara  de  resultat  vi  iakttar  i  vår  

undersökning.  Här  presenteras  de  variabler  som  vi  valt  att  använda  och  i  metoddelen  så  som  

följer  så  har  vi  en  grundligare  genomgång  av  dessa.  

      Som  tidigare  nämnts  så  är  en  möjlig  effekt  av  ett  utförligt  användande  av  sociala  medier  

med  personanpassade  egenskaper  skapandet  av  ekokammare  eller  mediebubblor  (Dylko  et  al,  

2017:  182).  Utifrån  teorierna  om  kognitiv  dissonans  samt  selektiv  exponering  kan  man  även  

tänka  sig  att  det  innehåll  som  konsumeras  mest,  överensstämmer  med  individens  tidigare  

åsikter  och  har  som  att  effekt  att  vidare  bekräfta  inställningar  och  värderingar  (Hart  et  al,  

2009:  2).  En  stark  grupptillhörighet  påverkar  och  formar  åsikter  samt  att  grupptillhörigheten  

bidrar  till  ett  sökande  av  bekräftelse  i  gruppen  och  att  en  individ  därav  vidare  anpassar  sina  

åsikter  för  att  uppleva  självförverkligande  (Jackson,  2010).    

      Som  tidigare  nämnts  så  beskrivs  en  utbredd  selektiv  exponering  som  ett  potentiellt  problem  

för  den  politiska  polariseringen,  vi  vill  därför  undersöka  individers  åsikter  om  de  

samhällsinstitutioner  ansvariga  för  det  demokratiska  systemet  i  Sverige.  Detta  med  syftet  att  

undersöka  om  en  mediediet  till  majoritet  bestående  utav  nyheter  hämtade  på  sociala  medier  

har  en  betydande  effekt  på  uppfattningen  om  förtroendet  för  Sveriges  politiska  institutioner.    

      Vi  ämnar  även  att  undersöka  effekten  en  mediediet  till  stor  utsträckning  bestående  av  

nyheter  hämtade  från  sociala  medier  har  på  förtroendet  för  de  traditionella  medierna,  då  dessa  

innehållsmässigt  kan  skilja  sig  i  stor  omfattning.  De  sociala  medierna  har  i  större  utsträckning  
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en  avsaknad  av  traditionella  gatekeepers  som  kurerar  innehållet.  Istället  förlitar  de  sig  ofta  på  

ett  automatiskt  system  eller  automatiska  algoritmer  med  syfte  att  leverera  innehåll  till  läsaren  

som  denne  utifrån  tidigare  konsumtionsmönster  troligtvis  kommer  vilja  läsa  (Usher-Layser,  

2016:  18).  

    

  

Beroende  variabel  

Förtroende  för  samhällsinstitutioner  

För  att  mäta  förtroendet  för  samhällsinstitutioner  har  vi  valt  att  använda  oss  av  tidigare  

definitioner  som  använts  av  andra  forskare  på  SOM  institutet.  Vi  använder  definitionen  för  

angett  förtroende  för  samhällsinstitutioner  som  blir  då  en  genomsnittligt  variabel  utifrån  

följande  frågor  om  angett  förtroende.  Förtroende  för;;  Riksdag,  Regering,  politiska  partier  och  

Kommunstyrelser.    

Oberoende  variabler  

Konsumtion  av  medier  

De  oberoende  variablerna  som  vi  undersöker  är  graden  av  konsumtion  som  respondenterna  

har  angett  för  en  rad  olika  medier.  Dessa  är:  Konsumtion  av  sociala  medier  för  nyheter  vilket  

är  sammanslaget  av  användningen  av  facebook,  twitter  och  övriga  sociala  medier  för  nyheter.  

De  andra  variablerna  är  konsumtion  för:  Ekonyheterna  Sveriges  Radio,  Aktuellt/Rapport  på  

SVT,  TV4Nyheterna,  Aftonbladet  på  papper,  Expressen/GT/Kvällsposten  på  papper  samt  kön  

och  ålder.  
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Tidigare  forskning  

Bör  vi  oroa  oss  för  filterbubblor?  

Zuiderveen  Boergesius  et  al  (2016:  2)  beskriver  i  en  artikel  hur  medieinnehåll  tenderar  att  bli  

mer  och  mer  personligt  anpassat,  och  att  tidigare  traditionella  medier  i  regel  innehöll  samma  

innehåll  för  alla  användare.  Vidare  beskriver  Zuiderveen  Boergesisus  mfl  hur  denna  

utveckling  leder  till  en  ökad  oro  för  uppkomsten  av  filterbubblor  och  selektiv  exponering,  

samt  att  personligt  anpassat  innehåll  kan  leda  till  mindre  mångfald  i  innehållet  användare  

exponeras  för  och  på  så  vis  ha  en  negativ  effekt  på  den  demokratiska  processen  .    

      I  sin  artikel  beskriver  Zuiderveen  Boergesisus  et  al  (2016:  6)  hur  ett  selektivt  urval  av  

information  som  överensstämmer  med  en  individs  tidigare  åsikter  inte  är  en  nyligen  

uppkommen  effekt,  utan  menar  att  det  redan  under  1940-talet  finns  data  som  beskriver  att  

under  det  amerikanska  presidentvalet  kunde  iakttas  att  demokrater  var  mer  benägna  att  

exponeras  för  den  demokratiska  kampanjen,  samt  att  republikaner  var  mer  benägna  att  

exponeras  för  den  republikanska  kampanjen.  

      Sammanfattningvis  beskriver  Zuiderveen  Boergesisus  et  al  (2016:  7)  att  det  inte  finns  

empirisk  data  som  stödjer  oron  för  filterbubblor  orsakade  av  personligt  anpassad  

kommunikationskonsumtion.  De  poängterar  att  på  t.ex  nyhetssidor  online  där  många  

konsumerar  nyheter  fanns  det  tidigare  inte  lika  påtagliga  personlighetsanpassade  funktioner,  

samt  menar  därför  att  den  typen  av  innehåll  inte  innefattar  en  väsentlig  del  av  användarens  

konsumtion  (Thurman  &  Schifferes  2012;;  Turow,  2011  se  Zuiderveen  Boergesisus,  2016:  7).  

Zuiderveen  Boergesisus  et  al  (2016:  10f)  beskriver  ändå  slutligen  att  om  den  

personlighetsanpassade  teknologin  förbättras  och  utvecklas  så  finns  det  möjlighet  för  större  

påverkan,  och  möjlighet  att  oroa  sig  för  den  demokratiska  effekten  detta  kan  innebära.    

