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Abstract 

Internet and social media are technologies that have increased in recent times, does it have 

potential for solving problems of democracy? Some researchers claim that the new technology 

brings new forms of communication and eases information gathering. While others believe that 

the technology leads to an individualization, which in turn weakens democracy. The aim of this 

study is to recognize causes and consequences of the Swedish citizens use of social media in the 

representative democracy.  

To achieve the purpose two tasks will be performed. The first one will be an analytical model to 

test two hypotheses about how the use of social media affects the individuals support for 

representative democracy. Second, empirical analyzes of the data from a national survey will be 

carried out to test the two hypotheses, the data is conducted through a statistical analysis. Based 

on this, an overall research question is formulated which reads: How does the individual's use of 

social media effect their support to representative democracy?  

The analyses reveals that the citizen’s use of social media has raised high expectations of 

vitalization and change of the representative democracy. This indicates that new technologies 

may reshape the political system and form new ways of political participation that strengthens 

democracy. 
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1. INLEDNING                

 “Whatever forms it takes, the democracy of our successors will not and cannot be the democracy 

of our predecessors. Nor should it be. For the time limits and possibilities of democracy in a 

world we can already dimly foresee are certain to be radically unlike the limits and possibilities 

of democracy in any previous time or place” (Dahl 1989: 340). 

1.1. Problemformulering, övergripande forskningsfråga och syfte 

De senaste åren har användningen av internet och sociala medier ökat markant, Sverige är bland 

de främsta i världen. År 2009 använde 51 procent av befolkningen sociala medier år 2014 ökade 

andelen till 64 procent (De nationella SOM-undersökningar 2009-2014). Enligt citatet ovan av 

Robert Dahl, påverkas demokratin av de förhållandena, begräsningarna och möjligheterna som är 

typiska för den tid vi lever i. Internet och sociala medier utgör ett verkligt exempel på hur dessa 

förhållanden kan förändras. Samtidigt väljer allt färre medborgare att vara medlemmar i ett 

politiskt parti i Sverige. År 1968 uppgav 65 procent av svenskarna att de var anhängare av ett 

politiskt parti. År 2010 hade den andelen minskat till 28 procent (Karlsson och Lundberg, 2011). 

Människor väljer att engagera sig i de enskilda politiska sakfrågorna som man brinner för och 

många agerar också politisk på egen hand, t.ex. genom att konsumera rättvisemärkt, bojkotta 

varor i butiker eller att använda sig av sin status eller position för att påverka politiskt (Bjereld 

och Demker, 2011: 50-62). Uppfattningen kring detta är att medborgarna håller på att tappa 

kontakten med den representativa demokratins traditionella institutioner, att de lösgör sig från de 

politiska partierna och förlorar intresset för de konventionella deltagarformerna (Karlsson och 

Lundberg, 2011: 16-19). Samhällets individualisering hänger samman med digitaliseringen och 

kommunikationsteknologins utveckling. Ett viktigt kännetecken för den 

kommunikationsteknologin är framväxten av till exempel Facebook och Twitter.  

En debatt som har uppkommit bland forskarna om användningen av den nya 

kommunikationsteknologin bidrar till att individernas stöd för den representativa demokratin 

vitaliseras (utvecklas) eller om den leder till en marginalisering, det vill säga att medborgarna 

agerar utanför det politiska systemet (Oström, 2004:101). Tidigare studier har dock endast i 

begränsad utsträckning studerat hur medborgarnas stöd till den representativa demokratin i sin 

helhet påverkas av deras användning av sociala medier.  Utifrån dessa formuleras den 
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övergripande forskningsfrågan för uppsatsen: Hur påverkar individernas användning av sociala 

medier deras stöd för den representativa demokratin? 

Syftet med uppsatsen är därmed att ge ökad kunskap om relationen mellan användningen av 

sociala medier och den representativa demokratin. För att uppnå detta syfte utförs två uppgifter. 

För det första utvecklas en analysmodell för att prova två hypoteser om hur användningen av 

sociala medier påverkar individens stöd till representativa demokratin. För det andra genomförs 

empiriska analyser för att med underlag från en nationell undersökning testa de två hypoteserna. 

1.2. Begreppsdefinitioner 

Med individernas stöd till den representativa demokratin avses i uppsatsen dels politiska 

förhållningssätt, dels politiska handlande som är positiva för systemets institutioner och aktörer. 

Denna definition bygger på Easton (1965) som definierar och preciserar politiskt stöd. Med 

användning av sociala medier avses användandet av de kommunikationstjänster som på något 

sätt innehåller en social faktor, dvs. där man kan dela med sig av information med andra via en 

webbaserad tjänst (Gustafsson och Höglund, 2011:511). 

1.3. Avgränsning  

Uppsatsens undersökning avgränsas till Sverige, detta för att det varken fanns tid eller utrymme 

för en studie med flera länder inkluderade. Vidare kommer vi studera sex aspekter av stöd till den 

representativa demokratin. Fenomenet internet ses som en viktig aspekt och en enhet med många 

verktyg. Bland alla dessa verktyg ligger fokus på användningen av sociala medier. Empirin 

kommer att bestå av de nationella SOM-undersökningarna från år 2014 som är den senaste och 

det innebär att undersökningen är beroende av deras frågor och formuleringar. 

1.4. Disposition  

Uppsatsen är disponerad så att efter inledning, syfte och frågeställning inledas med ett teoretiskt 

och analytiskt ramverk. Där redovisas en definition på den representativa demokratin, vidare 

beskrivs den kommunikationella revolutionen och dess betydelse för samhället och medborgarna. 

Därefter följer vitaliserings och marginaliseringsteorin och ur dessa teorier byggs två hypoteser. 

Sedan presenteras analysmodellen, och en kort definition av de relevanta variablerna redovisas. I 

metodavsnittet beskrivs val av metod, urval och analysmetod. Dessutom följer en 

operationalisering av de valda variablerna. I resultat och analysavsnittet presenteras studiens 

empiriska resultat, det illustreras genom korrelations och regressionstabeller. Under detta avsnitt 
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sker även en återkoppling till hypoteser och de valda teorierna. Avslutningsvis sker en 

sammanfattande slutsats och diskussion, det lyfts fram viktiga drag på ett övergripande plan och 

ställer därmed samman de centrala empiriska och teoretiska slutsatserna. 

2. TEORETISKT RAMVERK/ANALYSRAM 

Det här avsnittet tar fäste vid de teoretiska perspektiven, syftet är att klarlägga de teoretiska 

utgångspunkterna som senare ska knytas an till den empiriska och analytiska delen av uppsatsen.  

2.1. Den representativa demokratin 

Enligt Thomas Hobbes (1651/2004) innebär representation ett handlande i en annan persons 

namn. Representantens handlingar fastställs till grunden och binder de representerande. Det 

innebär att representanter förväntas agera för de representerades intresse och stå ansvarig för sina 

handlingar inför dem som han/hon representerar (Ingvar Mattson, 2005:111). 

Principal- agentteori är ett verktyg som har fått ökat intresse för att analysera den representativa 

demokratin. Grundläggande för denna teori är föreställningen att en representant (agent) är 

anlitad att företräda en väljare (principal) i syfte att uppnå intressen som principalen önskar 

gynna (representanter kan vara politiska partier eller valda ledamöter). Representanten förväntas 

att agera i principalens intresse, men det inte alltid säkert att representanter kommer agera i 

principalernas intresse. Ibland agerar de fritt och i vissa situationer kan dem vara bundna i sitt 

handlande av lagregler, professionella normer med mera. De representativa demokratierna styrs 

av representanter för folket. För att dem ska kunna utföra sin uppgift måste de delegeras makt och 

myndighet. Delegering kan betraktas som en lösning på väljarnas svårighet att själva utföra alla 

uppgifter, svårigheter kan vara att de har inte tid eller viljan att engagera sig i politik. Delegering 

är ett viktigt inslag i den representativa demokratin, för att delegeringen ska fungera bra krävs det 

att det görs på rätt sätt. Inom principal- agentteori finns det tre möjliga ”lösningar”, för att 

delegeringen ska ske på rätt sätt. Den första lösningen är rekryteringsmetoden, och den ska vara 

tillfredsställande för principalerna. Det gäller att i förväg kartlägga alla aktuella agenter, göra 

valkampanjer samt behovet av massmediernas bevakning av riksdagskandidater. Detta för att 

skapa en uppfattning för väljarna kring de agenter som finns. För partierna gäller det då det 

interna partiarbetet, det är att de väljer en partikamrat som någorlunda har samma preferenser 

som principalerna har. Den andra lösningen är kontraktsutformningen mellan principaler och 

agenter. Kontraktet är uppsättning av regler och normer som kringgärdar agenten. Det är att 
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skapa ett ramverk som gör att agenten tjänar sig trygga genom att genomföra principalens 

intressen. Den tredje lösningen är att etablera olika kontroller med syfte att reducera utrymmet för 

dolda handlingar (Ingvar Mattson, 2005:111–114). 

Man kan föreställa sig det politiska systemet som ostrukturerad och oordnad. Men det finns en 

grundstruktur för den representativa demokratin och denna grundstruktur utgörs av 

parlamentariska styrningskedjan. 

Figur 1. Den parlamentariska styrningskedjan. 

 

Figur 1 illustrerar hur den svenska regeringsformen beskriver det svenska styrelseskicket. 

Väljarna utser en riksdag som i sin tur utser en regering med uppgift att styra Sverige. Regeringen 

är ansvarig inför riksdagen de har makten att fälla regeringen och riksdagsledamöterna är 

ansvariga inför väljarna som kan välja andra ledamöter vid de allmänna valen (Ingvar Mattson, 

2005:115f). 

