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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen har undersökt attityder och tillit till makthavare i Sverige i relation till 

olika aspekter av Covid-19-pandemin. Det här har gjorts genom att försöka besvara 

frågeställningarna: Hur relaterar tillit och attityder gentemot svenska samhälleliga 

institutioner till attityder mot vacciner, pandemirestriktioner och det upplevda hotet av Covid-

19? Syftet med uppsatsen har varit att undersöka en stor grupp människors aggregerade 

attityder och tillit, för att ge en fördjupad kunskap kring hur attityder och tillit kan vara 

strukturerade i det svenska samhället under Coronapandemin. För att besvara 

frågeställningarna och uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod i form av en explorativ 

faktoranalys använts på data som insamlats från 281 respondenter via en webenkät. Resultatet 

har visat att högre tillit gentemot Sveriges demokratiska system och till media kan kopplas till 

en större acceptans av Sveriges pandemihantering och till de beslutsfattare som ansvarat för 

pandemihanteringen i Sverige. Tillit och positiva attityder gentemot dessa två faktorer har 

också visat sig hänga ihop med en positivare syn på vacciner, medan rädslan för Covid-19 i 

sig ter sig vara oberoende av tillit och attityder. Undersökningen har inte till avsikt att göra 

några frekvensmässiga analyser av vilka attityder eller hur hög tillit respondenterna upplever, 

och inte heller har syftet varit att generalisera resultatet som giltigt för hela Sveriges 

population. Målet har istället varit att studiens resultat ska kunna bidra till att öka kunskapen 

om och vidga vår förståelse för hur tillit och attityder kan vara strukturerade och hänga ihop i 

samhället.  
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1. Inledning 
Covid-19-pandemin, eller Coronapandemin, som tog fart under 2020 har lett till många 

negativa konsekvenser världen över. Många människor har dött till följd av viruset, många har 

lidit till följd av de pandemirestriktioner som begränsat fri rörlighet och vissa rapporteras ha 

fått men även till följd av de vacciner som tagits fram mot viruset (Folkhälsomyndigheten, 

2021). Världens regeringar har under Coronapandemins gång agerat olika vad gäller att införa 

åtgärder för att förhindra smittspridningen och dessa åtgärder har ibland bemötts med 

acceptans, men också med olika former av motstånd som exempelvis menar att restriktionerna 

är för hårda, att de är för mjuka, eller att regeringen borde agerat snabbare. Sverige har i den 

debatten varit föremål för hård granskning både från nationellt och internationellt håll, 

eftersom Sverige använt ytterst få juridiska tvångsmedel för att begränsa människors 

rörlighet. Istället har Sverige till stor del förlitat sig på att dess invånare frivilligt ska undvika 

att träffa andra människor för att minska smittspridningen (Fund & Hay 2020; Paterlini 2020; 

Pierre 2020; Strang 2020).  

 

I kölvattnet av dessa svårigheter som alla världens länder ställts inför har även olika former av 

misstro och konspirationsteorier kring pandemin börjat gry (Lindsay, 2021). Vissa ifrågasätter 

exempelvis coronavirusets existens, andra menar att de restriktioner som införts endast syftar 

till att tysta människor och en tredje menar att vacciner är farliga och syftar till att göra 

människor sjuka (Hornsey, Finlayson, Chatwood & Begeny, 2020). Den här uppsjön av 

spridda åsikter och attityder gentemot olika aspekter av pandemin, har exempelvis lett till att 

restriktionerna har efterlevts mer eller mindre bra i olika länder, att vissa gått ut och 

demonstrerat emot restriktionerna och i vissa fall att personer inte velat vaccinera sig (TT, 

refererad i Aftonbladet 2021, 25 april). 

 

Under år 2020 och 2021 har flera sociologiska studier gjorts världen över som undersökt 

attityder mot olika aspekter av Coronapandemin. Studierna har bland annat undersökt rädsla 

för Covid-19-viruset, benägenhet att följa restriktioner samt attityder gentemot vacciner. Flera 

av dessa studier har kommit fram till att en betydelsefull sociologisk aspekt för hur människor 

ställer sig till dessa har att göra med tillit till demokratiska institutioner, till media och till 

forskarvärlden (Putnam, 1993; Uslaner, 2018). Internationellt har man exempelvis sett att de 

som har hög tillit till vetenskap upplever Coronaviruset som mer hotfullt och att de då är mer 

benägna att ändra sitt beteende för att minska smittspridning, än de som har låg tillit till 
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vetenskap. I exempelvis USA har detta bland annat undersökts genom att undersöka attityder 

gentemot Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci tillsammans med attityden mot 

vetenskap och däremellan har man kunnat se en samstämmighet som i det närmaste likställer 

vetenskapen med dess företrädare Fauci (Sanchez & Dunning, 2021). Bland Faucis kritiker 

märks en skepticism mot vetenskap, en lägre benägenhet att vaccinera sig och en allmän kritik 

mot restriktioner så som krav på munskydd, social distansering eller nedstängning av skolor. 

 

En skillnad mellan Sverige och USA är att Anthony Faucis svenska motsvarighet, 

Folkhälsomyndigheten och Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, fått inhemsk och 

internationell kritik för att inte utfärda tillräckligt starka åtgärder mot smittspridningen. Vissa 

menar att om Sverige hade infört hårdare restriktioner och agerat snabbare, så hade många liv 

kunnat räddas (Fund & Hay 2020). Kritiken är dock inte enhällig. Under pandemin så har 

exempelvis restaurangbranschen menat att de blivit orättvist behandlade av staten genom att 

bli hårdare reglerade än andra branscher. Annan kritik har bestått i stora demonstrationståg av 

människor som menar att pandemin och restriktionerna är en komplott för att stävja 

människors frihet (TT, refererad i Aftonbladet 2021, 25 april). 

 

Vad som gör Sverige speciellt under Coronapandemin skulle därför kunna uttryckas som det 

att dess pandemiåtgärder får kritik för att vara både för strikta och för milda. Hur dessa 

spridda attityder är strukturerade, vilka i många andra länder kan förklaras genom samband 

med tillit till olika demokratiska institutioner, är dock inte helt klarlagt och i synnerhet inte 

efter ett drygt år med restriktioner av olika slag. Studier om svenskars attityder och tillit under 

Coronapandemin började göras tidigt under pandemin, men den kunskapslucka som den här 

uppsatsen framför allt syftar till att fylla, är att med hjälp av en faktoranalys försöka förstå hur 

dessa attityder hänger ihop efter drygt ett år med restriktioner och stigande dödstal, med allt 

vad det kan ha inneburit för attityds- och tillitsmässiga förändringar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att ge fördjupad kunskap om hur tillit och attityder kring 

Coronapandemin och till olika samhälleliga institutioner är strukturerade i ett samhälle som 

genomgår en pandemi med till större delen frivilligt baserade åtgärder. Studien syftar med 

andra ord till att undersöka en stor grupp människors samlade attityder, även kallat 
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aggregerade attityder, för att försöka hitta mönster om hur attityder och tillit kan vara 

strukturerade i samhället. Frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen är: 

 

- Hur relaterar tillit till svenska samhälleliga institutioner till attityder mot vacciner, 

pandemirestriktioner och det upplevda hotet av Covid-19?  

- Hur relaterar attityder gentemot svenska samhälleliga institutioner till attityder 

gentemot vacciner, pandemirestriktioner och det upplevda hotet av Covid-19? 

 

Uppsatsen syftar inte på något sätt till att utreda vilka pandemiåtgärder eller strategier som är 

de bästa, att utreda hur farlig Coronapandemin är eller att undersöka sanningshalten i vad som 

av vissa kallas konspirationsteorier. Inte heller syftar den till att göra en uttömmande 

jämförelse mellan Sverige och andra länder. Den syftar istället till att explorativt kartlägga 

vilka attityder som finns, och vilka som hänger ihop, kring de variabler som ansetts relevanta 

för ämnet attityder och tillit kring coronapandemin, som valts ut genom översikten av tidigare 

forskning.  

 

1.2 Disposition 

Efter inledningen i detta kapitel följer i kapitel 2 en redogörelse av den tidigare forskning som 

gjorts kring attityder och tillit under Covid-19-pandemin och kring andra relaterade teman. 

Därefter, i kapitel 3, redogörs för det teoretiska och begreppsliga ramverk som används i 

diskussionen av studiens resultat. På detta följer ett metodkapitel, kapitel 4, där uppsatsens 

metodologiska ansats redogörs för, tillsammans med en redogörelse av studiens enkät och det 

tillvägagångssätt som tillämpats under användandet av studiens kvantitativa metod samt 

studiens etiska överväganden och en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. I 

kapitel 5 redogörs för studiens resultat i form av tabeller och korta beskrivningar av dessa. I 

kapitel 6 tolkas och diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar, i relation till teori, tidigare forskning och metod. Avslutningsvis presenteras i 

kapitel 7 några av de implikationer som studiens resultat har för vidare forskning inom 

området.  
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel följer en översikt av tidigare sociologisk forskning som gjorts om attityder och 

tillit kring olika aspekter av Coronapandemin. Forskningsöversikten är på intet sätt 

uttömmande för fältet attityder, tillit och pandemier men ett fokus har lagts vid studier som 

fokuserar på dessa aspekter och som funnits relevanta. Syftet med forskningsöversikten är att 

rama in studiens syfte och ligger till grund för hur enkäten utformats. Vidare är syftet med 

forskningsöversikten att sätta studiens resultat i relation till det nuvarande forskningsläget.  

 

Forskningsöversikten har här delats in i tre övergripande temaområden som forskningen 

handlat om. Dessa har antingen ett fokus på Covid-19-viruset, eller andra sjukdomar, i sig och 

vilket hot det förknippas med. Ett andra temaområde handlar om attityder gentemot de 

åtgärder och restriktioner som införts för att dämpa smittan, det vill säga vad man tycker om 

att friheten begränsas på grund av en pandemi och ens benägenhet att rätta sig efter dessa 

restriktioner. Ett tredje temaområde handlar om attityder gentemot vacciner, detta både i en 

generell bemärkelse och specifikt om vaccinerna som tagits fram mot Covid-19. Den tidigare 

forskningen har ett starkt fokus på att härleda attityder kring någon av dessa tre 

pandemirelaterade saker till förklarande variabler om vilka attityder man har mot andra 

fenomen. Dessa kan sammanfattas som att de har att göra med attityder och tilltro gentemot 

vetenskaps- eller forskarvärlden, attityder och tilltro gentemot det politiska systemet eller de 

politiker som styr för tillfället, samt tilltro till media och hur man använder media.  

 

2.1 Attityder mot Covid-19-viruset och coronapandemin 

Vad gäller vilka attityder som människor har gentemot pandemier i allmänhet och mot 

coronapandemin i synnerhet har det i viss forskning definierats som vilket upplevt hot 

individer upplever av viruset eller sjukdomen. Tidigt under Coronapandemin gjordes en 

undersökning på kopplingen mellan politisk tilltro och upplevt hot av Covid-19 (Lalot, 

Abrams, & Travaglino, 2021). Datan samlades in i Skottland mellan den 5–10 mars 2020, då 

1-6 personer rapporterats ha avlidit av covid-19 i Storbritannien och osäkerheten ännu var stor 

kring hur omfattande pandemin skulle bli i landet. Studien mätte det upplevda hotet av viruset 

som beroende variabel samt politisk tilltro och upplevd osäkerhet kring viruset effekter som 

oberoende variabler. Man fann att det fanns en negativ korrelation mellan politisk tilltro och 

upplevt hot av pandemin, det vill säga att de med högre tilltro till folkvalda politiker upplevde 
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ett mindre hot av pandemin, medan de som hade låg tilltro till politiker uppgav att de var mer 

rädda för viruset.  