  

The  dark  side  of  technology  

I  en  artikel  skriven  av  Dylko  et  al  (2017:  181)  som  undersökt  om  det  finns  ett  samband  

mellan  personligt  anpassat  innehåll  på  internet  och  politisk  selektiv  exponering  beskrivs  att  

denna  typ  av  teknologi  idag  är  en  nyckeldel  utav  den  moderna  informationsmiljön  som  

påverkar  områden  som  t.ex  marknadsföring,  utbildning  mfl.  Dylko  mfl  beskriver  resultaten  
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av  ett  experiment  där  de  testat  effekterna  av  olika  typer  av  individanpassad  

kommunikationsteknologi,  syftet  var  att  se  om  innehåll  med  åsikter  läsaren  höll  med  om  fick  

fler  klick  och  lästid  än  innehåll  med  motsägande  åsikter.  Dylko  mfl  redogör  att  resultatet  

visar  att  individanpassad  teknologi  tydligt  ökar  exponeringen  för  innehåll  med  

överensstämmande  åsikter  och  tydligt  minskar  exponeringen  för  motsägelsefulla  

meddelanden  och  innehåll,  och  på  så  vis  har  en  stärkande  effekt  på  selektiv  exponering  och  

skapandet  av  filterbubblor/ekokammare  (Dylko  et  al,  2017:  181).  Slutligen  beskriver  Dylko  

mfl  att  denna  typ  av  teknologi  kan  ha  påtaglig  påverkan  på  det  demokratiska  systemet,  och  

om  teknologins  popularitet  fortsätter  att  öka  så  kommer  dess  påverkan  även  att  öka.  Dylko  

mfl  beskriver  att  studien  visade  att  användare  exponeras  mindre  för  motsägelsefullt  innehåll  

oavsett  om  de  manuellt  kan  anpassa  sitt  innehåll,  eller  om  det  görs  automatiskt  av  ett  system.  

När  det  gäller  påverkan  av  den  manuella  anpassningen  spekulerar  Dylko  mfl  om  att  ett  sådant  

beteende  kan  bero  på  att  individer  undermedvetet  undviker  motsägelsefullt  innehåll  för  att  

upprätthålla  sin  självbild  och  undvika  kognitiv  dissonans  i  motsägelsefulla  meddelanden  

(Dylko  et  al,  2017:  188).    

      Allcot  och  Gentzkow  (2017:  229)  har  kartlagt  fake  news  på  sociala  medier  under  

amerikanska  presidentvalet  där  de  presenterar  bevis  för  vilken  roll  falska  nyheter  hade  samt  

om  de  påverkade  valet.  Resultatet  av  studien  visade  bland  annat  att  republikaner  i  större  

utsträckning  anser  falska  nyheter  sanna.  Zubiaga  et  al  (2016:  27)  undersöker  hur  rykten;;  

falska  och  sanna  sprids  på  sociala  medier  under  händelseförloppet  på  aktiva  händelser.  

Zubiaga  mfl  beskriver  att  det  finns  en  tendens  att  individer  stödjer  obekräftade  rykten  och  

falsk  information  samt  att  nyhetsmedier  också  tenderar  att  stödja  obekräftade  rykten  fram  till  

att  bevis  om  motsatsen  presenteras  (ibid).  

      Marchi  (2012:247)  undersökte  nyhetsbeteenden  och  attytider  hos  tonåringar,  Marchi  ville  

undersöka  hur  ungdomar  konsumerar  nyheter  samt  hur  de  håller  sig  uppdaterade  om  

händelser  runt  omkring  dem.  Marchis  resultat  var  att  ungdomar  föredrar  opinionerade  

nyhetsrapporteringar  framför  objektiva  (Marchi,  2012:  255).  Ungdomarna  berättade  hur  de  

till  största  del  konsumerade  nyheter  via  sociala  medier  och  bloggar  (Marchi,  2012:  250).  

Intresset  för  traditionell  tv  och  tidningar  var  lågt,  och  ungdomarna  beskrev  att  de  inte  tyckte  

traditionella  nyhetskällor  var  relevanta  i  deras  liv  (Marchi,  2012:  249).  
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Metod  

I  metoddelen  redogör  vi  för  hur  databehandlingen  gått  till  då  vi  främst  inhämtat  microdata  

från  SOM-institutets  databaser,  detta  är  insamlat  i  deras  rikstäckande  undersökning  som  

genomförs  årligen.  Här  har  vi  även  en  förklaring  om  hur  databehandlingen  samt  dataanalysen  

går  till  inkluderande  hur  vi  genomför  testandet  av  variabler.  

Insamling  av  data  

SOM-institutet  

Då  vi  i  studien  ämnar  att  undersöka  ett  kausalt  samband  mellan  konsumtionen  av  nyheter  i  

sociala  medier  och  förtroendet  för  samhällsinstitutioner  så  krävs  det  stora  mängder  av  data  

för  att  säkerställa  att  eventuella  samband  är  signifikanta  och  generaliserbara.  

      SOM-institutet  är  en  institution  som  drivs  av  forskare  för  institutionen  för  journalistik  ,  

medier  och  kommunikation  och  statsvetenskapliga  institutionen  vid  Göteborgs  universitet  

som  årligen  genomför  frågeundersökningar  för  att  kartlägga  den  svenska  allmänhetens  

medievanor  (Göteborgs  universitet,  2018).  

    Populationen  för  undersökningarna  har  varierat  men  de  senaste  åren  så  har  den  legat  i  

intervallen  16-85  år  och  samtliga  undersökningar  använder  sig  av  ett  obundet  slumpmässigt  

urval.  Urvalsramen  utgjordes  av  Skatteverkets  folkbokföringsregister  och  innefattar  alla  

svenska  och  utländska  medborgare  som  sedan  september  2016  hade  sin  primära  adress  i  

Sverige.  Den  nationella  undersökningen  som  genomfördes  2015  uppgick  med  ett  totalt  urval  

på  17  000  individer  uppdelat  på  5  formulär  som  ställde  frågor  inom  olika  områden.  

Själva  undersökningens  genomförande  sker  genom  så  kallat  mixed  mode  där  ett  flertal  

insamlingsmetoder  genomförs  parallellt  med  varandra  (Arkhede  et  al,  2017).  

      Denna  studie  brukar  i  helhet  sekundär  data  från  SOM-institutet,  därav  har  studiens  

författare  ingen  möjlighet  att  påverka  reliabiliteten  hos  den  insamlade  datan.  Men  då  

SOM-institutet  är  ett  väl  etablerat  institut  med  kopplingar  till  Göteborgs  universitet  som  

årligen  genomför  undersökningar  för  att  belysa  svensk  opinionsbildning  samt  

samhällsutveckling  så  kan  datan  anses  trovärdig.  SOM-institutet  hör  till  

Samhällsvetenskapliga  fakulteten  vid  Göteborgs  universitet.  Det  formella  ägarskapet  delas  
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mellan  två  av  fakultetens  institutioner:  Institutionen  för  journalistik,  medier  och  

kommunikation  (JMG)  och  Statsvetenskapliga  institutionen.  Båda  har  en  lång  tradition  av  

empirisk  samhällsforskning.  Utifrån  dessa  faktum  och  SOM-institutets  utförliga  erfarenhet  av  

statistiska  undersökningar  på  nationell  skala  kan  den  insamlade  datan  i  denna  studie  anses  

reliabel.  

