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Abstract  
The actualization of fake news in the media has led to a widespread debate concerning the trust 

and mistrust of different news medias and their content. What differences in individual trust can 

be traced when analyzing the Swedish people’s attitudes regarding media? Lots of researchers 

have presented different theories to explain why political trust differ. This study on the other 

hand has the ambition to analyze whether media trust has a significant effect on political trust.  

Regarding the upcoming general election in Sweden the autumn of 2018, the connection between 

media trust and political trust is a current and interesting subject. Especially concidering the 

knowledge that democracy and how it works is dependent on political trust. This study analyses 

the relationship between media trust and political trust and concludes that the phenomena has a 

strong positive correlation that is also growing stronger over time. Additionally, the study brings 

out media trust as a strong factor for political trust in comparison to other established theories 

about how political trust can be explained.  
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1 Inledning  

I december 2017 kvalificerade begreppen alternativa fakta och fejkade nyheter (fake-news) in i 

Svenska språkrådets nyordslista för 2017 (Institutet för språk och folkminnen 2017). I en tid av 

ökad kritik mot media och dess presentation av fakta kan det vara svårt att veta vad som är 

sanning och osanning i nyhetsflödet. Det har skapats en osäkerhet kring om det verkligen går att 

lita på det som skrivs och sägs i dagspress, radio och TV. Vem är det egentligen som väljer ut 

vilken information som ska nå oss och hur vinklas informationen för att vi ska ta till oss den på 

olika sätt? 

Inför, under och efter presidentvalet i USA där Trump gick segrande ur valet har fake news varit 

det stora slagordet. Spekulationer och rykten blandat med kvalitativa faktagranskade, nyheter har 

kritiserats och pekats ut som just fake-news, inte minst av presidenten själv. President Trump 

publicerade i januari 2018 genom sitt twitterkonto en lista där han tillkännagav de, enligt honom 

själv, mest lögnaktiga medierna. Flera av de största nyhetsmedierna i USA är de som toppar den 

så kallade fake-news listan. Bland andra New York Times och CNN (Gerdfeldter 2018).  

Misstankarna om medias vinklade nyhetspubliceringar har dock inte enbart handlat om att de är 

ämnade för att smutskasta enskilda individer. Från flera håll, bland annat från 

underrättelsemyndigheterna i USA, hörs spekulationer kring att otillåten inblandning av media 

har påverkat presidentvalets utfall, vilket lett till stor skepticism om valet utförts på rätt sätt. 

Uppfattningar om detta som ett hot mot den representativa demokratin växer. Kan media i så pass 

hög utsträckning påverka hur vi ser på våra politiska aktörer och institutioner och på det sättet 

påverka utfallet i val? Hur kommer media i så fall påverka utvecklingen i det svenska 

riksdagsvalet hösten 2018? (Arenander 2017).  

I USA har förtroendet för nyhetsmedia varit på nedgång i flera år. Misstroendet tillsammans med 

den enorma fake-news vågen kan ses som paradoxalt i förhållande till att mediekonsumtionen 

faktiskt ökar. I en amerikansk studie från 2017 ”’My’ media versus ’the’ media” undersöks 

förtroendet för nyhetsmedia. Resultatet visar på att förtroendet varierar beroende på vilket media 

som efterfrågas. Medan de flesta amerikaner är skeptiska till nyhetsmedia i allmänhet, är 

betydligt färre skeptiska när de blir tillfrågade om den nyhetsmedia de själva använder oftast. 
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Studien visar också på tydliga skillnader mellan partitillhörighet och förtroendet för nyhetsmedia. 

Allmänt sett är republikaner mer skeptiska till media än vad demokrater är (endast 8 % av 

republikanerna beskriver media som ”väldigt korrekt” i jämförelse med demokraternas 31 %). 

Om de däremot blir tillfrågade om den media de själva väljer att använda ökar denna siffra 

markant för republikanerna som då landar likvärdigt med demokraterna, på omkring 40 %. 

Tydliga skillnader framkommer även mellan republikaner och demokrater för vilka nyhetskanaler 

som anses vara mest pålitliga. Medan republikaner i betydligt högre utsträckning litar på Fox 

news, litar demokrater mer på innehållet som CNN presenterar (American Press Institute 2017). 

Den amerikanska studien i sin helhet visar på en politisering vad gäller media och 

mediekonsumtion då mycket av variationen i förtroende för media kan förklaras med politiska 

skillnader. Detta leder vidare till frågan om hur medieförtroendet ur ett politiskt perspektiv skulle 

se ut om den placeras i en svensk kontext.   

Sedan år 1986 har SOM-institutet vid Göteborgs universitet utfört undersökningar ämnade att 

mäta svenskars förtroende för såväl media som olika samhällsinstitutioner. Under åren har därför 

ett brett statistiskt underlag kunnat samlas in vilket möjliggör granskning av svenska folkets 

förtroendeutveckling över tid. Tack vare detta har en mängd olika förklaringsmodeller kunnat 

lyftas fram för att förklara politiskt förtroende och varför det skiftar (Holmberg & Weibull 2017, 

s. 54). Den forskning som finns inom området för att förklara politiskt förtroende med 

mediefaktorer är dock tudelad. Medan vissa hävdar att media har en negativ påverkan på politiskt 

förtroende, hävdar andra att den har en positiv effekt. Fokus i dessa studier läggs dock på 

mediefaktorer som tillexempel medieexponering, medieaktörer/kanaler och journalistikens 

betydelse (Avery 2009, s. 410). Det finns således ett tomrum i tidigare forskning. Först och 

främst saknas studier om effekterna av misstro och tilltro gentemot medier. Dessutom utgår de 

flesta teorierna utifrån makronivå vilket betyder att även om kopplingar mellan politiskt 

förtroende och media gjorts, har de inte utgått utifrån individers enskilda attityder och beteenden 

gentemot media.  

Leder minskat förtroende för medier till ett minskat politiskt förtroende? Huruvida medialt 

förtroende kan kopplas ihop med politiskt förtroende är ett intressant ämne utifrån vetskapen att 

medborgerligt politiskt förtroende är ett centralt och oumbärligt värde inom demokratin. 

Förtroendet skapar legitimitet för det politiska systemet och är absolut nödvändigt för att det 
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demokratiska samhället ska fungera. I en demokrati krävs att medborgarna överlämnar mandat 

till politiker och dess partier för att de ska kunna fatta beslut om medborgarnas bästa. Detta kan 

endast ske om medborgarna känner förtroende för den politiska makten och de processer som 

demokratin medför (Norén 2005, s. 1). Ett minskat politiskt förtroende leder dessutom till ett 

minskat deltagande inom politiken. Då färre känner förtroende för politiska partier leder det till 

att allt färre väljer att gå och rösta, alternativt väljer att rösta på olika partier vid olika val, vilket i 

sig skapar oförutsägbarhet och bristande kontinuitet i de politiska processerna. Politiskt 

misstroende skapar även andra barriärer och problem för den politiska processen. Protester, social 

movement activism och andra aktiviteter som är ämnade att påverka den politiska eliten utgör i 

längden ett hot mot det sociala kontraktet. Det kontrakt som gör det möjligt för den politiska 

demokratin att fungera som ett samspel mellan eliten och medborgarna (Dalton 2016, s. 141).   

 

Ett tämligen högaktuellt ämne inför det svenska riksdagsvalet hösten 2018 är således väljarnas 

förtroende för media och de politiska institutionerna. Dagens medieläge med aktualiseringen av 

fake-news och allt vad det innebär gör detta ämne än mer intressant. Kan ett minskat förtroende 

till medierna leda till ett minskat förtroende för våra politiska institutioner? Kanske kan ett helt 

annat samband urskiljas. För vad händer när dessa två aktörer, medierna och politikerna, börjar 

kritisera och smutskasta varandra, som vi sett i exempelvis USA. Politikerna kan å ena sidan inge 

förtroende hos väljarna medan de bygger på synen om att medierna publicerar fake-news. Å 

andra sidan kan medierna göra rubriker, dra till sig lyssnare och få dessa att känna förakt för 

politikerna. I slutändan handlar det kanske om vilka av dessa aktörer som vinner kriget om 

förtroendet, och inte om att aktörerna alltid följer samma förtroendenivå.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan medialt förtroende och politiskt 

förtroende i Sverige. Många forskare inom området har genom åren bidragit med flera olika 

teorier för att förklara varför politiskt förtroende skiljer sig mellan olika individer och grupper. 

Denna uppsats syftar till att bidra med ny kunskap genom att studera om politiskt förtroende kan 

påverkas av förtroendet för media. I den empiriska studien ligger fokus på förtroende för riksdag 

och regering, två av Sveriges grundpelare inom politiska institutioner. Vid mätning av medialt 

förtroende ligger fokus på förtroende för dagspress, TV och radio.  

Med anledning av uppsatsens syfte ovan, kommer följande tre frågeställningar vägleda studien:  

• Finns det något samband mellan medialt förtroende och politiskt förtroende? 

• Hur har sambandet mellan medialt förtroende och politiskt förtroende sett ut över tid? 

• I vilken utsträckning kompletterar medialt förtroende etablerade modeller för att förklara 

variationer i politiskt förtroende? 

1.2 Hypoteser  

För att besvara uppsatsens frågeställningar utformas tre hypoteser:  

H1: Det finns ett samband mellan medialt förtroende och politiskt förtroende. 

H2: Sambandet mellan medialt förtroende och politiskt förtroende har blivit starkare över tid.  

H3: Medialt förtroende har en signifikant effekt för politiskt förtroende trots införandet av 

relevanta kontrollvariabler utifrån tidigare forskning.  

1.3 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem kapitel där första kapitlet introducerar studiens inriktning, syfte 

och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och teorianknytning inom ämnet. 