 

Eftersom detta var väldigt tidigt i pandemin väcks förstås frågan om detta skulle se likadant ut 

ett år senare, då flera tusen människor avlidit av viruset i Storbritannien. Forskning som 

gjordes några månader senare har också problematiserat den bilden. Detta genom att 

inställningen till makthavare och en negativ korrelation med det upplevda hotet från 

pandemin inte är helt genomgående i forskningen som gjorts i ämnet. I en studie som gjorts i 

USA undersöktes hur det upplevda hotet av pandemin påverkades av partipolitisk tillhörighet 

samt attityder gentemot forskare (Sanchez & Dunning, 2021). Studien ställde inte frågor om 

just tillit, utan fokuserade istället på känslor. Det vill säga om man tyckte om forskare eller 

inte. Man fann inget samband mellan partitillhörighet och upplevt hot av pandemin. Däremot 

fann man att en positiv inställning gentemot forskare hade en ökande effekt på det upplevda 

hotet från pandemin. Med andra ord var de som hade mer positiva känslor kopplat till forskare 

också mer rädda för viruset och mer benägna att ändra sitt beteende för att inte sprida smittan 

vidare.  

 

Enligt en enkätstudie som gjordes år 2009 i samband med att H1N1-pandemin, vanligen 

kallad svininfluensan, pågick i världen, undersöktes bland annat hur orolig man var över 

pandemin (Rönnerstrand, 2013). I studien deltog 2130 slumpmässigt utvalda svenskar och där 

fann man att endast 15% av respondenterna var personligt oroliga över pandemin i sig och att 

22% var oroliga över eventuella samhälleliga konsekvenser på grund av pandemin (ibid., s. 

856). I urvalet kunde man även se att en stor del av respondenterna hade hög generell tillit till 

andra människor (66,4%) samt hög institutionell tillit till den svenska sjukvården (68,5%). 

Här kan man således se en likhet mellan Sverige år 2009 och Skottland tidigt under 

Coronapandemin 2020 (Lalot et al., 2021). Hög institutionell tillit, även om den undersökta 

institutionen inte var den samma i de båda studierna, tenderar att hänga ihop med mindre oro 

eller rädsla för pandemier.  

 

Emellertid blir det viktigt i sammanhanget att påpeka att under hela 2009 rapporterades 31 

dödsfall i svininfluensa i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2011, s. 15) och i hela Storbritannien 

hade vid studien 6 personer rapporterats avlidna av Covid-19 (Lalot, et al., 2021). Sätts detta i 

relation till hur många som avlidit av Covid-19 ett drygt år efter att den betecknats som en 

pandemi av WHO, över 127 000 personer i Storbritannien och närmare 14 000 personer i 
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Sverige den 24 april 2021 (https://www.worldometers.info/coronavirus/), så väcker detta 

frågor kring om orosnivån kan vara annorlunda, avhängigt av den institutionella tilliten, när 

siffrorna så tydligt visar att Covid-19 är betydligt mer dödligt än svininfluensan var.   

 

2.2 Attityder mot pandemirestriktioner 

Att uppleva att ett virus är ett stort hot mot sig själv eller personer man bryr sig om behöver 

inte nödvändigtvis betyda att man anser att restriktioner för att bekämpa smittspridning är 

någonting bra eller att det är värt de andra konsekvenser som kommer av att stänga ner delar 

av samhället. Våren 2020, under de första fyra veckorna av lockdown till följd av 

Coronapandemin i Tyskland, gjordes en studie över vad tyskar bekymrade sig över kring 

coronapandemin. Studien fann att det vanligaste temat var att oroa sig över minskade sociala 

kontakter (Czymara, Langenkamp & Cano, 2021). Många respondenter rapporterade att man 

minskat ner sitt sociala umgänge till endast de i hemmet samt till sociala medier och att det 

här fick dem att känna sig väldigt ensamma. De allra flesta i studien uttryckte att de upplevde 

allvarlig oro och besvär av den sociala isoleringen som kom av restriktionerna. Dessa ytterst 

starka besvär av isoleringen var dock väldigt ovanlig bland de respondenter som hade barn. 

Studien fann också att det var stora skillnader mellan vad män och kvinnor bekymrade sig 

mest över, samt att kvinnor tenderade att må sämre till följd av pandemirestriktionerna. 

Männen rapporterade i större utsträckning att de oroade sig över ekonomiska aspekter, som 

lönearbete. Bland kvinnorna var det istället mer vanligt att oroa sig över de sociala 

konsekvenserna av isolering samt att oroa sig över barnomsorg. Många kunde också se 

positiva delar av nedstängningen, till exempel det faktum att det gav tillfälle att spendera mer 

tid med sin partner. 

 

Pandemirestriktioner kan alltså, ur en social synvinkel, ses som både positiva och negativa. 

Vilka konsekvenser det medför för individen behöver emellertid inte säga något om dennes 

attityd till om de är befogade, om de är tillräckligt hårda eller för hårda, eller om man är 

beredda att följa de restriktioner som utfärdats i sitt land. Många studier har pekat på att 

benägenheten att efterleva pandemirestriktioner har att göra med tillit till demokratiska 

institutioner. Tillit är starkt förknippat med deltagande i samhället och med frivilliga 

sammanslutningar mellan människor (Putnam, 1993; Uslaner, 2018) och beskrivs av vissa 

som en grundpelare för fungerande demokratier (Warren, 2018). I en italiensk studie som 

gjordes efter H1N1 pandemin år 2009, även känd som svininfluensan, fann man ett samband 
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mellan att följa de rekommendationer som utfärdats och tilltro till media och landets 

folkhälsomyndighet (Prati, Pietrantoni & Zani, 2011). Studien visade alltså att de med högre 

tillit till media och demokratiska institutioner i högre utsträckning vidtog försiktighetsåtgärder 

i linje med allmänna rekommendationer för att dämpa smittan, som att tvätta händerna oftare 

och att hålla fysiskt avstånd till andra.  

 

Sambandet mellan tillit och att följa restriktioner blir av särskild vikt här i Sverige i och med 

att vi stuckit ut jämfört med de flesta andra länder genom att inte lagstifta om smittodämpande 

åtgärder, utan att istället uppmana till individuellt ansvar att följa ett antal råd och 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (Fund & Hay 2020; Paterlini 2020; Pierre 

2020; Strang 2020). Sveriges invånare gick enligt flera studier in i pandemin med en väldigt 

hög nivå av tillit till andra människor och till myndigheter, jämfört med andra länder (Ortiz-

Ospina & Roser 2020), vilket skulle kunna leda till att frivilligt baserade åtgärder lämpar sig 

bättre i just Sverige. Emellertid har Sverige, liksom många andra länder, de senaste åren sett 

en polarisering vad gäller tillit där de till höger på den politiska skalan uttryckt mindre tillit än 

de i mitten och till vänster (Jylhä et al. 2019).  

 

I en studie som gjordes tidigt under Coronapandemin i Sverige undersökte man hur 

svenskarnas tillit påverkades över tid, i takt med att allvaret av Coronapandemin blev 

tydligare i och med att man kunde se vilka konsekvenser den innebar (Esaiasson, Sohlberg, 

Ghersetti & Johansson, 2020). I studien fick respondenterna vid två tillfällen besvara hur stor 

tillit de hade till svenska myndigheter, för att se om den hade förändrats. Enkäten besvarades 

först i februari 2020, precis efter att Sveriges regering klassat Covid-19 som en samhällsfara, 

och en andra gång i mars 2020, precis efter att Världshälsoorganisationen (WHO) klassat 

Covid-19 som en pandemi. Studien fann att tilliten till svenska myndigheter hade ökat från det 

första mättillfället till det andra, detta i takt med att påverkan på samhället också ökat markant 

mellan de två tillfällena i form av nedstängning, antal smittade och avlidna. Studien gjorde 

också skillnad på tilltro till myndigheter (så kallad ”institutionell tillit”) och tillit till andra 

människor överlag (så kallad ”interpersonell tillit”). Man fann att även den interpersonella 

tilliten mellan människor hade ökat samtidigt som pandemin förvärrades. Den ökade tilltron 

förklarar man i studien med vad som kallas för ”rally-round-the-flag-effekter”, vilket syftar på 

att människor i kristider, till exempel under krig eller efter ett terrordåd, tenderar att sluta upp 

bakom institutioner som anses representera sin nation (Dinesen & Jæger, 2013; Hetherington 

& Nelson, 2003; Mueller, 1970; Schraff, 2020).  
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Vad studien (Esaiasson et.al. 2020) inte tar hänsyn till är om denna uppslutning, eller tillit till 

varandra i samhället, faktiskt har något samband med om man följer de restriktioner som 

utfärdats. Huruvida en person är mer eller mindre benägen att själv vidta försiktighetsåtgärder 

och följa smittodämpande restriktioner kan enligt viss forskning ha att göra med om man har 

en individualistisk kontra en kollektivistisk inställning. I en studie av Biddlestone, Green och 

Douglas (2020) kom man fram till att viljan att följa allmänna råd under coronapandemin, 

som att hålla fysiskt avstånd till andra och att tvätta händerna ofta, ökade ju mer 

kollektivistiskt inställda personer var, jämfört med motpolen individualistisk inställning. 

Kollektivism sammanfattades i det här fallet som viljan att sätta andras behov före sina egna 

och individualism som det motsatta. Studien fann även att de som uppgav sig tro på 

konspirationsteorier om Covid-19, exempelvis att Kina skulle ha tagit fram viruset som ett 

biologiskt vapen, eller att det sprids via 5G-teknik, var mindre benägna att tillämpa social 

distansering.  

 

Det går naturligtvis inte att säga att individualism kontra kollektivism enhälligt styr vilken 

inställning en person har gentemot pandemirestriktionerna. Liekefett och Becker (2021) 

undersökte i en studie, viljan att följa smittodämpande restriktioner och fann att individuella 

anledningar för att följa restriktioner kunde delas upp i två olika grupper: att antingen vilja 

skydda sig själv, eller att vilja skydda gruppen. Dessa två anledningar styrdes av två olika 

motivationsgrunder. De som följde restriktioner för att skydda sig själva motiverades av att 

restriktionerna sågs som en coping-strategi för att hantera sin egen ångest, medan de som 

följde restriktioner av solidaritet till andra styrdes av att de kunde identifierade sig själva i 

gruppkollektiva mål, oro för människor i riskgrupp och en tilltro till att samhället kan klara av 

att besegra viruset genom gemensamma insatser.  

 

2.3 Attityder mot vaccin 

Att med mänsklig hjälp uppnå immunitet mot en smittsam sjukdom har anor från 1000-talets 

Kina, men tog verklig fart i världen under 1700-talet då Edward Jenner upptäckte att man 

kunde uppnå immunitet mot smittkoppor genom att infektera kroppen med den mycket 

mindre farliga sjukdomen kokoppor. Vaccinet har därför fått sitt namn från vacca som 

betyder ko på latin. Sedan dess har olika vaccintekniker tagits fram för att på konstgjord väg 

uppnå immunitet, vilket lett till att flera sjukdomar helt eller nästan helt utrotats (Morgan & 

Poland, 2013).  
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Vacciner är emellertid inte helt riskfria, utan kan ibland leda till biverkningar. Efter 

vaccineringen mot svininfluensan som spreds år 2009 kunde det konstateras att det fanns ett 

samband mellan vaccinet Pandemrix och en ökad förekomst av narkolepsi (Lundgren & 

Holmberg, 2015). Detta har bidragit till olika former av skepticism och motstånd mot vacciner 

och vissa fall gett upphov till konspirationsteorier kring att det finns mycket större faror med 

vacciner än så (Jolley & Douglas, 2017). En vanlig konspirationsteori är att vacciner skulle 

kunna orsaka autism och grundar sig i en studie från 1998 av läkaren Andrew Wakefield. 

Studien kunde senare konstateras som forskningsfusk, vilket ledde till att Wakefield fråntogs 

sin läkarlegitimation och att tidningen The Lancet, som publicerat artikeln, drog tillbaka den 

år 2010. Trots att inget samband mellan vacciner och autism har kunnat hittas lever 

konspirationsteorier som dessa kvar i vissa kretsar (Lindsay, 2021). 