  

Regressionsanalys  

Multivariat  regressionsanalys  eller  multipel  linjär  regression  är  en  metod  som  används  främst  

för  att  undersöka  statistiska  samband  och  styrkan  hos  dessa.  Man  undersöker  hur  väl  ett  

samband  (det  oberoende)  förklarar  ett  annat  (det  beroende).  Vi  har  valt  denna  metod  därför  

att  det  är  den  mest  använda  teorin  för  att  fastställa  orsakssamband.  Särskilt  inom  

samhällsvetenskap  så  finns  det  svårigheter  med  att  bara  jämföra  data  i  tabeller,  det  kan  alltid  

finnas  andra  påverkansfaktorer  som  bättre  förklarar  sambandet.  Det  finns  flera  teoretiska  

begränsningar  för  att  en  multipel  regressionsanalys  ska  kunna  genomföras,  en  av  dessa  är  

multikollinearitet  mellan  flera  okända  oberoende  variabler  vilket  innebär  att  dessa  påverkar  

varandra  och  kan  påverka  förmågan  att  uttrycka  något  med  större  säkerhet.  Av  den  

anledningen  så  genomförs  även  statistiska  tester  för  att  säkerställa  att  sambandet  som  

undersöks  och  regressionsanalysen  uppfyller  de  kraven  som  finns.    

Urval  och  hantering  av  data  

Då  studien  undersöker  ett  eventuellt  samband  av  hur  konsumtionen  av  nyheter  på  sociala  

medier  påverkar  individer  så  begränsas  den  undersökta  gruppen  till  de  individer  som  i  någon  

form  använder  sig  av  sociala  medier.  Angående  undersökningen  av  variabeln  vi  kallar  

“Förtroende  för  samhällsinstitutioner”  innefattar  denna  en  genomsnittsmätning  av  förtroendet  

för  institutionerna  “Regeringen”,  “Riksdagen”,  “kommunstyrelserna”  samt  “de  politiska  

partierna”.  Detta  för  att  enklare  kunna  analysera  effekter  på  förtroendet  för  dessa  som  en  

helhet.  Variabeln  konsumtion  av  nyheter  på  sociala  medier  så  väljer  vi  att  undersöka  

konsumtionen  av  alla  sociala  medier  i  nyhetssyfte.  I  denna  studie  så  används  programmet  

IBM  SPSS  statistics  för  att  genomföra  statistiska  tester  samt  för  framställandet  av  den  

grafiska  presentationen  av  datan.  Efter  att  vi  plockar  ut  de  som  har  svarat  på  samtliga  av  
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frågorna  så  har  vi  ett  N-tal  på  767  som  en  multipel  regressionsanalys  genomförs  på.  Detta  

bedöms  vara  en  tillräckligt  hög  siffra  för  att  denna  studie  ska  vara  generaliserbar.  

Vetenskapligt  angreppssätt  

För  att  analysen  ska  kunna  genomföras  så  måste  vi  först  undersöka  om  det  finns  en  påverkan  

av  konsumtionen  på  traditionella  medier  i  och  med  att  sociala  medier  konsumeras  för  att  ta  

del  av  nyheter.  Detta  gör  vi  med  en  enkel  regressionsanalys  där  vi  låter  konsumtion  av  

traditionella  medier  vara  den  beroende  variabeln  och  sociala  medieanvändning  som  den  

oberoende.  

      Vi  använder  oss  både  av  flera  teorier  från  kommunikationsvetenskapen  samt  flera  som  är  

grundade  i  psykologi  och  betendevetenskap  för  att  kunna  förklara  de  variabler  och  samband  

som  studien  kommer  fram  till.  Då  studien  är  inom  det  samhällsvetenskapliga  området  men  

där  vi  undersöker  påverkan  på  individen  så  krävs  det  att  vi  använder  oss  av  teorier  som  

förklarar  individers  beteende  för  att  på  ett  bra  sätt  kunna  ge  meningsfulla  förklaringar  på  

resultatet  vid  analysen.  Detta  arbetssätt  är  inte  något  nytt,  utan  en  blandning  av  teorier  för  att  

förklara  fenomen  (Barmark  &  Djurfeldt,  2015:  190).  

      För  att  kunna  dra  slutsatser  krävs  ett  visst  statistiskt  underlag,  då  vi  har  tillgång  till  en  stor  

mängd  data  som  kan  ge  detta  så  används  en  statistisk  metod  för  att  genomföra  analysen  då  

studien  är  tänkt  att  vara  deduktiv  i  snarare  än  deskriptiv  eller  explorativ.  Detta  är  den  mest  

använda  metoden  för  att  att  förklara  samband  och  utgår  ifrån  att  besvara  de  vetenskapliga  

frågeställningarna  som  har  ställts.  

      Studien  är  av  en  kvantitativ  inriktning  och  innefattar  en  process  där  statistiska,  

generaliserbara  samt  kvantifierbara  resultat  eftersöks.  Denna  studie  uppfyller  en  kvantitativ  

process  i  avseendet  att  data  insamlas  samt  analyseras  (Barmark  &  Djurfeldt,  2015:  31).  

Studien  syftar  till  att  utifrån  tidigare  befintliga  teorier,  samt  tidigare  befintlig  forskning  

analysera  data  om  de  utvalda  oberoende  variablernas  eventuella  signifikanta  påverkan  på  den  

beroende  variabeln.  Studiens  metod  kan  då  definieras  som  en  kvantitativ  studie  med  en  

deduktiv  ansats.  
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Multipel  regression  

Om  man  studerar  samband  utifrån  hur  de  ser  ut  att  korrelera  så  kan  man  stöta  på  stora  

problem  i  att  bevisa  faktisk  korrelation.  På  hemsidan  

www.tylervigen.com/spuriouscorrelations   (Spuriousmedia  2018)  kan  man  ta  del  av  en  uppsjö  
av  korrelationer  mellan  vitt  skilda  ämnen.  Hemsidan  belyser  på  ett  tydligt  sätt  att  endast  för  

att  variabler  ser  ut  att  påverka  varandra  så  innebär  det  nödvändigtvis  att  de  gör  detta.  