Därutöver redovisas för studiens centrala begrepp och hur de används i studiens analytiska 

ramverk. Kapitel 3 redogör för studiens metod och således dess material, tillvägagångssätt, 

analysmetod och reflektion kring studiens tillförlitlighet. Därefter följer en presentation av 

studiens resultat i kapitel 4. I efterföljande avsnitt analyseras och diskuteras resultaten där 

studiens hypoteser besvaras var för sig. Uppsatsen avslutas med slutsatser i kapitel 5 där studiens 

frågeställningar tydligt besvaras.  
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2 Tidigare forskning och teori 

Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för den forskning som bedrivs inom ämnet. Följt av 

ett avsnitt som redovisar för de teorier och hypoteser som är relevanta för uppsatsens syfte. 

Vidare presenteras ett avsnitt för att teoretisera kopplingen mellan medialt förtroende och 

politiskt förtroende. Kapitlet avslutas med ett begreppsavsnitt för att definiera uppsatsens centrala 

begrepp samt ett avsnitt för uppsatsens analytiska ramverk.  

Sedan år 1986 har SOM-institutet vid Göteborgs universitet utfört undersökningar som syftar till 

att kartlägga svenska medborgares attityder och beteenden vad gäller samhälle, opinion och 

massmedier. Den nationella SOM-undersökningen redovisas årligen i en forskarantologi där 

bland annat svenskarnas förtroende för massmedia, politiska system och institutioner presenteras 

(SOM-institutet 2018a). Den senast utgivna boken heter Larmar och gör sig till (2017) och 

baseras främst på undersökningarna utförda år 2016 men kopplas även ihop, och jämförs med, 

tidigare undersökningar (Andersson et al. 2017, ss. 11-12).  

Forskarna Andersson och Weibull belyser i sitt kapitel i antologin, ”Litar vi på medierna?”, 

frågan om det ökade nyhetsflödet och problematiken som uppstår då medborgarna får allt svårare 

att särskilja rättvisande information från alternativa fakta, så kallade fake-news (Andersson & 

Weibull 2017, s. 97). De redovisar för flera möjliga faktorer till varför medieförtroendet varierar. 

Bland annat ålder, utbildningsnivå och människors sociala tillit till andra människor överlag, där 

hög tillit till andra människor kan kopplas med högre tillit för medier. Denna koppling kan även 

ses mellan social tillit och tilliten till politiska institutioner (Andersson & Weibull 2017, s.101). 

Men hur ser egentligen kopplingen ut mellan förtroendet för media och förtroendet för våra 

politiska institutioner? Kan våra attityder gentemot dagspress, radio och TV påverka vårt 

politiska förtroende? För att besvara detta krävs en grundlig översikt för vilka förklaringsteorier 

som redan finns kring politiskt förtroende.  

2.1 Teoriförankring  

Ylva Norén, forskare och lärare på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 

lägger i sin avhandling; ”Att förklara politiskt förtroende – Betydelsen av socialt kapital och 

rättvisa procedurer”, fram olika teorier och hypoteser kring politiskt förtroende. Enligt Norén 

(2005) har tidigare forskning inte lyckats presentera ett enhetligt definierat begrepp för vad 
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politiskt förtroende står för och förklaringarna till fenomenet är ett intet sinande flöde. 

Förklaringstyperna utgår både från mikro- och makronivå vilket försvårar uppdraget att finna ett 

gemensamt begrepp (Norén 2005, ss 12-13). Norén hänvisar även till hur statsvetaren Tommy 

Möller (1998) såg på forskningsläget kring politisk misstro som ”[e]tt svart hål […] En 

bidragande orsak till dessa svårigheter är naturligtvis att man inte haft riktigt klart för sig vad det 

är som ska förklaras” (Norén 2005, s. 26). För att klargöra vad denna studie syftar till att förklara 

finns ett särskilt avsnitt för definition av begrepp samt hur de används i föreliggande studie. I 

avsnitt 2.7 Definition av begrepp återfinns följande begrepp som är centrala för uppsatsen: 

politiskt förtroende och medialt förtroende.   

Norén (2005) presenterar i sin avhandling flera framstående forskares teorier kring politiskt 

förtroende. Det finns en uppsjö av förklaringsteorier som syftar till att förklara det politiska 

förtroendet eller missförtroendet och dessa teorier kan, enligt William Mishler och Richard Rose 

(2001), placeras in i fyra olika kategorier enligt modellen nedan.  

 Typ av teori 

Kulturteorier Institutionella teorier 

Datanivå 

Makro Nationell kultur (II) 
Institutionell prestation 

(III) 

Mikro 
Individens socialisering 

(I) 

Individens evaluering 

av institutionell 

prestation (IV) 

 

Denna fyrfältsindelning använder Norén (2005) i sin avhandling, dels för att precisera sin 

teoretiska ambition med avhandlingen och dels som utgångspunkt för sin forskningsdesign. 

Modellen gör det tydligare att strukturera upp olika teorier och skillnader mellan dem. Modellen 

har två huvudindelningar. Dels datanivå, där makro eller mikro används för att kategorisera 

teorier utifrån vilken nivå de syftar att generalisera till. Dels vilken typ av teorier som försöker 

förklara det politiska förtroendet. Förtroende uppstår enligt kulturteorierna utifrån individens 

nationella kulturarv eller socialisering in i ett specifikt sammanhang. Detta kulturarv leder sedan 

till ett visst politiskt förtroende. Politiskt förtroende enligt institutionella teorier uppstår istället av 
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faktorer som finns utanför individen. Dessa faktorer är konsekvenser av institutioners 

prestationer, hur de faktiskt agerar och hur individer utvärderar dessa prestationer (Norén 2005, 

ss. 4-7). I efterföljande avsnitt presenteras de teorier som kan placeras in i denna modell och som 

var för sig kan ge en förklaring till varför politiskt förtroende varierar.  

2.2. Individens socialisering (I)  

2.2.1 Livscykelhypotesen 

Enligt livscykelhypotesen har individers ålder betydelse för deras politiska förtroende. Norén 

(2005) hänvisar till Sören Holmbergs (1981) analys av det politiska misstroendet där han 

argumenterar för att en högre ålder ger ett ökat politiskt förtroende. Detta till följd av att individer 

lär sig mer och mer om hur det politiska systemet fungerar och därmed engagerar sig och skaffar 

sig mer erfarenhet inom politiken ju äldre de blir (Norén 2005, s. 49).  

2.2.2 Resurshypotesen eller socioekonomisk status (SES) 

Resurshypotesen, SES eller den sociologiska modellen som den även kallas innebär att en 

individs politiska agerande påverkas av sociala omständigheter, livsstil, utbildning och social- 

och ekonomisk status. Norén (2005) menar att dessa faktorer på så sätt påverkar variationen av 

politiskt deltagande och förtroende (Norén 2005, s. 50).  

2.2.3 Hemmalagshypotesen  

Hemmalagshypotesen som teori grundades enligt Norén (2005) av Sören Holmberg (1999). 

Tesen bygger på att individer känner större politiskt förtroende om det är det ”egna laget” som 

sitter vid makten. Alltså om partiet som väljaren gav sin röst till i senaste valet eller åtminstone 

känner sympati för har regeringsmakten (Norén 2005, ss. 50-51).   

2.2.4 Partiidentifikation och politiskt intresse  

Ständigt förekommande i opinionsanalyser är analysvariablerna partiidentifikation och politiskt 

intresse. Begreppet partiidentifikation syftar till individers benägenhet att identifiera sina egna 

politiska övertygelser med ett visst parti, något som minskat kraftigt de senaste 50 åren och som 

inte minst kan bekräftas genom att individers partiröst varierar från val till val. Allt fler väljare 

uppfattar att vänster-höger skalan inom politiken håller på att suddas ut och att partier allt mer 

liknar varandra, en så kallad polarisering. Medan partiidentifikationen är på nedgång har däremot 
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det politiska intresset alltjämt ökat de senaste 50 åren. Denna uppvägning skulle kunna vara en 

förklaring till att den minskade partiidentifikationen inte fått särskilt stor effekt (Norén 2005, ss. 

51-52).  

2.2.5 Teorin om det sociala kapitalet  

År 1993 publicerade Robert D. Putnam ”Making Democracy Work” (Den fungerande 

demokratin) och uppmärksammade enligt Norén (2005) på så vis teorin om det sociala kapitalets 

påverkan på politiskt förtroende. Putnams studie visade att möjligheterna för en fungerande 

demokrati var större då medborgarna var mer aktiva i föreningsliv och sociala nätverk som 

indirekt skapar en starkare medborgaranda. Utifrån denna teori kan flera hypoteser dras, bland 

annat att individer med hög föreningsaktivitet besitter ett högre politiskt förtroende, att högre tillit 

till andra människor ger ökat politiskt förtroende och till sist att högre förtroende för grannar i 

området (medborgaranda) också det leder till ökat politiskt förtroende (Norén 2005, ss. 52-53).  

2.3 Geografisk kultur (II)  

2.3.1 Teorin om postmaterialistiska värdeförskjutningar  

Norén (2005) redogör även för kulturförklaringar på makronivå där variationer mellan grupper av 

befolkningar står i fokus istället för variationer mellan individer. Norén (2005) hänvisar bland 

annat till Ronald Ingleharts teori om postmaterialistiska värdeförskjutningar som lades fram på 

1970-talet. Enligt Inglehart (1977) hade den nya generationens ungdomar andra, 

postmaterialistiska, värderingar än sina materialistiska föräldrar. Till skillnad mot fokus på 

materialistiska värderingar så som ekonomisk tillväxt, bekämpande av brottslighet och 

upprätthållandet av lag och ordning innebar de nya postmaterialistiska värderingarna ett fokus på 

yttrandefrihet, livskvalitet, högre tolerans mot olika sexuella läggningar och religion med mera. 