 

Viljan att vaccinera sig har till stor del att göra med huruvida personen som skall vaccineras 

litar på att vaccinet fungerar som det ska samt att personen sätter risken att drabbas av 

biverkningar i relationen till risken att drabbas värre av den sjukdom som vaccinet ska 

motverka. Studier kring attityder gentemot vacciner har således kommit mycket att handla om 

tillit. I en enkätstudie som gjordes i Sverige år 2009, samtidigt som svininfluensan spreds i 

världen, undersöktes benägenheten att vaccinera sig i relation till två former av tillit 

(Rönnerstrand, 2013). Studien undersökte generell tillit till andra människor och institutionell 

tillit, i detta fall tillit till sjukvården. Studien fann att de med en generellt sett hög tillit till 

andra människor var betydligt mer benägna att vaccinera sig mot svininfluensan. Detsamma 

gällde också för institutionell tillit till sjukvården, vilket hade en ökande effekt på viljan att 

vaccinera sig. I studien kunde man också se en tendens till att utbildningsnivå hade ett positivt 

samband med viljan att vaccinera sig, på så sätt att de med högre utbildning var mer villiga att 

vaccinera sig än de med lägre utbildning. Detta skulle kunna förklaras av att det finns ett 

samband mellan så kallad ”anti-intellektualism” och negativa attityder gentemot 

vetenskapliga insikter.  

 

Enligt två studier som undersökt anti-intellektualism (Merkley, 2020; Oliver & Rahn, 2016) 

kom man fram till att de som hade aggregerade negativa attityder mot exempelvis: forskare, 

ekonomer, universitetsprofessorer, doktorer och läkare också starkt motsatte sig vetenskaplig 

konsensus av olika slag, exempelvis den om klimatforskning. Respondenternas attityder 

gentemot vacciner undersöktes inte i studien, men skulle kunna ses som ett exempel på 

vetenskapliga framsteg vars hälsomässiga fördelar det råder konsensus kring i forskarvärlden. 
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Generell tillit till andra människor har i viss forskning funnits vara lägre bland personer långt 

till höger på den politiska skalan (Jylhä et al. 2019). På grund av det har annan forskning 

funnit intresse i att undersöka om negativa attityder gentemot vacciner eller att vaccinera sig 

skulle ha en partipolitisk koppling. Någon tydlig sådan koppling har man dock inte kunnat se. 

Bland annat motsägs kopplingen mellan partitillhörighet och vaccinmotstånd av en studie som 

undersökt detta tillsammans med så kallad ”intellectual humility” som kan översättas till 

”intellektuell ödmjukhet” (Huynh & Senger, 2021). Studien fann att partitillhörighet bland 

amerikanska medborgare inte kunde förklara deras inställning till vacciner men att ödmjukhet 

inför deras egen intellektuella förmåga kunde förklara både deras generella inställning till 

vacciner samt deras inställning till att ta ett vaccin mot Covid-19. De som generellt sett ansåg 

sig ödmjuka inför att de inte alltid har rätt och var mer öppna för att ändra sina åsikter när de 

ansåg sig överbevisade, hade en högre tilltro till vacciner och såg positivt på att vaccinera sig 

mot Covid-19.  

 

Resultaten från de ovan citerade studierna ligger också i linje med en studie om 

konspirationsteorier kring vacciner som gjordes innan Coronapandemin (Jolley & Douglas, 

2017). Där såg man att när en person väl tagit till sig och börjat tro på en konspirationsteori 

kring ett vaccin så är det väldigt svårt att ändra sin attityd i frågan. Man kunde också se ett 

generellt samband mellan tro på konspirationsteorier om vacciner och negativ inställning och 

misstro till vetenskap. Studien kom fram till att om man vill undvika att sådana 

konspirationsteorier får fäste så är ”prevention”, i form av utbildning, mer effektivt än att 

försöka ”bota” genom att presentera en kontrasterande förklaring. Kopplat till Huynh & 

Sengers (2021) studie kan man förstå detta genom att personer med låg vilja att ändra sin åsikt 

i sådant fall behöver lära sig förstå vetenskap, innan de exponeras för konspirationsteorier, 

eftersom den världsbild som först får fäste tenderar att hålla i sig och vara svår att vända.   

 

I en studie om amerikaners inställning till vacciner studerade man hur väljare påverkades av 

att exponeras för vaccinkritiska Twitterinlägg från den då, år 2020, sittande presidenten 

Donald Trump där han bland annat hävdade att det finns ett samband mellan vacciner och 

autism (Hornsey et al., 2020). Innan experimentet fann man att vaccinskepticism var vanligare 

bland republikaner jämfört med andra väljare, men att den förklarande variabeln inte låg i 

partitillhörigheten utan låg i hur benägen personerna var att generellt sett tro på olika 

konspirationsteorier. Efter det utfördes ett experiment där vissa exponerades för Twitterinlägg 

som hävdade att vacciner hade samband med autism och en kontrollgrupp fick se 
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Twitterinlägg om golf. Man fann att de som var positiva till Trump, ökade sin misstro mot 

vacciner, medan ingen sådan effekt syntes bland de som var negativt inställda mot Trump 

eller de i kontrollgruppen. Slutsatsen av studien var att folkvalda politiker inte bara speglar 

eller representerar sina väljares attityder, utan att de även kan påverka väljarnas attityder om 

de redan har deras förtroende.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis så har den tidigare forskning som presenterats ovan handlat om attityder 

mot olika aspekter som kommit att bli betydelsefulla under Coronapandemin. Forskningen 

kan sägas ha handlat om (1) attityder mot sjukdom, i form av upplevt hot, (2) attityder mot 

statsinförda restriktioner eller rekommendationer, i form av vilja att ändra beteenden och vilka 

konsekvenser man upplevt av restriktionerna, samt (3) attityder gentemot vacciner, i form av 

olika sorters skepticism eller acceptans mot att vaccinera sig eller mottagligheten för att ta till 

sig historier om verkliga eller påhittade biverkningar av vacciner.  

 

Genomgående för samtliga av dessa tre övergripande teman är att tillit är starkt förknippat 

med vilka attityder som rapporteras. Tilliten kan handla om generell institutionell tilltro till 

det demokratiska systemet, till media, eller till forskarvärlden, men också till specifika 

politiker eller myndigheter. Tilliten kan också betecknas som generell tillit och handlar då om 

tilliten till andra människor överlag. Tillit har av de olika studierna också definierats och 

använts på en rad olika sätt och ibland har man specifikt undvikit att ställa frågor om tillit utan 

istället frågat om känslor, det vill säga om man ”tycker om” specifika institutioner (Sanchez 

& Dunning, 2021). Forskningen har också visat att attityder kan skilja sig åt mellan olika 

grupper såsom: kön, ålder, utbildningsnivå, huruvida man har barn eller inte samt hur mycket 

man använder sig av sociala medier.  

 

Den mesta forskning som gjorts om attityder kring coronapandemin har gjorts utanför Sverige 

och tidigt under pandemin. Den forskning som gjorts i Sverige tittade bland annat på hur 

tilliten till myndigheter utvecklades mellan två tidpunkter, men båda dessa tidpunkter var vid 

en tid då ingen kunde veta hur omfattande smittspridningen, dödligheten och 

nedstängningarna skulle komma att bli ett år in i pandemin. Sverige är historiskt sett ett land 

med väldigt hög tillit till myndigheter och till andra människor jämfört med andra länder, 

något som forskningen visat har samband både med hög och låg rädsla för sjukdom. 
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Gemensamt för dessa båda utfall är dock en generell följsamhet i att ta till sig av vad 

myndigheterna kommunicerar. Tidigt under pandemin manade de flesta regeringar till lugn 

och antydde att faran snart kunde vara över, senare ändrades budskapet till att försöka 

kommunicera allvaret i situationen. Detta speglas också av kronologin i när de enskilda 

studierna samlade in sina data. Ett år in i Coronapandemin har Sveriges regering och 

myndigheter fått mer kritik, både från inhemskt och utländskt håll, för att inte ha vidtagit 

tillräckligt kraftiga åtgärder för att stävja smittan i landet (Fund & Hay 2020; Paterlini 2020; 

Pierre 2020; Strang 2020).  

 

Den forskningslucka som går att skönja av den här översikten är att det inte är klarlagt hur den 

höga svenska tilliten hänger ihop med attityder kring viruset, restriktionerna och vacciner när 

landet ett år in i pandemin stuckit ut i sin pandemihantering på ett sätt som av många 

beskrivits som oansvarigt. Attityder mot forskarvärlden och demokratiska institutioner kan 

definieras och operationaliseras på flera olika sätt, men globalt sett kan det sammanfattas som 

att de som på något sätt uttryckt en positiv attityd och hög tillit mot institutionerna tenderat att 

se pandemier som större hot, varit fogliga mot restriktioner och positiva mot vacciner. 

Internationellt sett har man ibland använt attityder gentemot fysiska personer eller 

organisationer i forskarvärlden som synonyma med vetenskap och därefter dragit paralleller 

till attityden mot pandemiåtgärder. 

 

Hur detta ser ut i Sverige är svårare att sia om. Tidigare forskning säger bland annat att 

svenskar har hög tillit till institutioner, vetenskap och andra människor (Ortiz-Ospina & Roser 

2020). Vad detta säger om deras attityder gentemot viruset, restriktionerna, och vacciner är 

dock något som behöver klargöras, i synnerhet eftersom de vetenskapliga institutionerna 

världen över inte är överens om huruvida Sveriges mildare restriktioner är rätt eller inte. 

Sveriges situation skulle både kunna leda till ”rally-round-the-flag”-effekter där människor 

sluter upp bakom sina företrädare, alternativt till negativa attityder mot specifika institutioner 

men en bibehållen positiv attityd mot vetenskap i stort. Den insamlade datan i den här 

uppsatsen syftar därför till att försöka bringa klarhet i hur dessa attityder är strukturerade efter 

drygt ett år av pandemi och pandemiåtgärder som verkar skilja sig från resten av världen. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
Då den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder gentemot olika aspekter av 

Coronapandemin tillsammans med attityder och tilltro mot olika delar av samhället kan detta 

behöva sättas i ett teoretiskt perspektiv som beskriver hur dessa samhälleliga institutioner 

vuxit fram och vilka utmaningar som det medfört. Nedan följer först en beskrivning av dagens 

samhälle som en ”reflexiv modernitet” eller ett ”risksamhälle”, följt av en beskrivning av 

moderniteten samhället nu befinner sig i samt en teoretisk beskrivning av tillit och hur det kan 

betraktas och uppstå. Detta följs av ett förtydligande av begreppet ”attityd” och hur det kan 

definieras och mätas ur en beteendevetenskaplig synvinkel.  

 

3.1 Risksamhället och det minskade förtroendet för politiska- och vetenskapliga 

system 

I sin skildring av ”risksamhället” beskriver Ulrich Beck hur samhället utvecklats från en 

vinst- och produktionsdriven industriell modernitet, till en reflexiv riskmodernitet som drivs 

av att minimera risker och skapa säkerhet (Beck & Hums, 2012, s. 19). Medan samhällen 

historiskt sett har betraktat katastrofer som någonting som står utom mänsklig kontroll, 

exempelvis Guds vilja, så betraktar dagens människor sådant som beräkneliga risker. Detta 

skulle kunna jämföras med hur man idag ser på Coronapandemin som något som vetenskapen 

skall lösa åt oss, medan man under dödliga pandemier historiskt sett kunnat betrakta en 

pandemi som guds straff. Under den industriella moderniteten var risktagande något som 

ledde till mänskliga framsteg, medan människor i den reflexiva moderniteten istället oroar sig 

över framtiden, är försiktiga, reflekterande och undviker risker. De tekniska framsteg som 

människan gjort under den industriella moderniteten, kommer nu tillbaks och biter oss som en 

”bumerangeffekt” (ibid., s, 51), i form av exempelvis klimatproblem eller genom att nya virus 

kan uppstå genom det sätt vi människor lever. Det här gör således att eftersom de problem 

som människan ställs inför under den reflexiva moderniteten verkar orsakas, definieras och 

lösas av människan, så är det också människor som är ansvariga för hur risker och 

konsekvenser distribueras över samhället. Politiken och vetenskapen, som tidigare betraktats 

som lösningen på samhällets problem, anses nu ha orsakat dem, vilket leder till misstro 

gentemot dem. Risksamhället ger också upphov till ett uppluckrande av nationsgränserna, 

vilka tidigare varit vad som hållit grupper samman, och resulterat i nya grupperingar som 

istället för att enas kring sin nationalitet, enas kring hur de definierar risker.  
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3.2 Modernitet och självidentitet  

Anthony Giddens beskriver sin syn på modernitet i ett smått klassiskt citat att ”den moderna 

världen är en skenande värld” (1999, s. 25). Han menar att sociala förändringar inte bara sker 

snabbare idag än vad de tidigare gjort, utan att de också är mer omfattande och djupgående än 

någonsin tidigare. Giddens menar att förändringarna som sker i dagens samhälle grundar sig i 

tre huvudelement: ett åtskiljande av tid och rum, en urbäddning av sociala institutioner samt 

en institutionell reflexivitet.  

