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SOCIAL SAMMANHÅLLNING OCH  
MEDIEANVÄNDNING

JESPER STRÖMBÄCK

”Without shared experiences, a heterogeneous society will have a much more difficult 
time in addressing social problems… Common experiences, emphatically including the 
common experiences made possible by the media, provide a form of social glue”.

Cass Sunstein, 2007, sid. 6.

För att ett samhälle ska fungera krävs någon form av social sammanhållning. 
Det behövs för att det ska finnas något som binder samman människor som 

annars inte har några relationer till varandra, för att människor ska känna att de 
ingår i en helhet större än dem själva och för att människor ska kunna samarbeta 
för att nå gemensamma mål. Det i sin tur hänger samman med bland annat viljan 
att betala skatt och att följa olika lagar och regler.

I ljuset av bland annat globaliseringen, individualiseringen och den ökade mig-
rationen har det samtidigt rests nya farhågor om att den sociala sammanhållningen 
kan vara på väg att försvagas. Att socialdemokraterna inför valet 2014 upprepade 
att ”någonting håller på att gå sönder” i Sverige kan ses som ett uttryck för detta, 
liksom när den rödgröna regeringen våren 2015 gav sin första vårbudget titeln 
”Ett Sverige som håller ihop”. Internationellt har flera regeringar och policyor-
ganisationer som Världsbanken också tagit initiativ till att undersöka och stärka 
den sociala sammanhållningen (Colletta m.fl, 2001; Denham, 2001; Ruedin & 
D‘Amato, 2011).

Samtidigt som det finns en oro över att den sociala sammanhållningen kan 
vara på väg att försvagas finns det ingen enighet om vad social sammanhållning 
egentligen syftar på (Beauvais & Jenson, 2002; Bollen & Hoyle, 1990; Chan m.fl, 
2006; Levay, 2013). Inom litteraturen kan man hitta en rad olika definitioner. Lite 
förenklat kan man dock skilja mellan definitioner som betonar objektiva respektive 
subjektiva förhållanden. Medan definitioner som betonar objektiva förhållanden 
fokuserar på förekomsten av diverse objektivt existerande skiljelinjer mellan grup-
per i samhället syftar definitioner som betonar subjektiva förhållanden på hur 
människor upplever sig själva i förhållande till samhället i stort eller olika grupper 
i samhället. I det förra fallet tyder exempelvis ökade inkomstklyftor på minskad 
social sammanhållning, men ser man social sammanhållning som en fråga om hur 
människor ser på sig själva i relation till samhället har det större betydelse hur de 
skillnader som finns upplevs. Det kan exempelvis handla om i vilken utsträck-



Jesper Strömbäck

64

ning som inkomstskillnaderna – för att hålla fast vid det exemplet – upplevs som 
legitima eller inte.

Utgångspunkten för det här kapitlet är att social sammanhållning ytterst handlar 
om hur människor upplever sig själva i förhållande till samhället i stort och andra 
grupper i samhället (Chan m.fl, 2006; Friedkin, 2004). Objektiva förhållanden 
och skillnader mellan grupper är viktiga, både i sig och därför att de påverkar hur 
människor upplever sig själva i förhållande till andra och samhället, men i slutän-
dan är människors subjektiva upplevelser avgörande. Människor kan fästa störst 
vikt antingen vid det som förenar eller skiljer grupper åt, och det som har störst 
betydelse ur ett socialt, samhälleligt perspektiv är i vilken grad människor känner 
tillhörighet till och gemenskap med andra trots de olikheter som finns.

Ur det perspektivet kan ett samhälle präglat av stark subjektiv social samman-
hållning beskrivas som ett samhälle där människor känner gemenskap och tillit 
till varandra, där de upplevda avstånden och konflikterna mellan grupper är små, 
och där toleransen för olikheter är stor. Subjektiv social sammanhållning fungerar 
i den meningen som det kitt som håller samman i övrigt heterogena samhällen 
(jfr. Bollen & Hoyle, 1990; Chan m.fl, 2006; Levay, 2013).

En central fråga mot den bakgrunden är hur stark den subjektiva sociala sam-
manhållningen är i Sverige. En annan viktig fråga handlar om mediernas roll för 
den subjektiva sociala sammanhållningen. Medier utgör den i särklass viktigaste 
källan till information om allt som ligger bortom den egna vardagen (Shehata & 
Strömbäck, 2014), och via medier kan gemensamma referensramar formas för 
människor som annars inte har mycket gemensamt. Historiskt har medierna också 
varit viktiga för formandet av den ”föreställda gemenskap” som nationen utgör 
(Anderson, 1992). Det är därför tänkbart att det finns samband mellan människors 
medieanvändning och hur de upplever sig själva i förhållande till samhället och 
olika grupper i samhället.