Inglehart kom fram till att individer från en särskild generation behåller ungefär samma 

värderingar genom hela livet. Värderingar är enligt denna teori alltså inte beroende på individens 

ålder och livscykelhypotesen utan på generationstillhörighet (Norén 2005, ss. 53-54).  

2.3.2 Mediala förklaringar  

Politiskt förtroende kan även studeras utifrån mediala förklaringar på makronivå. Åsikterna kring 

mediernas effekt på politiskt förtroende är spridda. Medan många forskare hävdar att media är en 

betydande orsak till ökad politisk misstro så hävdar andra att media har en mobiliserande 
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funktion. Forskning inom det mediala området har dock mestadels koncentrerats på journalistiska 

strategier och hur dessa påverkar det politiska förtroendet på olika sätt. Norén (2005) hänvisar 

bland annat till Cappella och Jamieson (1996, 1997) som genom olika studier kommit fram till att 

vissa journalistiska strategier många gånger resulterar i en ökad cynism bland de som tar del av 

nyheterna. På vilket sätt en nyhet framställs påverkar på så sätt tv-publikens tolkningar och 

åsikter av politiska debatter och uttalanden. Norén (2005) redogör även för den svenske forskaren 

Jesper Strömbäcks syn på politiskt förtroende utifrån journalistikens betydelse. Strömbäck menar 

att den mediala gestaltningen och mediernas tendens att vinkla politikers ageranden och 

uttalanden skapar en bild av att politiker är opålitliga och på så sätt ökar det politiska 

misstroendet (Norén 2005, ss. 54-55).  

2.3.3 Det sociala kapitalet 

Det sociala kapitalet, som redovisades för i avsnitt 2.2.5 om individens socialisering, kan även 

studeras på makronivå där genomsnitt av olika mätningar bland ett kollektiv kan ge andra resultat 

än resultat från enskilda individer (Norén 2005, s. 55).  

2.3.4 Historiska händelser och erfarenheter  

Politiskt förtroende kan även förklaras på makronivå genom betydelsen av historiska händelser 

och erfarenheter. Dessa händelser och erfarenheter skapar kollektiva minnen som påverkar hur 

grupper av människor ser på andras och sitt eget beteende och som i sin tur påverkar hur de 

agerar i framtiden. Historiska händelser och erfarenheter leder även till att invanda rutiner och 

handlingar är svåra att bryta vilket kan ge negativa effekter för samhällsutvecklingen (Norén 

2005, s. 56).  

2.4 Institutionell prestation (III) 

2.4.1 Ekonomiska förklaringar 

Den tredje kategorin i förklaringsmodellen syftar till vad institutionerna faktiskt presterar inom 

ett givet demos, alltså territoriellt område. De första förklaringarna Norén (2005) tar upp är de 

ekonomiska förklaringarna som pekar på att en viss ekonomisk politik inom ett område ger 

upphov till en viss nivå av politiskt förtroende. Forskning inom detta område visar dock på 

spridda resultat som både bekräftar och lamslår teorins förklaringskraft (Norén 2005, s. 57).   
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2.4.2 Överlastningshypotesen  

Överlastningshypotesen syftar till att förklara det politiska misstroendet genom kollektivets 

ökade intresse för att ta plats i det politiska rummet. Enligt vissa forskare, exempelvis Rose 

(1980), har detta resulterat i att fler medborgare blivit delaktiga i politiken och att den offentliga 

sektorn på så vis expanderat, detta har i sin tur lett till att staten fått svårare att ta ansvar för 

politiken, deras auktoritet har minskat och den politiska misstron alltjämt ökat (Norén 2005, s. 

58).  

2.5 Individens evaluering av institutionell prestation (IV) 

2.5.1 Politikens innehåll  

I den fjärde kategorin i förklaringsmodellen finner man teorier som utgår ifrån enskilda individers 

subjektiva uppfattningar om institutioners prestation. Detta medför att variationen mellan 

resultaten oftast är betydligt större på mikronivå än på makronivå eftersom att avvikelser mellan 

individer oftast är större än avvikelser mellan större grupper. Den första teorin inom denna 

kategori är förklaringar kopplade till medborgarnas förväntningar på politikens innehåll. Kort 

sagt innebär det att medborgarnas politiska förtroende återspeglas i hur nöjda de är med 

resultaten inom särskilda politikområden. Tillexempel att medborgare som är nöjda med försvars-

, utrikes- eller skattepolitiken ofta har ett högt politiskt förtroende på nationell nivå, samt att 

medborgare som är nöjda med omsorg, kollektivtrafik eller väghållning har ett högre kommunalt 

förtroende (Norén 2005, s. 61).  

2.5.2 Politikens process  

Den andra teorin inom individens evaluering av institutionell prestation syftar till medborgarnas 

uppfattning av politikens processer och hur detta påverkar deras politiska förtroende. Fokus 

ligger för denna teori alltså på politikens procedurer och hur den faktiskt går till, snarare än vilka 

resultat den ger. Norén (2005) hänvisar till Tom Tylers (1985) teori som pekar på att politiskt 

förtroende är beroende av två faktorer. Den första är hur medborgarna uppfattar den proceduriella 

rättvisan och därmed likabehandling, och den andra är möjligheten att göra sin röst hörd (oavsett 

om detta utnyttjas eller om rösten ens får en påverkan på politiken)(Norén 2005, ss. 61-63).  
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2.6 Medialt förtroende kopplas till politiskt förtroende  

I en forskningsartikel, ”Caught in the Nexus: A Comparative and Longitudinal Analysis of Public 

Trust in the Press”, presenteras resultatet från en studie om förhållandet mellan förtroende för 

dagspress och politiskt förtroende. Studien fokuserar på internationella likheter och skillnader 

över tid med dagspressen som studieobjekt för medialt förtroende. Resultatet från studien visar 

att det finns nationella skillnader vad gäller förtroendet för dagspress. Medan vissa länder visar 

på en nedgång i förtroendet (vilket stämmer överens med den allmänna uppfattningen i 

dagsläget), visar andra länder på ett oförändrat eller till och med ett ökat förtroende för pressen. 

Studien visar att det finns ett samband mellan förtroende för nyhetsmedia och synen på de 

politiska institutionerna i landet. Ett fenomen som författarna kallar ”the Trust nexus”.  Dessutom 

visar sig sambandet mellan förtroendet för pressen och politiskt förtroende enligt denna studie 

växa sig allt starkare över tid (Hanitzsch, Steindl & Van Dalen 2017). 

 

Förhållandet mellan medialt och politiskt förtroendet är sannerligen ett intresseväckande ämne 

som än så länge inte studerats med den ansats som denna uppsats tar. Genom att vidga det 

mediala perspektivet från endast dagspress till att även inkludera TV och radio, två stora kanaler 

för mediekonsumtionen, kan en mer nyanserad bild ges av det mediala förtroendet. Intressant blir 

även utfallet i hur detta mediala förtroende kan kopplas till politiskt förtroende i en svensk 

kontext. Kommer ett tydligt samband uppenbara sig även här och har sambandet förändrats de 

senaste årtiondena?  

 

Denna uppsats fokuserar på att förklara ett fenomen genom att undersöka orsakerna till 

fenomenet. Detta ställer undersökningen inför en svår utmaning, nämligen risken för kausalitet, 

vilket innebär att riktningen för sambandet mellan orsak-verkan variablerna inte alltid är glasklar. 

Forskning genom surveyundersökningar ställs ofta inför denna typ av osäkerhet eftersom de data 

som används har samlats in under samma tillfälle och det är omöjligt att påstå att den oberoende 

variabeln föregår den beroende variabeln (Bryman 2011, s. 168). Med stöd i tidigare forskning 

och den teori som presenterats i föregående avsnitt görs dock ett fastställande att den kausala 

riktningen för denna studie bygger på rimliga grunder och studeras därefter, dock med insikten att 

en viss osäkerhet alltid kvarstår.  



 12 

2.7 Definition av begrepp 

Inom den statsvetenskapliga världen finns en uppsjö av forskare som under lång tid försökt 

förklara såväl politiskt förtroende som medialt förtroende och därmed finns en lika stor mängd 

olika definitioner av begreppen. I följande avsnitt kommer de idéer och ståndpunkter som avses 

med denna uppsats förtroendebegrepp att presenteras och kopplas till tidigare forskning.  

2.7.1 Politiskt förtroende  

Politiskt förtroende är ett mycket brett och komplext begrepp som inkluderar flera aspekter. Till 

att börja med kan politiskt förtroende delas in i flera nivåer. Det finns dock en mängd olika 

modeller för nivåuppbyggnad med olika antal nivåer samt innehåll som olika forskare kommit 

fram till. Eastons (1975) modell för politiskt förtroende bygger på tre nivåer; Förtroende för det 

politiska samhället, förtroende för politiska institutioner och förtroende för politiska aktörer 

(Norén 2005, s. 36). Denna uppsats fokus ligger på politiska institutioner och kommer således 

diskuteras därefter. För vad som ska räknas in i politiska institutioner finns också stora skillnader 

mellan olika forskare. Norris (1999) exempelvis inkluderar det legala systemet, polisväsendet, 

byråkratin och militären. Något som Holmberg och Weibull (2005, 2004, 2003) argumenterar för 

ska skiljas från politiska institutioner. De menar att de ovan nämnda står för långt ifrån politikens 

inputsida och bör betraktas som en dimension skild från regering, riksdag, kommunstyrelser och 

politiska partier (Norén 2005, s. 40). För denna uppsats syfte är detta en rimlig distinktion då 

intresset ligger mer på individers attityder gentemot de politiska institutionerna, vad de gör 

(processen) och hur det utvärderas (evaluering). Något som bör hållas åtskilt från individers 

attityder gentemot exempelvis bankerna eller polisen.  