 

Enligt Giddens (1999) innebär åtskiljandet av tid och rum att social interaktion inte längre är 

bunden till platser utan har, med hjälp av bland annat standardiserad tidräkning och med 

kartor, gjort att social samverkan kan ske utan att fysiskt vara nära varandra. Urbäddning av 

sociala institutioner är i ett andra led en effekt av detta och handlar om att sociala relationer 

lyfts ut ur lokala kontexter och blir aktuella mellan institutioner och tvärs över tid och rum. 

Det kan innefatta saker som användningen av pengar (symboliska tecken) eller om olika 

expertsystem, så som läkarens, forskarens eller ingenjörens expertutlåtanden. Samtliga av 

dessa symboliska tecken eller expertsystem, sätter en slags parentes om tid och rum, eftersom 

användandet av dem är oberoende av att människor möts fysiskt. Modernitetens tredje 

element institutionell reflexivitet, handlar om att kunskap i dagens samhälle är under ständig 

utveckling. Kunskap eller vetenskap betraktas som den för stunden bästa, men genomsyras av 

tvivel, eftersom den kan förkastas då mänskligheten hela tiden kan komma till nya insikter. 

Reflexiviteten finns därför institutionaliserad i både individen, som ställer krav på sig själv att 

sålla bland mängden information, och i samhället som ständigt strävar efter förbättring. 

 

Moderniteten handlar således om att dagens människor utsätts för snabba förändringar och att 

vi också förväntar oss att stora förändringar alltid lurar runt hörnet. Det vi vet idag är aldrig 

hugget i sten och tradition har därför kastats ut genom fönstret. Det här leder till att vi till stor 

del är frikopplade från trygghet och där ett stort ansvar vilar på alla och envar att klara oss på 

egen hand och kunna sålla bland den stadiga strid av information om ny kunskap som vi 

utsätts för. Det här skulle till exempel kunna handla om hur människor under 

Coronapandemin fått olika information om huruvida munskydd ska användas eller vilka risker 

som finns med olika vacciner. Giddens (1999) menar vidare att för att klara av den här 

ständiga förändringen så är tillit, vilket redogörs för nedan, av oerhörd vikt för både 

samhällets stabilitet och för vår egen mentala hälsa.  
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3.3 Tillit 

Att känna tillit är enligt Giddens vad som ”ligger till grund för den naturliga inställningen i 

vardagslivet” (1999, s. 48), och är vad som bringar ordning i världen som, intill dess mest 

triviala del, består av kaos. För att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter behöver människor 

ta vissa saker för givna för att inte allt ska ”smulas sönder under skepticismens lupp” (ibid.), 

vilket kan leda till ångest. Detta kan komma av existentiella frågor, vilka blir särskilt 

påtagliga då människor genomgår psykiska krisperioder. Giddens menar att det praktiska 

medvetandet tillsammans med vardagliga rutiner ”sätter en parentes runt ångesten” (ibid.) 

genom att skapa en emotionell verklighet som säger att världen hänger samman. Detta är 

något som sker omedvetet och som grundar sig i tillit.  

 

Den grundläggande tilliten, eller tilltron, är enligt Giddens (1999) en emotiv-kognitiv 

orientering mot andra, objektvärlden och självidentiteten och utvecklas redan som barn, 

genom kärleksfull uppmärksamhet från omsorgspersoner, och en tillit till att även när de är 

frånvarande så finns tron till att de kommer återvända. Den grundläggande tilliten existerar då 

i det tidsrumsliga fenomenet: ”det potentiella rummet” (Giddens, 1999, s. 51) som är ett band 

mellan barn och omsorgsperson, även när de fysiskt är åtskilda. Giddens menar att den 

grundläggande tilliten hos barnet fungerar som en ”emotionell vaccinering” mot existentiell 

ångest och att den skyddar människan senare i livet mot framtida hot och faror. Tillit är 

således att betrakta som ett emotionellt skydd som normalfungerande individer använder för 

att kunna leva sina liv, och skapar en känsla av overklighet kring faror och hot. Men eftersom 

livet är fullt av risker och faror så slits det här skyddet ibland sönder när faran är framme och 

tryggheten raseras. Men den grundläggande tryggheten bidrar då till att återställa tryggheten 

efter traumatiska upplevelser. Emellertid går det inte heller att lita blint på etablerade rutiner, 

att alltid göra det vore istället ett tecken på tvångsneuros och att personen som barn inte 

lyckats bygga upp en grundläggande tillit utan istället präglas av obemästrad ångest.  

 

3.4 Attityder 

En vanlig definition av begreppet attityder är att ”Attityder är en psykologisk tendens som 

uttrycks genom att utvärdera en sak eller ett fenomen med en viss grad av uppskattning eller 

missnöje” (Eagly & Chaiken, 1993, s. 1; red. översättning). Attityden uttrycker sig därmed 

inte som en formulerad åsikt utan löper snarare efter ett spann mellan polerna positiv och 

negativ. Ett vanligt sätt att mäta attityder är därför att låta människor ta ställning till 
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attitydpåståenden för att genom trosföreställningar om attitydobjekt se vilka attityder som 

uttrycks gentemot objektet (Schwarz, 2008, s. 41-42). En attityd är inte direkt observerbar 

utan ett inre tillstånd som kan påverka människors beteenden och reaktioner. Eftersom 

attityder kan påverka människors reaktioner och beteenden är de av intresse att studera under 

en pandemi med anledning av att det under Coronapandemin ställts stora samhälleliga krav på 

just beteendeändringar i form av att minska sitt fysiska umgänge och närhet med andra 

människor och att attitydmässiga frågor skulle då kunna ge djupare förståelse för människors 

benägenhet att ändra sina beteenden.  
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4. Metod 

I denna del kommer uppsatsens metodologiska angreppssätt att redogöras för. Inledningsvis 

presenteras och motiveras studiens metodologiska ansats. Därefter följer en beskrivning och 

motivering av de enkätfrågor som tagits fram med utgångspunkt i den tidigare forskningen, 

följt av en beskrivning av hur empirin samlats in och en beskrivning av urvalet. Därefter 

beskrivs ingående hur faktoranalysen utförts i form av värdering av datan, val av 

extraheringsmetod, rotationsmetod, val av vilka och hur många faktorer som skulle 

extraheras, samt korrelationer mellan faktorerna. Avslutningsvis redogörs för studiens 

reliabilitet, validitet och etiska överväganden.  

4.1 Metodologisk ansats 
Syftet med den här studien är att undersöka attityder och tillit kopplat till Coronapandemin 

och till olika makthavare. Studien syftar inte till att undersöka enskilda individer utan istället 

en stor grupp människors samlade attityder, även kallat aggregerade attityder, för att försöka 

hitta mönster om hur attityderna kan vara strukturerade i samhället. Eftersom ett sådant fokus 

valts bedömdes att uppsatsen skulle använda sig av en kvantitativ metod. Som nämnts i den 

begreppsliga referensramen ovan så studeras aggregerade attityder ofta genom att många 

respondenter får ta ställning till i vilken grad de instämmer i en rad attitydpåståenden som 

representerar normativa trosföreställningar eller åsikter. På så sätt kan man genom 

respondentens värdering av objektet som påståendet handlar om, få en indikation på hens 

attityd eller tillit mot objektet. Eftersom studien vill undersöka en lång rad olika teman av 

attityd- eller tillitsobjekt, med förhoppning om att kunna utläsa något slags förhållande mellan 

dem, beslutades att använda en så kallad explorativ faktoranalys.  

 

4.1.1 Explorativ faktoranalys 

Den explorativa faktoranalysen har beskrivits som ett sätt att ”mäta det omätbara”, eller så 

kallade latenta variabler (Field, 2013, s. 666), och går ut på att genom värden på en lång rad 

variabler försöka hitta vilka som hänger ihop. De variabler som har en hög samstämmighet 

med varandra bildar då en faktor eller en latent variabel. Med hjälp av de faktorer som skapas 

genom analysmetoden kan man då få en bättre aning om vilka variabler som faktiskt 

korrelerar och vilka som inte gör det (trots att de under utformningen kanske förväntades göra 

det). På det sättet kan man reducera ner antalet variabler för att försöka hitta några kärnobjekt 

som i hög grad kan förväntas mäta en viss attityd eller tillit. Den explorativa faktoranalysen 
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skiljer sig från många kvantitativa metoder, vilka ofta är att betrakta som hypotesprövande. 

Den explorativa faktoranalysen beskrivs istället som en hypotesskapande eller 

teorigenererande metod, eftersom den sorterar fram de variabler som hänger ihop, och 

reducerar ner antalet variabler till faktorer – vilka kan bidra till att längre fram pröva 

hypoteser kopplade till dessa. Begreppet faktoranalys används också olika och i det här fallet 

används en så kallad principle axis factoring (PAF) vilken endast kan dra slutsatser om det 

befintliga urvalet. För att kunna göra generalisering till en större population måste samma 

faktorstrukturer hittas även i ett annat urval eller göras ifrån ett obundet slumpmässigt urval 

(Field, 2013, s. 674). 

 

4.2 Enkätundersökning som datainsamlingsmetod 

För att genomföra studiens syfte skapades en enkät med ändamål att kartlägga attityder och 

tillit kring nio olika kategorier. Dessa kategorier valdes med utgångspunkt i den tidigare 

forskning som redogjordes för i uppsatsens andra kapitel. Samtliga påståenden använde sig av 

en femgradig Likertskala där respondenterna fick ta ställning till varje påstående som sträckte 

sig mellan 1=Instämmer inte alls, till 5=instämmer helt. Valet att använda en femgradig 

Likertskala grundar sig i att det är ett väldigt vanligt svarsintervall för just 

attitydundersökningar (Befring, 1992, s. 77).  

4.2.1 Val av påståenden i enkäten 

Enkäten inleddes med en lång rad demografiska frågor (tabell 2). Efter dessa presenterades 

respondenterna med attitydpåståenden kring de olika kategorier som skulle undersökas. 

Påståendena kunde formuleras först efter en grundlig översikt av forskningsläget för att veta 

vad som var relevant att undersöka. Varje enskild kategori innehöll omkring åtta frågor varav 

hälften var positiva och hälften var negativa till den kategori som undersöktes. Detta för att 

enkäten inte skulle anses som vinklad av de som besvarade den och för att genom att se en 

samstämmighet mellan påståendena inom varje kategori se om de kunde tänkas mäta samma 

sak. Varje påstående var en attitydfråga och är menad att vara polariserande för att 

respondenterna ska kunna nyansera sitt svar med hjälp av den femgradiga skalan. Förutom att 

vara polariserande bör attitydfrågor även:  
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”ge uttryck för sådant som 1) människor har en åsikt om, kan ta ställning till, 

och 2) människor har olika åsikter om, tar olika ställning till. Påståenden som 

ingen vill eller kan ta ställning till samt påståenden som praktiskt taget alla eller 

praktiskt taget ingen håller med om bör undvikas.” (Nettelbladt, 2019, s. 37). 