    

  

  

Det  finns  även  svagheter  med  att  endast  mäta  en  punkt  för  att  förklara  ett  händelseförlopp  för  

att  det  då  blir  svårt  att  fastställa  ett  samband  där  det  finns  en  teoretisk  koppling  mellan  

variablerna.  Lösningen  på  detta  är  att  man  använder  sig  av  ett  verktyg  som  kallas  

regressionsanalys.  Regressionsanalys  är  en  statistisk  analys  där  man  mäter  korrelationen  

mellan  två  olika  variabler,  alltså  hur  väl  den  oberoende  variabeln  (X)  förklarar  den  beroende  

variabeln  (Y)  (305).  Man  bygger  då  upp  en  matematisk  modell  där  för  hur  mycket  X  förklarar  

Y  och  där  man  får  ut  variabeln   β  som  beskriver   hur  mycket  en  ökning  av  en  enhet  X  i  
genomsnitt  förändrar  variabeln  Y  (Fitzmaurice  2016:272).  I  vissa  fall  så  kan  X  ha  en  direkt  

korrelation  med  Y  t.ex.  hur  mycket  skatt  man  betalar  är  direkt  korrelerade  med  vilken  

inkomst  man  har.  I  samhällsvetenskapliga  sammanhang  så  är  det  oftast  inte  en  enskild  

variabel  som  kan  förklara  en  förändring  av  något.  Då  använder  man  sig  av  multipel  

regression  där  man  använder  sig  av  ett  flertal  oberoende  variabler  för  att  undersöka  vilken  

eller  vilka  som  bäst  förklara  och  påverkar  denna  beroende  variabel.  Genom  att  använda  sig  av  

multipel  regression  så  kan  man  få  fram  ett  mycket  tydligt  matematiskt  förklaringar  av  
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förändringar  i  den  beroende  variabeln.  Enligt  Djurfeldt,  Larsson  och  Stjärnhagen  (306)  så  

förutsätter  den  statistiska  analysen  en  samhällsvetenskaplig  analys  för  att  kunna  genomföra  

en  statistisk  analys  för  att  rimliga  tolkningar  och  förklaringar  till  de  samband  som  går  att  

observera.  

Förutsättningar  för  multipel  regressionsanalys  

Multikollinearitet  är  ett  faktor  som  uppstår  när  ett  flertal  av  de  oberoende  variablerna  mäter  

samma  sak  (365).  Ett  exempel  skulle  vara  om  man  i  en  en  regressionsanalys  undersöker  både  

om  personer  använder  sociala  medier  och  om  de  använder  facebook.  Dessa  är  korrelerande  i  

viss  mån  då  personer  som  använder  facebook  använder  sociala  medier  i  100%  av  fallen.    

      För  att  undvika  multikollinearitet  så  exkluderas  variabler  som  undersöker  samma  teoretiska  

frågeställningar  för  att  vara  säkra  så  har  vi  genomfört  ett  variance  inflation  factor  test.  Ett  

variance  inflation  factor  test  eller  VIF  är  ett  test  där  man  undersöker  om  det  existerar  

multikollinearitet  där  variablerna  har  en  korrelation  med  varandra  ett  vanligt  kritiskt  värde  

som  man  inte  bör  överstiga  är  2.5.(366).  Vid  det  genomförda  testet  visade  det  sig  att  två  av  de  

valda  variablerna  var  inbördes  korrelerade,  i  det  här  fallet  andelen  konsumtion  av  Sveriges  

Radio  regionala  nyheter  och  Sveriges  radio  ekonyheter  varvid  vi  exkluderar  regionala  nyheter  

och  således  så  hamnar  alla  värden  under  1.9.    

      Ett  annat  krav  för  att  multipel  regressionsanalys  ska  kunna  genomföras  är  att  residualerna  är  

normalfördelade  samt  att  deras  genomsnitt  är  0,0  varför  vi  även  genomför  ett  sådant  test  för  

att  säkerställa  att  regressionsanalysen  ska  vara  generaliserbar.  

  

Validitet,  reliabilitet  

Validitet  handlar  om  att  försäkra  sig  om  att  man  mäter  det  man  faktiskt  tänkt  mäta  med  rätt  

mätverktyg,  t.ex  att  man  använder  en  termometer  för  att  mäta  temperaturen  i  luften  

(Esaiasson  et  al,  2007:63).  I  denna  studie  används  analysmetoder  samt  mätmetoder  använda  

av  flera  tidigare  forskare.  Till  exempel  en  multipel  regressionsanalys  utav  Strömbäck,  Falasca  

&  Kruikemeier  i  en  studie  ämnad  att  undersöka  ett  kausalt  förhållande  mellan  

nyhetskonsumtion  och  politiskt  deltagande  (Strömbäck,  Falasca  &  Kruikemeier,  2017).  Våra  
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val  av  mätmetoder  samt  analysmetoder  är  av  hög  relevans  för  ändamålet,  på  grund  av  detta  

får  studiens  mätningar  anses  ha  en  hög  validitet.  

  

Reliabilitet  innebär  säkerhet  i  studiens  mätningar,  och  beskriver  hur  vi  mäter.  En  hög  

reliabilitet  uppmuntrar  att  mätresultatet  blir  detsamma  om  samma  undersökning  görs  vid  ett  

senare  tillfälle,  ju  högre  grad  av  överensstämmande  bland  svaren  desto  högre  reliabilitet  

(Barmark  &  Djurfeldt,  2015:53).  Denna  studie  får  anses  ha  en  hög  reliabilitet  då  den  enbart  

använder  sig  av  mätdata  inhämtat  av  en  väl  tillförlitlig  källa.  Samtliga  data  som  använts  i  

undersökningen  är  hämtade  från  SOM-institutets  årliga  undersökning  som  håller  en  hög  

reliabilitet.  Om  någon  vid  ett  senare  tillfälle  ämnar  att  utföra  samma  undersökning  med  

samma  data  och  mätmetoder  bör  resultatet  visa  sig  vara  exakt  samma.  Esaiasson  et  al  

beskriver  att  en  vanlig  orsak  till  bristande  reliabilitet  är  slump-  och  slarvfel  under  

datainsamlingen  och  den  efterföljande  databearbetningen  (Esaiasson  et  al,  2007:70).  För  att  

undvika  detta  använder  vi  studien  flera  tester  för  att  försäkra  oss  om  att  resultatet  är  rätt  

uträknat.    

Variabler  

Beroende  variabler  

Vi  har  valt  två  stycken  beroende  variabler  som  vi  undersöker  som  då  är  en  operationalisering  

om  vad  individer  har  för  förtroende  för  samhällsinstitutioner.  Frågeformuleringen  lyder  “Hur  

stort  förtroende  har  du  för  det  sätt  på  vilket  följande  samhällsinstitutioner  och  grupper  sköter  

sitt  arbete?”.  Svarsalternativen  lyder  “mycket  stort  förtroende”,  “ganska  stort  förtroende”,  

varken  stort  eller  litet  förtroende”,  “ganska  litet  förtroende”  samt  “mycket  litet  förtroende”.  

Vi  slår  samman  frågorna  för  förtroende  för  regering,  riksdagen,  kommunstyrelserna  samt  de  

politiska  partierna.  Detta  för  att  få  fram  en  variabel  som  representerar  ett  index  över  

förtroende  för  samhällsinstitutioner.  Dessa  svaren  reversekodas  sedan  för  användning  i  SPSS  

då  skalan  tidigare  gick  från  1-5  där  5  var  inget  förtroende.  
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Oberoende  variabler  

Här  de  variabler  vi  använder  i  den  multipla  regressionsanalysen.  Alla  variabler  reversekodas  

för  användning  i  spss.  