Figur 2 illustrerar den teoretiska föreställningen bakom den parlamentariska styrningskedjan. Det 

är så att väljarna delegerar makt till riksdagsledamöterna som i sin tur delegerar makt till 

statsminister och han/hennes regering, som i sin tur delegerar makt till statstjänstemän. Partierna 

spelar en viktig roll genom hela kedjan. Dem skapar delvis konkurrerande och samspelade 

mönster av delegering och ansvarsutkrävande, det innebär att riksdagsledamöter, statsråd och 

representanter i statsförvaltningen agerar som direkta agenter för partiet (Ingvar Mattson, 

2005:117). 
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Figur 2. Partiernas roll i den parlamentariska styrningskedjan. 

 

 

I Sverige går valhandlingar vanligtvis till att väljarna tar en valsedel, lägger den i ett kuvert och 

placerar detta i valurnan. Den representativa demokratins valsystem skiljer sig åt länderna 

emellan. Valsystemen är i olika grad parti- eller kandidatcentrerade, det tillåts även ett varierande 

inslag av parti- och personval i particentrerade system uppfattas de valda representanterna som 

företrädare för sina respektive partier. De folkvalda församlingar äger representativitet i den mån 

som den troget återspeglar i fördelningen av partisympatierna hos väljarkårerna. Partierna 

uppfattas som representanter för stabila åskådningsskillnader och intressen bland väljarna. 

Väljarna kan även ha önskemål eller krav på social representation i egenskap av 

representanternas kön, ålder, yrke och regionala förankring. I kandidatcentrerade system kan en 

kandidat som person vara viktig för väljaren, väljaren kan ha önskemål om att bli representerad 

av en särskild representant på grund av sitt förtroende för kandidaten som individ. 

Representationen betraktas då som en direkt förtroenderelation mellan väljare och representant 

(Lauri Karvonen, 2001:23f). 

2.2. Den kommunikationella revolutionen 

Ulf Bjered och Marie Demker, professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har skrivit 

boken Den nödvändiga politiken: Makt och motstånd i en individualiserad tid (2011), som 

handlar om hur ”den kommunikationella revolutionen” påverkar makt och demokrati i dagens 

samhälle. Bjereld och Demoer hävdar att samhällets påskyndade individualisering hänger ihop 
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med utvecklingen inom det kommunikationsteknologiska området. Dem använder uttrycket ” den 

kommunikationella revolutionen” för att markera att det dem upplever idag är något som går 

långt utöver en utveckling av kommunikationerna i fråga. Den kommunikationella revolutionen 

har sin grund i två olika former av kommunikationsutveckling.  Kommunikation i form av 

transportmedel t.ex. järnväg, flyg och personbil, dels kommunikation i form av 

informationsförmedling, både som kommunikationsmedel t.ex. telefon, telefax, epost osv. och 

som informationstillgänglighet t.ex. Internet. 

De senaste decennierna har den kommunikationsteknologiska utvecklingen fått konsekvenser 

som gör det möjligt att tala om en samhällsrevolution menar författarna. Det främsta inslaget i 

denna kommunikationsteknologiska utveckling är internet och dess betydelse för samhället och 

politiken. Sociologen Castells (2009) anser att Internet möjliggör en historiskt ny form av 

kommunikation, vilken han kallar för ”mass self communication”. Eftersom han menar att 

kommunikation genom internet har en förmåga att nå en global publik, den är också en 

självkommunikation, därför att produktionen av budskapet är självframbringad dessa riktningar 

är självkonstruerad och mottagandet av dessa budskap är självvalt. Internet i sig är inte ett 

massmedium, Internet är en ny infrastruktur som möjliggör ”mass self communication”, vilket i 

sin tur leder till konsekvenser för statens och andra aktörers möjlighet att kontrollera 

kommunikationsprocesserna och därmed utöva makt (Bjereld och Demker, 2011:28). 

Bjereld och Demker (2011:29–31) anser att den kommunikationella revolutionen leder till en 

individualisering av samhälle på tre olika sätt. Det första sättet är genom att minska territoriets 

betydelse, det innebär att människor frigörs från territoriet. Det är lättare att resa, flytta och ha ett 

socialt nätverk med människor över nationalstatens gränser. Frigörelsen från nationalstatens 

gränser ger individen mer makt, därmed ökar handlingsmöjligheten och möjligheterna att 

förverkliga sina livsbehov. Å andra sidan sker en minskning av nationalstatens makt då dess makt 

baseras på kontroll av sitt territorium. När kommunikationen mellan människor allt lättare korsas 

över nationalstatens gränser blir det allt svårare för staten att bibehålla sin maktställning. Det 

andra sättet bidrar till framväxten av transnationella nätverk och nätverksbaserade samarbeten. 

Med hjälp av så kallade noder eller länkar mellan noder beskrivs den verklighet som begreppet 

”nätverk” syftar till. Dessa noder kan utgöras av människor i sociala nätverk, bestående av 

individer eller grupper. Nätverken är inte baserade på formellt medlemskap, till skillnad från de 
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fasta nationalstaterna så är nätverket en ”lös organisation”, där människor går online och offline. 

Dessa ”nätverksorganisationer” bidrar därför inte till känslan av grupptillhörighet och det präglar 

individens liv i verkligheten, d.v.s. att man visar tendenser till en ovilja att tillhöra en grupp. Det 

tredje sättet är genom att framhäva betydelsen av innovation och flexibilitet som medel för 

produktivitet och konkurrenskraft. Under industrisamhället var grunden för 

ekonomin, produktion av materiella varor.  Idag har produktionen av immateriella varor blivit 

viktigare. Skiljelinjen i arbetsmarknaden utgörs därför i vilken utsträckning arbetskraften har 

förmågan att ständigt omdefiniera den kvalifikation eller egenskap som krävs för en viss 

arbetsuppgift. De människor som har förmågan att anpassa sig till produktionsprocessen har 

också lättare att klara sig på arbetsmarknaden. Man talar om individens ”anställningsbarhet” och 

ansvaret för att vara anställningsbar läggs på den enskilda individen.  

2.2.1. Konsekvenser för den representativa demokratin 

Den kommunikationella revolutionen får tre typer av konsekvenser för den representativa 

demokratins funktionssätt hävdar Bjereld och Demker (2011:67–70). Den första är att den 

kommunikationella revolutionen förskjuter mer makt och ansvar till den enskilda människan och 

människor har större handlingsfrihet att utforma sina egna liv. Familj, klass och arbetsplats 

formar inte längre lika entydigt människors liv. De samhälleliga normerna är kvar men individer 

uppfattar att det är upp till var och en att fatta beslut om man vill och kan efterfölja dem. Den 

andra konsekvensen för den representativa demokratin är att det kommer växa nya politiska 

skiljelinjer från informationssamhället men inte artikuleras in i systemet och de nya skiljelinjerna 

underminerar den representativa demokratins tillit, legitimitet och acceptans för den lagstiftande 

makten. Den tredje konsekvensen för den representativa demokratin är att de traditionellt 

mobiliserande aktörerna som t.ex. partier, folkrörelser och kyrkor kommer ha svårare att 

engagera och kanalisera medborgarnas politiska aktiviteter. När medborgarnas band till politiken 

försvagas så kommer också iden om representativitet att försvagas.  

2.3. Marginaliserings- och vitaliseringsteorin 

Det har varit en livlig debatt kring den nya teknikens potential att frambringa politiska 

förändringar parallellt med de formella politiska institutionerna. Det talas om två teorier där en 

del forskare betonar vitalisering och reform medan andra går i riktning mot att marginalisera 

betydelsen av de etablerade institutionernas anpassning och förändring. Det sistnämnda handlar 
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om möjligheten till demokratisering via horisontell kommunikation i samhället och forskarna 

som betonar vitaliseringsteorin talar om en vertikal kommunikation mellan medborgare och de 

representativa organen (Åström, 2012:30). 

Informationstekniken har potential till att åstadkomma politiska förändringar vid sidan av de 

formella politiska institutionerna påstås det i marginaliseringsteorierna. Detta har i sin tur lett till 

att en frågerörelse får allt mer uppmärksamhet och får en större roll på den politiska arenan. Detta 

benämner Svenson för aktivist-initierat deltagande – de agerar utanför parlamentet men önskar 

påverka beslut som fattas i dessa instanser. Man talar om okonventionella deltaganden som sker 

genom sociala rörelser, så som att skriva under namnlistor, skriva insändare. Men även att starta 

eller gå med i grupperingar som i sin tur kan organisera och mobilisera olika former av politiska 

aktiviteter i anknytning till sådana enfrågerörelser Svenson (2014:57).    

Detta grundas i den tidiga utvecklingen av internet och den speciella anarkistiska kultur som med 

tiden växte på nätet, den så kallade cyberkulturen. Datakommunikationen blev en genomgripande 

förändringskraft för hackare och andra rebeller, det var för dem en förverkligande av en anarkisk 

kultur utan ledare, centralt makt eller skrivna lagar. Det gav förhoppningar om ett samhälle och 

en vision om elektronisk direktdemokrati. Samhället skulle byggas efter nätverkets principer och 

med ett deltagande genom elektroniska omröstningar. I takt med utvecklingen har internet 

normaliserats och det har inneburit att traditionella politiska aktörer har tagit ett allt större 

utrymme på nätet och därför har den utopiska visionen om en fristad på nätet blivit alltmer 

främmande (Davis, 1999:38). 