2.7.2 Medialt förtroende  

Inom forskningen studeras oftast medieförtroendet med utgångspunkt i individers subjektiva 

bedömningar av deras eget förtroende för olika medier. Det ses då som ett tillstånd av 

känslomässiga förväntningar rörande tillit och sanning. Det bör dock framhållas att olika 

individer ser till olika aspekter vid bedömning av medier. Därav kan olikheter i bedömningen 

uppstå. Enligt opinionsforskaren Torsten Österman (2004) kan medieförtroende ses ur ett 

tvådimensionellt perspektiv. Å ena sidan utifrån individers attityder till medier, å andra sidan 

utifrån individers kunskap kring medier. Individer kan ha såväl högt som lågt förtroende för olika 

medier, oavsett dess kunskap om dem. Förtroendet bottnar till stor del i mediets egenskaper i 
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förhållande till individens egna. En viktig faktor för medieförtroende är individens användning av 

medier. Kausaliteten i detta samband är dock svår att avgöra. Om ett högt förtroende ska ses som 

ett resultat av själva användningen, eller om det är användningen som orsakar att ett visst mått av 

förtroende. Ytterligare en betydande faktor är individens förväntningar på utbytet av medier. Det 

vill säga om individen känner sig välinformerad genom mediet i fråga, till exempel genom 

nyheterna på TV eller genom dagspressen (Westlund 2006, s. 413).  

2.8 Analytiskt ramverk  

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer följande analysmodell vägleda den empiriska 

undersökningen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 1: Finns det något samband mellan medialt förtroende och politiskt förtroende? 

Denna frågeställning kommer att besvaras med hjälp av en bivariat korrelationsanalys där den 

oberoende variabeln (medialt förtroende) och den beroende variabeln (politiskt förtroende) 

kommer att studeras och analyseras. En mer detaljerad beskrivning av variablerna och dess 

uppbyggnad återfinns i avsnitt 3.1.1 samt hur dessa används i analysen i avsnitt 3.2 

Tillvägagångssätt och analysmetod.  

 

Frågeställning 2: Hur har sambandet mellan medialt förtroende och politiskt förtroende sett ut 

över tid? Även denna frågeställning kommer att besvaras med hjälp av en bivariat 

korrelationsanalys med medialt förtroende och politiskt förtroende i fokus. Här studeras även 

sambandet över tid genom att analysera och jämföra data från år 1986 till och med år 2016.  

 

Frågeställning 3: I vilken utsträckning kompletterar medialt förtroende etablerade modeller för 

att förklara variationer i politiskt förtroende? Som utgångspunkt för tidigare teorier används 

Kontrollvariabler
- Födelseår
- Utbildning
- Partiidentifikation
- Mellanmänsklig tillit 
- Nöjdhet med demokratin 

Oberoende variabel
Medialt förtroende Beroende variabel

Politiskt förtroende 
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Noréns (2005) beskrivning av teorier som presenterades i föregående teoriförankringsavsnitt. Ett 

urval har dock fått göras av flera anledningar. Detta presenteras och argumenteras för i 

metodkapitlets avsnitt 3.1.1.3. De teorier som valts ut har brutits ned till mätbara variabler som i 

analysen används som kontrollvariabler. Analysen utförs med hjälp av en multivariat 

regressionsanalys där även uppsatsens två centrala förtroendevariabler ingår (se avsnitt 3.2 

Tillvägagångssätt och analysmetod).  
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3 Metod  

3.1 Material 

Uppsatsens analys bygger på sekundärdata insamlad från SOM-institutets nationella 

enkätundersökningar. Relevant underlag (variabler) har valts ut och sammanställts för att sedan 

överföras till SPSS för analys. Resultaten från analysen har sedan sammanställts i tabeller och 

diagram med hjälp av Microsoft Excel. Sedan år 1986 har SOM-institutet vid Göteborgs 

universitet utfört undersökningar som syftar till att kartlägga svenska medborgares attityder och 

beteenden vad gäller samhälle, opinion och massmedier. Den nationella SOM-undersökningen 

redovisas årligen i en forskarantologi där bland annat svenskarnas förtroende för massmedia, 

politiska system och institutioner presenteras (SOM-institutet 2018a). Den senast utgivna boken 

heter Larmar och gör sig till (2017) och baseras främst på undersökningarna utförda år 2016 men 

kopplas även ihop, och jämförs med, tidigare års undersökningar (Andersson et al. 2017, ss. 11-

12).  

Sedan ett projekt som genomfördes under perioden 2011- 2013 finns nu ett samlat datamaterial 

från samtliga nationella undersökningar som genomförts sedan starten år 1986. Det samlade 

datamaterialet kallas Super-Riks-SOM och uppdateras efter varje ny undersökning. Detta 

datamaterial kan efter förfrågan nyttjas för forskning både av forskare och studenter (SOM-

institutet 2018b). Utvalda delar av detta datamaterial ligger till grund för den empiriska 

undersökningen och det som ska analyseras i denna uppsats. En presentation av urvalet och hur 

detta är tänkt att användas i undersökningen presenteras i avsnitt 3.1.1 Urval och 3.2. 

Tillvägagångssätt och analysmetod.   

En stor del av syftet med SOM-undersökningarna är att resultaten ska vara jämförbara över tid. 

Insamlingsmetoden för enkätundersökningarna är därför välstrukturerade och anpassade för 

skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt, oberoende undersökningsår. Detta säkerställs 

dels genom urvalet av population då ungefär 30 000 individer väljs ut utifrån ett systematiskt 

sannolikhetsurval (SOM-institutet 2018b). Sannolikhetsurval används flitigt inom forskningen. 

Fördelen med metoden är att det slumpmässiga urvalet gör att det går att dra generella slutsatser 

för hela populationen utifrån stickproven (Bryman 2011, ss. 189-190). Urvalet sker utifrån 

skatteverkets register där alla som bor i Sverige och är mellan 16-85 år har lika stor chans att få 
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delta i undersökningen. När urvalet skett skickas frågeformulären ut via post men det finns även 

möjlighet att besvara frågorna på internet via ett digitalt formulär (SOM-institutet 2018b).   

För att uppnå god representativitet med undersökningarna sker påminnelser på flera olika sätt 

under ett par månaders tid. Dessa påminnelser genomförs av fristående undersökningsföretag i 

nära samarbete med SOM-institutet. Under de senaste årens undersökningar har svarsfrekvensen 

legat på mellan 50-60% (SOM-institutet 2018b). Detta bortfall är vanligt förekommande vid 

enkätstudier och måste tas i betänkande vid analys av undersökningens resultat. Påminnelser som 

SOM-institutet använder sig av är ett kostnadseffektivt sätt att öka svarsfrekvensen bland de 

respondenter som inte besvarat frågeformuläret (Bryman 2011, ss. 192-193). SOM-institutet 

lägger även mycket resurser på att undersöka vilka grupper av populationen som inte svarar på 

enkäten och varför de väljer att inte göra det. Ambitionen med detta är att uppnå en högre 

svarsfrekvens inför kommande undersökningar. Samtidigt kan detta ge förklaringar till eventuella 

snedfördelningar av svaren. SOM-institutet strävar efter att frågorna i deras undersökningar 

formuleras likartat år efter år för att respondenterna som svarar på enkäten ska uppfatta frågan på 

samma sätt. Detta för att resultatet från undersökningarna ska bli tillförlitliga och kunna jämföras 

mellan olika undersökningsår (SOM-institutet 2018b).  

Fördelarna med att använda redan existerande data, så kallad sekundäranalys, är många. I denna 

uppsats då data inhämtats från redan utförda enkätundersökningar är urvalsstorleken betydligt 

större än om undersökningen hade genomförts med en egen enkätundersökning. Detta då SOM-

institutet har både tid och resurser till att samla in ett betydligt bredare underlag än vad som gäller 

för denna uppsats omfattning. Ju större stickprovet från den totala populationen är, desto bättre 

blir precisionen av undersökningens resultat och desto mindre blir samplingsfelet. Den data som 

inhämtats kan också antas ha god kvalitet. Dels utifrån det stora representativa urvalet som 

undersökningen medför vilket minimerar bortfallsproblematiken i jämförelse med eget insamlat 

material. Dessutom görs urvalet från SOM-undersökningarna utifrån hela Sveriges population, 

det vill säga att vart än i landet personen är bosatt har den lika stor möjlighet att bli uttagen till 

urvalet, något som hade varit ogenomförbart för denna uppsats. Ytterligare en fördel med 

sekundäranalys är att datan har insamlats och skapats av erfarna och kunniga forskare. I detta fall 

främst forskare från SOM-institutet vid Göteborgs universitet (Bryman 2011, ss. 300-301).  
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Till denna uppsats fördel medför sekundäranalys att det finns möjlighet att genomföra 

longitudinella analyser, alltså att studera fenomen över tid. Något som inte hade varit 

genomförbart vid eget insamlat material. Den nackdel som finns med denna studie är dock att 

urvalet i populationen skiljer sig för varje år. Detta betyder att resultaten från undersökningarna 

kan skilja sig beroende på respondenterna och att det är svårt att dra några definitiva slutsatser. 

Dock leder resultaten till att trender och tendenser genom åren kan konstateras (Bryman 2011, s. 

301).  