Mot den här bakgrunden är syftet med det här kapitlet att undersöka den 
subjektiva sociala sammanhållningen i Sverige, hur den skiljer sig mellan olika 
grupper och vilka samband som finns mellan människors mediekonsumtion och 
den subjektiva sociala sammanhållningen.

Social sammanhållning: känslan av att höra till samhället

Samtidigt som det råder bred enighet om att social sammanhållning är viktig för att 
ett samhälle ska fungera är det inte självklart hur graden av social sammanhållning 
ska mätas. Inom den del av forskningen som definierar social sammanhållning 
som en fråga om hur människor upplever sig själva i förhållande till samhället och 
olika grupper i samhället har flera olika mått använts. Ett vanligt mått är graden av 
social tillit, vilken handlar om i vilken utsträckning som människor anser att man 
kan lita på ”människor i allmänhet”. Här visar forskning att Sverige i internationell 
jämförelse präglas av en både hög och stabil grad av social tillit (Green & Janmaat, 
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2011; Oskarson & Rothstein, 2012; Trägårdh m.fl, 2013, se även Sören Holmberg 
och Bo Rothsteins kapitel i denna volym).

Andra mått som ibland används handlar om i vilken grad som människor känner 
sig som en del av samhället och hur stora spänningar man upplever mellan olika 
grupper. Detta har undersökts av bland annat EU-kommissionen (2010), och 
resultaten pekar på att Sverige präglas av en jämförelsevis hög grad av social sam-
manhållning. Exempelvis var det 8 procent som upplevde sig ”stå utanför samhäl-
let”, vilket kan jämföras med ett EU-genomsnitt på 15 procent. På likartat sätt var 
det 19 procent av svenskarna som upplevde stora spänningar mellan ”fattiga” och 
”rika”, vilket kan jämföras med ett EU-genomsnitt på 32 procent.

Av dessa studier skulle man kunna dra slutsatsen att den sociala sammanhållningen 
överlag är stark i Sverige (Framtidskommissionen, 2013; Levay, 2013). Samtidigt 
är både antalet studier och antalet indikatorer som har använts begränsat, varför 
det finns skäl att undersöka frågan närmare.

Subjektiv social sammanhållning omfattar både kognitiva och affektiva element: 
det handlar både om hur man tänker och hur man känner och upplever situationen. 
Utifrån det kommer den subjektiva sociala sammanhållningen i den här studien 
att undersökas genom två breda frågor. Den första tar fasta på att subjektiv social 
sammanhållning handlar om i vilken grad som människor känner sig inkluderade 
i samhället. Den försöker fånga det affektiva elementet av social sammanhållning 
och undersöks genom att människor fick ta ställning till två påståenden: ”Jag 
känner mig som en del av det svenska samhället” och ”Jag känner att jag behövs i 
det svenska samhället”. Svaren redovisas i tabell 1.

Tabell 1 Upplevelsen av att tillhöra och behövas i samhället (procent)

 Jag känner mig som en del Jag känner att jag behövs 
 av det svenska samhället i det svenska samhället

Instämmer helt 72 54
Instämmer delvis 22 33
Instämmer knappast  4  9
Instämmer inte alls  2  4
Procent 100 100
Antal svar 1670 1657

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Svarsal-
ternativen är Instämmer inte alls, Instämmer knappast, Instämmer delvis och Instämmer helt. 
Basen utgörs av de som har svarat på hela frågan. Procent avrundade till närmast hela tal.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.

Att göra nivåskattningar är alltid vanskligt, särskilt när det finns en brist på studier 
som använder samma mätinstrument. Det är också högst sannolikt att det finns 
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Tabell 2 Upplevelsen av att inte tillhöra och behövas i samhället (procent).

 Jag känner mig inte  Jag känner inte att 
 som en del av det jag behövs i det 
 svenska samhället svenska samhället

Alla 6 13

Kön
 Man 5 13
 Kvinna 7 13

Ålder
 16–29 år 12 23
 30–49 år 6 10
 50–64 år 4 8
 65–85 år 5 16

Medborgare
 Sverige 5 12
 Annat land 20 23
 Både Sverige och annat land 9 12

Utbildning
 Låg utbildning 9 20
 Medellåg utbildning 6 13
 Medelhög utbildning 6 13
 Hög utbildning 3 9

Årsinkomst hushåll
 Max 300 000 9 22
 301 000–700 000 4 11
 Mer än 700 000 3 6

Boende
 Ren landsbygd 9 14
 Mindre tätort 7 17
 Stad eller större tätort 4 12
 Stockholm, Göteborg, Malmö 6 11

Partisympati
 Vänsterpartiet 5 17
 Socialdemokraterna 5 11
 Centerpartiet 3 7
 Folkpartiet 0 10
 Moderaterna 1 8
 Kristdemokraterna 6 10
 Miljöpartiet 5 12
 Sverigedemokraterna 16 22

Kommentar: Basen utgörs av de som har svarat på hela frågorna. Procent avrundade till när-
mast hela tal.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.
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ett samband mellan viljan att delta i enkätundersökningar och känslan att vara en 
del av och behövas i samhället, vilket innebär att resultaten troligen överskattar 
den subjektiva sociala sammanhållningen. Med den reservationen visar resulta-
ten att det är en minoritet bland de svarande som inte känner sig som en del av 
samhället (6 procent) och som känner att de inte behövs i det svenska samhället 
(13 procent). Samtidigt som det är en större andel som känner att de inte behövs 
i det svenska samhället än som inte känner sig som en del av det råder det en 
tydlig samvariation mellan svaren (Pearson’s r = .55). På så vis tycks svaren bilda 
en perceptuell utanförskapsdimension.