  

Användandet  av  sociala  medier  för  att  inhämta  nyheter.  

Vi  använder  oss  av  frågan  om  individer  använder  sig  av  sociala  medier  för  att  hålla  sig  

orienterad  om  vad  som  händer  i  det  lokala  samhället.  Detta  är  den  huvudsakliga  oberoende  

variabeln  som  vi  vill  undersöka  hur  väl  den  förklarar  förändring  av  den  beroende  variabeln  vi  

har  valt.  

  

Mängden  av  konsumtion  av  traditionella  medier  

Detta  hämtas  från  frågan  “hur  ofta  tar  du  del  av  följande  nyhetsprogram  eller  nyhetstjänster?”  

frågan  är  med  för  att  undersöka  om  det  finns  väsentliga  skillnader  i  hur  media  påverkar  

individer.    De  övriga  variablerna  som  vi  använder  i  den  multipla  regressionsanalysen  för  att  

jämföra  förklaringsgrad  med  är:  Ekonyheter  från  Sveriges  Radio,  Aktuellt/Rapport  från  SVT,  

TV4  Nyheterna,  Aftonbladet  på  papper  samt  Expressen/GT/Kvällsposten  på  papper.  Vi  har  

även  med  två  variabler  som  kontroll;;  dessa  är  ålder,  kön.  Då  vi  i  teoridelen  diskuterat  

möjligheten  till  att  unga  människor  i  större  utsträckning  gillar  opinionerade  nyheter  så  är  det  

lämpligt  att  undersöka  om  det  finns  ett  samband  mellan  ålder  och  hur  förtroendet  för  

samhällets  funktioner.  För  att  förenkla  användandet  av  ålder  så  har  vi  delat  in  denna  i  fyra  

stycken  dummyvariabler  där  varje  kategori  representerar  ett  åldersintervall.   För  kön  används  
också  dummyvariabler  för  att  hantera  datan,  frågan  finns  med  som  kontroll  för  att  se  om  det  

finns  ett  underliggande  samband  med  kön.  

Resultat  och  tester  

För  att  kunna  koppla  studien  till  teorin  krävs  det  först  att  vi  undersöker  grundantagandet  att  

användningen  av  sociala  medier  för  nyheter  har  en  korrelation  med  minskad  användning  av  

traditionella  medier.  Detta  görs  genom  en  enkel  regressionsanalys  där  vi  undersöker  
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konsumtionen  av  traditionella  medier  som  beroende  variabel  mot  konsumtionen  av  sociala  

medier  som  oberoende  variabel.  

  

    

I  diagrammet  ovan  syns  det  tydligt  att  det  finns  ett  samband  med  100%  signifikans  där  

konsumtion  av  sociala  medier  minskar  konsumtionen  av  traditionella  medier  med  -15,3%  per  

ökat  steg  av  den  oberoende  variabeln.  

Tester  

Multikollinearitet  

För  att  kontrollera  för  att  studiens  oberoende  variabler  ej  korrelerar  sinsemellan  har  ett  

variance  inflation  factors  test  (VIF)  genomförts.  Värden  över  2.5  anses  vara  en  vanlig  

gränspunkt  där  det  därefter  finns  risk  för  multikollinearitet  (366).  
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Vid  testet  finns  svaga  tecken  på  multikollinearitet  då  värdena  för  ålder  16-29,  samt  30-49  

ligger  strax  över  2.5.  Detta  innebär  att  signifikansen  hos  dessa  variabler  bör  tas  med  en  nypa  

salt,  i  övrigt  uppfylls  kraven  för  multipel  regressionsanalys.  
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Residualer  

  

För  att  undersöka  om  residualerna  är  normalfördelade  så  har  en  scatterplot  för  detta  tagits  

fram  (se  ovan),  residualerna  bör  då  så  nära  som  möjligt  följa  linjen  som  går  från  0,0:0,0  till  

1,0:1,0.  Då  linjen  nästan  är  täckt  helt  jämnt  och  det  saknas  avvikelser  högre  än  0.04  så  visar  

testet  på  att  framtagna  signifikansvärden  är  korrekta  och  studiens  resultat  går  att  generalisera.  

Ett  krav  för  att  regressionen  ska  gå  att  använda  är  även  att  genomsnittet  av  residualerna  ska  

ha  medelvärdet  0  vilket  vi  kontrollerat  för  i  diagrammet  nedan.  
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Resultat  av  regressionsanalysen  

  

  

  

  

I  figuren  ovan  presenteras  det  hur  väl  variationen  av  studiens  oberoende  variabler  har  

förklarat  variationen  av  förtroendet  för  samhällsfunktioner.  R-square  visar  på  en  

förklaringsnivå  på  5,4%  vilket  är  förhållandevis  lågt,  vilket  kan  förklaras  genom  att  orsakerna  

till  att  individer  baserar  sitt  förtroende  är  inom  ett  samhällsvetenskapligt  område  och  således  

är  baserat  på  många  fler  faktorer  än  endast  mediekonsumtion.  Det  viktigare  blir  senare  att  

påvisa  vilken/vilka  av  de  beroende  variablerna  som  förklarar  den  påvisade  förändringen.    

      För  att  kontrollera  för  autokorrelation  har  även  ett  Durbin-Watson  Test  genomförts.  

Autokorrelation  innebär  en  brist  på  oberoende  mellan  X-värdena  för  individerna  (367).  Testet  

visar  en  teststatistik  från  0  till  4  där  2  innebär  ingen  autokorrelation,  0  <2  innebär  positiv  

autokorrelation  samt  >2  till  4  innebär  negativ  autokorrelation.  Testet  visar  ett  värde  på  2,090  

vilket  är  ett  tydligt  tecken  på  att  ingen  autokorrelation  förekommer.  
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Koefficienter  

  

  

Tabellen  ovan  visar  det  huvudsakliga  resultatet  av  undersökningen.  

  

Signifikans:  De  oberoende  variabler  som  är  signifikanta  är:  “konsumtion  av  sociala  medier”,  
“kön”,  “konsumtion  av  TV4nyheterna”.  Signifikans  innebär  med  vilken  säkerhet  sambandet  

har  en  påverkan  på  den  oberoende  variabeln  där  Signifikansen  =<0.05  innebär  att  man  med  

95%  säkerhet  kan  generalisera  att  förändringen  på  den  oberoende  variabeln  inte  är  noll  vilket  

då  skulle  innebära  att  en  oberoende  variabel  inte  påverkar  den  beroende.  