Utöver dessa råd för utformningen av attitydfrågorna användes också Allen Edwards (1957) 

sammanställning av informella regler för hur attitydfrågor bör utformas, översatta av Ulf 

Himmelstrand (1961): 

1. Undvik formuleringar som hänvisar till det förflutna snarare än till nuet. 

2. Undvik utsagor som har karaktären av sakligt informerade påståenden, eller 

utsagor, som tolkas i den riktningen snarare än som värdeladdade uttryck. 

3. Undvik formuleringar som kan tolkas på̊ mer än ett sätt. 

4. Undvik utsagor som saknar relevans för den attityd som skall mätas. 

5. Undvik utsagor som man kan förvänta att praktiskt taget alla eller praktiskt 

taget ingen håller med om. 

6. Välj utsagor som kan förväntas täcka olika avsnitt av attitydkontinuitet.  

7. Se till att utsagan formuleras på̊ ett enkelt, klart och direkt språk. 

8. Endast i undantagsfall bör attitydfrågor överstiga 20 ord. 

9. En utsaga bör inte innehålla mer än en tankegång. 

10. Utsagor som innehåller ord som alla, alltid, ingen, aldrig etc. uppfattas ofta 

på̊ olika sätt och bör alltså̊ undvikas. 

11. Ord som endast, just, bara och liknande bör användas med försiktighet. 

12. När så är möjligt bör utsagor formuleras som enkla osammansatta meningar 

snarare än som sammansatta eller dubbla satser. 

13. Använd inte ord som man kan räkna med att de utfrågade inte förstår. 

14. Undvik dubbla negationer. 

Dessa regler användes även i en studie av Nettelbladt (2019, s. 39) i vilken författaren 

understryker att för metoden faktoranalys så behöver inte regel nummer 4, att undvika utsagor 

som saknar relevans, tas i allt för stort beaktande. Detta eftersom en faktoranalys till stor del 

handlar om att inte på förhand veta exakt vad man vill undersöka och att även påståenden med 

indirekt relevans kan visa sig vara betydelsefulla efter att datan samlats in.  
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I enlighet med regel 2, 3 och 5 gjordes för den gällande studien vissa övervägningar vad gäller 

kategorin ”Pandemiåtgärder/restriktioner”. Dessa övervägdes först att endast beskriva de 

rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat, till exempel ”Under 

Coronapandemin är det viktigt att tvätta händerna” eller ”Under Coronapandemin är det 

viktigt att hålla avstånd till andra”. Påståendena modifierades eftersom de inte ansågs fånga 

någon värdeladdning och inte ge svar på om respondenten ansåg pandemiåtgärder som bra 

eller dåliga. Därför gjordes frågorna mer polariserande för att ge uttryck för de som vill ha 

hårdare restriktioner och de som vill ha mjukare restriktioner. Likertskalan möjliggör då att 

nyansera det svaret genom att svara någonstans i mitten på samtliga frågor om personen anser 

att åtgärderna som satts in är tillräckliga.  

 

Det faktum att varje påstående är polarisende ökar emellertid risken för att en respondent inte 

vill svara på frågan. Där gjordes dock bedömningen att inte lämna ”Vet ej” som ett alternativ, 

för att tvinga respondenten att ta ställning. Eftersom varje påstående skulle kunna vara svårt 

att ta ställning till så fanns annars en risk att väldigt många skulle svara ”Vet ej”. Men med 

risk för att detta skulle göra att respondenter inte ville färdigställa enkäten gjordes heller inga 

frågor obligatoriska att besvara (Trost & Hultåker, 2016, s. 144), men respondenterna gavs 

också möjlighet att i slutet av varje del skriva kommentarer med förtydliganden eller 

synpunkter. Något som visade sig vara användbart i diskussionen av de framtagna faktorerna. 

Men med detta tillvägagångssätt uppstår en annan risk i att vissa respondenter inte 

färdigställer hela enkäten, men baserat på den korta tid som fanns till förfogande att ha 

enkäten öppen för svar så bedömdes nyttan vara större i att få in så många respondenter som 

möjligt. Att varje kategori innehöll flera liknande frågor, samt att dessa slumpats ut över hela 

enkäten, beslutades med anledning av att minska betydelsen av bortfall på enstaka frågor, 

eftersom ett fåtal frågor från varje kategori teoretiskt sett skulle kunna räcka för att ge 

värdefull information om den specifika kategorin.  

 

De attitydpåståenden som undersöktes listas nedan i nio kategorier, med totalt 72 

attitydpåståenden, om olika aspekter av Coronapandemin, där varje kategori innehåller 

negativt och positivt laddade påståenden relaterade till det som kategorierna syftar till att 

mäta. Den nionde kategorin innehåller enskilda påståenden som aktualiserats av den tidigare 

forskningen men som inte passade in i någon enskild attitydkategori. Vid publiceringen av 

enkäten slumpades samtliga attitydpåståenden och presenterades således inte i den ordning 

som visas nedan.  
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Kategori 1: Upplevt hot av corona 

Denna kategori syftar till att mäta attityder gentemot Corona/Covid-19 som virus eller 

sjukdom och hur stort hot som förknippas med det. Kategorin bestod av följande påståenden i 

enkäten:  

 

1 Jag känner mig väldigt rädd för att drabbas av Covid-19  

2 Jag känner mig väldigt rädd för att mina närstående ska drabbas av covid-19  

3 Jag är rädd för att få långvariga symptom av Covid-19 

4 Jag är rädd för att dö av Covid-19  

5 Risken att dö av Covid-19 är väldigt överdriven  

6 Risken att bli svårt sjuk av Covid-19 är väldigt överdriven 

7 Covid-19 är inte farligare än vanlig influensa 

8 Jag oroar mig inte alls över Covid-19-viruset 

 

Kategori 2: Covid-19-restriktioner 

Denna kategori syftar till att mäta vilka attityder som finns gentemot smittodämpande 

åtgärder i samband med Coronapandemin. Kategorin tar inte hänsyn till enskilda åtgärder 

såsom handtvättning eller att hålla avstånd till andra, utan fokuserar på respondentens attityd 

gentemot hur strikta Sveriges åtgärder är eller borde vara. Kategorin bestod av följande 

påståenden i enkäten: 

 

9 Sveriges restriktioner mot spridningen av Covid-19 är för mjuka 

10 Sverige borde ha hårdare restriktioner mot Coronapandemin 

11 Sverige borde införa fler lagar för att hindra folk från att bryta mot 

Folkhälsomyndighetens Corona-rekommendationer  

12 Det borde vara olagligt att träffa fler människor än nödvändigt under coronapandemin  

13 Jag tycker inte att det borde vara några restriktioner p.g.a. Covid-19 alls 

14 Jag tycker att Sveriges restriktioner mot spridningen av Covid-19 är för hårda 

15 Konsekvenserna av Covid-19-restriktionerna är värre än själva viruset 

16 Det är fel att använda lagar för att fler ska följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer 
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Kategori 3: Vaccin 

Den här kategorin syftar till att mäta attityder mot den upplevda säkerheten och nyttan med 

vacciner. Både till vaccin i generell bemärkelse samt till Covid-19-vacciner specifikt. 

Kategorin tar inte hänsyn till enskilda vaccinmärken då det bedömdes bli en för detaljerad 

nivå för omfånget i den här uppsatsen. Kategorin bestod av följande påståenden i enkäten: 

 

17 Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid-19 

18 Vacciner är oftast tillräckligt säkra 

19 Att vaccinera sig är generellt sett värt den eventuella risken att drabbas av 

biverkningar 

20 Utan vaccin kommer Coronapandemin pågå längre 

21 Vaccinerna mot Covid-19 har tagits fram för snabbt 

22 Vacciner är inte säkra 

23 Vacciner skadar mer än de hjälper 

24 Vacciner är oftast farliga 

 

Kategori 4: Vetenskap eller pro-/antiintellektualism 

Den här kategorin syftar till att mäta attityder gentemot vetenskap och forskare. Frågorna är 

till stor del baserade på tidigare forskning om så kallad ”anti-intellectualism” i relation till 

amerikaners politiska orientering (Oliver & Rahn, 2016, s. 197). Måtten har emellertid fått 

kritik av andra forskare för att vara populistiskt i sitt angreppssätt och att ett bättre mått på 

anti-intellektualistiska attityder är att respondenten tar ställning till specifika akademiska 

professioner (Merkley, 2020, s. 29). Bedömningen i det här fallet gjordes att då uppsatsen 

undersöker fler kategorier än endast attityder mot just vetenskap så behövde kategorin ha en 

bred spännvidd men med få frågor för att inte göra hela enkäten för lång. Därför beslutades att 

använda påståenden som riktar in sig på vetenskap i stort. Kategorin bestod av följande 

påståenden i enkäten: 

   

25 Det är viktigt att politiska beslut grundar sig i vetenskap 

26 Jag litar generellt sett på vetenskap 

27 Experter kan vara till stor hjälp för att vanligt folk ska förstå komplicerade saker om 

vetenskap eller hälsa 
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28 Jag litar mer på forskare än på människor som uttalar sig om något de inte har 

utbildning inom 

29 Forskare får oftast lära sig fel saker i sin utbildning 

30 Forskare tänker oftast mer på pengar än på att presentera sanning 

31 Jag litar mer på vanligt folk än på experter eller forskare 

32 När det gäller riktigt viktiga frågor hjälper inte vetenskapliga fakta särskilt mycket 

 

Kategori 5: Media 

Denna kategori undersöker attityder gentemot media och är inspirerad av en italiensk studie 

som undersökte sambandet mellan tilltro till media och benägenhet att följa 

pandemirekommendationer (Prati et al., 2011). Det är den enda studien i översikten av den 

tidigare forskningen som behandlar media och relevansen av att ta med kategorin skulle 

därför kunna ifrågasättas. Med hänsyn till att under en faktoranalys så kan även teman utan 

tydlig relevans för ämnet visa sig vara betydelsefulla (Nettelbladt, 2019, s. 39) så inkluderas 

även det temat. Temat vill undersöka vilken tillit som finns mot media. Eftersom media idag 

finns i många olika former så valdes att exemplifiera media i form av ”traditionell media”, 

”alternativ media” samt Public service. Hur traditionell och alternativ media definieras kan 

människor ha olika åsikter om och någon vidare förklaring av dessa erbjöds inte 

respondenterna. Detta var ett medvetet val med avsikt att se om det genom korrelationer 

mellan svaren kunde visa sig någon samstämmighet kring hur dessa uppfattades av 

respondenterna. Otydligheten i frågan ökar dock risken för låg reliabilitet och därför användes 

Public service som ett konkret exempel på en sorts media som i någon mån kan betraktas som 

traditionell.  

 

Traditionell media är ett begrepp som ofta innefattar medieplattformar som tidningar, TV och 

radio, i kontrast till den uppsjö av medieplattformar som kan kopplas till internets framfart 

och de medieproducenter som verkar där (SOU 2016, s. 218). Traditionella medier har också 

betraktats som medier som tar ett publicistiskt ansvar i aspekter där ”Journalisten ska kolla 

fakta, ska vara allsidig och ta ett etiskt ansvar i sitt arbete.” (SOU 2016, s. 273). Vad som kan 

ses som traditionell media blir dock aningen bredare då definitionen av alternativmedia kan 

beskrivas genom vilken relation den har till traditionell media: 
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”I den svenska kontexten avser begreppet (alternativmedia red.anm) således en 

självpåtagen benämning som signalerar ett motsatsförhållande gentemot de 

traditionella medierna (”gammelmedia”), som av många verksamma skribenter 

inom denna sfär anses brista i sin bevakning av samhället genom att till exempel 

undvika att rapportera om sociala problem relaterade till invandring” (SOU 

2016, s. 416). 