En närmare analys av vilka grupper det är som inte känner att de är en del av 
eller behövs i det svenska samhället visar att det finns några mönster. När det gäller 
att inte känna sig som en del av det svenska samhället gäller det i högre grad den 
yngsta åldersgruppen, de som är medborgare i ett annat land eller har dubbelt 
medborgarskap, de som är lågutbildade och låginkomsttagare, de som bor på ren 
landsbygd samt de som sympatiserar med Sverigedemokraterna. När det gäller att 
inte känna att man behövs i det svenska samhället gäller det i högre grad den yngsta 
och den äldsta åldersgruppen, de som är medborgare i ett annat land, de som är 
lågutbildade och låginkomsttagare, de som bor i mindre tätort samt sympatisörer 
med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet (tabell 2).

Social sammanhållning: känslan av samhörighet med olika grupper

Den andra frågan tar fasta på att en viktig aspekt av den subjektiva sociala sam-
manhållningen handlar om den upplevda samhörigheten med andra människor, och 
i synnerhet med dem som tillhör andra grupper än vad man själv gör. Människor 
och deras identiteter är mångdimensionella och varje individ har i regel en mängd 
olika identiteter, mer eller mindre centrala för den egna jag-uppfattningen. När 
det gäller andra kan man fästa störst vikt vid det som förenar eller det som skiljer 
människor åt. Att dela in människor i ”vi” och ”dom” är ett mänskligt drag, och 
forskning visar att människor har en tendens att söka sig till dem som liknar dem 
själva (McPherson m.fl, 2001). Den tendensen kan samtidigt vara mer eller mindre 
stark och ”vi-et” kan vara mer eller mindre inkluderande eller exkluderande.

För att undersöka den här dimensionen av subjektiv social sammanhållning 
ställdes respondenterna inför frågan om i vilken grad som man känner samhörig-
het med människor som i olika avseenden tillhör andra grupper än vad man själv 
gör, till exempel med avseende på ekonomisk ställning, sexuell läggning och etnisk 
bakgrund. Frågan syftar till att fånga både de affektiva och de kognitiva elementen 
av subjektiv social sammanhållning. Med samma reservation som tidigare, att det 
alltid är svårt att göra nivåskattningar och särskilt när det inte går att jämföra svaren 
med andra studier, så redovisas svaren i tabell 3.



Jesper Strömbäck

68

Tabell 3 Upplevd samhörighet med olika grupper i samhället (procent).

   Inte Ganska Mycket 
I vilken utsträckning känner du Ingen särskilt stor stor 
samhörighet med följande grupper i sam- stor sam- sam- sam-  Antal i 
samhället? Människor som… hörighet hörighet hörighet hörighet Procent svar

– har en helt annan utbildning än jag 5 20 65 10 100 1 616
–  har en helt annan ekonomi än jag 7 33 54 6 100 1 616
–  har helt andra politiska åsikter än jag 7 33 53 7 100 1 609
–  har en annan sexuell läggning än jag 17 27 45 11 100 1 612
–  har en annan religion än jag 13 32 48 7 100 1 605
–  har helt annan etnisk bakgrund än jag 10 36 47 7 100 1 613
–  har en helt annan livsstil än jag 9 41 44 6 100 1 613
–  kommer från en annan kultur än jag 12 39 43 6 100 1 612

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning känner du samhörighet med följande grupper 
i det svenska samhället? Svarsalternativen är Människor som… har en helt annan ekonomi än 
jag, har helt annan etnisk bakgrund än jag, kommer från en helt annan kultur än jag, har en helt 
annan utbildning än jag, har en annan sexuell läggning än jag, har helt andra politiska åsikter än 
jag, har en helt annan livsstil än jag, har en annan religion än jag. Basen utgörs av de som har 
svarat på hela frågan. Procent avrundade till närmast hela tal.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.

Resultaten visar att graden av samhörighet med människor som tillhör andra 
grupper än vad man själv gör skiljer sig mellan olika grupper bland de svarande. 
De grupper som flest känner samhörighet med utgörs av de som har en helt annan 
utbildning, en helt annan ekonomi och andra politiska åsikter än vad man själv 
har. De grupper som flest känner minst samhörighet med utgörs av de som har 
en annan religion, en annan etnisk bakgrund, en annan livsstil och som kommer 
från en annan kultur än vad man själv gör.