  

B  på  konsumtionen  av  sociala  medier  ligger  på  0.094  vilket  kan  utläsas  i  fältet  “B”  vilket  

innebär  att  det  finns  ett  positivt  samband  mellan  konsumtionen  av  sociala  medier  och  

förtroende  för  samhällsinstitutioner  jämfört  med  genomsnittet.  Det  innebär  att  för  varje  

ökning  av  konsumtionen  av  sociala  medier  så  ökar  också  förtroendet  med  med  9.4%  av  ett  

steg.    
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B  för  Konsumtion  av  TV4nyheterna  ligger  på  -0,49  vilket  innebär  att  det  finns  ett  negativt  

samband  mellan  konsumtionen  av  TV4-nyheterna  och  förtroendet  för  samhällsinstitutioner.  

  

B  för  kön  har  ett  värde  på  0,047  vilket  innebär  att  det  finns  en  positivt  samband  mellan  att  

vara  man  och  förtroendet  för  samhällsinstitutioner  

  

Då  vi  har  många  variabler  som  beskrivs  som  icke  signifikanta  så  finns  ett  problem  med  att  

modellen  inte  förklarar  variationer  på  förtroendet  för  samhällsinstitutioner  på  ett  perfekt  sätt  

vilket  då  förklarar  regressionsanalysens  relativt  låga  R-square.  För  att  förklara  skillnader  i  

förtroende  behövs  det  därigenom  en  annan  modell  för  att  förklara  förtroende  för  

samhällsinstitutioner.  De  signifikanta  variablerna  visar  dock  på  att  de  är  en  påverkande  del  av  

förtroendet  varför  dessa  då  besvarar  de  ställda  forskningsfrågorna.  
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Analys  

Oberoende  variabler  

Konsumtion:  Sociala  medier  

Denna  studie  baserades  på  det  teoretiska  antagandet  om  att  individer  blir  påverkade  av  den  

median  de  konsumerar  och  att  avsaknaden  av  gatekeepers  inom  sociala  medier  har  

möjligheten  att  orsaka  en  verklighetsbild  som  avviker  från  verkligheten.  I  vår  första  

statistiska  test  kom  vi  fram  till  att  konsumtionen  av  sociala  medier  påverkar  konsumtionen  av  

traditionella  medier  negativt,  detta  bekräftar  tidigare  studier  av  bl.a  Strömbäck  (2015:18)  

vilket  tar  upp  den  minskade  konsumtionen  av  sociala  medier.    

  

Denna  studie  är  baserad  på  ett  flertal  beteendevetenskapliga  och  teorier  om  

mediekonsumtion.  Forskare  som  Strömbäck  (2015:15),  Dylko  (2017:181)  och  Westerwick  et  

al  (2017:344)  tar  även  upp  problemet  med  att  individer  kan  välja  att  konsumera  information  

som  stämmer  överens  med  tidigare  åsikter,  denna  studie  stödjer  även  det  påståendet  då  

resultatet  av  den  multipla  regressionsanalysen  visar  tydligt  att  sociala  medier  är  en  

påverkande  faktor  på  individers  förtroende  för  samhällsinstitutioner.  Denna  påverkan  på  

informationskonsumtionen  är  ett  tecken  på  att  kognitiv  dissonans  individer  själva  väljer  att  

ignorera  eller  bortse  från  information  som  står  mot  den  egna  uppfattningen  (Festinger  1957).  

Enligt  studien  av  Pew  research  center  (2014)  så  visas  det  att  individer  oftare  får  nyheter  som  

stämmer  överens  med  tidigare  åsikter  på  facebook,  i  denna  studie  så  finns  det  stöd  för  detta  

då  det  finns  en  tydlig  påverkan  på  åsikter  och  förtroende.  Detta  kan  då  kopplas  till  social  

identity  theory  där  Jackson  (2010)  hävdar  att  individer  anammar  åsikter  som  de  uppfattar  

gruppen  de  identifierar  sig  med  innehar.    

      Att  individer  minskar  användningen  av  olika  typer  av  medier  för  att  undvika  kognitiv  

dissonans  kan  leda  till  skapandet  av  mediebubblor,  och  detta  är  enligt  UsherLayser  (2016:18)  

en  stark  möjlighet  i  det  nuvarande  medieklimatet.  Enligt  Bennet  &  Iyengars  studie  

(2008:720)  så  kan  ett  undvikande  av  information  konsumenten  inte  håller  med  om  bli  en  vana  

och  detta  kan  leda  till  att  individen  isolerar  sig  från  mindre  partiska  nyhetskällor  och  åsikter.  
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Vilket  syns  tydligt  i  de  statistiska  testerna  där  det  är  tydligt  att  användningen  av  sociala  

medier  har  en  påverkan.  Denna  påverkan  kan  förväntas  öka  i  och  med  att  individer  minskar  

användningen  av  traditionella  medier.    

  

Det  andra  statistiska  testet  var  en  multipel  regressionsanalys  som  visade  att  konsumtion  av  

sociala  medier  är  en  av  de  mest  signifikanta  faktorerna  när  man  jämför  olika  typer  av  

mediekonsumtion.  Vad  testet  visar  är  att  det  finns  tydliga  samband  mellan  mediekonsumtion  

och  åsikter  men  där  skillnaden  mellan  sociala  medier  och  traditionella  medier  finns  det  stora  

skillnader.  Trots  att  traditionella  medier  ofta  beskriver  sig  efter  inriktning  så  finns  det  inga  

signifikanta  samband  bortsett  från  konsumtion  av  TV4nyheterna  som  är  signifikanta.  Detta  

tyder  på  att  trots  att  tidningar  som  Aftonbladet  beskriver  sig  som  oberoende  

socialdemokratisk  så  finner  den  multipla  regressionsanalysen  ej  något  signifikant  samband  

där  konsumtion  av  denna  tidning  leder  till  att  individer  tillskriver  ett  högre  förtroende  för  

riksdag  och  regering  som  under  tiden  för  datainsamlingen  var  socialdemokratisk.  Detta  

innebär  att  aftonbladet  inte  med  en  tydlig  signifikans  faktiskt  påverkar  individer  på  samma  

nivå  som  sociala  medier  vilket  kan  vara  ett  tecken  på  att  traditionella  medier  har  gatekeeping  

och  på  så  sätt  genom  nyhetsredaktörer  påverkar  hur  informationen  presenteras  

(Barzilai-Nahon  2009:  3).  