Istället har marginaliseringsteorin fått anpassa sig efter den utveckling som har skett inom 

politiken, det vill säga tendenser till en postmodern politiskt ordning, där det präglas av allt fler 

diffusa strukturer och mindre allmängiltiga normer. Man påpekar en ökande komplexitet med 

skiftande mål och problemformuleringar. Det talas om att styrningen i offentliga institutionerna 

har ändrat karaktär från ”government” till” governance”. Det innebär att utformningen sker 

genom interaktionen mellan olika aktörer i nätverk (Kooiman, 1993). I det nya nätverkssamhället 

är det frågorna som enar och där det offentliga splittras. Det handlar inte längre om område då 

cyberrymden inte har några rumsliga gränser och det viktiga blir intresse, känsla av samhörighet 

och identitet. Det nya mediet underlättar för de nya nätverken snarare än de gamla institutionerna 
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och därför måste dessa konkurrera för att bibehålla sin position bland en växande skara forum 

och idéer. Raab och Bellamy resonerar liknande när de skriver: 

“The significance of ICTs is more likely to be lie in the service of direct, non-parliamentary form 

in which citizens interact with each other in ways that presuppose the existence, or even the 

primacy of, central political institutions” (Raab och Bellamy, 2001:4). 

Vitaliseringsteorierna betonar däremot betydelsen av kommunala reformer och initiativ. Här 

riktas fokus på relationen mellan väljare och valda. Det innebär att med hjälp av olika 

arrangemang uppmuntra deltagande och delaktighet. Vidare talas det om internet som en politisk 

kraft som gör det möjligt för intressegrupper och organisationer att intensifiera och förenkla 

kommunikationen i redan etablerade engagemang samt forma nya gemenskaper och möten 

mellan olika människor (Andersson, 2013:50). Carlsson, Nilsson och Lindgren (2005:8) talar om 

de nya medierna, de så kallade sociala medier där individer är sammankopplade i nätverk, där 

alla får möjlighet och till och med uppmanas att delta, att dela med sig av information. 

Författarna talar om individer som idag är medvetna och genom att han/hon agerar och deltar 

socialt, ekonomiskt och politiskt anses de kunna förändra formerna för organisering och politiskt 

engagemang på de flesta områden. Andersson (2013:51) tolkar Dahlgren och Olsson när han 

konstaterar att internet har blivit en viktig källa för politiskt identitet. Han menar att fenomenet 

möjliggör en lättare tillgång till offentliga rum, kontakt med likasinnade och att den är även en 

resurs till daglig politiskt aktivism. Internet och sociala medier underlättar deltagandet, då dessa 

kommunikationsplattformar gör det lättare att organisera sig över tids och rumsgränser. Svensson 

menar att sociala medier bidrar till att även de som inte är politiskt aktiva vanligtvis väljer att bli 

det, till exempel genom att skriva under namnlistor osv. Anledningen till en ökad aktivism kan 

bero på att det är mindre krävande att delta online genom att ge ekonomiska bidrag, att bojkotta 

varor i affären än att delta i demonstrationer eller att gå med i ett politiskt parti. Fenomenet har 

alltså öppnat möjligheten för allt fler och divergerande röster att höras i offentligheten (Svensson, 

2014:58-59). 

Man talar om att sociala medier har bidragit med en politisk globalisering, det vill säga med en 

ökad framväxt av politiska nätverk som har sträckt sig över nationsgränser. De sociala rörelserna 

finns alltså både inom och utanför nationsgränserna och enligt Svensson (2014) ligger fokus 
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oftast på en eller få frågor istället för ett helt partiprogram. Det betyder att ideologiska 

plattformar bildas tillfälligt var syfte är att nå vissa politiska mål. (Svensson, 2014:58–59). 

2.4. Sammanfattning av teorier 

Sociala medier är idag vanligt förekommande inom förvaltningen och den dagliga debatten. Det 

ökade intresset beror på den så kallade samhällsrevolution som internet bidrog till. Denna 

utveckling har fått spännande effekter på den offentliga arenan. Föreställningarna kring mediers 

betydelse i relation till makt och motstånd inom ekonomi och politik är olika bland forskarna. 

Perspektiven är i hög grad polariserade bland forskarna. Det finns dem som är optimistiska och 

menar att den nya informationstekniken är den potentiella lösningen på problemet som har 

uppstått med att medborgarna tappar intresset för de äldre deltagarformerna. De menar att 

medborgarna håller på och förlorar kontakten med den representativa demokratins traditionella 

institutioner. Åström (2012) tolkar Hauge och Loader när han skriver att ”den nya tekniken skulle 

kunna skapa bättre insyn och underlätta ansvarsutkrävande, bidra till en mer informerad 

väljarkår och skapa förutsättningar för debatt och deltagande” (1999:16). 

Samtidigt finns det forskare som menar att tekniken kan utnyttjas på sätt som kan skada den 

representativa demokratin, det som framgår tydligt är sociala medier har bidragit med en ny form 

av deltagande där partierna som länge varit den viktigaste förmedlar länken mellan folket och 

maktens centrum ser ut att ha tappat greppet om väljarna. Det har lett till att allt mindre 

människor identifierar sig med ett parti och det i sin tur har bidragit till att partiernas medlemsbas 

krympt. 

2.5. Hypoteser 

Det framgår tydligt att forskarna är oense kring internet och sociala mediers betydelse för den 

representativa demokratin. Utifrån dessa diskussioner har två hypoteser utvecklats, vilka 

sammanfattar uppsatsens teoretiska ramverk. Hypoteserna utgår från antaganden om att 

användningen av internet och sociala medier antingen förstärker (hypotes 1) eller försvagar 

(hypotes 2) individernas stöd för den representativa demokratin. 

2.5.1. Hypotes 1: Användning av internet och sociala medier ökar individens stöd för 

den representativa demokratin 

Här är uppfattningen att den nya median internet och sociala medier bidrar med en förbättring 

och utveckling av den representativa demokratin och dess funktioner. Det är en politisk kraft där 
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organisationer och andra intressegrupper kan kommunicera och engagera sig. Det leder till att 

medborgarna, även dem som inte vanligtvis är politiskt intresserade får lättare tillgång till 

information och har en bättre insyn och kan i sin tur rösta på “rätt” representant. Den sociala 

median underlättar även ansvarsutkrävandet, kravet på politiker och tjänstemän som kompetenta 

och rättvisa blir därmed allt viktigare. 

Vidare anses den nya informationstekniken öka deltagandet och allt fler sakfrågor får plats på den 

politiska dagordningen, det underlättar kontakten med likasinnade, bidrar med möjligheten till 

mobilisering gentemot politiker som missköter sig men även gentemot andra samhällsproblem 

och orättvisor. Internet bidrar med en globalisering utan motstycke, idag kan både samhället och 

individen ha förbindelser med andra aktörer som sträcker sig över nationsgränsen. 

2.5.2. Hypotes 2: Användningen av internet och sociala medier minskar individens stöd 

för den representativa demokratin 

Åsiktsuttrycken är annorlunda från vissa forskare gentemot den utveckling som den nya tekniken 

har bidragit med, till skillnad från de optimistiska uppfattningarna anses internet och sociala 

medier försvaga den representativa demokratin. Det som kan påpekas är att allt fler väljer att 

agera individuellt, sociala median har blivit ett alternativ vid sidan av den traditionella politiska 

arenan. Detta samtidigt, som påpekats tidigare, att partimedlemmar minskat och missnöjet mot de 

förtroendevalda ökat. Den nya tekniken bidrar med en gemenskap som inte alltid behöver vara 

positivt. Eftersom internet inte har några tids- och rumsgränser kan alla typer av personligheter 

samt åsikter yttras. Det i sin tur kan bidra med att olika grupper med extrema tankar och 

ideologier lättare kan mobilisera sig utan att staten kan kontrollera eller censurera sådant som kan 

inskränka andra individers fri- och rättigheter. Direktdemokrati är något som optimisterna tror 

den nya tekniken kan bidra med, för den representativa demokratin kan det däremot bli negativt 

eftersom det begränsar elitmaktens inflytande. Denna skepsis anser vi kan ligga i att det finns en 

rädsla för att ordningen och maktfördelningen skall rubbas. 

2.6. Analysmodell  

De två hypoteserna kommer att prövas i empiriska analyser som utformas av en analysmodell. 

Beroende faktorn i analysmodellen utgörs av individernas politiska stöd till den representativa 

demokratin. Enligt Easton består politiskt stöd av dels individernas förhållningssätt till politiska 

system, dels individernas deltagande i politiska system. Analysmodellen fokuserar därför på hur 
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användningen av internet och sociala medier påverkar individernas förhållningsätt till och 

deltagande i politiska system. Sammanlagt kommer sex aspekter av politiskt stöd att inkluderas i 

uppsatsens analysmodell: politiskt intresse, demokratisk nöjdhet, förtroende för svensk politik, 

partiidentifikation, politiskt deltagande och valdeltagande. 

2.6.1. Användning av internet och sociala medier 

Internet och sociala medier är vår tids kommunikationsfabrik och användningsområdet är bred 

enligt Andersson (2013:49). Den används för bland annat arbete, politik, socialt nätverkande, 

offentlig service osv. ”Tack vare internets kommunikativa, interaktiva och deltagarorienterade 

karaktär sker en enorm innehållsproduktion och kommunikation på internet”(2013:49). Med 

sociala medier avses kommunikationstjänster som på något sätt innehåller en social faktor, dvs. 

där man kan dela med sig av information med andra via en webbaserad tjänst. Det som används i 

synnerhet och som är ytterst populär i Sverige är nätverksjätten Facebook. Här kan man dela med 

sig av foton, dela vidare olika inlägg, texter, länkar och videon. Det går även att skapa och samla 

olika grupper med likasinnade och gemensamma intressen. Facebook möjliggör förutom detta en 

rad olika alternativ till att kommunicera med andra användare, genom till exempel chatt och 

meddelanden. Man brukar även räkna in Twitter och Youtube som sociala medier, där den 

förstnämnda är en mikrobloggningssajt och Youtube är en videodelningssajt. Dessa sajter 

används inte enbart med datorer utan också med mobiltelefoner och plattformar(Gustafsson och 

Höglund, 2011:511-513). 