 

Alternativa medier kan således betraktas som baserade på aktivism gentemot en kärnfråga 

eller ett avståndstagande från gängse journalistiska normer, medan traditionell media kan ses 

som media som försöker upprätthålla vissa journalistiska normer. Emellertid är detta 

ingenting som uppsatsen gör något anspråk på att komma till djupa insikter inom, då enkäten 

inte givit respondenterna någon definition av vad som avses med begreppen. Det har istället 

varit upp till respondenterna att ta ställning till sin föreställning av vad som avses med 

begreppen. Beskrivningarna av de två olika medieformerna ovan kan därför betraktas som ett 

exempel på hur skillnaderna har beskrivits men inte som något den här uppsatsen ger ämnar 

förklara djupare. Kategorin bestod av följande påståenden i enkäten: 

 

33 Svensk public service utför sitt uppdrag bra (Public service är medier som exempelvis 

SVT eller Sveriges Radio). 

34 ”Traditionell” svensk media gör generellt sett ett bra arbete 

35 Svenska medier är oftast opartiska  

36 Public service är viktig för demokratin (Public service är medier som exempelvis SVT 

eller Sveriges Radio). 

37 De flesta medier är oärliga 

38 Traditionell media är inte pålitlig 

39 ”Alternativ media” är mer pålitlig än ”traditionell media” 

40 Public service agerar inte lika mot alla partier (Public service är medier som 

exempelvis SVT eller Sveriges Radio). 

 

Kategori 6: Politisk tilltro /institutionell tillit 

Denna kategori mäter attityder och tilltro till det politiska systemet, både generellt och i 

Sverige. Flera av frågorna är inspirerade av en studie om politisk tilltro i relation till upplevt 

hot av Coronapandemin (Lalot et al., 2021). Kategorin bestod av följande påståenden i 

enkäten: 



 25 

 

41 Folkvalda politiker i Sverige gör det som är bäst för folket 

42 Man kan lita på att de flesta riksdagsledamöter försvarar sina väljares intressen 

43 De flesta riksdagsledamöter i Sveriges riksdag är ärliga 

44 Sveriges demokratiska system fungerar bra 

45 Politiker är oftast politiskt engagerade för egen vinning och inte för att göra samhället 

gott 

46 Riksdagsledamöter går inte att lita på 

47 Det spelar egentligen ingen roll vilket parti som har makten i Sverige 

48 De flesta riksdagsledamöter följer bara med på vad deras parti säger åt dem att göra 

 
Kategori 7: Makthavare under coronapandemin 

Den här kategorin syftar till att undersöka tilltro till specifika makthavare eller mäktiga 

organisationer som varit beslutsfattande i Coronahanteringen i Sverige. I somliga studier har 

man likställt tilliten till vetenskap med specifika vetenskapliga företrädare. I andra studier har 

tilltron till regeringen likställts med den generella politiska tilltron. Genom att separera dessa 

till olika kategorier syftar den här kategorin till att möjliggöra att se om det finns någon 

attitydmässig och tillitsmässig skillnad mellan inställningen till de som har makten, kontra 

inställningen till det demokratiska systemet och forskarvärlden i stort. Folkhälsomyndigheten, 

två av deras mest namnkunniga personer samt regeringen har här fått stå som exempel för de 

institutioner som styr i Sverige. Kategorin bestod av följande påståenden i enkäten: 

 

49 Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell kan man lita på 

50 Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson kan man lita på 

51 Sveriges regering gör alltid så gott de kan för att hantera coronapandemin 

52 Sveriges regering borde inte jämföra sig så mycket med andra länder under 

coronapandemin 

53 Folkhälsomyndigheten har hanterat coronapandemin dåligt 

54 Sveriges regering har hanterat coronapandemin dåligt 

55 Sveriges regering borde lyssna mindre på Folkhälsomyndigheten 

56 Sveriges regering borde ha agerat snabbare mot Covid-19 

57 Sverige har hanterat Coronapandemin sämre än alla andra länder 
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Kategori 8: Moral kring coronapandemin 

Den här kategorin syftar till att undersöka attityder gentemot andra människors beteenden ur 

moraliska ställningstaganden. Kategorin bestod av följande påståenden i enkäten: 

 

58 Det är ansvarsfullt mot samhället att vara hemma så mycket man kan under 

coronapandemin 

59 Det är ansvarsfullt gentemot samhället att bära munskydd i kollektivtrafiken 

60 De som inte alltid följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer tänker för mycket 

på sig själva 

61 Det är en plikt mot samhället att vaccinera sig mot Covid-19 

62 Under coronapandemin är det bättre att träffa vänner ofta än att må dåligt av att vara 

isolerad 

63 Det är en god gärning att äta på restaurang ofta under coronapandemin 

64 Människor som säger att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör det 

mest för att uppfattas som duktiga 

65 Jag struntar ofta i Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom alla andra 

struntar i dem  

66 Att strunta i Folkhälsomyndighetens rekommendationer är bra för demokratin 

 

Kategori 9: Övrigt 

Denna sista kategori undersöker frågor som inte passar in i någon annan kategori men som 

aktualiserats av den tidigare forskningen. De flesta riktar in sig på vad som i tidigare 

forskning definierats som konspirationsteorier kring vaccin eller covid-19. En fråga ställdes 

också om ett specifikt Covid-19-vaccin, AstraZeneca, vilket varit frekvent förekommande i 

media vid tiden för sammanställningen av enkäten. Under våren 2021 pausades distributionen 

av det specifika vaccinet i flera länder, inklusive Sverige, på grund av att man såg en förhöjd 

risk för biverkningar i form av blodproppar kopplat till vaccinet. Biverkningen var på inget 

sätt en konspirationsteori utan var en faktisk biverkning som kunde kopplas till vaccinet 

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Folkhälsomyndigheten återupptog dock användningen av 

vaccinet efter bedömningen att nyttan med vaccinet övervägde risken att drabbas av 

biverkningar. På grund av detta valdes även det vaccinet efterfrågas eftersom det skulle kunna 

finnas särskild skepticism kopplad till det specifika vaccinet, även bland de som var positiva 

till vacciner överlag. Kategorin bestod av följande påståenden i enkäten: 
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67 Jag tror att Covid-19-viruset är skapat av forskare 

68 Vacciner kan orsaka autism 

69 Covid-19-viruset finns inte på riktigt 

70 Jag vill inte ta AstraZenecas Covid-19-vaccin 

71 Coronapandemin är en bluff 

72 Jag tänker inte vaccinera mig mot covid-19  

 

Anledningen till att så här många påståenden inkluderades är att det inte bedömdes finnas 

tillräckligt med tid för en pilotstudie. Genom en pilotstudie med ett fåtal respondenter hade 

man i ett tidigare skede kunnat lokalisera påståenden som var otydligt formulerade eller som 

inte verkade tillföra mycket till materialet (se till exempel studien av Nettelbladt, 2019). 

Eftersom det inte gjordes så beslutades att i stället inkludera samtliga ovanstående påståenden 

för att i möjligaste mån undvika att i efterhand inse att fler eller andra påståenden hade 

behövts. 

 

4.3 Urval  

Urvalet för den här studien består av användare av den sociala medieplattformen Facebook 

och internetforumen Flashback och Familjeliv. Studiens insamlade data baseras därför på ett 

internetbaserat urval med två olika urvalsmetoder i kombination. Den använder sig dels av ett 

icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval med snöbollsmetod, där uppsatsförfattaren delade 

missivbrevet med en länk till enkäten på sin egen Facebooksida och uppmuntrade vänner och 

bekanta att besvara och dela enkäten om de ville. Studien använder sig också av ett icke 

slumpmässigt strategiskt urval där två av Sveriges största internetforum (flashback.org och 

familjeliv.se) använts som ett kompletterande urval, med syfte att skapa så stor variation som 

möjligt bland respondenterna.  

 

År 2018 uppgav 98% av svenskarna att de hade tillgång till internet och av dessa uppgav 73% 

att de använder Facebook (Davidsson, Palm, & Melin Mandre, 2018, s. 8, 19). Enkätlänken 

som delades på Facebook gjordes offentlig och därmed kunde tekniskt sett vem som helst 

med tillgång till internet komma åt enkäten via inlägget. Rimligen är de allra flesta som 

kommer i kontakt med enkäten via Facebook de som var registrerade som ”Vän” med 

uppsatsförfattaren, eller de med gemensamma vänner som kom i kontakt med den genom att 

den delades vidare på Facebook av respondenter. Även de enkätlänkar som delades på något 
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internetforum finns tillgängliga för vem som helst att gå in på även utan ett registrerat konto 

men antas vara företrädesvis av registrerade användare.  

 

För urvalet av internetforum valdes inledningsvis Sveriges tre största internetforum sett till 

antal registrerade användare och antal inlägg (http://www.webbproffsen.se/sveriges-storsta-

forum/, http://www.svenskaforum.com/). Dessa var forumen: flashback.org, familjeliv.se 

samt sweclockers.com. Flashback användes av 33% av Sveriges internetanvändare år 2018 

(Davidsson, et.al., 2018, s. 48). SweClockers har över 200 000 användare (https://www. 

sweclockers.com/info) och Familjeliv publicerar inte antalet användare men antalet unika 

besökare har uppskattats till omkring en miljon varje vecka (Damberg, 2016).  

 

Missivbrevet med enkätlänken delades totalt två gånger med 6 dagars mellanrum på forumet 

familjeliv.se i egna trådar skapade av uppsatsförfattaren, samt 1 gång på forumet 

flashback.org som inlägg i en vetenskaplig tråd om Covid-19. Efter att ett första inlägg 

publicerats på flashback.se bedömdes inlägget som reklam av hemsidans administratörer och 

uppsatsförfattarens konto stängdes därför av, vilket omöjliggjorde fler publiceringar på 

hemsidan. Likväl fick inlägget ligga kvar under hela insamlingstiden, vilket möjliggjorde att 

få in respondenter även därifrån. På forumet sweclockers.com togs enkäten omgående ner och 

efter mejlkorrespondens med hemsidans administratörer gavs besked att de inte tillåter några 

former av utomstående enkäter. Därför används inte sidan sweclockers.com som en del i 

studiens urval.  

 

Fördelen med ett internetbaserat urval är att det möjliggör att nå ut till många respondenter 

och därmed uppnå en demografisk spridning. Nackdelarna är bland annat att det inte går att 

veta mycket om populationen och om de som väljer att besvara enkäten (Trost & Hultåker, 

2016, s. 137). Problemen med detta har försökt undvikas genom att ha många demografiska 

frågor som gör att man kan sätta resultatet i relation till vilka grupper som är mest 

förekommande i datan. Men med tanke på detta så kan studiens population endast betecknas 

som besökare av sajterna Facebook, Flashback och Familjeliv och några större 

generaliseringar till Sverige i stort gör denna studie inte något anspråk på. Målet med studien 

är emellertid inte statistisk generaliserbarhet, utan endast att få en ökad förståelse för 

attitydstrukturer och tillit kring Coronapandemin.  
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Datainsamlingen gjordes mellan 27 april 2021 klockan 17.30 och den 8 maj 2021 klockan 

09.00, och var därför möjlig att besvara under drygt 11 dygn. Under samtliga dagar låg 

enkäten uppe på Facebook och Familjeliv. På grund av att endast registrerade användare som 

haft ett konto på flashback.se i minst tre dygn kan skapa och kommentera inlägg på sidan, så 

lades enkäten upp på flashback.se några dagar senare, nämligen den 1 maj 2021 och låg kvar 

till den 7 maj, då enkätlänken stängdes för ytterligare respondenter. Då enkäten inte ställer 

någon fråga om var respondenterna kom i kontakt med enkäten och att samtliga publiceringar 

av enkäten använde samma enkätlänk, så är det inte möjligt att härleda vilken publicering som 

generat vilka observationer eller flest svar.  