En faktoranalys visar att svaren faller inom en och samma dimension, vilken 
förklarar 58 procent av variansen. Det gör det möjligt att bygga ett ”samhörig-
hetsindex” som fångar graden av samhörighet med grupper som skiljer sig från 
hur man själv är (Cronbach’s alpha = .90). Indexet sträcker sig från 0 (ingen sam-
hörighet med någon av grupperna) till 24 (mycket stor samhörighet med samtliga 
grupper), med ett medelvärde på 12,5 (standardavvikelse 4,6). I tabell 4 redovisas 
medelvärdet för olika grupper i befolkningen.
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Tabell 4 Graden av samhörighet med grupper som skiljer sig från den egna 
personen (genomsnittligt indexvärde, 0–24)

 Samhörighetsindex

Alla 12,5

Kön*
 Man 11,8
 Kvinna 13,0

Ålder*
 16–29 år 13,9
 30–49 år 13,4
 50–64 år 12,6
 65–85 år 10,6

Medborgare
 Sverige 12,5
 Annat land 11,8
 Både Sverige och annat land 11,5

Utbildning*
 Låg utbildning  9,4
 Medellåg utbildning 12,3
 Medelhög utbildning 13,2
 Hög utbildning 13,7

Årsinkomst hushåll*
 Max 300 000 11,3
 301 000–700 000 12,7
 Mer än 700 000 13,7

Boende*
 Ren landsbygd 11,6
 Mindre tätort 11,9
 Stad eller större tätort 12,6
 Stockholm, Göteborg, Malmö 13,4

Partisympati*
 Vänsterpartiet 13,4
 Socialdemokraterna 12,0
 Centerpartiet 13,1
 Folkpartiet 12,9
 Moderaterna 12,7
 Kristdemokraterna 12,9
 Miljöpartiet 13,8
 Sverigedemokraterna  9,7

Kommentar: Basen utgörs av de som har svarat på hela frågorna. *Indikerar att skillnaderna 
mellan grupperna är statistiskt signifikanta (one-way Anova) på åtminstone 0,05-nivån.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.



Jesper Strömbäck

70

Resultaten visar att graden av samhörighet med människor som skiljer sig från 
hur man själv är varierar mellan grupper bland de svarande. Exempelvis känner 
män mindre samhörighet än kvinnor, äldre mindre samhörighet än yngre, låg-
utbildade mindre samhörighet än högutbildade samtidigt som låginkomsttagare 
känner mindre samhörighet än höginkomsttagare. På samma sätt känner de som 
är medborgare i ett annat land eller har dubbelt medborgarskap mindre samhörig-
het än de som är födda i Sverige, samtidigt som de som bor på ren landsbygd eller 
i mindre tätort känner mindre samhörighet än de som bor i större tätorter eller 
någon av Sveriges tre storstäder. Vad gäller partisympati är det framförallt tydligt 
att sverigedemokrater känner mindre samhörighet med människor som skiljer 
sig från hur de själva är, medan det omvända gäller framförallt miljöpartister och 
vänsterpartister.

Om man utgår från indexet innebär ett indexvärde på mindre än 9 att man 
inte känner någon eller inte särskilt stor samhörighet med någon av de grupper 
av människor som ingår i frågan. Av de svarande har 20 procent ett indexvärde 
lägre än 9. Det kan relateras till de 6 procent bland de svarande som inte känner 
sig som en del av det svenska samhället och de 13 procent som inte känner att de 
behövs i det svenska samhället. Talande nog är det 12 respektive 21 procent bland 
dem som känner en låg grad av samhörighet (indexvärde < 9) som inte känner sig 
som en del av, respektive att de behövs, samhället. Vilket mått som är den bästa 
indikatorn på social sammanhållning kan diskuteras, men resultaten visar att det 
finns en grupp människor i Sverige som befinner sig i perceptuellt utanförskap. I 
den mån de som befinner sig i perceptuellt utanförskap är mindre benägna att delta 
i enkätundersökningar underskattar resultaten sannolikt det verkliga perceptuella 
utanförskapet.

Medierna och den sociala sammanhållningen

Redan på 1920-talet konstaterade Walter Lippman att medierna har en avgörande 
betydelse för våra bilder av allt sådant som ligger bortom den egna vardagen och de 
egna erfarenheterna (Lippman, 1997). Sedan dess har forskning visat att medierna 
kan ha stort inflytande över bland annat vilka frågor människor anser är viktigast 
och över hur människor uppfattar verkligheten (McCombs m.fl, 2011; Strömbäck, 
2014). Inom nationalismforskningen har mediernas betydelse också lyfts fram som 
en viktig aspekt av formandet av den ”föreställda gemenskap” som nationen utgör 
(Anderson, 1992; Billig, 1995).