Med sekundäranalys tillkommer dock även ett antal andra begränsningar och negativa aspekter 

som är viktiga att ha i åtanke, även om de är få i relation till eget insamlat material. För det första 

är det insamlade materialet inte bekant för användaren vilket gör att mycket tid och kraft måste 

läggas på att sätta sig in i materialet. För det andra kan materialet vara mycket komplext vilket 

även detta gör att mycket tid måste läggas på läsning. Slutligen kan datamaterialet sakna särskilda 

variabler relevanta för undersökningen. Detta gäller särskilt då multivariata analyser och därmed 

kontrollvariabler används (Bryman 2011, ss. 304-305). Denna nackdel kan urskiljas i denna 

undersöknings urval av kontrollvariabler utifrån teorier. Då flera teorier var tvungna att gallras 

bort på grund av att det saknades jämförbara variabler i datamaterialet. Mer om urvalet av 

kontrollvariabler i avsnitt 3.1.1.3.  

3.1.1 Urval  

3.1.1.1 Oberoende och beroende variabler  

I den första delen av analysen är syftet att besvara uppsatsens två första frågeställningar. För att 

testa hypoteser om tänkbara orsaker och effekter av ett fenomen, behövs mätbara variabler. Fokus 

läggs på två utvalda oberoende och beroende variabler. Medialt förtroende, som förmodas utgöra 

orsaken till fenomenet, är den oberoende variabeln. Detta eftersom att värdet av denna variabel 

inte förväntas påverkas av andra variabler. Politiskt förtroende, som förmodas bli effekten av 

fenomenet, är den beroende variabeln eftersom att den förväntas påverkas av värdet i den 

oberoende variabeln (Field 2013, ss. 7-8).  
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3.1.1.2 Indexering av variabler 

I analysen används index för att summera värdena från flera variabler till en totalsumma. Detta 

för att förenkla användningen av variabler som mäter samma sak (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 449). Nedan argumenteras för användningen av index för variablerna.  

För att mäta förtroendet för de politiska institutionerna (den beroende variabeln) används två 

indikatorer som finns tillgängliga i Riks-SOM materialet. Den ena är: Hur stort förtroende har Du 

för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativ 

’Regeringen’ och den andra är: Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande 

samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativ ’Riksdagen’. I föreliggande 

studie används Regeringen och Riksdagen för att de utgör två av grundvalarna i det svenska 

politiska systemet. Genom reliabilitetsanalys visar det sig att de två variablerna Regeringen och 

Riksdagen samvarierar i så pass hög grad att dessa kan sammanfogas till ett index. En ny variabel 

för detta index skapas som i studien namnges ’Politiskt förtroende’ (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, ss. 72-74).  

Samma metod används för att skapa ett index för Förtroende för media (den oberoende 

variabeln). Följande indikatorer används: Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket 

följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativ ’Dagspressen’ och: 

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

sitt arbete? Svarsalternativ ’Radio och TV’. Variablerna Dagspressen och Radio och TV 

samvarierar även de i så pass hög grad att de kan sammanfogas till ett index och därigenom 

skapas en ny variabel som namnges ’Medialt förtroende’ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010, ss. 72-74). I tabell 1 nedan presenteras beskrivande statistik för undersökningens beroende 

och oberoende variabel för år 2016. Beskrivande statistik från de tidigare åren 1986-2015 

återfinns i Appendix.  

Tabell 1: Beskrivande statistik för beroende och oberoende variabel.  

 Antal fall Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse  

Politiskt förtroende index 1512 2,00 10,00 6,2870 1,94828 

Medialt förtroende index 1494 2,00 10,00 5,6539 1,72373 

Validitet antal fall  1481     
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3.1.1.3 Kontrollvariabler  

Den andra delen av analysen i denna uppsats kräver att fler kontrollvariabler tas med i 

beräkningen. Utgångspunkten vid urvalet av dessa kontrollvariabler har varit Noréns (2005) 

beskrivning av tidigare teorier som presenterades i avsnitt tre: Teoriförankring. Steg ett i urvalet 

var att sortera bort de teorier som utgår ifrån makronivå (gruppnivå) eftersom att de saknar 

relevans för uppsatsen syfte. Detta eftersom att analysen syftar till att kartlägga attityder och 

beteenden på individnivå och inte på makro/gruppnivå. Steg två i urvalet utgick ifrån att granska 

vilka teorier som var möjliga att ta med i undersökningen utifrån de frågor och påståenden som 

fanns tillgängliga i datamaterialet från SOM-undersökningarna 2016. De teorier som hade en 

passande fråga (variabel) kopplad till sig gick sedan vidare till steg tre i urvalsprocessen. Detta 

steg sorterar bort de teorier vars variabler inte finns med i samma undersökningar och på så sätt 

inte kan mätas samtidigt. I steg fyra undersöktes om någon av de nya variablerna låg för nära den 

oberoende variabeln genom en bivariat korrelationsanalys. På detta sätt säkerställs att flera 

variabler inte mäter samma sak. Efter denna kontroll och urval kvarstod fem kontrollvariabler 

som därefter kunde användas undersökningen. Dessa presenteras tillsammans med samtliga 

variabler för undersökningen i avsnitt 3.1.1.4 Sammanställning av variabler nedan.  

3.1.1.4 Sammanställning av variabler  

Oberoende variabel:    Index: 

Medialt förtroende    Förtroende för Dagspress  

     Förtroende för Radio och TV  

Beroende variabel:   Index: 

Politiskt förtroende   Förtroende för Riksdag  

     Förtroende för Regering 

Kontrollvariabler:    Teori:  

F41b Nöjdhet med demokratin   Politikens process  

F46b Övertygad anhängare av ett parti   Partiidentifikation och politiskt intresse  

F83a Tillit till andra människor   Teorin om det sociala kapitalet  

Ålder (svar kompl med registerdata)  Livscykelhypotesen 

Utbildning, fyrdelad   Resurshypotesen eller SES
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Tabell 2: Beskrivande statistik för samtliga variabler i undersökningen.  
 
 
 Antal fall Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
 
Politiskt förtroende index 

 
1512 

 
2,00 

 
10,00 

 
6,2870 

 
1,94828 

 
Medialt förtroende index 

 
1494 

 
2,00 

 
10,00 

 
5,6539 

 
1,72373 

 
Nöjdhet med demokratin 

 
1522 

 
1 

 
4 

 
2,24 

 
,777 

 
Partiidentifikation 

 
1438 

 
1 

 
3 

 
2,31 

 
,715 

 
Mellanmänsklig tillit 

 
1550 

 
0 

 
10 

 
6,49 

 
2,300 

 
Födelseår 

 
1580 

 
16 

 
85 

 
52,48 

 
18,026 

 
Utbildning 

 
1548 

 
1 

 
4 

 
2,72 

 
1,082 

 
Validitet antal fall  

 
1325     

 
Tabell 3: Korrelationsanalys för samtliga variabler i undersökningen.  
 
 
 
 
 

Politiskt 
förtroende

index 

Medialt 
förtroende

index 

Nöjdhet 
med 

demo-
kratin 

Parti-
identifika-

tion 

Mellan-
mänsklig 

tillit  Födelseår  
Utbild-

ning 
Politiskt förtroende 
index 

Pearson 
Correlation 

1 ,485** ,563** ,084** -,330** ,053* -,118** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,000 ,038 ,000 
Medialt 
förtroende index 

Pearson 
Correlation 

,485** 1 ,423** ,065* -,299** ,036 -,052* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,015 ,000 ,166 ,046 
Nöjdhet med 
demokratin 

Pearson 
Correlation 

,563** ,423** 1 ,010 -,313** ,056* -,112** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,696 ,000 ,028 ,000 
Partiidentifikation Pearson 

Correlation 
,084** ,065* ,010 1 -,012 ,174** ,085** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,015 ,696  ,657 ,000 ,001 
Mellanmänsklig 
tillit 

Pearson 
Correlation 

-,330** -,299** -,313** -,012 1 -,035 ,175** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,657  ,173 ,000 
Födelseår  Pearson 

Correlation 
,053* ,036 ,056* ,174** -,035 1 ,039 

Sig. (2-tailed) ,038 ,166 ,028 ,000 ,173  ,126 
Utbildning Pearson 

Correlation 
-,118** -,052* -,112** ,085** ,175** ,039 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,046 ,000 ,001 ,000 ,126  
(Antal fall mellan 1512 och 1400) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3.2 Tillvägagångssätt och analysmetod  

Den empiriska undersökningen delas in i två huvuddelar. Först och främst utförs en bivariat 

korrelationsanalys över tid med data från SOM-undersökningarna från 1986 fram till och med 

2016. Denna bivariata analys utgår ifrån de två kärnvariablerna i denna studie som skapats med 

hjälp av index, nämligen Politiskt förtroende och Medialt förtroende. Detta första steg i analysen 

utförs för att undersöka om det överhuvudtaget finns ett samband mellan politiskt förtroende och 

medialt förtroende (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 137). Analysen ska även ge svar på 

om det eventuella sambandet förändrats över tid. Detta med hjälp av den tidsseriedata som 

samlats in genom SOM-undersökningarna, alltså tvärsnittsstudier med återkommande oberoende 

stickprov (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 75).  

 

Den andra huvuddelen av analysen bygger på en multivariat regressionsanalys, vilket betyder att 

flera oberoende variabler analyseras samtidigt. I denna del av analysen samlas enbart data från 

det senaste årets nationella SOM-undersökningar in, alltså från år 2016. Förutom 

undersökningens två kärnvariabler, förtroende för politiska institutioner och förtroende för media, 

läggs flera kontrollvariabler in i analysen. Eftersom att undersökningen syftar till att analysera 

samvariationen mellan flera variabler används linjär regressionsanalys för att förklara variationen 

i den beroende variabeln med variationen i de oberoende variablerna. Beroende på hur starkt den 

beroende variabeln (y) korrelerar med de oberoende variablerna (x) kan y på basis av x förutsägas 

med varierande noggrannhet. Om sambandet mellan x och y är linjärt kan samvariationen 

illustreras med hjälp av en rät linje, regressionslinjen. Analysmetoden anpassar på så sätt en linje 

till observationerna för att avvikelsen mellan linjen och observationerna ska minimeras. 