 

4.3.1 Urvalsstorlek 

Totalt har 281 personer besvarat enkäten, men efter hantering av internt bortfall så består det 

slutgiltiga urvalet av 270 respondenter. Det kan råda skilda meningar kring huruvida det är 

tillräcklig många för en faktoranalys. Det finns ingen definitiv gräns för hur många 

respondenter som är tillräckliga, men enligt en tumregel uttryckt av Tabachnick och Fidell 

(2006) krävs minst 300 respondenter för att kunna göra en faktoranalys. Om däremot vissa 

variabler har laddningar över >0,8 så framhåller författarna att ett mindre urval fortfarande 

kan anses vara tillräckligt. Comrey och Lee (1992) hävdar att för en faktoranalys så kan 

följande urvalsstorlekar fungera som en riktlinje: ”50 – very poor, 100 – poor, 200 – fair, 300 

– good, 500 – very good, 1000 or more – excellent” (1992, s. 216-217).  

 

Eftersom enkäten fått in 200 observationer redan tre dagar efter publicering så hade 

analysarbetet kunnat påbörjas vid det laget om Comrey och Lees (1992) riktlinjer följts 

avseende hur många observationer som kan anses som ”fair”. Emellertid gjordes 

bedömningen att låta enkäten ligga uppe längre. Detta dels för att hinna publicera enkäten på 

samtliga plattformar som valts ut att användas, men också för att i möjligaste mån komma upp 

i 300 observationer eller så nära som möjligt, för att uppfylla båda dessa kriterier av vad som 

kan bedömas som en tillräcklig mängd (Comrey & Lee, 1992; Tabachnick & Fidell, 2006).  

 

Med hänsyn till tidsbegränsningen för när studien behövde vara färdig så sattes ett slutdatum 

efter vilket analysarbetet skulle påbörjas, oavsett hur många svar som inkommit. Eftersom 

antalet observationer i urvalet är så pass högt över 200 som det är så bedömdes storleken ändå 

vara tillfredsställande för den förhållandevis korta tid och omfattning som studien förfogade 

över. Med detta sagt så hade ett större urval varit att föredra och resultaten bör tolkas med 
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detta i åtanke. Emellertid behöver inte urvalsstorleken vara av så stor betydelse om 

laddningarna i faktorerna är tillräckligt höga. Guadagnoli och Velicer (1988, s. 265-275) 

menar bland annat att om en faktor har fyra eller fler laddningar över .6 så är faktorn reliabel, 

oavsett urvalsstorleken. De menar också att om en faktor innehåller tio eller fler laddningar 

över .4 så är faktorn reliabel om urvalet är större än 150 observationer men att faktorer som 

endast består av ett fåtal låga laddningar inte ska användas om inte urvalsstorleken överstiger 

300 observationer.  

 

Kommunaliteter spelar också roll i förhållande till urvalsstorleken och om dessa är lägre så 

behövs ett större urval (Field, 2016). Om alla kommunaliteter ligger över .6 kan en 

urvalsstorlek på 100 observationer vara tillräckligt och om de ligger runt .5 kan en 

urvalsstorlek mellan 100-200 observationer vara tillräckligt om det gäller relativt få faktorer 

med få variabler. Sett ur det utfall som faktoranalysen genererade bedömdes urvalsstorleken 

vara tillräcklig eftersom ansatsen är explorativ och inte generaliserande. Skulle man vilja göra 

generaliseringar till populationen i stort hade ett större urval behövts.  

 

4.4 Insamlingsmetod 

Eftersom urvalet för den här studien är internetbaserat så behövdes en webenkät för att samla 

in datan. Som enkätverktyg för webenkäten valdes verktyget ”Google Forms”. Verktyget är, 

till skillnad från många vanligt använda enkätverktyg, helt gratis att använda och sätter inga 

begränsningar för vilka delar av verktyget forskaren får använda. Några viktiga kriterier för 

valet av enkätverktyg var bland annat att det fanns möjlighet att slumpa frågorna efter att de 

lagts in, samt att datan kunde konverteras till en Excel-fil, för att möjliggöra att lägga in datan 

i det statistikverktyg (SPSS) som skulle användas för analyserna. Detta var möjligt med det 

valda enkätverktyget. Enkätverktyget möjliggjorde också att under insamlingens gång kunna 

se hur många som besvarat enkäten, vilket gav en indikation till hur länge den behövde samla 

in observationer.  

 

Att använda en webenkät är både kostnads- och tidseffektivt då enkäten både är gratis att 

distribuera och att det kräver ytterst lite handpåläggning för att få in datan i sitt 

statistikprogram, till skillnad från exempelvis postenkäter (Trost & Hultåker, 2016, s. 136). 

Att använda en webenkät innebär också en fördel i att en eventuell intervjuareffekt minskar, 

vilket innebär att en närvarande forskare skulle kunna påverka svaren från respondenterna. 
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Nackdelen med detta är att forskaren inte har någon möjlighet att kontrollera 

omständigheterna under vilka enkäten besvaras, exempelvis att respondenten läst igenom 

instruktioner ordentligt. Webenkäten bedömdes dock vara den lämpligaste insamlingsmetoden 

då tidsåtgången och kostnaden för exempelvis en postenkät vore för omfattande.  

 

4.5 Bortfall 

Eftersom studiens insamlade data är gjord med en webenkät går det inte att säga hur många 

som exponerats för enkäten. Det här betyder att det inte går att säga något om det externa 

bortfallet i den här studien men det brukar sägas att webenkäter oftast har ett större bortfall än 

postenkäter (Trost & Hultåker, 2016, s. 135). Vad som går att uttala sig om är det interna 

bortfallet. Det vill säga om det finns enstaka bortfall på vissa variabler, eller med andra ord: 

om någon eller några respondenter missat eller låtit bli att svara på enskilda frågor. Det skulle 

kunna gälla känsliga frågor, frågor som är för svåra att ta ställning till eller oseriösa 

respondenter. Det är inte heller ovanligt att det i frågeformulär av den här storleken finns ett 

antal respondenter som inte orkar besvara hela enkäten utan istället skickar in sina svar utan 

att ha fyllt i de sista frågorna. Det interna bortfallet i den här studiens insamlade data är 

emellertid relativt lågt och inget enskilt påstående har mer än 2 saknade värden. Totalt är det 

30 respondenter av de totala 281 som låtit bli att svara på en eller fler attitydfrågor. Om man 

jämför dem som har någon form av eftergymnasial utbildning med dem som högst har 

gymnasieexamen så är det interna bortfallet 13 % för de med lägre utbildning och 10 % bland 

de med hög utbildning. Bland kvinnorna är det interna bortfallet 7,2 % och 17,5 % bland 

männen. Det interna bortfallet kan därför inte betecknas som slumpmässigt.   

 

Det interna bortfallet måste då hanteras på något sätt och det finns olika metoder att göra det 

på. Även om bortfallet i den här studien inte är slumpmässigt valdes en listvis exkludering, 

vilket innebär att de respondenter som saknar svar på vissa frågor exkluderas ur analysen. 

Även om en listvis exkludering lämpar sig bäst då bortfallet är helt slumpmässigt så 

bedömdes bortfallet vara så pass lågt att det inte skulle ge snedvridna resultat. Att inte ha svar 

på samtliga påståenden skulle också kunna göra att det inte går att invertera 

korrelationsmatrisen under faktoranalysen, och därför beslutades att använda en listvis 

exkludering. Efter att vissa variabler uteslutits under faktoranalysen ligger bortfallet i den 

slutliga analysen på 11 respondenter, det vill säga 3,9 % vilket får betraktas som väldigt lågt 

och att en listvis exkludering inte kommer att ge ett snedvridet resultat.  
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4.6 Genomförandet av faktoranalysen 

Innan faktoranalysen genomfördes behövde datan granskas för att se om den lämpade sig för 

en faktoranalys. Efter att bortfallet hanterades i avsnittet ovan undersöktes om korrelationerna 

i datan var för höga eller för låga. För låga korrelationer kan leda till att det inte går att 

upptäcka några faktorer och för höga korrelationer kan leda till att det inte går att se en 

variabels unika bidrag till en faktor.  

 

Två tester användes för att mäta detta och därmed hur lämplig datan är för en faktoranalys. 

Bartletts test av sfärisitet användes för att se om det inte fanns några samband alls i datan och 

visade signifikans på den högsta nivån (.000), vilket betyder att matrisen inte är en 

enhetsmatris och därför möjlig att använda för en faktoranalys. Kaiser-Meyer-Olkins mått av 

urvalsadekvans (KMO-värdet) användes också, vilket visar kvoten mellan de kvadrerade 

korrelationerna mellan variablerna och de kvadrerade partiella korrelationerna mellan 

variablerna. KMO-värdet går mellan 0 och 1 där ett värde nära 1 indikerar att det finns 

gemensamma faktorer mellan variablerna med relativt kompakta mönster. En tumregel är att 

värdet bör vara över .6 och att ett värde över .9 är ”fantastiskt” (Field, 2013, s. 685). KMO-

värden för studiens data låg på .888 med samtliga variabler men efter uteslutande av vissa 

variabler, vilket redovisas nedan (Tabell 1), uppnåddes ett KMO-värde på .916 i den slutliga 

analysen, vilket får anses fullt tillfredsställande.  

 

Baserat på dessa tester bedömdes datan inte ha några problem med för många låga 

korrelationer. Vissa variabler uteslöts dock på grund av att de hade låga 

kommunalitetsvärden. Ett lågt sådant betyder att variabeln inte passar väl in bland de andra 

faktorerna. Vad som räknas som ett lågt kommunalitetsvärde har mycket att göra med 

urvalsstorleken och Field (2013) menar att ett kommunalitetsvärde över .5 är acceptabelt på 

urval mellan 100-200 respondenter. Därför uteslöts inledningsvis påståenden med 

kommunalitetsvärden under detta. Vartefter variabler uteslöts innebar detta också en 

minskning av det interna bortfallet till 11 respondenter och därför fluktuerade också 

kommunaliteterna mellan varje analys. Därför inkluderades i slutändan även ett fåtal variabler 

med kommunaliteter över .2 eftersom detta är ett vanligt gränsvärde.  

 

Om två eller flera variabler korrelerar högt med varandra (multikollinearitet) kan det innebära 

ett problem för vissa typer av faktoranalyser. I detta fall så är det ett mindre problem, och 

istället något som är förväntat då flera av påståendena syftat till att mäta olika delar av samma 
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attitydobjekt. Ett mått som visar om det finns multikollinearitet i datan är determinanten, 

vilken inte bör understiga 0,00001. Determinanten för den fullständiga datan var 1,875E-17 

vilket tyder på problem med multikollinearitet, som kan leda till instabila faktorlösningar. I 

materialet finns inga variabler som korrelerar högt (>0.8) så därför antas multikollineariteten 

bero på att flera variabler korrelerar medelhögt med varandra, och därför uteslöts ett antal 

variabler som var snarlika varandra.  

 

Field (2013, s. 685) rekommenderar också att överväga att utesluta vissa variabler som har 

många korrelationer som är mindre än <0.3, och därför uteslöts också några av dessa. Beslutet 

av vilka variabler som ska exkluderas är emellertid en subjektiv bedömning och trots att det 

finns multikollinearitet eller låga korrelationer så kan vissa variabler vara bra att ha kvar ändå 

och det går inte att helt följa vissa gränsvärden utan att göra en avvägning av vad som blir 

teoretiskt begripligt. Determinanten i den slutliga analysen var .000000003091 vilket betyder 

att det finns en hög multikollinearitet, men det är inte förvånande med tanke på att frågorna 

har en tydlig koppling till varandra. Därför beslutades att fortgå med faktoranalysen efter 

dessa justeringar. De variabler som uteslutits redovisas i tabell 1 längre ned.  

 

4.6.1 Val av extraheringsmetod 

Som extraheringsmetod valdes ”Principal axis factoring” (PAF), eftersom det är den 

vanligaste metoden för explorativ faktoranalys. Vid PAF extraheras faktorerna succesivt. Det 

betyder att en första faktor, vilken representerar den största andelen varians, extraheras utifrån 

all data. Resterande faktorer extraheras sedan en efter en från residualmatrisen efter att den 

tidigare faktorns effekt räknats bort. Detta upprepas tills all varians i datan är förklarad.  