Medierna och mediekonsumtionen kan tänkas påverka den subjektiva sociala 
sammanhållningen på flera olika sätt. Genom exponering för samma eller likartade 
medier och medieinnehåll kan gemensamma referensramar formas, vilket kan bidra 
till starkare subjektiv social sammanhållning. Omvänt kan en allt mer fragmenterad 
mediekonsumtion tänkas bidra till försvagad social sammanhållning. Även vilken 
typ av medieinnehåll man exponerar sig för kan ha betydelse. Om man exempelvis 



Social sammanhållning och medieanvändning

71

exponerar sig för mycket nyheter om brott och olyckor kan det tänkas bidra till att 
kultivera verklighetsuppfattningar enligt vilka världen är en farlig plats där man 
inte kan vara nog försiktig (Shanahan & Morgan, 1999). På en mer generell nivå 
kan det antas att medierna har betydelse för hur människor ser på de grupper av 
människor som man inte har särskilt stora direkta, egna erfarenheter av.

Med det sagt finns det i princip ingen forskning som handlar om sambanden 
mellan medieanvändning och de aspekter av social sammanhållning som den här 
studien handlar om. Det är därför inte självklart vilka samband som ska förväntas. 
Det är inte heller självklart vilka typer av medier och medieutbud som kan antas 
vara viktigast. Nyheter i all ära, men det är fullt möjligt att populärkulturella pro-
gram som exempelvis Melodifestivalen är lika viktiga för den subjektiva sociala 
sammanhållningen som Rapport, även om inga program nuförtiden når samma 
breda genomslag Hylands hörna en gång i tiden gjorde. Det är inte heller säkert 
att det är mängden exponering för olika typer av medier har störst betydelse: det 
kan också vara så att det som har störst betydelse är vilka specifika typer av med-
ieinnehåll som människor exponerar sig för. Till sist är det inte heller självklart i 
vilken riktning eventuella samband går, det vill säga vad som ska tolkas som orsak 
respektive verkan. De analyser som följer ska därför ses som de första, preliminära 
och explorativa analyserna.

De två beroende variablerna kommer att utgöras av ett ”utanförskapsindex” som 
bygger på i vilken utsträckning man känner sig som en del av och som att man 
behövs i samhället och det ”samhörighetsindex” som bygger på i vilken utsträckning 
man känner samhörighet med människor som tillhör andra grupper än vad man 
själv gör. Utanförskapsindexet går från 0–6 med ett medelvärde på 5, och högre 
värden indikerar att man i större utsträckning känner sig som en del av och som 
att man behövs i det svenska samhället. Samhörighetsindexet går från 0–24 med 
ett medelvärde på 12,5, och högre värden indikerar att man i större utsträckning 
känner samhörighet med människor som tillhör andra grupper än den egna. De 
oberoende variablerna utgörs av i vilken utsträckning man följer en rad specifi-
cerade nyhetsmedier i deras traditionella former. Resultaten redovisas i tabell 5.

När det gäller utanförskapsindexet visar resultaten genomgående lägre indexvärde, 
det vill säga en högre grad av perceptuellt utanförskap, bland dem som sällan eller 
aldrig tar del av de olika medierna. Detta tyder på att nyhetsundvikare (Blekesaune 
m.fl, 2010; Strömbäck m.fl, 2013) präglas av en högre grad av perceptuellt utan-
förskap än de som regelbundet följer olika nyhetsmedier. Det enda undantaget 
utgörs av kvällstidningsläsning på papper, men de skillnaderna är inte signifikanta. 
Vad som är orsak och verkan går dock inte att avgöra.
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Tabell 5 Mediekonsumtion, utanförskapsindex och samhörighetsindex

  Utanförskapsindex Samhörighetsindex 
  (indexvärde 0–6) (indexvärde, 0–24)

Lokala nyheter i P4 a b

 Dagligen 5,1 11,0
 5–6 dagar/vecka 5,0 11,8
 3–4 dagar/vecka 5,2 12,8
 1–2 dagar/vecka 5,1 13,1
 Mer sällan 5,2 13,4
 Aldrig 4,7 13,4

Ekonyheterna i radion a b

 Dagligen 5,2 11,8
 5–6 dagar/vecka 5,1 12,7
 3–4 dagar/vecka 5,2 13,1
 1–2 dagar/vecka 5,2 13,2
 Mer sällan 5,1 12,7
 Aldrig 4,6 13,0

Aktuellt/Rapport i SVT a b

 Dagligen 5,2 11,5
 5–6 dagar/vecka 5,2 12,8
 3–4 dagar/vecka 5,1 13,0
 1–2 dagar/vecka 5,0 13,5
 Mer sällan 4,8 13,6
 Aldrig 4,2 13,1