Regressionsekvationen är den linje som metoden anpassar till observationerna och skrivs enligt: 

Y�i=a+bxxi (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 157).  

Parameterbaserade analysmetoder bygger på att det finns en normalfördelning. Detta är möjligt 

först när analysen består av många fall, helst över 120 observationer, vilket denna studies modell 

har. Analysen har ett variabelfokus vilket innebär att fokus ligger på att testa hypoteser eller 

betydelsen/effekten av variabler. Tyngdpunkten läggs därför på regressionskoefficienten och dess 

signifikans. Detta genomförs med multivariat analys då flera kontrollvariabler läggs till för att 

testa de variabler som egentligen ligger i studiens intresse (Föreläsning: Kvantitativa 
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analysmetoder 2018). Genom att använda kontrollvariabler kan resultatet dels ge svar på om det 

är andra variabler som kan förklara variationen i den beroende faktorn (y) och dels om 

originalsambandet  mellan x och y förändras vid införandet av kontrollvariablerna (Djurfeldt,  

Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 269).  

3.3. Tillförlitlighet  

Undersökningen i denna uppsats är uppbyggd med hjälp av index för beroende och oberoende 

variabler. Alltså att flera indikatorer används för att mäta ett fenomen. Genom att slå samman 

flera enkätfrågor, som i detta fall Förtroende för riksdag och Förtroende för regering till ett 

index för begreppet Politiskt förtroende samt Förtroende för dagspress och Förtroende för TV 

och radio till ett index för Medialt förtroende, ökar reliabiliteten i undersökningen. Detta 

eftersom att undersökningen då inte behöver förlita sig på endast en indikator utan har flera att 

grunda resultatet på. Genom att mäta och studera samma fenomen på flera sätt intygar det 

stabilitet och tillförlitlighet i skattningarna. Politiskt förtroende skulle exempelvis vara svårt att 

mäta med enbart en indikator då begreppet innehåller så mycket mer. I denna uppsats inkluderas 

två indikatorer vilket gör att reliabiliteten blir starkare, det vill säga att måtten och mätningarna 

blir mer pålitliga. Än mer pålitliga mått hade kunnat uppnås med inkludering av fler indikatorer. 

Exempelvis hade politiska partier och kommunfullmäktige kunnat inkluderas vid indexering av 

politiskt förtroende, samt elektroniska medier för indexering av medialt förtroende. 

Begränsningar var dock tvungna att göras men detta ska ändock påpekas som en brist och ett 

validitetsproblem för den föreliggande undersökningen (Bryman 2011, ss. 158-161). 

 

Måtten i uppsatsen har intern reliabilitet. Detta har kontrollerats genom att säkerställa 

indikatorernas samband. Det vill säga att förtroende för riksdag och förtroende för regering 

överensstämmer och visar liknande resultat. Detta tillvägagångssätt har presenterats mer ingående 

i avsnitt 4.1.1.2 indexering av variabler (Bryman 2011, s.161). Stabiliteten i undersökningen 

garanteras genom att se till att korrelationen mellan variablerna är stark, även över tid. 

Korrelationen för undersökningens variabler är hög vilket tyder på att måtten är stabila och att 

respondenternas svar är tillförlitliga (Bryman 2011, s. 161).  

 

Validiteten i undersökningen bedöms utifrån om de indikatorer som används verkligen mäter det 

begrepp som det är tänkt, alltså att det som syftades till att undersökas verkligen undersöks. Detta 
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säkerställs dels genom teorigranskning av begreppens definition och hur experter inom området 

klassificerat begreppet tidigare. Indikatorer för teorier utifrån tidigare forskning presenterades i 

avsnitt 2.1 Teoriförankring och definitioner för undersökningens begrepp utifrån tidigare 

forskning presenterades i avsnitt 2.7 Definition av begrepp. Tack vare detta kan det 

undersökningen syftade till att mäta faktiskt mätas och indikatorerna för begreppen säkerställas 

(Bryman 2011, s. 163).  

 

Inom forskning är ett viktigt kriterium att undersökningar ska vara generaliserbara. Med detta 

menas att resultaten ska kunna generaliseras till andra grupper av individer som inte var med i 

själva undersökningen. Detta främjas genom att försöka få fram ett så representativt urval som 

möjligt utifrån den totala populationen. SOM-institutet använder sig av sannolikhetsurval vilket 

är den viktigaste metoden för att skapa representativitet. Urvalet görs då slumpmässigt och risken 

för skevhet (bias) minimeras. I och med att SOM-undersökningarna utförs nationellt, att alla i 

Sverige har lika stor chans att få delta, samt inkluderar alla individer i åldrarna 16-85 år kan 

resultaten generaliseras till hela Sverige befolkning som är mellan de åldrarna. En mycket god 

generaliserbarhet kan därför uppnås (Bryman 2011, ss. 168-169).  
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4 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av den empiriska studien att presenteras i två delar. I den första 

delen presenteras resultatet från den bivariata korrelationsanalysen där uppsatsens två första 

hypoteser står i fokus. Därefter presenteras resultatet från den multivariata regressionsanalysen 

där uppsatsens tredje hypotes belyses. Slutligen analyseras och diskuteras resultaten från samtliga 

undersökningar.   

4.1 Bivariat korrelationsanalys 

För att testa uppsatsens första två hypoteser används en bivariat korrelationsanalys. Bivariata 

analyser är anpassade för studier av två variabler där samvariationen (korrelationen) och dess 

eventuella orsak-verkan relation står i fokus. Därmed kommer styrkan av sambandet mellan 

studiens oberoende variabel (förtroende för media) och beroende variabel (förtroende för 

politiska institutioner) att testas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 137).  

4.1.1 Korrelationen mellan medialt förtroende och politiskt förtroende   

Nedan presenteras resultatet av korrelationsanalysen.  

 

Tabell 4: Korrelationsmatris  

 

 

Analysen visar en korrelation på 0,485 vilket tyder på ett starkt samband mellan variablerna. 

Signifikansen för detta samband är dessutom 0 vilket innebär att korrelationen med stark säkerhet 

kan konstateras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 260).  

 

 

 

 
Politiskt förtroende 

index 
Medialt förtroende 

index 

Politiskt förtroende index Pearson Correlation 1 ,485** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1512 1481 

Medialt förtroende index Pearson Correlation ,485** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1481 1494 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.1.2 Korrelationen mellan medialt förtroende och politiskt förtroende över tid  

Nedan presenteras hur korrelationen mellan variablerna har förändrats över tid.  

 

Diagram 1: Korrelationen mellan medialt förtroende och politiskt förtroende 

 

Resultatet från analysen visar på att korrelationen (sambandet) mellan förtroende för media och 

förtroende för politiska institutioner har blivit starkare de senaste åren. Dessutom visar senaste 

undersökningen från 2016 på det starkaste sambandet någonsin.  

Den starka korrelationen som påvisas mellan förtroende för media och förtroende för politiska 

institutioner, samt att detta samband har ökat över tid, gör att fenomenet är intressant att studera 

ytterligare. Studiens oberoende variabel utsätts därför för prövning genom att inkludera flera 

kontrollvariabler i en mer ingående analys. Detta genomförs med hjälp av multivariat 

regressionsanalys då det kan påvisa om effekten av den oberoende variabeln kvarstår om flera 

kontrollvariabler läggs till (SPSS akuten 2012).  

4.1.3 Imputerade värden  

I datasetet Super-Riks SOM från SOM-institutet saknas en del värden som behövts i 

undersökningen. Dels saknades frågorna om förtroende för Riksdag och Regering i 

undersökningarna från 1987, dels saknades frågorna om förtroende för Dagspress och TV och 

Radio i undersökningarna från 1987 och 1988. Datasetet saknar även data från senaste års 
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Sambandet mellan medialt förtroende och 
politiskt förtroende (1986-2016)
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undersökningar, nämligen 2016. Värdena från detta år har därför lagts till manuellt i materialet 

för studien. För att kompensera för den saknade datan har imputerade värden använts i studiens 

undersökning. Dessa har tagits fram genom regressionsbaserad imputering då de saknade värdena 

antagits ligga nära föregående och efterföljande års undersökningsvärden. De nya imputerade 

värdena kan då förväntas ligga nära de sanna värdena (Field 2013, s. 108).  

4.2 Multivariat regressionsanalys  

I detta avsnitt kommer resultatet från den andra delen av undersökningen som ämnar besvara 

studiens tredje hypotes presenteras. Som tidigare beskrivits kan en multivariat regressionsanalys 

ge svar på hur effekten av den oberoende variabeln förändras vid kontroll för andra variabler. På 

så vis kan en mer rättvisande bild ges av hur stor del av variationen i den beroende variabeln 

(förtroende för politiska institutioner) som påverkas av den oberoende variabeln (förtroende för 

media), och hur stor del som behöver förklaras med hjälp av andra variabler (de utvalda 

kontrollvariablerna)(SPSS akuten 2012).  

 

Vid genomförandet av regressionsanalysen utförs den i SPSS i tre steg. Först med införandet av 

enbart kontrollvariabler (modell 1). Sedan med enbart medialt förtroende (modell 2), och till sist 

med samtliga variabler i undersökningen (modell 3). Resultatet redovisas för samtliga modeller i 

tabellen nedan.  
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Tabell 5: Linjär regression för tre modeller med tillhörande signifikans och förklaringsgrad.  
 