2.6.2. Politiskt intresse 

Inglehart talar om att det har skett en tyst revolution, det har skett en övergång från ett materiellt 

samhälle till ett post-materiellt samhälle. Detta kan betraktas som positivt för demokratin. Det 

innebär att de postmateriella frågorna utvecklar och förespråkar ett kollektivt beslutsfattande och 

för att nå de politiska målen är det viktigt att vara starkt intresserad av politik (Fuchs och 

Klingemann, 1995: 14).  

2.6.3. Demokratisk nöjdhet 

Om man ställer frågan, huruvida medborgarna litar på den grundläggande strukturen av staten 

eller inte och på så vis få en uppfattning om demokratin som styrelseform. Legitimitet beror alltså 

på en utvärdering av människors grundläggande värderingar för det politiska systemet. Brist på 

legitimitet i ett demokratiskt samhälle kan endast ske när medborgarna inte stödjer de existerande 
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normer och värderingar. Enligt Fuchs et al (1995:349) var stödet för iden om demokrati i 12 av 

19 europiska länder högre än för demokratin som form av regering. Det är möjligt att tolka och 

anta att människor som är missnöjda med utformningen av demokratin, inte är missnöjda för 

att de ogillar demokrati, utan för att de tror inte att det politiska systemet är tillräckligt 

demokratiskt. 

2.6.4. Förtroende för svensk politik 

Enligt Eastons (1965/ 1975) definition, finns det två typer av stöd för det politiska systemet och 

dess aktörer, diffust och specifikt stöd. Med diffust stöd menar han att det politiska systemets 

legitimitet kan ha kopplingar till de djupgående attityderna som finns gentemot det politiska 

systemet. Det specifika politiska stödet har nära relation till agerandet och prestationerna som 

utförs av de politiska aktörerna. Därefter så delas dessa in i fem nivåer, det som lyfts fram är från 

det mest diffusa till det mest specifika, som anses relevanta vid studier om systemkultur. Det är 

framförallt relevant vid studier om demokratins stabilitet, den politiska regimens principer, stöd 

för nationen och samhället, hur regimen fungerar osv. Dessa fem nivåer har i sin tur olika 

konsekvenser för det politiska systemet, exempelvis så behandlar den lägsta och mest specifika 

nivån enskilda auktoriteter, så som politiker. När det påvisas ett missnöje på den här nivån så 

brukar det inte betyda att det måste ske en politisk förändring, det handlar mer om aktörer och om 

de lyckas bli omvalda eller inte. När ett missnöje inte bara berör en enskild auktoritet, utan blir 

mer generellt så blir också konsekvenserna allvarligare. Den politiska regimens stöd påverkar 

huruvida de lyckas överleva på lång sikt, så de politiska institutionerna och den övergripande 

organiseringen behöver ses som legitima i medborgarnas ögon för att kunna lyckas. vid ett 

missnöje i den högsta nivån kan leda till revolution, eller i värsta fall inbördeskrig (Anckar et al. 

2013:220f). 

2.6.5. Politiskt deltagande  

Att definiera politiskt deltagande kan vara svårt. Inom forskningen på området finns det ett flertal 

definitioner på vad som anses vara politiskt deltagande. Den handling som oftast förknippas med 

politiskt deltagande är just valdeltagande. Esaiasson och Westholm (2006:15f) definierar politiskt 

deltagande som handlingar där avsikten är att påverka kollektiva utfall. 

Inom statsvetenskapen brukar det talas om en snäv och en bredare definition av politiskt 

deltagande. Den snäva och mer traditionella definitionen handlar mycket om att delta i det 
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offentliga beslutsfattandet. Detta kan göras genom att rösta, vara medlem i ett politiskt parti eller 

ha ett uppdrag som förtroendevald. Den bredare definitionen av politiskt deltagande handlar om 

en annan sorts politik, det vill säga frågor i samhället som berör och engagerar individen på andra 

sätt än i det offentliga beslutsfattandet. Genom att se på politiskt deltagande på detta sätt har 

politiken blivit mer personlig. Det som är den markanta skillnaden mellan detta synsätt och den 

traditionella synen är att den nya definitionen på politiskt deltagande sträcker sig långt utanför 

den representativa politikens gränser. Inom den mer generösa definitionen kan politiskt 

deltagande handla om att konsumera politiskt, det vill säga man bojkottar en produkt på grund av 

politiska åsikter eller tvärtom, vilket innebär konsumtion av en vara t.ex. att man väljer att 

konsumera en vara som är rättvise- eller kravmärkt (Bjereld och Demker, 2011).  

Beroende på hur man väljer att definiera politiskt deltagande kan det både antas ha minskat och 

ökat. Vad som står klart är att de traditionella politiska kanalerna har tappat anhängare. Att 

engagera sig partipolitiskt har minskat medan det har blivit allt mer populärt att skriva under 

namninsamlingar eller kontakta politiker när det gäller frågor som människor har ett starkt 

intresse för. En problematik i diskussionen om politiskt deltagande är att den ofta avstannar vid 

antagandet om en ökning eller minskning av det politiska deltagandet hos folket. För att verkligen 

kunna studera och förstå de förändringar som skett gällande klimatet för politiskt deltagandet är 

det centralt att inse att det finns en motstridig bild i människors politiska deltagande. Därmed är 

helt möjligt att det politiska deltagandet har minskat gällande vissa politiska aktiviteter men ökat 

gällande andra (Sörbom, 2002:7-9). 

2.6.6. Partiidentifikation  

En grupp faktorer som är av stor vikt och som påverkar deltagandet är enligt Bengtsson (2008) 

individens band till den omgivande världen, inte minst i form av en känsla av grupptillhörighet. 

Vidare skriver författaren att partierna har motiverat väljarna att gå till valurnorna, det var även 

de som kämpade för att utvidga rösträtten i demokratins tidiga dagar. Det skapades starka och 

tydliga band mellan olika grupper i samhället och de politiska partierna som bildades som 

företrädare för gruppernas intressen. Medborgare som sympatiserar starkt med ett parti tenderar 

att delta och rösta i en större utsträckning. Detta oberoende av ”väder och vind” och valets 

utformning. Det handlar om att de vill att just deras parti ska göra ett bra val. Bengtsson skriver 

att även partierna som organisationer har en stor mobiliserande förmåga, det betyder att de har 
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förmågan att få väljargrupper med svagare band till partiet på fötterna. Det menas med andra ord 

att väljare som inte känner ett starkt band till ett specifikt parti kan trots det finnas i marginalen 

genom sin grupptillhörighet i samhället, sitt yrke eller sina familjeband Bengtsson (2008:106-

107). 

2.6.7. Valdeltagande 

Valdeltagandet studeras specifikt på grund av att processen sker vid vissa tidpunkter medan de 

andra formerna av deltagande kan göras mer regelbundet under varje år. 

Bengtsson (2008:77f) definierar valdeltagande som den andel av befolkningen som använder sin 

rösträtt. I Sverige är det röstlängdens storlek som avgör vem som kan rösta på valdagen eller inte. 

Röstlängden tas fram från skatteverkets register 30 dagar före valet och omfattar de människor 

som har rösträtt och de som har varit folkbokförda i respektive valdistrikt i 30 dagar före valet. 

2.6.8. Kontrollvariabler 

Esaiasson et al (2012:125) hävdar att det aktuella fenomenet bör analyseras i rätt sammanhang. 

Det innebär att det inkluderas förhandsuppfattningar på ett systematiskt sätt. Det kan bland annat 

vara bakomliggande kontrollvariabler. Det är att man bör kontrollera om det finns ytterligare 

faktorer som kan påverka utfallet. Analysmodellen tar därför hänsyn till att andra faktorer kan 

påverka dels användningen av internet och sociala medier, dels individernas politiska stöd till den 

representativa demokratin. Utifrån detta inkluderar därför analysmodellen tre kontrollfaktorer: 

kön, ålder och utbildning. Analysmodellen tar däremot inte hänsyn till att det kan finnas samband 

mellan olika aspekter av politiskt stöd, exempelvis att politiska förhållningssätt påverkar eller 

påverkas av politiskt deltagande. Sammantaget ger dock möjlighet att pröva de två hypoteserna i 

relation till olika aspekter av politiskt stöd och med hänsyn till utvalda kontrollfaktorer. 

3. METOD 

I detta avsnitt beskrivs den metod som används för att uppfylla uppsatsen syfte och besvara den 

presenterade frågeställningen. Här introduceras val av metod, urval, underlag, analysmetoder 

samt den analytiska strategin. 

3.1. Design 

Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av statistiska analysmetoder. Statistiska 

analysmetoder är en samling av sammanfattande beskrivningar av större mängder insamlade 
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statistiska mått, som t.ex. procent, medelvärden och sambandsmått. Dessa analysmetoder faller 

inför ramen för kvantitativa, eftersom de främst används när man arbetar med många 

analysenheter. Statistik är en av de metoder som används för att beskriva verkligheten, pröva 

teorier och testa hypoteser om de samhällsfenomen man är intresserade av (Esaiasson, 2012:347). 

3.2. Urvalsundersökning  

Det datamaterial som vi använder oss av är från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Varje 

höst genomför SOM- institutet en nationell frågeundersökning i syftet att kartlägga den svenska 

allmänhetens vanor och attityder. Undersökningen utförs genom att det skickas ut frågor till ett 

obundet slumpmässigt urval av Sveriges befolkning. Insamlingen av data sker via postala enkäter 

och gör att det blir möjligt att svara digitalt via internet också. Urvalsramen för denna 

undersökning är befolkningens 18-85 åringar och urvalet drogs den 2 september 2014 från 

skatteverkets registertjänst Navet. Undersökningen besvarades av 6876 personer och hade en 

svarsfrekvens på 54 procent och undersökningen består av fyra parallella delundersökningar 

(Göteborgs universitet, SOM-institutet 2014). 