Regionala nyheter i SVT a b

 Dagligen 5,1 11,4
 5–6 dagar/vecka 5,2 12,0
 3–4 dagar/vecka 5,1 13,0
 1–2 dagar/vecka 5,0 13,1
 Mer sällan 4,9 13,7
 Aldrig 4,3 13,7

TV4 Nyheterna a b

 Dagligen 5,1 11,5
 5–6 dagar/vecka 5,1 12,6
 3–4 dagar/vecka 5,1 12,8
 1–2 dagar/vecka 5,0 13,0
 Mer sällan 5,0 13,3
 Aldrig 4,4 12,9

Morgontidning papper a b

 Dagligen 5,2 11,9
 5–6 dagar/vecka 5,1 12,7
 3–4 dagar/vecka 5,1 12,9
 1–2 dagar/vecka 5,0 13,3
 Mer sällan 4,9 13,2
 Aldrig 4,7 12,9

Forts.
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Tabell 5 Forts.

  Utanförskapsindex Samhörighetsindex 
  (indexvärde 0–6) (indexvärde, 0–24)

Aftonbladet papper
 Dagligen 5,1 11,9
 5–6 dagar/vecka 4,2 10,2
 3–4 dagar/vecka 4,9 11,6
 1–2 dagar/vecka 4,9 11,7
 Mer sällan 5,1 12,6
 Aldrig 5,0 12,8

Expressen papper b
 Dagligen 5,0 11,3
 5–6 dagar/vecka 5,1 13,7
 3–4 dagar/vecka 4,8 10,9
 1–2 dagar/vecka 5,1 11,5
 Mer sällan 5,0 12,2
 Aldrig 5,0 12,8

Kommentar: Basen utgörs av de som har svarat på hela frågan. a och b indikerar att skillnaderna 
(one-way Anova) vad gäller utanförskapsindex respektive samhörighetsindex är statistiskt signi-
fikanta på åtminstone 0,05-nivån.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.

När det gäller samhörighetsindexet visar resultaten ett i huvudsak motsatt mönster. 
Med undantag för kvällstidningarna hittar vi de lägsta indexvärdena, det vill säga 
en längre grad av upplevd samhörighet med människor som tillhör olika grupper 
som skiljer sig från den egna, bland dem som dagligen tar del av de olika medierna. 
Även om resultaten i flera fall uppvisar ett kurvlinjärt snarare än linjärt mönster 
tyder detta på att flitig konsumtion av traditionella nyhetsmedier inte tycks gå 
hand i hand med att känna samhörighet med olika andra grupper. Återigen går 
det inte att säga vad som är orsak och verkan. Även om det finns en samvariation 
mellan utanförskaps- och samhörighetsindexet (Pearson’s r = .217) tycks de båda 
indexen därmed utgöra olika dimensioner.

Som ett ytterligare empiriskt test har jag även undersökt sambanden mellan 
utanförskaps- och samhörighetsindexet och konsumtionen av nyheter via Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, någon lokal morgontidning, Sveriges Radio, Sveriges 
Television, Aftonbladet, Expressen, sociala medier samt Flashback online. Resul-
taten redovisas i tabell 6.
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Tabell 6 Mediekonsumtion online, utanförskapsindex och samhörighetsindex

  Utanförskapsindex Samhörighetsindex 
  (indexvärde 0–6) (indexvärde, 0–24)

Dagens Nyheter på internet a b

 Dagligen 5,3 13,5
 5–6 dagar/vecka 5,1 13,5
 3–4 dagar/vecka 5,0 13,0
 1–2 dagar/vecka 5,1 13,5
 Mer sällan 5,2 13,7
 Aldrig 4,9 12,2

Svenska Dagbladet på internet a b

 Dagligen 5,0 12,8
 5–6 dagar/vecka 5,3 13,0
 3–4 dagar/vecka 5,1 13,5
 1–2 dagar/vecka 5,1 13,1
 Mer sällan 5,3 13,9
 Aldrig 4,9 12,5

Någon lokal morgontidning på internet a b

 Dagligen 5,1 12,4
 5–6 dagar/vecka 5,2 13,5
 3–4 dagar/vecka 4,9 12,3
 1–2 dagar/vecka 5,3 13,5
 Mer sällan 5,0 13,4
 Aldrig 4,9 12,5

Sveriges Radio på internet a
 Dagligen 5,2 12,8
 5–6 dagar/vecka 5,1 13,9
 3–4 dagar/vecka 4,9 13,1
 1–2 dagar/vecka 5,2 13,2
 Mer sällan 5,1 13,2
 Aldrig 4,9 12,8

Sveriges Television på internet a b

 Dagligen 5,1 11,8
 5–6 dagar/vecka 5,4 12,7
 3–4 dagar/vecka 5,0 13,5
 1–2 dagar/vecka 5,2 13,0
 Mer sällan 5,2 13,6
 Aldrig 4,9 12,6

Sociala medier på internet b
 Dagligen 5,1 14,1
 5–6 dagar/vecka 4,9 13,4
 3–4 dagar/vecka 5,2 13,1
 1–2 dagar/vecka 5,0 13,8
 Mer sällan 5,0 13,1
 Aldrig 5,0 11,7

Forts.
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Tabell 5 Forts.