     Modell 

 1  2  3 
Nöjdhet med demokratin 0,513***    0,406*** 
 (0,058)    (0,06) 
Partiidentifikation 0,079***    0,065** 
 (0,061)    (0,058) 
Mellanmänsklig tillit -0,16***    -0,1*** 
 (0,02)    (0,019) 
Ålder -0,032    0,001 
 (0,002)    (0,002) 
Utbildning -0,039    -0,044* 
 (0,042)    (0,04) 
Medialt förtroende   0,485***  0,291*** 
   (0,26)  (0,027) 
Förklaringsgrad  0,358  0,235  0,422 
Justerad förklaringsgrad 0,356  0,235  0,42 
      
Antal fall 1348  1480  1324 
Kommentar: Statistisk sigifikans redovisas genom asterisker enligt följande: *: p<.05, **: p<.01, 

***: p<.001. Standardfelet för regressionskoefficienterna presenteras i parantes.  

 

Genom en granskning av den standardiserade beta koefficienten kan utläsas att medialt 

förtroende har en positiv effekt om 0,485 på politiskt förtroende. Detta betyder att om den 

oberoende variabeln ökar med en enhet kommer den beroende variabeln att öka med 0,485. 

Signifikansnivån ligger på 0,0 vilket betyder att det med högsta säkerhet går att lita på att 

koefficienten är tillförlitlig (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 266). 

 

Vid jämförelse när även kontrollvariablerna tas med i regressionsanalysen minskar det mediala 

förtroendets effekt till 0,291 med en signifikans på 0,0. Detta visar på att en del av effekten 

förklaras av kontrollvariablerna men att det mediala förtroendet trots allt har en stark positiv 

effekt.  

 

Vidare kan utläsas att endast en kontrollvariabel har starkare effekt på politiskt förtroende än 

studiens oberoende variabel. Nämligen Nöjdhet med demokratin som har en positiv effekt om 



 28 

0,406 på politiskt förtroende med en signifikans på 0,0. Ingen av de andra kontrollvariablerna 

kommer upp i liknande siffror vad gäller dess effekt på den beroende variabeln.   

 

Av tabellen framgår att den justerade förklaringsgraden för modell 1 är 0,356, för modell 2: 0,235 

och för modell 3: 0,420. Den justerade förklaringsgraden ökar alltså från 0,356 (med enbart 

kontrollvariabler i analysen) till 0,420 (med tillägg av medialt förtroende). Mer ordagrant 

förklarar kontrollvariablerna tillsammans 35,6% av den totala variationen i den beroende 

variabeln. Vid införandet av medialt förtroendet förklaras hela 42% av den totala variationen. En 

ökning som definitivt visar på det mediala förtroendets effekt på politiskt förtroende.   

4.3 Analys  

I följande avsnitt analyseras resultaten från de tidigare presenterade undersökningarna. Vidare 

kommer de hypoteser som ställts upp för studien förkastas eller bekräftas. I angränsning till 

respektive avsnitt återfinns diskussion av resultaten.  

4.3.1 H1: Det finns ett samband mellan medialt förtroende och politiskt förtroende. 

Av resultatet från den bivariata korrelationsanalysen som presenterats i Tabell 4 går att utläsa att 

medialt förtroende har ett samband med politiskt förtroende. Sambandet är positivt och värdet är 

0,485 vilket tyder på ett starkt samband mellan variablerna. Signifikansnivån är på 0,0 vilket 

visar på att det statistiska sambandet kan säkerställas.  

Resultatet från den bivariata korrelationsanalysen bekräftar således hypotes H1.  

4.3.1.1 Diskussion av resultatet  

Den amerikanska forskningsstudien ’Caught in the Nexus: A Comparative and Longitudinal 

Analysis of Public Trust in the Press’ (2018) har tidigare konstaterat att det finns ett samband 

mellan förtroende för press och förtroende för politiska institutioner. Detta samband såg dock 

olika ut beroende på vilket land som studerades. Resultatet från denna uppsats empiriska studie 

visar på att det går att säkerställa ett statistiskt samband mellan medialt förtroende och politiskt 

förtroende. Detta samband gäller då för mediala och politiska attityder i Sverige och ska tolkas 

därefter.  

 

Till skillnad mot ovan nämnda forskningsstudie som förklarat politiskt förtroende med förtroende 

för enbart pressen, samt en mängd andra teorier (flera presenterade i teoriavsnittet) som syftat till 
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att förklara politiskt förtroende, har denna empiriska studie använt medialt förtroende med både 

dagspress, TV och radio som oberoende faktor. Denna studie har på så sätt försökt att fylla 

tomrummet i tidigare forskning om just medialt förtroende som mediefaktor vid förklaring av 

politiskt förtroende i Sverige. En del av den stora mängd förklaringsteorier som redan finns inom 

ämnet har testats för i studiens multivariata analys, en mer ingående diskussion av de resultaten 

presenteras längre fram i avsnitt 4.3.3.1.  

 

4.3.2 H2: Sambandet mellan medialt förtroende och politiskt förtroende har blivit starkare 

över tid.  

Resultatet från den bivariata korrelationsanalysen med fokus på jämförelse över tid som 

presenterats i Diagram 1 visar på att sambandet mellan medialt förtroende och politiskt 

förtroende har blivit starkare de senaste åren. Med undantag för åren 1986-1994 (då SOM-

undersökningarna startade) har detta samband stadigt ökat. Resultatet visar även att sambandet 

mellan variablerna i senaste undersökningen från 2016 är det starkaste någonsin.  

Resultatet från den bivariata korrelationsanalysen bekräftar därmed hypotes H2.  

4.3.2.1 Diskussion av resultatet  
 
Resultatet från den empiriska studien visar att sambandet blivit allt starkare de senaste åren. Detta 

stämmer överens med tidigare internationell forskning som bland annat presenterats i 

forskningsstudien ’The trust Nexus: A Comparative and Longitudinal Analysis of Public Trust in 

the Press’ (2018). Genom att se till detta resultat på en stark uppåtstigande korrelation kan 

förväntas att detta samband kommer att fortsätta bli allt starkare framöver. Detta kan tolkas som 

att media blir allt mer politiserat och får större och större påvekansgrad på politiska attityder och 

beteenden. Vad detta får för konsekvenser i framtiden, både inför riksdagsvalet 2018 och på 

längre sikt, kommer säkerligen vara ett ämne för samhällelig debatt och diskussion.  

 

I en forskningsstudie från 2017 konstateras att amerikanska väljares förtroende för nyhetsmedia 

varit på nedgång i flera år (American Press Institute 2017). Att det enligt denna uppsats resultat 

starkt påverkar det politiska förtroendet är intresseväckande. Vad är det som gör att människors 

förtroende för media sjunker och stiger? Är det synen på medias innehåll, dess vinkling, 

avsändare, osäkerheten kring vad som är fake-news respektive kvalitativa faktagranskade nyheter 
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som gör att förtroendet varierar? Om så är fallet uppstår ett dilemma. Ska Sverige fortsätta ha ett 

fritt medielandskap eller bör media i något avseende kontrolleras för att människor i högre 

utsträckning ska lita på medierna och på sätt få ett högre förtroende för de politiska 

institutionerna? Å andra sidan skulle en ökad kontroll av medierna kunna leda till motsatt effekt. 

Att människor skulle hysa en större misstro gentemot medierna. För vem är egentligen berättigad 

att fatta beslut om vad som ska publiceras och åskådliggöras för den breda massan? Vilket 

innehåll kommer att väljas ut som relevant och sanningsfullt? Detta urval av media torde vara 

upp till var och en, trots en risk för att det i fel tider kan skapa ett misstroende gentemot de 

politiska institutionerna, medborgarnas representanter, den politiska makten.  

 

4.3.3 H3: Medialt förtroende har en signifikant effekt för politiskt förtroende trots införandet 

av relevanta kontrollvariabler utifrån tidigare forskning. 

Av resultatet från den multivariata regressionsanalysen kan utläsas att medialt förtroende har en 

positiv effekt om 0,485 på politiskt förtroende, samt att dess signifikansnivå är 0,0 vilket 

säkerställer effekten. Med kontroll för andra variabler sjunker det mediala förtroendets effekt till 

0,291 med en fortsatt signifikans på 0,0. Den positiva effekten är ändock mycket hög. I 

jämförelse med de andra kontrollvariablerna är det endast en som har starkare effekt på politiskt 

förtroende, nämligen Nöjdhet med demokratin på 0,406. Resterande kontrollvariabler har ingen 

eller låg effekt på politiskt förtroende. Medialt förtroende kan således ses som en viktig variabel 

för att förklara politiskt förtroende.  

 

Resultatet från den multivariata regressionsanalysen visar även att den justerade 

förklaringsgraden skiljer sig något mellan de tre olika modellerna. Medan den första modellen 

som innefattar kontrollvariabler utan medialt förtroende har en justerad förklaringsgrad på 35,6%, 

har den tredje modellen som även inkluderar medialt förtroende en justerad förklaringsgrad på 

42%. Förklaringsgraden ökar således markant vid införandet av medialt förtroende och betyder 

att hela 42% av den totala variationen i den beroende variabeln (politiskt förtroende) kan 

förklaras med hjälp av samtliga variabler.  