3.3. Underlag 

I studien har data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet varit underlag för och bearbetats 

med hjälp av dataprogrammet SPSS. Analyserna syftade till att ta reda på om det finns en 

sambandvariation mellan sociala medier och den representativa demokratin utifrån variablerna; 

politiskt intresse, förtroende för svensk politik, politisk deltagande, nöjdhet med demokrati, 

partiidentifikation samt valdeltagande. I ett första skede gjordes en deskriptiv analys av 

ovanstående variablerna samt av kön, ålder och utbildning. Egenskaper och uppbyggnad av 

variablerna kommer att representeras i avsnittet operationalisering. 

Att använda sig av data som andra samlat in medför både för- och nackdelar. Fördelen är att man 

kan hitta redan relevant data för sin undersökning, med det sparar man på tid och resurser. 

Nackdelen är att dessa sekundärdata samlats in för att undersöka ett annat sammanhang än det 

man sysslar med. I denna studie del blev det viktigt att säkerställa frågeställningen och 

kontrollera att variablerna stämmer överens med de tidigare undersökningarna (Eliasson, 

2013:53f). 
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3.4. Operationalisering 

För att kunna genomföra undersökningen operationaliserades följande begrepp för mätning, dessa 

kommer redovisas nedan i följande ordning. 

Begrepp Fråga Svarsalternativ 

Sociala medier Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna 

använt Internet? 

1. Ingen gång, Någon gång de 12 

månaderna. 

2. Någon gång i halvåret. 

3. Någon gång i månaden. 

4. Någon gång i veckan, 

5. Flera gånger i veckan, alternativt 

Dagligen.  

 Hur ofta har du gjort följande på Internet? Med 

svarsalternativ ” använt sociala medier” (ex. 

Facebook, Twitter, Youtube) 

1. Ingen gång, Någon gång de 12 

månaderna. 

2. Någon gång i halvåret. 

3. Någon gång i månaden. 

4. Någon gång i veckan, 

5. Flera gånger i veckan, alternativt 

Dagligen. 

Politiskt intresse 

 

Hur intresserad skulle du säga att du är i politik? 1. Mycket intresserad 

2. Något intresserad 

3. Inte mycket intresserad 

4. Inte alls intresserad 

Förtroende för 

svensk politik 

Hur stor förtroende har du för svensk politik? 1. Mycket stort förtroende 

2. Ganska stort förtroende 

3. Varken stort eller litet förtroende 

4. Ganska litet förtroende 

5. Mycket litet förtroende 

Politiskt deltagande Index baserat på fem frågor om politiskt deltagande 

som bygger på följande fråga: Under de senaste 12 

månaderna, har du gjort något av följande? 

 

Deltagandeformerna som ingår är följande: 

Kontaktat en politiker? 

Kontaktat en tjänsteman på nationell, regional eller 

lokal nivå? 

Deltagit i demonstration? 

Skrivit under namninsamling? 

Kontaktat eller medverkat i medier? 

0. Nej 

1. Ja 

 

Index varierar mellan 0 och 5 

Demokratisk nöjdhet På det hela taget, är du mycket nöjd, ganska nöjd, 

inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med hur 

demokratin fungerar i Sverige? 

1.  Mycket nöjd 

2.  Ganska nöjd 

3.  Inte mycket nöjd 

4. Inte alls nöjd 

Partiidentifikation Är du övertygad partianhängare? 1. Ja, mycket övertygad 

2. Ja, något övertygad 

3. Nej 

Valdeltagande Röstade du i valet 2014? 0. Nej 

1. Ja 

Källa: Den nationella SOM -undersökningen 2014. 
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Som framgår av operationaliseringstabellen ovan är variablerna kodade på olika sätt. Detta 

kommer att uppmärksammas vid analysen och tolkningen av variabler i förhållande till 

hypoteserna. Det innebär att politiskt intresse, förtroende för svensk politik, demokratisk nöjdhet 

och partiidentifikation har en omvänd kodning (– innebär positiv effekt + innebär negativ effekt). 

Det menas med att om dessa får en negativ effekt så betyder det att det är en positiv effekt eller 

tvärtom. Valdeltagande och politiskt deltagande är kodade på rätt sätt och behöver inte 

kontrolleras, (+ innebär positivt effekt och – innebär negativt effekt). 

3.5. Analysmetoder 

Det finns två typer av statistiska test, parametriska och icke-parametriska. Generellt kan sägas att 

parametriska test bör användas på intervall- och kvotskala och förutsätter att populationen är 

normalfördelad. Icke-parametriska test används normalt vid nominal- eller ordinalskala och 

kräver ingen normalfördelning. Eftersom parametriska test är mer kraftfulla är dessa om möjligt 

att föredra. Studier har visat att parametriska test kan användas även om samtliga kriterier för 

testet inte är uppfyllda, så länge undersökningsgruppen är stor. Icke- parametriska test är att 

föredra endast om data inte på något sätt kan konstrueras på intervallskala, om data uppenbart 

inte är normalfördelad eller om undersökningsgruppen är mycket liten (Esaiasson 2012:389). 

Utifrån dessa kriterier har parametriska test valts för analys av materialet i denna studie eftersom 

undersökningsgruppen är mycket stor och data kan presenteras på intervallskala. För analys av 

samband mellan internet, samt sociala medier och de valda variablerna användes 

korrelationanalys, linjärregressionsanalys samt logistisk regressionsanalys. 

3.5.1. Korrelationanalys (gamma) 

Vid en korrelationsanalys jämförs variablerna mot varandra för att få en korrelationskoefficient 

som sträcker sig mellan -1 och +1. En korrelation är starkare ju längre bort från noll den 

lokaliseras. För att ta reda på hur tillförlitlig en korrelation är används ett signifikansvärde (p) 

som sträcker sig mellan 0-1. Oftast eftersträvas en signifikansnivå mindre än 5 % (p<0,05) för att 

påvisa att korrelationen är signifikant (Esaiasson 2012:365–376). Det finns olika mått för att 

kunna beräkna sambandet mellan variabler och i denna studie använder vi oss av gamma, liksom 

andra sambandsmått varierar även denna mellan -1 och 1. Ett negativt samband betecknas med 

minustecken och betyder att låga värden på den ena variabeln tenderar att motsvaras av höga 

värden på den andra. Ett positivt samband innebär att höga värden på den ena variabeln tenderar 
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att motsvaras av höga värden på den andra. Ju närmare noll desto svagare samband och ju 

närmare -1 eller 1 desto starkare samband (Edling och Hedström, 2003:69–72). 

3.5.2. Linjärregressionsanalys 

Korrelationskoefficienten ger ett mått på det linjära sambandet mellan två variabler, men den 

säger inte hur detta samband ser ut, eller orsakssambanden. Vid en linjärregressionsanalys 

betraktar man däremot en variabel (y) som beroende av en annan (x) och uttrycker detta samband 

med hjälp av en regressionslinje. Variabeln y kallas då beroende eller förklarad medan x är den 

oberoende eller förklarande variabeln. Regressionsanalys kan vara både bivariat och multivariat. I 

bivariatanalys ingår endast två variabler – en oberoende variabel och en beroende variabel. I 

multivariatanalys ingår en eller flera kontrollvariabler. En kontrollvariabel är en variabel som vi 

misstänker kan påverka vårt egentliga samband.  

När man använder SPSS illustreras fyra tabeller ”Variables Entered/Removed”, ”Model 

Summary”, ”ANOVA” samt ”Coefficients”. De tabeller vi fokuserar på är Model Summary, 

ANOVA och Coefficients.  

I ”Model Summary” får vi ett mått på den oberoende variabelns förklaringskraft, det vill säga hur 

väl variationen i den oberoende variabeln förklarar variationen i det beroende variabeln. De 

intressanta måtten är ”Adjusted R Square”. Den anger andelen förklarad varians mellan 0 och 1 

och kan utläsas som procent – ju högre värde, desto bättre förklaringskraft. 

 I tabellen ”Coefficients” är det två siffror som ligger i fokus. Den första står direkt till höger om 

den oberoende variabeln och är den oberoende variabelns koefficient, eller B- koefficient. Detta 

är regressionsanalysens huvudresultat, och oftast är det intressanta huruvida effekten är positiv 

eller negativ. Leder en ökning i den oberoende variabeln till en ökning eller minskning i det 

beroende variabeln? Den andra siffran vi måste veta om den här koefficienten är signifikant, det 

vill säga om vi med säkerhet kan säga att koefficienten inte är 0. En koefficient som är 0 visar ju 

att den oberoende variabeln inte har någon effekt på det beroende variabeln. Vi kan få reda på 

detta genom att se på signifikansnivån som vi hittar längst ut till höger, i det här fallet, 000. Ju 

lägre tal, desto säkrare kan vi vara på att koefficienten är signifikant, d.v.s. tillförlitlig. 

Standardgränsvärdet är, 0,50. Om talet är under detta tal kan vi med 95 procents säkerhet slå fast 

att koefficienten inte är noll. Är talet över, 0,50 ska man inte dra för stora växlar på koefficienten.  
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I ”ANOVA” förklaras Modellens signifikans. När det är ett slumpmässigt urval kan signifikansen 

tolkas som ett mått på hur sannolikt det är att det finns en effekt av den oberoende variabeln på 

det beroende som inte är noll i den större populationen, inte bara i urvalet. Det behöver inte 

betyda att signifikans är helt ointressant när man använder sig av ett icke slumpmässigt urval. Då 

kan man mer tolka det som ett mått på hur sannolikt det är att vi skulle se den här effekten om de 

två variablerna inte hängde ihop (Halperin och Heath, 2012:367–381). 