  Utanförskapsindex Samhörighetsindex 
  (indexvärde 0–6) (indexvärde, 0–24)

Flashback på internet a b

 Dagligen 3,4 11,9
 5–6 dagar/vecka 4,4 12,8
 3–4 dagar/vecka 5,0 13,2
 1–2 dagar/vecka 4,8 12,2
 Mer sällan 5,2 13,9
 Aldrig 5,0 12,7

Aftonbladet på internet a b

 Dagligen 5,1 13,3
 5–6 dagar/vecka 5,0 13,0
 3–4 dagar/vecka 5,0 13,1
 1–2 dagar/vecka 4,9 12,7
 Mer sällan 5,2 12,9
 Aldrig 4,9 11,7

Expressen på internet a b

 Dagligen 4,9 12,8
 5–6 dagar/vecka 4,9 13,6
 3–4 dagar/vecka 5,1 13,5
 1–2 dagar/vecka 4,8 12,7
 Mer sällan 5,2 13,1
 Aldrig 5,0 12,3

Kommentar: Basen utgörs av de som har svarat på hela frågan. a och b indikerar att skillnaderna 
(one-way Anova) vad gäller utanförskapsindex respektive samhörighetsindex är statistiskt signi-
fikanta på åtminstone 0,05-nivån.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014.

För att börja med utanförskapsindexet visar resultaten signifikanta skillnader bero-
ende på hur man ofta man tar del av de olika medierna online vad gäller samtliga 
medier utom sociala medier. I flera fall är värdet lägst bland dem som aldrig tar 
del av de olika medierna online, men några andra tydliga mönster är svåra att 
utläsa. Ett påtagligt undantag utgörs dock av Flashback, där värdet på indexet är 
absolut lägst bland dem som dagligen tar del av Flashback och högst bland dem 
som ”mer sällan” gör det.

När det gäller samhörighetsindexet visar resultaten signifikanta skillnader bero-
ende av hur ofta man tar del av samtliga medier online utom Sveriges Radio. Delvis 
i motsats till vad gäller användningen av de olika medierna i deras traditionella 
format visar resultaten att den upplevda samhörigheten med grupper som skiljer 
sig från den man själv tillhör tenderar att vara lägst bland dem som aldrig (Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, sociala medier, Aftonbladet, Expressen) använder sig 
av de olika medierna online. Återigen utgör dock Flashback ett påtagligt undan-
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tag: där är den upplevda samhörigheten lägst bland dem som dagligen använder 
Flashback och högst bland dem som ”mer sällan” gör det.

Dessa resultat tyder sammantaget på att sambanden mellan perceptuellt utan-
förskap och upplevd samhörighet med människor som tillhör grupper som skiljer 
sig från den egna å ena sidan, och användning av olika medier på olika plattformar 
å den andra, är komplexa. De illustrerar därmed att det inte bara handlar om hur 
ofta man tar del av olika nyhetsmedier eller sajter: det kan också ha betydelse vilken 
plattform man använder för att ta del av dem. Det i sin tur illustrerar att det innehåll 
eller de genrer man exponerar sig för troligen har betydelse, men också att det kan 
finnas olika skäl till varför människor antingen exponerar sig väldigt mycket eller 
inte alls för olika typer av nyhetsmedier eller sajter. För att ta ett par exempel kan 
det tänkas att man exempelvis följer nyheterna i SVT dagligen antingen därför att 
man är mycket politiskt intresserad eller därför att det är en rutin eller ett sätt att 
fördriva tiden. Omvänt kan det tänkas att skälet till varför någon i princip aldrig 
tar del av ett visst nyhetsmedium kan vara såväl ointresse som att man väljer att 
ta del av andra nyhetsmedier i stället. Det kan också tänkas att man tar del av ett 
visst medium online antingen som alternativ eller som komplement till att följa 
det i dess traditionella format.

Som ett sista empiriskt test och för att undersöka hur olika faktorer samvarierar 
har jag gjort två regressionsanalyser med utanförskapsindexet respektive sam-
hörighetsindexet som beroende variabler. Av utrymmesskäl fokuserar jag här på 
resultaten vad gäller medierna, och de visar att det finns få signifikanta samband 
mellan mediekonsumtion, perceptuellt utanförskap och upplevd samhörighet efter 
kontroll för kön, ålder, medborgarskap, årsinkomst, boende och partisympati. När 
det gäller utanförskapsindexet finns det ett positivt samband (.06) med konsum-
tion av Ekonyheterna i radion och ett negativt samband (– .10) med konsumtion 
av Expressen online, men båda är svaga. När det gäller samhörighetsindexet finns 
det negativa samband med konsumtion av lokala nyheter i P4 (– .24) och av 
Aftonbladet på papper (– .46) och ett positivt samband med att ta del av nyheter 
via sociala medier (.27). I övriga fall är sambanden inte signifikanta efter kontroll 
för kön, ålder, medborgarskap, utbildning, inkomst, boende och partisympati.