Resultatet från den multivariata regressionsanalysen bekräftar därmed hypotes H3.  
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4.3.3.1 Diskussion av resultatet  

Tidigare forskning angående medias effekt på politiskt förtroende är som tidigare nämnt i 

uppsatsen tudelad. Medan vissa studier pekar på att media har en positiv effekt, pekar andra på att 

den har en negativ effekt på politiskt förtroende. För dessa studier har dock olika mediefaktorer 

använts, bland annat medieexponering och olika slags medieaktörer (Avery 2009, s. 410). I denna 

empiriska studie har medialt förtroende använts som mediefaktor och genom detta har 

tomrummet i tidigare forskning om medieförtroende som oberoende faktor fyllts. Denna studies 

resultat visar att när fokus läggs på medialt förtroende så har den en positiv effekt på politiskt 

förtroende. Detta betyder att om medieförtroendet ökar, ökar även politiskt förtroende. 

Resultatet är intressant då detta tyder på en politisering av media. Ett fenomen som även kan 

urskiljas vid läsning av den amerikanska forskningsstudien ”’My’ media versus ’the’ media” från 

2017 (American Press Institute 2017). Att media har en hög påverkansgrad på politiska attityder 

gör att fenomenet är ytterst intressant att studera vidare, inte minst med tanke på det stundande 

riksdagsvalet 2018. Människors förtroende för det mediala innehållet, dess presentation av 

nyheter, medievinkling och oron för fake-news gör att politiska attityder förändras. Detta innebär 

att media har en stor roll även i det politiska rummet.  

 

I denna uppsats teoriavsnitt presenterades flera teorier som var och en försöker förklara varför 

politiskt förtroende varierar. Ett urval av dessa teorier prövades genom studiens multivariata 

analys vilket resulterade i att endast en teori hade starkare effekt på politiskt förtroende än denna 

studies fokusobjekt, medialt förtroende. Den teori som stod för den starkaste effekten var Nöjdhet 

med demokratin, något som konstaterats av Tom Tyler (1985) och hans teori om att politiskt 

förtroende påverkas av hur människor uppfattar den proceduriella rättvisan och likabehandling i 

ett land (Norén 2005, ss. 61-63). Detta är ett starkt argument till konstatera att medialt förtroende 

utgör en viktig förklaring till variation i politiskt förtroende. Samtidigt som detta påvisar vikten 

av att det mediala förtroendet är intressant att studera vidare för ökad kunskap kring variation i 

politiska attityder.  
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5. Slutsatser  

Föreliggande studie har undersökt relationen mellan medialt och politiskt förtroende i Sverige. 

Studien har även haft fokus på att analysera förändringen av denna relation över tid och 

undersökt i vilken utsträckning medialt förtroende kan komplettera tidigare forskning som 

bidragit med förklaringar till variation av politiskt förtroende.  

 

Resultatet från studien visar att det finns ett positivt samband mellan medialt och politiskt 

förtroende. Dessutom är detta samband starkt med en hög signifikansnivå vilket tyder på hög 

statistisk säkerhet i resultaten. Studiens resultat visar även på att sambandet mellan medialt och 

politiskt förtroende har blivit starkare över tid, med det starkaste sambandet någonsin år 2016. 

Denna starkt uppåtgående trend ger föraningar om att sambandet mellan medialt och politiskt 

förtroende kommer att fortsätta växa sig allt starkare.  

 

Slutligen kan konstateras att medialt förtroende utgör ett viktigt komplement till tidigare 

etablerade modeller för att förklara variationer i politiskt förtroende. Av de fem modeller som 

använts i studiens multivariata analys och som kunde antas ha en stark förklaringsgrad för 

politiskt förtroende utifrån tidigare forskning var det enbart en teori som stod sig starkare, 

nämligen nöjdhet med demokratin. Resultatet visar på att medialt förtroende kommer på en stark 

andra plats med resterande förklaringsmodeller långt efter. Slutsatsen kan således dras att medialt 

förtroende utgör ett viktigt komplement till tidigare forskning för förklaring av variation i 

politiskt förtroende.  
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Appendix  
 
Beskrivande statistik för beroende och oberoende variabel mellan åren 1986-2015.  
 
 

Descriptive Statisticsa 

Undersökningsår Antal fall Minimum Maximum Medelvärde 
Standard-
avvikelse  

1986 Medialt förtroende index 1531 2,00 10,00 5,4102 1,33392 
Politiskt förtroende index  1552 2,00 10,00 5,1463 1,79508 
Validitet antal fall  1513     

1988 Medialt förtroende index 0     
Politiskt förtroende index 1546 2,00 10,00 5,3279 1,80412 
Validitet antal fall 0     

1989 Medialt förtroende index 1527 2,00 10,00 5,1460 1,28006 
Politiskt förtroende index 1535 2,00 10,00 5,9544 1,83526 
Validitet antal fall 1513     

1990 Medialt förtroende index 1513 2,00 10,00 5,3338 1,40823 
Politiskt förtroende index 1515 2,00 10,00 6,6429 1,98005 
Validitet antal fall 1496     

1991 Medialt förtroende index 1487 2,00 10,00 5,5514 1,45220 
Politiskt förtroende index 1494 2,00 10,00 6,1693 1,89018 
Validitet antal fall 1469     

1992 Medialt förtroende index 1815 2,00 10,00 5,1019 1,38669 
Politiskt förtroende index 1825 2,00 10,00 6,5419 1,90582 
Validitet antal fall 1796     

1993 Medialt förtroende index 1775 2,00 10,00 5,4806 1,39436 
Politiskt förtroende index 1789 2,00 10,00 6,6948 1,86744 
Validitet antal fall 1752     

1994 Medialt förtroende index 1629 2,00 10,00 5,3536 1,36747 
Politiskt förtroende index 1640 2,00 10,00 5,4750 1,66120 
Validitet antal fall 1606     

1995 Medialt förtroende index 1716 2,00 10,00 5,5152 1,45298 
Politiskt förtroende index 1719 2,00 10,00 6,3380 1,90469 
Validitet antal fall 1698     

1996 Medialt förtroende index 1665 2,00 10,00 5,5081 1,33781 
Politiskt förtroende index 1690 2,00 10,00 6,8432 1,93339 
Validitet antal fall 1642     

1997 Medialt förtroende index 1639 2,00 10,00 5,5290 1,30004 
Politiskt förtroende index 1658 2,00 10,00 6,6399 1,88953 
Validitet antal fall 1617     

1998 Medialt förtroende index 3401 2,00 10,00 5,4628 1,31591 
Politiskt förtroende index 3423 2,00 10,00 6,1554 1,85674 
Validitet antal fall 3361     

1999 Medialt förtroende index 3296 2,00 10,00 5,3905 1,44063 
Politiskt förtroende index 3307 2,00 10,00 6,4076 1,87321 
Validitet antal fall 3250     

2000 Medialt förtroende index 3305 2,00 10,00 5,3283 1,40097 
Politiskt förtroende index 3350 2,00 10,00 6,2200 1,82177 
Validitet antal fall 3271     

2001 Medialt förtroende index 3393 2,00 10,00 5,4851 1,40244 
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Politiskt förtroende index 3419 2,00 10,00 5,8476 1,72474 
Validitet antal fall 3353     

2002 Medialt förtroende index 3369 2,00 10,00 5,6578 1,44458 
Politiskt förtroende index 3414 2,00 10,00 5,7305 1,75583 
Validitet antal fall 3343     

2003 Medialt förtroende index 3446 2,00 10,00 5,7925 1,42979 
Politiskt förtroende index 3474 2,00 10,00 5,9488 1,77181 
Validitet antal fall 3404     

2004 Medialt förtroende index 3353 2,00 10,00 5,6007 1,42349 
Politiskt förtroende index 3382 2,00 10,00 6,3634 1,83563 
Validitet antal fall 3308     

2005 Medialt förtroende index 3330 2,00 10,00 5,6847 1,41558 
Politiskt förtroende index 3338 2,00 10,00 6,4599 1,77479 
Validitet antal fall 3284     

2006 Medialt förtroende index 3154 2,00 10,00 5,6760 1,48433 
Politiskt förtroende index 3177 2,00 10,00 5,9525 1,73947 
Validitet antal fall 3105     

2007 Medialt förtroende index 3221 2,00 10,00 5,5110 1,48228 
Politiskt förtroende index 3228 2,00 10,00 6,1171 1,88808 
Validitet antal fall 3176     

2008 Medialt förtroende index 3126 2,00 10,00 5,6923 1,44797 
Politiskt förtroende index 3133 2,00 10,00 6,1653 1,82210 
Validitet antal fall 3090     

2009 Medialt förtroende index 4695 2,00 10,00 5,5951 1,49344 
Politiskt förtroende index 4746 2,00 10,00 5,7305 1,79393 
Validitet antal fall 4643     

2010 Medialt förtroende index 4713 2,00 10,00 5,5752 1,45472 
Politiskt förtroende index 4754 2,00 10,00 5,2844 1,79202 
Validitet antal fall 4668     

2011 Medialt förtroende index 4468 2,00 10,00 5,6470 1,47575 
Politiskt förtroende index 4496 2,00 10,00 5,5129 1,82379 
Validitet antal fall 4423     

2012 Medialt förtroende index 5965 2,00 10,00 5,6091 1,56206 
Politiskt förtroende index 4529 2,00 10,00 5,5942 1,78518 
Validitet antal fall 4461     

2013 Medialt förtroende index 8079 2,00 10,00 5,6975 1,55818 
Politiskt förtroende index 4797 2,00 10,00 5,7934 1,84876 
Validitet antal fall 4711     

2014 Medialt förtroende index 4904 2,00 10,00 5,4121 1,53670 
Politiskt förtroende index 1631 2,00 10,00 5,5144 1,75831 
Validitet antal fall 1595     

2015 Medialt förtroende index 4713 2,00 10,00 5,5101 1,62573 
Politiskt förtroende index 1486 2,00 10,00 6,2052 1,90098 
Validitet antal fall 1464     

a. No statistics are computed for one or more split files because there are no valid cases. 
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