3.5.3. Logistisk regressionsanalys 

Linjär regressionsanalys, som beräknas med hjälp av OLS-metoden (Ordinary Least Squares) är 

ett verktyg för att bedöma effekten av en variabel på en annan. Men metoden är utarbetad för att 

undersöka samband där den beroende variabeln är på intervallskala. Man kan med hjälp av OLS 

undersöka folks attityder t.ex. till något parti, om de angett dem på en skala från 0-10. Men om 

man vill undersöka röstintention för parti har den beroende variabeln bara två värden – ja eller 

nej. Då måste man använda sig av logistisk regression. Istället för att som i OLS beräkna ett 

predicerat värde på den beroende variabeln räknar man då för varje värde på den oberoende 

variabeln fram en predicerad sannolikhet att ha svarat ”Ja” på frågan om man planerar att rösta på 

ett parti. Det kräver speciella beräkningstekniker, eftersom det finns ett golv och ett tak på vad 

variabeln kan anta för värde – sannolikheten kan inte vara mindre än 0 % eller mer än 100 % 

(Edling och Hedström, 2003:173–185). 

3.6. Tillvägagångssätt 

Den analytiska strategin är en förutsättning för att undersökningen ska kunna bli begriplig och 

systematisk. Syftet med detta tillvägagångsätt är att skapa en bild av nuläget och hur situationen 

kommer att förändras framöver. Med andra ord, analysen skall ge kartan över processen och vilka 

vägval vi står inför.  Det första steget är att analysera om det finns ett samband mellan 

användningen av internet/sociala medier och de oberoende variablerna. Vidare fokusera på de 

variabler som är statistiskt signifikanta. I teoriavsnittet nämndes två hypoteser som teoretisk 

ramverk, hypoteserna utgår från antaganden om att användningen av internet och sociala medier 

antingen förstärker (hypotes 1) eller försvagar (hypotes 2) individernas stöd för den 

representativa demokratin. Andra steget blir att återkoppla resultatet till relevant hypotes, det 

innebär att om resultatet visar positiv effekt så stödjer den hypotes 1 och är den negativ stödjer 

den hypotes 2. Sedan redovisas resultatet av en linjär- och logistiskt regressions analys, där 
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redovisas en återkoppling till hypoteserna i form av en tabell.  Det relevanta i tabellen blir 

därmed om hypotesen antas (+) och om den förkastas (-)  beroende på aspekterna i politiskt stöd. 

Slutligen sker en sammanfattning av de mest centrala empiriska och teoretiska utgångspunkterna. 

3.7. Validitet och Reliabilitet  

Validitet är svårdefinierad och svårfångad när man ska definiera begreppet inom 

samhällsvetenskapliga forskningen Normalt brukar man förklara att validitet handlar om att ta 

reda på om undersökningen verkligen mäter det som är meningen att den ska mäta Det går att tala 

om tre olika sätt att definiera validitet på. (1) att den teoretiska definitionen har ett samband med 

operationaliseringen (2) frånvaro av systematiska fel (3) som tidigare nämnt, att man mäter det 

man påstår att man ska mäta. Det talas om intern-, extern- och begreppsvaliditet. Intern menar 

man att det råder en god sammanhållning mellan forskarens observationer och dennes teoretiska 

perspektiv som denne analyserar. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren kan 

generalisera resultatet till andra sociala miljöer och förhållanden. Frågan om begreppsvaliditet 

gäller hur säkert man med en viss metod mäter just den typ av fenomen som sammanfattas i form 

av ett begrepp (Esaiasson, 2012:57-59). 

Reliabilitet handlar om undersökningens är pålitlighet, det innebär att det finns möjlighet att göra 

om undersökningen men samtidigt få samma resultat. Ju högre reliabilitet desto mer förtroende 

har man för undersökningen. Det är en viktig faktor för vetenskaplig forskning att möjligheten 

finns för kontroller av data som har använts, går inte detta, kan trovärdigheten i undersökningen 

ifrågasättas. Genom ett noggrann utförande av våra mätningar bestäms därmed trovärdigheten i 

vår undersökning. Eftersom vi har valt att utföra en kvantitativ undersökning har det varit viktigt 

att göra mätningarna enligt samma process oberoende av tid och plats (Eliasson, 2013:15). 

Materialen som används i undersökningen är från ett enkätprogram (Den nationella SOM -

undersökningen 2014) som arbetar med att utveckla bra enkäter, samt vi använder dels frågor 

som normalt används för att undersöka de aspekter som vi undersöker (begreppsvaliditet), dels ett 

nationellt urval som ger oss möjligheter att generalisera vårt resultat (extern validitet). Det finns 

andra aspekter att undersöka, men vi har valt aspekter som anses vara grundläggande för politiska 

stöd (intern validitet).  
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4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

I det här avsnittet presenteras studiens empiriska resultat. Avsnittet bygger på en 

korrelationsanalys samt en regressionsanalys, därefter presenteras en tolkning av dessa. Avsnittet 

består av sex delar, i den första delen beskrivs en korrelationstabell för internet och dess 

användning. Vidare presenteras ännu en korrelationstabell som beskriver sociala medier. I del tre 

och fyra fokuseras användningen av internet och sociala medier i en regressionstabell. Slutligen 

avslutas avsnittet med en återkoppling till hypoteserna med hjälp av en tabell och en 

övergripande slutsats. Syftet blir därmed att testa hypoteserna för att få svar på forskningsfrågan. 

Genom att formulera hypoteser utifrån de teorier som har valts och provats mot befintlig data, 

finns det möjligheten att dra slutsatser för att se om vald data stödjer de teorier som används. Att 

formulera två hypoteser innebär att kontrollera om det finns något samband mellan variablerna 

man talar dels om en nollhypotes (ingen signifikans eller samband) dels om arbetshypotes (att det 

finns statistiskt signifikans skillnad eller samband)(Eliasson, 2013 s.102f). 

4.1. Internet: korrelationsanalys 

Ett första steg är att analysera om det finns samband mellan användning av internet och 

medborgarnas politiska förhållningssätt. I tabell 1 presenteras resultatet av korrelationsanalyser 

med gamma. Som framgår av analyserna har användningen av internet statistiskt samband med 

samtliga politiska förhållningsätt. Vidare visar tabellen gamman på politiskt intresse -0,108, 

demokratisk nöjdhet -0,192, valdeltagande -0,244 och förtroende för svenskpolitik -0,166 

slutligen visar tabellen partisympati 0,187 i samband med användningen av internet. 

 

Tabell 1: Användning av internet och politiska förhållningssätt.   

 

I tabell 2 presenteras resultatet av korrelationsanalyser med gamma. Även här analyseras det om 

det finns ett samband mellan användning av internet och de aspekterna av politiskt deltagande. 

Att ha kontaktat en politiker visar en icke signifikant samband på (0,170). Eftersom det inte 

existerar ett samband mellan variablerna blir korrelationskoefficienten inte relevant i detta fall. 
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Resterande variabler av deltagande visar ett samband. Gamman på att skriva under en 

namninsamling är -0,259. Deltagit i en demonstration har ett gamma på -0,376. Tjänsteman på 

lokal, regional eller nationell nivå och även kontaktat eller medverkat i medier har – 0,204 samt 

-0,440. 

 

Tabell 2: Användning av internet och politiskt deltagande. 

 

4.2. Sociala medier: korrelationsanalys 

I tabell 3 är signifikansen varierande, politiskt intresse visar en statistisk signifikans på (0,024) 

samt att gamman är på 0,038. Partisympati, demokratisk nöjdhet och förtroende för den svensk 

politik har ingen statistiskt samband med användningen av sociala medier(0,132), (0,687) och 

(0,798). Detta medför att korrelationskoefficienten icke blir relevant på denna analys. 

Valdeltagandet har en statistisk signifikans på (0,000) gamman på -0,295. 

 

Tabell 3: Användning av sociala medier och politiska förhållningssätt. 

 

 

Tabell 4: Användning av sociala medier och politiskt deltagande. 
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Tabellen ovan beskriver sambandet mellan användningen av sociala medier och politiskt 

deltagande. Deltagande formerna är uppdelade i kategorier. Skriva under en namninsamling visar 

en signifikans på (0,000) och har gamma på -0,287. Därefter i kategori två är signifikansen 

(0,886) detta innebär att variablerna kontakta en politiker och sociala medier inte har någon 

statistiskt samband, det i sin tur medför en icke väsentlig korrelationskoefficient. Deltagit i en 

demonstration har (0,000) i signifikans och visar sig ha gamman -0,479. Vidare belyser tabellen 

att kontakt med tjänsteman på nationell, regional eller lokalnivå inte har ett samband (0,340) och 

som ovannämnt medför detta att även här är effekterna irrelevanta. Slutligen visar tabellen att 

kontaktat eller medverkat i medier har en statistisk signifikans på (0,000) och med gamman på – 

0,395. 