Social sammanhållning, perceptuellt utanförskap och upplevd samhörighet

Trots att den dagliga politiska debatten ofta handlar om problem och brister i 
samhället så är Sverige i internationell jämförelse ett land som bland annat präglas 
av en väl fungerande demokrati, låg korruption, en hög grad av ekonomisk jämlik-
het och ett högt mänskligt välstånd (Framtidskommissionen, 2013). Detta brukar 
ibland beskrivas som ett resultat av eller uttryck för den ”nordiska modellen” för 
social sammanhållning, vilken bland annat utmärks av generella välfärdssystem och 
en stark tilltro till individuell frihet, jämlikhet och solidaritet (Green & Janmaat, 
2011; Levay, 2013). I en politisk kultur präglad av detta förutsätts det att politi-
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ken ska vara inkluderande och att utanförskap alltid är problematiskt. Politiska 
slagord som ”alla behövs” (Moderaterna) och ”alla ska med” (Socialdemokraterna) 
signalerar också en inkluderande ambition.

Trots det visar detta kapitel att det finns en grupp människor som inte känner sig 
som en del av samhället och som att de inte behövs i samhället. Med reservation 
för att man alltid ska vara försiktig med nivåskattningar tyder resultaten på att 
runt 20 procent av de svarande upplever ingen eller inte särskilt stor samhörighet 
med människor som tillhör andra grupper än dem själva. I den meningen fäster 
de större vikt vid vad som skiljer människor åt än vad som förenar dem. Det är 
framförallt vanligt bland grupper som i relativ mening skulle kunna beskrivas 
som mindre resursstarka: lågutbildade, låginkomsttagare och människor som bor 
på landsbygd. Det är också vanligare bland sympatisörer till Sverigedemokrater. 
Dessa resultat illustrerar att även om social sammanhållning ytterst handlar om 
hur människor upplever sig själv i förhållande till andra och samhället i stort så 
finns det samband mellan vad som kan beskrivas som objektiva och subjektiva 
förhållanden (Framtidskommissionen, 2013; Green & Janmaat, 2011). Att följa 
upp detta och närmare analysera förklaringar till varför vissa befinner sig i ett per-
ceptuellt utanförskap och varför vissa känner en lägre grad av samhörighet med 
människor som skiljer sig från hur de själva är – och vad det betyder för den sociala 
sammanhållningen i stort – är en viktig uppgift för fortsatt forskning.

När det gäller mediernas betydelse visar resultaten inga entydiga eller lättför-
klarliga samband mellan konsumtionen av olika nyhetsmedier i deras traditionella 
eller digitala format och i vilken grad människor känner samhörighet med andra 
eller att de utgör en del av och behövs i samhället. De multivariata analyserna 
visar också att de flesta sambanden mellan medieanvändning och perceptuellt 
utanförskap respektive upplevd samhörighet inte är signifikanta efter kontroll 
för olika socioekonomiska faktorer. Det behöver inte betyda att medierna saknar 
betydelse, utan kan också förklaras av att socioekonomiska eller andra faktorer 
har större betydelse, av att de mått på mediekonsumtion som har använts är för 
fokuserade på hur mycket människor exponerar sig för olika nyhetsmedier snarare 
än på vilka typer av medieinnehåll som de tar del av, eller av hur konsumtionen 
av olika nyhetsmedier i deras traditionella eller digitala plattformar samvarierar. 
Här behövs det mer forskning för att förstå och kunna förklara mediernas och 
medieanvändningens betydelse för den subjektiva sociala sammanhållningen.

På sikt finns det skäl som talar för att en fortsatt fragmentering av mediekonsum-
tionen kan leda till såväl färre gemensamma referensramar som fler filterbubblor 
(Pariser, 2011), vilket i sin tur kan få negativa följder för den subjektiva sociala 
sammanhållningen på en aggregerad nivå. Det förstärks av att människor har en 
tendens att föredra information som bekräftar de egna åsikterna och verklighets-
uppfattningarna (Lodge & Taber, 2013) och av att algoritmer allt mer styr och 
individualiserar vad vi exponeras för när vi konsumerar nyheter och annat innehåll 
digitalt (Pariser, 2011). Även om den här studien inte visar några entydiga eller 
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lättförklarliga samband mellan mediekonsumtion, perceptuellt utanförskap och 
upplevd samhörighet med andra grupper finns det därför starka skäl att fortsätta 
undersöka mediernas betydelse för den subjektiva sociala sammanhållningen.
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