  Den  multipla  regressionsanalysen  definitiva  tecken  på  att  individers  förtroende  för  

samhällsinstitutioner  faktiskt  ökar  i  och  med  att  de  använder  sociala  medier.  Enligt  Social  

Cognitive  Theory  som  tas  upp  i  teoridelen  så  agerar  medier  som  informationsbärare  där  

medieinfluenserna  länkar  konsumenten  till  inställningar  som  vägleder  individen  till  en  åsikt  

och  framtida  påverkan  (Bandura  2001:265).  Då  vår  studie  kommit  fram  till  att  sociala  medier  

har  en  påverkan  som  skiljer  från  genomsnittsindividen  så  är  det  tydligt  att  det  finns  problem  

med  hur  sociala  medier  kan  forma  individers  förmåga  att  i  framtiden  ta  in  information  från  

andra  källor.  Detta  är  en  faktor  som  kan  öka  prevalensen  av  mediebubblor.  I  studien  av  Bosch  

&  Moy  (2013:294)  så  beskriver  man  gatekeeperns  möjlighet  att  bestämma  hur  en  artikel  

skrivs  eller  hur  den  ska  uppfattas.  I  artikeln  The  dark  side  of  technology  så  skriver  Dylko  mfl  

(2017:181)  om  hur  teknologin  av  denna  typ  där  medierna  förutser  vilket  innehåll  

konsumenten  vill  ta  del  av  kan  ha  stora  effekter  på  demokratin,  denna  studien  behandlar  bara  

sociala  medier  som  en  enhet  där  facebook,  twitter  och  andra  är  räknade  som  en,  men  vilken  

påverkan  på  åsikter  kan  skapas  om  individer  väljer  att  använda  medier  som  är  mer  i  linje  med  
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tidigare  åsikter?  Det  Marchi  (2012:250)  kommer  fram  till  är  att  ungdomar  oftare  föredrar  

opinionerade  nyheter  som  de  konsumerar  främst  genom  sociala  medier,  vad  innebär  det  i  

framtiden  när  framtida  generationer  slutar  ta  del  av  olika  nyhetskällor  med  gatekeepers?  

TV4nyheterna  

I  den  multipla  regressionsanalysen  så  var  det  endast  TV4nyheterna  av  de  traditionella  

medierna  som  hade  en  hög  nog  signifikans  för  att  man  ska  kunna  hävda  att  de  har  en  definitiv  

påverkan.  Det  fanns  en  negativ  korrelation  där  för  varje  ökning  i  nivå  av  konsumtion  av  

TV4nyheterna  så  minskade  förtroendet  för  samhällsinstitutioner  med  4.6%  av  ett  steg  vilket  

får  sägas  är  väldigt  lågt,  men  trots  detta  så  har  resultatet  hög  signifikans  vilket  innebär  att  det  

kan  räknas  som  bevis  för  att  TV4nyheterna  då  porträtterar  en  mer  kritisk  bild  av  

samhällsinstitutionerna  då  man  jämför  med  andra  medier.  Detta  tyder  då  på  att  de  övriga  

traditionella  medierna  rapporterar  nyheterna  på  ett  förhållandevis  rättvist  och  balanserat  sätt.  

Att  medier  rapporterar  på  ett  rättvist  och  balanserat  sätt  är  en  av  kraven  för  att  allmänheten  

ska  kunna  hålla  sig  informerad  och  på  så  sätt  bidra  till  att  bibehålla  ett  demokratiskt  samhälle.  

Då  den  multipla  regressionsanalysen  visar  på  att  sociala  medier  inte  gör  detta  bottnar  i  att  

sociala  medier  saknar  gatekeepers.  Att  effekten  inte  visar  sig  lika  stark  som  den  sociala  

medier  har  kan  bottna  i  att  individer  som  använder  traditionella  medier  oftare  konsumerar  fler  

medier.    

  

Variabler  utan  signifikans  

Konsumtion  av  ekonyheter  från  sveriges  radio  har  en  mycket  liten  effekt  med  en  låg  

signifikans,  vad  man  kan  säga  är  att  det  finns  svaga  bevis  för  att  SR  i  detta  fallet  har  väldigt  

liten  påverkan  på  förtroendet  för  samhällsinstitutioner.  Då  SR  är  en  organisation  som  har  

mycket  krav  på  att  vara  opartisk  så  skulle  detta  inte  vara  något  förvånande  utan  en  bidragande  

effekt  av  att  ha  gatekeepers  som  ej  släpper  igenom  mycket  opinionerade  nyheter.  Problemet  

med  variabeln  i  denna    studien  är  att  den  multipla  regressionsanalysen  inte  når  tillräckligt  hög  

signifikans  för  denna  variabel  för  att  kunna  dra  konkreta  slutsatser.  
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Konsumtion  av  Expressen/GT/Kvällsposten  har  en  negativ  korrelation  vilket  innebär  att  ökad  

konsumtion  av  detta  skulle  kunna  innebära  att  förtroendet  för  samhällsinstitutioner  minskar.  

Dessvärre  så  lider  denna  variabel  av  väldigt  låg  signifikans  vilket  kan  vara  av  anledningen  att  

det  är  ett  flertal  olika  medier  som  är  sammanlagda  i  en  kategori.  För  att  få  fram  en  högre  

signifikans  i  denna  variabel  skulle  det  krävas  att  det  ställs  frågor  om  konsumtion  om  

respektive  tidning  snarare  än  att  flera  kvällstidningarna  läggs  ihop  i  en  kategori.  En  annan  

orsak  till  den  låga  signifikansen  kan  vara  att  individer  oftast  inte  endast  läser  en  tidning  eller  

konsumerar  en  typ  av  medier  varför  de  inte  blir  påverkade  lika  definitivt.  

  

Konsumtion  av  Aftonbladet  verkar  ha  en  positiv  korrelation  men  plågas  som  flera  av  andra  av  

de  oberoende  variablerna  av  låg  signifikans  vilket  gör  det  svårt  att  kunna  dra  korrekta  

slutsatser.  

  

Konsumtion  av  SVT  aktuellt  trots  att  SVT  ska  vara  opartisk  så  finns  det  tecken  på  en  positiv  

korrelation  men  med  den  låga  signifikansen  så  går  det  även  här  inte  att  dra  korrekta  slutsatser.  

  

Kommentar  

Avsaknaden  av  signifikanta  samband  inom  de  traditionella  medierna  skulle  kunna  vara  ett  

tecken  på  avsaknaden  av  formationer  av  mediebubblor  vilket  då  innebär  att  individer  som  

främst  konsumerar  traditionella  medier  har  en  mer  spridd  mediediet  vilket  då  ger  en  mer  

balanserad  bild  och  inte  förändrar  åsikter  i  samma  utsträckning  som  sociala  medier.  