4.3. Internet: Linjär- och logistisk regressionsanalys 

Tabell 5 beskriver sambandet mellan politiska attityder och internet användning. Det visar sig att 

politiskt intresse (0,000), demokratisk nöjdhet (0,037), förtroende för svensk politik (0,023), 

valdeltagande (0,002) och partisympati (0,000) har statistiskt samband. Politiskt deltagande visar 

(0,267) det innebär att det inte finns något samband mellan variablerna. Vidare belyser tabellen 

effekten av internet användningen på de beroende variablerna, siffrorna visar – 0,022, -0,016,-

0,035 och partisympati 0,022 och valdeltagande 1,189. R2
adj beskriver förklaringsgraden på de 

beroende variablerna. Kön, utbildning och ålder är kontrollvariabler som misstänks kan påverka 

det egentliga sambandet. 
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Tabell 5: Användning av internet och politiskt stöd 

 Politiskt 

intresse 

Demokratisk 

nöjdhet 

Förtroende 

för svensk 

politik 

Politiskt 

deltagande 

Partiidentifikation Valdeltagande 

Kön – 0,212 

(0,000)  

– 0,080 

(0,001) 

– 0,017 

(0,704) 

– 0,046 

(0,812) 

0,039 

(0,034) 

1,399 

(0,015) 

Utbildning – 0,179 

(0,000) 

– 0,119 

(0,000) 

– 0,160 

(0,000) 

0,270 

(0,000) 

0,028 

(0,003) 

1,189 

(0,000) 

Ålder – 0,007 

(0,000) 

– 0,002 

(0,042) 

– 0,004 

(0,004) 

0,001 

(0,738) 

– 0,003 

(0,000) 

1,063 

(0,000) 

Internet – 0,022 

(0,000) 

– 0,016 

(0,037) 

– 0,035 

(0,023) 

0,021 

(0,267) 

0,022 

(0,000) 

1,189 

(0,002) 

Konstant 3,541 

(0,000) 

2,751 

(0,000) 

3,668 

(0,000) 

– 0,046 

(0,812) 

2,050 

(0,000) 

0,130 

(0,000) 

R2
adj 

Nagelkerk R
2 

9 % 4 % 4,4 % 7 % 2 % 13,6 % 

Modellens 

signifikans 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I tabellen anges regressionskoefficienter och signifikansnivå för regressionskoefficienter (inom 

parantes). Linjär regressionsanalys och logistisk regressionsanalys (valdeltagande) har 

tillämpats. 

4.4. Sociala medier: Linjär- och logistisk regressionsanalys 

Tabellen 6 beskriver sambandet mellan användningen av sociala medier och politiska attityder. 

De beroende variablerna politiskt intresse, politiskt deltagande, valdeltagande och partisympati 

har ett samband eftersom signifikansen ligger på (0,033, 0,001, 0,086, 0,012). Demokratisk 

nöjdhet och förtroende för svensk politik har icke ett samband eftersom sifforna överstiger 

standardsgränsvärdet på 0,050. Tabellen visar också effekten av sociala medier på politiskt 

intresse med -0,009, partisympati – 0,011. Politiskt deltagande och valdeltagande visar 0,044 

respektive 1,064 i samband med användningen av sociala medier. Som nämndes i föregående 

tabell används kontrollvariabler för att få det egentliga sambandet och R2
adj beskriver andelen 

förklaringsvarians. 
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Tabell 6: Användning av sociala medier och politiskt stöd 

 Politiskt 

intresse 

Demokratisk 

nöjdhet 

Förtroende 

för svensk 

politik 

Politiskt 

deltagande 

Partiidentifikation Valdeltagande 

Kön – 0,229 

(0,000)  

– 0,072 

(0,004) 

– 0,033 

(0,486) 

0,019 

(0,744) 

0,044 

(0,023) 

1,415 

(0,016) 

Utbildning – 0186 

(0,000) 

– 0,119 

(0,000) 

– 0178 

(0,000) 

0,268 

(0,000) 

0,037 

(0,000) 

1,380 

(0,000) 

Ålder – 0,007 

(0,000) 

– 0,001 

(0,462) 

-0,003 

(0,080) 

0,003 

(0,143) 

– 0,005 

(0,000) 

1,067 

(0,000) 

Social 

media 

– 0,009 

(0,033) 

0,007 

(0,186) 

– 0,003 

(0,799) 

0,044 

(0,001) 

– 0,011 

(0,012) 

1,064 

(0,086) 

konstant 3,475 

(0,000) 

2,556 

(0,000) 

3,457 

(0,000) 

– 0,276 

(0,148) 

2,280 

(0,000) 

0,263 

(0,004) 

R2
adj 

Nagelkerk R
2 

9 % 3,1 % 4 % 7 % 1,3 % 14,4 % 

Modellens 

signifikans 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I tabellen anges regressionskoefficienter och signifikansnivå för regressionskoefficienter (inom 

parantes). Linjär regressionsanalys och logistisk regressionsanalys (valdeltagande) har 

tillämpats. 

4.5. Tolkning av resultatet  

I teoriavsnittet nämndes två typer av stöd för det politiska systemet enligt Eastons teori. Diffust 

och specifikt stöd, det innebär stöd till institutioner och aktörer i form av attityder och beteende. 

Även två hypoteser nämndes där den första var; Användning av internet och sociala medier ökar 

individens stöd för den representativa demokratin och den andra handlade om att den minskar 

stödet. 
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4.5.1. Hypotes 1 användning av internet och sociala medier ökar individens stöd för 

den representativa demokratin  

Det som kan förstås utifrån korrelationstabellen är att internet användningen bidrar till en positiv 

effekt för politiskt intresse, demokratiskt nöjdhet och förtroende för svensk politik, det i sin tur 

innebär ett ökat stöd till den representativa demokratin. 

Gällande sociala medier och de politiska aspekterna visar det att endast förtroendet för svensk 

politik får en positiv effekt av användningen. 

4.5.2. Hypotes 2 användning av internet och sociala medier minskar individens stöd för 

den representativa demokratin 

Korrelationen visar att befolkningens användning av internet leder till en negativ riktning för 

partiidentifikation, dessutom bidrar det till en negativ inverkan på valdeltagandet. Gällande det 

politiskt deltagande visar det negativ tendenser på alla kategorier (se tabell 2). Det betyder att det 

sker ett minskat stöd till den representativa demokratin när medborgarna använder sig av internet.  

Politiskt intresse, och valdeltagande får negativa effekter av användningen av sociala medier. I 

tabell 4 framgår det att när sociala medier används minskas det i deltagande inom tre signifikanta 

kategorier: skriva under namninsamling, delta i demonstrationer och kontaktat eller medverkat i 

medier. Detta innebär att det förekommer minskat stöd för det politiska systemet. 

4.5.3. Återkopplingen av linjär- och logistisk regressionsanalysen till hypoteser 

Som nämndes i metodavsnittet illustreras dessa tabeller nedan för att återkoppla resultatet från 

regressionsanalysen till hypoteserna. Det relevanta i tabellen blir om hypotesen antas (+) eller- 

och om den förkastas (-)  beroende på aspekterna i politiskt stöd. Därefter blir det möjligt att dra 

en slutsats om individernas användning av internet/sociala media förstärker eller försvagar stödet 

för den representativa demokratin. 

+ = om hypotesen antas (ges empiriskt stöd) 

- = om hypotesen förkastas (ges inget empiriskt stöd) 

0 = icke signifikans 
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Tabell 7: Användning av internet och politiskt stöd   

 Hypotes 1 Hypotes 2 

Aspekter i politiskt stöd Vitaliseringshypotes  Marginaliseringshypotes 

Politiskt intresse + - 

Demokratisk nöjdhet + - 

Förtroende för svensk politik + - 

Politisk deltagande  0 0 

Partiidentifikation - + 

Valdeltagande + - 

 

 

Tabell 8: Användning av sociala medier och politiskt stöd  

 Hypotes 1 Hypotes 2 

Aspekter i politiskt stöd Vitaliseringshypates Marginaliseringshypotes 

Politiskt intresse + - 

Demokratisk nöjdhet 0 0 

Förtroende för svensk politik 0 0 

Politisk deltagande  + - 

Partiidentifikation + - 

Valdeltagande + - 

 

 

4.6. Teoretisk anknytning  

I detta avsnitt ska vi visa hur medborgarnas intentioner och initiativ kan länkas till förklaringar 

som tar sin utgångspunkt i nätverkssamhället, vidare kommer vi belysa vilken betydelse deras 

användning av internet och sociala medier haft för den representativa demokratin. Syftet med 

denna studie har varit att ge ökad kunskap om relationen mellan sociala medier och den 



29 
 

representativa demokratin. Här sammanställs de mest centrala empiriska och teoretiska 

slutsatserna. 

Korrelationstabellen visar att partiidentifikationen visar negativa trender när internet används, att 

medborgarna sympatiserar mindre med partierna. Det kan bero på att människor idag med hjälp 

av nätverk och nätverksbaserade samarbeten skapar inofficiella grupper, utan formellt 

medlemskap, en så kallad ”lös” organisation. Det kan även ha satt spår i valdeltagandet, då det 

visar en negativ riktning kring detta också. Bjereld och Demker förklarar det genom att tala om 

en individualisering som internet och massmedia har skapat, som de menar i sin tur kan påverka 

demokratin. De anser att individerna får mer makt och större handlingskraft till att agera hur de 

vill, normer existerar men inte något krav på att det ska efterföljas. Den nya informationstekniken 

bidrar även till att det växer fram nya politiska skiljelinjer vilket kan leda till att tilliten och 

legitimiteten för den representativa demokratins och dess pelare (institutioner) försvagas. Vidare 

beskriver författarna en annan typ av utmaning som tekniken för med sig, att de mobiliserande 

aktörerna får svårare att engagera medborgarna och få de att delta politiskt. Det framgår tydligt 

även i undersökningen att (se tabell 2) internet användningen ger en negativ effekt på 

deltagandet. Det betyder med andra ord att befolkningen agerar i mindre utsträckning när de 

väljer att surfa på nätet. Det bildas nya politiska personligheter och attityder som i sin tur 

undergräver det rådande politiska systemet. Resultatet av denna typ av agerande grundar sig i 

individens frigörelse från nationalstatens gränser, internet skapar makt och handlingsmöjligheter 

för att förverkliga livsbehoven. 

Det som kan utvisas utifrån korrelationstabellen med massmedia som variabel är att 

valdeltagandet får en negativ effekt i samband med användningen av sociala medier, tendenserna 

är oroande enligt Bjereld och Demker, om medborgarnas band till politiken försvagas så kommer 

också idén om representativitet att försvagas menar de. 