  

Kontrollvariabler  

Åldern  hos  individerna  verkar  inte  ha  en  påverkan  åt  något  särskilt  håll.  Visserligen  så  

tenderar  användningen  av  sociala  medier  öka  i  och  med  att  de  tillfrågade  är  yngre  men  denna  

studie  visar  tydligt  att  det  inte  är  åldern  som  påverkar  åsikter  utan  vilka  mediakällor  man  

använder.  
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Vilket  kön  de  tillfrågade  individerna  har  verkar  ha  en  svag  påverkan  men  med  en  hög  

signifikans  vilket  får  sägas  vara  förvånande  men  då  handlar  det  om  en  ökning  på  4.7%  av  ett  

steg  i  ökat  förtroende  för  samhällsinstitutioner  om  individen  är  en  man.  Skillnader  mellan  

könen  är  inte  något  som  denna  studie  har  behandlat  i  teoridelen  men  detta  skulle  fortfarande  

kunna  vara  ett  framtida  forskningsområde  om  skillnader  i  påverkan  baserat  på  kön.    
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Diskussion  

Sammanfattning  &  Slutsatser  

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  hur  olika  typer  av  medier  kan  påverka  åsikter  och  

inställningar  hos  de  som  konsumerar  dessa.  Detta  vill  undersöka  problemen  som  finns  när  det  

är  användarna  som  själva  agerar  gatekeeper  och  bestämmer  sitt  innehåll  samt  när  sociala  

medier  i  syfte  att  tillgodose  sina  användare  serverar  dem  med  nyheter  och  information  som  de  

vill  läsa.  I  denna  studie  så  kan  vi  konfirmera  tidigare  upptäckter  av  andra  forskare  och  

samtidigt  visa  på  att  det  är  ett  problem  som  främst  existerar  i  samband  med  den  ökade  

användningen  av  sociala  medier.  Det  handlar  inte  om  medveten  desinformation  där  det  finns  

de  som  använder  sociala  medier  för  att  påverka  andra  utan  den  främsta  påverkan  är  ensidig  

information  där  sociala  medier  har  blivit  en  arena  där  konsumenterna  förstärker  de  åsikterna  

de  redan  håller.    

      I  denna  studies  frågeställning  så  hade  vi  två  stycken  frågeställningar  baserade  på  antagandet  

att  individers  användande  av  sociala  medier  i  allt  högre  grad  ersätter  konsumtionen  av  

traditionella.  Vi  genomförde  två  tester  för  att  undersöka,  det  första  en  enkel  regressionsanalys  

för  att  undersöka  huruvida  vår  utgångspunkt  enligt  tidigare  teorier  var  korrekt.  ´Den  enkla  

regressionsanalysen  visade  sig  vara  korrekt  och  det  fanns  ett  negativt  samband  mellan  den  

oberoende  variabeln  “konsumtion  av  sociala  medier”  och  den  beroende  variabeln  

“konsumtion  av  traditionella  medier”.  Vi  genomförde  sedan  en  multipel  regressionsanalys  för  

att  besvara  tre  frågeställningar:  

  

1. Påverkas  individers  tilltro  till  det  demokratiska  systemet  vid    användande  av  sociala  

medier.  

2. Påverkas  individers  tilltro  till  det  demokratiska  systemet  vid    användande  av  

traditionella  medier.  

3. Vilken  källa  till  nyheter  är  den  kraftigaste  påverkande  faktorn.  
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Sammanfattning  av  resultat  

Den  multipla  regressionsanalysen  visade  på  en  tydlig  påverkan  av  sociala  medier  och  få  

definitiva  bevis  för  att  traditionella  medier  har  en  påverkan  när  man  undersöker  samtliga  

oberoende  variabler  gemensamt.  Detta  kan  vara  ett  tecken  på  att  det  finns  en  lägre  riktad  

påverkan  i  någon  riktning  när  det  gäller  traditionella  medier  då  konsumenterna  oftare  har  en  

balanserad  mediediet.  När  individerna  istället  använder  sig  av  sociala  medier  för  att  

konsumera  nyheter  och  ersätter  de  traditionella  medierna  så  finns  det  en  stor  möjlighet  till  

påverkan  trots  att  facebook  inte  är  en  mediekälla  som  har  en  egen  åsiktsinriktning.  Det  enda  

undantaget  av  påverkan  från  de  traditionella  medierna  var  att  konsumtion  av  TV4nyheterna  

hade  ett  negativt  samband  med  förtroende  för  samhällsinstitutioner.  

Framtida  forskning  

Sociala  medier  är  något  relativt  nytt  som  ger  möjlighet  till  interaktion  mellan  en  stor  mängd  

användare.  Det  är  oundvikligt  för  framtida  kommunikatörer  att  inte  använda  sig  av  samt  att  

utbilda  sig  i  området.  Framtida  forskning  är  ett  krav  för  att  förstå  mottagaren  och  bättre  kunna  

förutse  effekten  av  strategisk  kommunikation.  Strategisk  kommunikation  där  man  inte  kan  

göra  reliabla  förutsägelser  är  inte  strategiska.  Därför  kan  framtida  forskning  behövas  för  att  få  

en  ytterligare  förstående  för  den  moderna  kommunikationsplattformen  och  hur  kanaler  som  

sociala  medier  kan  påverka  individer  och  deras  åsikter.    

  

Enligt  social  identity  theory  så  påverkas  individer  kraftigt  av  vilken  grupp  de  tillhör  eller  

vilken  grupp  de  identifierar  sig  med.  Det  har  vid  flera  undersökningar  kommit  fram  till  att  

individer  justerar  sina  åsikter  efter  vad  de  uppfattar  att  gruppen  håller  för  åsikter.  

Undersökningar  skulle  kunna  göras  för  att  vidare  belysa  vilka  grupperingar  som  är  starkast  

och  hur  dessa  påverkar  en  individs  mediekonsumtion  och  innehåll  t.  ex  på  en  plattform  eller  

socialt  medie  med  individanpassade  funktioner  och  om  dessa  ytterligare  har  en  påverkan  på  

grupptillhörigheten.    

  

För  att  vidare  undersöka  de  effekter  som  en  nyhetskonsumtion  på  främst  sociala  medier  och  

en  nyhetskonsumtion  av  främst  traditionella  medier  har  skulle  undersökningar  kunna  göras  
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med  ett  striktare  urval.  Med  ett  urval  där  individer  som  enbart  använder  sociala  medier  för  att  

konsumera  nyheter,  och  individer  som  enbart  använder  traditionella  nyheter  undersöks.  Detta  

för  att  tydligt  kunna  undersöka  de  olika  gruppernas  åsikter  och  för  att  kunna  dra  tillförlitliga  

slutsatser  om  beteendet  och  vanorna  bland  de  olika  grupperna.  Samt  för  att  kunna  dra  

tydligare  slutsatserna  om  de  olika  medievanornas  effekter  på  åsikter.  

Ytterligare  forskning  skulle  kunna  genomföras  där  en  jämförelse  utförs  på  nyhetskällors  olika  

medium.  Flera  av  de  tidningsredaktioner  som  existerar  idag  har  både  en  fysisk  tryckt  version  

och  en  digital  hemsida  där  deras  innehåll  publiceras.  Det  vore  intressant  att  undersöka  hur  en  

utförlig  konsumtion  av  dessa  olika  versioner  påverkar  individers  tankar,  åsikter  och  

beteenden.  Möjligtvis  är  det  enklare  för  användare  att  undvika  oönskade  artiklar  och  åsikter  

digitalt  än  i  en  tryckt  tidning.  
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