Även politiken får ett minskat intresse när sociala medier används, en kort kommentar kring detta 

är att man kan utläsa en skillnad av många, mellan internet och sociala medier. Det visar en 

positiv inverkan när internet är den beroende variabeln jämfört med social media som beroende 

variabel. Det är också en anledning till varför dessa två variabler valdes åtskilda. Gällande 

internet så får den svenska politiken ett ökat förtroende och medborgarna har positiva attityder 

gentemot den representativa demokratin, fler är nöjda med det politiska systemet. Att Internet 
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bidrar med ett ökat politiskt intresse kan bero på att det finns oändligt med möjligheter och 

verktyg till att agera, kommunicera och delta. Bland dessa är Facebook och Twitter två välkända 

sociala medier som idag används som verktyg för att dela med sig av information via webben. 

Svensson (2014) skriver att ett ökat intresse kan bero på att det är mindre krävande att vara online 

och delta än att lämna datorn eller sin telefon och ta sig vidare ut i verkligheten. Denna ”lathet” 

sätter sina spår i hur medborgarna deltar. I tabell 4 kan man tydligt se - undantag för ”att kontakta 

en politiker eller tjänsteman” som inte har någon statistiskt samband - att sociala medier leder till 

att det sker mindre konventionella deltaganden. Det är mindre namninsamlingar även att delta på 

demonstrationer eller ta kontakt eller medverka i medier visar negativa siffror.  

 Endast förtroende för svensk politik får en positiv användning när sociala medier används, det 

kan förklaras med att sociala medier gör det lättare att få tillgång till offentliga rum, där allt fler 

politiker väljer att agera och dela med sig av information genom Facebook och Twitter. 

Korrelationen ger ett mått på det linjära sambandet mellan två variabler men visar inte 

orsakssambanden och inte heller hur detta samband ser ut. Det ovannämnda tillsammans med 

regressionsanalysen används för att prova två hypoteser om hur användningen av sociala medier 

och internet påverkar medborgarnas stöd för den representativa demokratin. Genom 

regressionsanalysen fanns det möjlighet att studera den beroende variabeln med de oberoende 

variablerna och på så vis se sambandet. Kontrollvariablerna bidrog till en ökad noggrannhet. 

Regressionstabellernas återkoppling till hypoteserna och visar att internet och sociala medier 

synnerligen påverkar medborgarna och dess politiska system. Resultatet markerar ett ökat 

intresse för de politiska partierna. Den visar också tendenser på ett ökat valdeltagande bland 

medborgarna. Förespråkarna för vitaliseringsteorin menar att det är viktigt att använda sociala 

medier som ett verktyg för att stärka den representativa demokratin, detta genom att sprida 

information om politiken och omröstningar samt uppmuntra delaktighet. Det bör dock ske i 

samband med de formellt ansvariga institutionerna. Teorin menar att om sociala medier används 

inom de demokratiska ramarna kan samhället utvecklas. Av resultatet att döma kan tekniken 

bidra med ett politiskt intresse som leder till en bättre insyn och en informerad väljarkår som 

lättare kan kräva ansvar. Slutligen kan man se att det politiskt deltagande ökar positivt i samband 

sociala medier, fenomenet möjliggör tillgång till information och likasinnade och det är en resurs 

för daglig politiskt aktivism menar Andersson (2013). Idag vet individerna att det finns en 
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möjlighet att delta först och främst, sedan kan denna typ av engagemang bidra med att hon anses 

kunna förändra formerna för organisering och politik på de flesta områden. 

Internet kan leda till att tilliten och stödet för den representativa demokratin minskar menar de 

forskare som talar för marginaliseringsteorin. Det går att konstatera att effekten av den nya 

tekniken när internet används (se tabell.7) leder till att förtroendet för partierna och 

partiidentifikationen sjunker. Det förklaras enligt teorin med att det finns möjligheter att 

åstadkomma politiska förändringar vid sidan av de traditionella institutionerna. Det innebär att de 

formella intuitionerna bör marginaliseras och anpassas efter de förändringar som framgår med 

internet. En annan förklaring kan som ovannämnt vara latheten och individualiseringen som sker 

i samhället; att människor lättare kan resa, flytta och hålla kontakten utan begräsningar. Det är 

lättare att skapa egna grupper och intressen inom korta intensiva perioder. Dessutom leder detta 

till att få identifiera sig med en viss grupp eller parti, då det sker snabba förändringar inom 

internet. Man menar att det har bidragit till att individer i den verkliga världen sällan stannar eller 

sympatiserar hos ett specifikt parti. Å andra sidan argumenterar forskarna på ett annat sätt och 

menar att sociala medier leder till en ökad partiidentifikation, vilket även regressionsanalysen 

visar. Argumenten är att inom det nya nätverkssamhället skapas nya grupper, med likasinnade 

och det skapas en känsla av samhörighet och identitet. Att det blir olika effekter jämfört med 

korrelationen beror på att i modellen (regression) ingår andra faktorer, som påverkar effekten av 

social medier på de valda aspekterna, men också att användningen av sociala medier kan ha 

indirekt effekt via de andra faktorer som tillsammans med den direkta effekten ger en positiv 

(annan) effekt. 

5. SLUTSATS & AVSLUTANDE DISKUSSION 

Avslutningsvis summeras en slutsats med svar på den övergripande frågeställningen. Vidare 

diskuteras undersökningen som helhet och även förslag till vidare forskning. 

Internet ses som en webbaserad tjänst med många olika kommunikationella verktyg, av den 

anledningen analyserades fenomenet för att visa en helhetsbild. Syftet med studien var dock att 

undersöka individernas användning av sociala medier. Den övergripande frågeställningen som 

ställdes var: Hur påverkar individernas användning av sociala medier deras stöd för den 

representativa demokratin? 
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Det finns en möjlighet att utifrån regressionsanalysen (med kontrollvariabler som stärker 

undersökningen) att dra en slutsats om att användningen av sociala medier har en positiv 

inverkan på individernas föreställning om den representativa demokratin.  Det ökar intresset för 

det politiska, det sker även mer handlingar från medborgarnas sida i form av politiskt deltagande 

och valdeltagande vilket i sin tur innebär ett stöd och förstärkning för demokratins legitimitet, 

tillit och acceptans.  

Den nya tekniken har väckt förhoppningar om en vitalisering och förändring av det politiska 

systemet, Slutsatsen ovan indikerar att en utveckling av demokratin i samband med den stora 

”samhällsrevolutionen” är mycket möjligt. Det går att använda internet och sociala medier för att 

skapa en bättre insyn och underlätta ansvarutkrävande av de politiska representanterna. Många 

förespråkare av vitaliseringsteorin ansåg att tekniken kunde öka deltagandet och göra demokratin 

mer interaktiv och direkt. Det som bör poängteras är att även om användning av fenomenet har 

potential att revolutionera demokratins förutsättningar finns det tendenser inom de offentliga 

institutionerna till återhållsamhet, för rädslan av en ökande komplexitet med skiftande mål och 

problemformuleringar. Shelly Boulianne (2009) visar i sin studie liknande resultat; Hon skriver 

att en ökad tillgång till stor och varierande uppsättning av politisk information kan minska 

kostnaderna för en ökad deltagande för det civila samhället (tid, ansträngningar ). Dessa fynd 

tyder på att användningen av internet kan spela en mer betydelsefull roll i att stärka och förbättra 

demokratier genom att påverka medborgarnas attityder snarare än att främja direkt demokratiska 

övergångar bland autokratiska regimer. 

Av undersökningen framgår den polarisering mellan olika forskare och samhällsdebattörer om 

internet och dess betydelse för demokratin. Som diskuterades i samband med Dahls citat i 

inledningen kommer demokratin att förändras och påverkas vare sig vi vill det eller inte. Det som 

skulle kunna göras är att precisera olika alternativ och idéer i relation till demokratins nya 

förutsättningar, det vill säga att visa hur den nya tekniken kan och bör användas för att sprida 

politiskt information och inte minst stärka demokratin. Nisbet et al (2012)  menar att 

internetanvändningen kan främja demokratisering, bland annat leder användningen till ökat krav 

och engagemang till det demokratiska styret. Detta identifierar en teoretisk mekanism genom 

vilken internetanvändningen kan främja demokratiska utfall, genom att påverka medborgarnas 

attityder. 
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Slutligen kan det vara på sin plats att återkomma till behovet av att ge förslag till vidare 

forskning. Inledningsvis påpekades det på att det har sket en minskning på partimedlemskapet, 

dock ger undersökning inget svar på om det beror på användningen av sociala medier. Det skulle 

vara intressant att undersöka vidare vad den egentliga orsaken är. Eftersom traditionellt förväntas 

de politiska partier fungera som en länk mellan medborgarna och de beslutande församlingarna. 

Om inte partierna uttrycker och representerar olika samhällsgruppernas mål och intresse vem 

kommer göra det då? 

Det finns gott om forskningen kring IT och demokrati inom den statsvetenskapliga forskningen, 

det som vore intressant och som vi under denna tid har haft funderingar kring, är hur teknologin 

används inom lokala organisationer, hur dessa kan utvecklas och utformas med hjälp av den nya 

tekniken. Resultatet av denna uppsats visar att det behövs mer forskning där flera aspekter i 

samband med IT användningen undersöks. Det framgår av undersökningen att internet och 

sociala media präglar det politiska systemet och dess aktörer. Det saknas krafter inom politiken 

som utnyttjar och anpassar internet och sociala medier till de etablerade institutionerna och 

processerna. Ytterligare forskning bör mer fullständigt utforska internets olika effekter, med 

tanke på andra typer av Internetanvändning och specifika samhälls- och politiska aktiviteter. 

Dessa mer nyanserade åtgärder och resultat skulle bidra till förbättrad teori. 
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