 

4.6.2 Val av hur många faktorer som ska extraheras 

Eftersom faktoranalysen skapar faktorer tills all varians i datan är förklarad innebär det att det 

skapas väldigt många faktorer och att vissa av dessa inte kommer att vara meningsfulla att 

inkludera i vidare analyser. För att veta hur många faktorer som ska användas kan man 

använda sig av Kaiser-Guttman-regeln, vilken säger att man ska inkludera faktorer med 

egenvärden över 1. Den metoden lämpar sig emellertid bättre för en så kallad 

principalkomponentanalys, och hade i detta fall resulterat i sex faktorer, vilket kan anses som 

för många för att kunna göra en stringent tolkning av faktorerna.  
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Ett komplement för valet av faktorer är att använda ett så kallat scree-diagram. Detta ritar upp 

en kurva över alla faktorers egenvärden som visar vilka faktorer som har högst 

förklaringsgrad och vilka som förklarar ungefär lika mycket. Kurvan har i regel ett tydligt 

”knä” och en tumregel är att man då ska inkludera de faktorer som ligger ovanför knät (Borg 

& Westerlund, 2012, s. 439). I detta fall var kurvan ovanligt rundad och det var inte uppenbart 

om tre, fyra eller fem faktorer skulle inkluderas, enligt tumregeln. Det går dock inte att endast 

följa statistiska regler under en faktoranalys, utan det viktigaste kriteriet måste vara teoretisk 

begriplighet (Pett, Lackey & Sullivan, 2003, s. 125). Efter granskning av vad de olika 

faktorerna tycktes representera så beslutades därför att inkludera fyra faktorer 

 

4.6.3 Val av rotationsmetod 

För att kunna tolka faktorerna behöver faktorlösningen roteras, vilket kan göras på olika sätt. 

Field (2013) menar att valet av rotationsmetod ska grundas i om det finns anledning att tro att 

ens faktorer kan korrelera med varandra eller inte. Eftersom variablerna i denna data till stor 

del mäter liknande saker så bedömdes att det finns anledning att tro att det skulle finnas vissa 

korrelationer i materialet. I sådant fall bör man använda sig av en oblik och icke-ortogonal 

rotation som tillåter att faktorerna korrelerar med varandra. Därför valdes rotationsmetoden 

som heter ”Direct oblimin”, vilken genererar två laddningsmatriser: en strukturmatris och en 

mönstermatris, där den senare är den matris som läses av för att på enklast sätt förstå 

faktorernas struktur om faktorerna korrelerar högt med varandra. För att se om en oblik 

rotation är lämplig kan man också titta på korrelationsmatrisen som visar korrelationer mellan 

faktorerna. En tumregel är att om korrelationerna i genomsnitt är högre än .3 så är 

rotationsmetoden lämplig. Genomsnittet av korrelationsmatrisen var inte över .3 men två av 

korrelationerna var över .3 och därför bedömdes metoden ändå kunna bidra med en ökad 

förståelse för hur faktorerna relaterar till varandra.  

 

Vad mönstermatrisen visar är varje variabels korrelation med varje faktor, som kallas 

”laddning”. Eftersom varje variabel kommer att ha någon laddning till varje faktor så behöver 

det bestämmas hur låga laddningar som ska visas i matrisen, för att få en mer lättolkad och 

begriplig struktur. Field (2013) rekommenderar att gömma undan de laddningar som är lägre 

än .3 och därför gjordes detta även i denna analys. Efter rotationen uteslöts ett antal variabler 

som genererade laddningar på flera faktorer, eftersom detta gjorde faktorstrukturen oklar. I 

den slutliga analysen inkluderades därför 30 variabler och 270 respondenter. I tabell 1 nedan 

redovisas de variabler som exkluderats och på vilken grund.  
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Tabell 1. Anledning till uteslutande av påståenden. 

Låga kommunaliteter Multi-kollinearitet Låg spridning Oklar faktorstruktur 

7, 8, 15, 16, 24, 25, 27, 

28, 29, 47, 48, 52, 58, 

59, 62, 63, 64, 65, 68  

4, 5, 6, 18, 22, 31, 32, 

37, 60, 70, 

9, 12, 66, 69, 71 13, 14, 26, 30, 39, 44, 56, 

67  

 

Siffrorna i tabell 1 hänvisar till vilket nummer variabeln hade i det samlade frågeformuläret 

som redogjordes för i kapitel 4.2.1. 

 

4.7 Etiska överväganden 

I samband med framtagningen av enkäten gjordes en rad etiska överväganden som påverkade 

vilka frågor som ställdes och inte. Inledningsvis kan nämnas att enkäten togs fram med 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskap och att uppfylla 

dess fyra huvudregler: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). Respondenterna blev informerade om detta via det 

missivbrev som lades upp tillsammans med enkätlänken på samtliga av de platser där enkäten 

publicerades (se Bilaga 1).  

 

Eftersom arbetet med uppsatsen skall följa de forskningsetiska principernas krav på 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2004) togs beslutet att inte använda begränsningar av hur 

många gånger varje person kan svara på enkäten. Detta kan göras exempelvis genom att 

enkätverktyget sparar IP-adressen från varje dator eller att respondenten använder ett 

personligt mejl-konto, uppgifter som av försiktighetsskäl ville undvikas att behandla. Enkäten 

hade också kunnat efterfråga hur respondenterna kom i kontakt med enkäten, det vill säga om 

det var via Facebook, Flashback eller Familjeliv. Detta efterfrågades inte heller, då det 

bedömdes att det kunde vara en integritetskränkning. För omfattningen av en magisteruppsats, 

som denna studie gäller, så bedömdes det tillvägagångssättet ändå vara tillfredsställande.  

Viktiga frågor som kunde ha ställts för att ge en tydligare bild av urvalet undveks i vissa fall 

med anledning av att det inte ansågs befogat att ställa frågor som går för djupt in på den 

personliga integriteten. Detta rörde framförallt hälsomässiga kontrollfrågor, exempelvis: om 

personen haft Covid-19, om personen har bakomliggande sjukdomar, om personen redan har 

vaccinerat sig mot Covid-19, eller liknande frågor. Likaså beslutades frågorna om inkomst 

och politisk orientering att göras med hjälp av relativt breda spann för att inte bli för specifik 

och därmed för privat. Lönespannet sattes utifrån Statistiska centralbyråns definition av låg, 
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medel och höginkomsttagare (Linder, 2020) där dessa delades upp i fem kategorier. Kring 

politisk orientering valdes partitillhörighet bort att undersökas och istället uppmanades 

respondenterna placera sig som antingen: vänster, mitten eller höger. Eftersom frågorna om 

inkomst och politisk orientering bedömdes vara studiens känsligaste frågor gavs alternativet 

”Vet ej/vill inte svara” för att inte tvinga respondenten att uppge vad som kan anses som 

känslig information. 

 

4.8 Reflektion kring studiens validitet och reliabilitet 

Som nämndes ovan bestämdes det på grund av integritetsskäl att inte förhindra respondenter 

att svara mer än en gång med hjälp av enkätverktyget. Detta blir dock problematiskt eftersom 

det inte går att säkert säga att en och samma person inte svarat mer än en gång, vilket 

påverkar studiens validitet i negativ bemärkelse. För att undvika att samma personer svarar 

mer än en gång användes istället många demografiska frågor, vilket skulle kunna användas 

för att identifiera om samma individ förekommer mer än en gång i datan, utan att avslöja 

personens identitet. Detta förutsätter naturligtvis att respondenterna svarar sanningsenligt, 

men tillvägagångssättet har använts i tidigare studier och denna studies demografiska frågor 

har hämtats från en doktorsavhandling som undersökt attityder på ett liknande sätt som i 

denna studie (se till exempel Nettelbladt, 2019). 

 

Eftersom enkäten omber respondenterna att besvara en rad påståenden om exempelvis 

vacciner eller rädsla för Covid-19 hade det i relation till studiens reliabilitet möjligen varit av 

intresse att veta vilka respondenter som redan varit sjuka i Covid-19, vilka som redan 

vaccinerat sig och om de upplevt några långvariga men eller biverkningar av dessa. Av de 

etiska skäl som redogjordes för i det tidigare avsnittet beslutades sådana frågor att uteslutas. 

Detta hade varit relevant för att få djupare förståelse för vilka attityder man har mot vacciner 

eller det upplevda hotet av Covid-19, eftersom en person som redan har varit sjuk eller redan 

vaccinerats skulle kunna ha en annan attityd vid mättillfället än innan sjukdom eller 

vaccinering. Därav behöver studiens resultat och den efterföljande analysen tolkas med detta i 

åtanke. 

 

Ett möjligt reliabilitetsproblem finns också kring variabeln ”Politisk orientering”, eftersom 

den, av etiska skäl, endast ger tre alternativ (vänster, mitten eller höger) Detta har 

reliabilitetsproblem eftersom varje individs personliga uppfattning om vad dessa 
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svarsalternativ innebär kan skilja sig åt betydligt från person till person. Indelningen ansågs 

dock tillräcklig då studien inte lägger stor vikt vid just partitillhörighet då det bedöms ligga 

utanför studiens omfång.  

Utöver detta kan det också finnas ett möjligt validitetsproblem med att tvinga respondenter att 

ta ställning genom att inte ge alternativet ”Vet ej” eller liknande eftersom respondenten 

kanske inte riktigt kan hålla med om det svar den tvingas ge (Befring, 1992, s. 60). Som 

nämnts tidigare var dock inga frågor obligatoriska i den meningen eftersom det gick att 

fullfölja enkäten utan att ha besvarat samtliga påståenden.   



 38 

5. Resultat 
I detta kapitel redogörs för studiens resultat. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik över 

respondenterna i form av en tabell tillsammans med ett förklarande stycke. Detta följs av ett 

stycke som jämför studiens urval med Sveriges befolkning. Därefter beskrivs faktorerna som 

tagits fram genom studiens explorativa faktoranalys i en tabell samt i en beskrivande text som 

förklarar faktorernas övergripande innebörd och riktningarna på faktorernas laddningar. 

Kapitlet avslutas med en presentation av korrelationerna mellan faktorerna i form av en 

faktorkorrelationsmatris och en förklaring av värdena i tabellen.  

 
5.1 Deskriptiv statistik över respondenterna 

I tabell 2 nedan redovisas deskriptiv statistik över respondenternas svar på enkätens 

demografiska frågor.  

 
Tabell 2. Respondenterna (hela urvalet). Antal (Procent) 

 n=281 

 n=(%) 

Kön  

Kvinna 151 (53,7) 

Man 127 (45,2) 

Bortfall 2 (.7) 

Ålder  

Yngre>30 år 81 (28,8) 

30-45 år 86 (30,6) 

Äldre>38år 110 (39,1) 

Ej svar 4 (1,4) 

Medelålder 41 

Median 36 

Typvärde 28 

Yngst  21 

Äldst 78 

Bostadsort  

Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö 39 (13,9) 

Annan svensk stad eller större ort 148 (52,7) 

Mindre ort eller landsbygd i Sverige 90 (32) 

Annat land än Sverige 3 (1,1) 

Ej svar 1 (.4) 

Civilstatus  
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Ensamstående 82 (29,2) 

I fast förhållande 198 (70,5) 

Ej svar 1 (.4) 

Antal barn  

0 159 (53) 

1 32 (11,4) 

2 64 (22,8) 

3 22 (7,8) 

4 eller fler 11 (4) 

Ej svar 3 (1,1) 

Högsta utbildning  

Ej avslutat grundskola 1 (.4) 

Grundskola 2 (0,7) 

Gymnasium eller motsvarande 49 (17,4) 

Universitets- eller högskolestudier, ej examen 52 (18,5) 

Universitets- eller högskolestudier, examen 163 (58) 

Eftergymnasial utbildning utanför universitet eller 

högskola 

13 (4,6) 

Ej svar 1 (.4) 

Sysselsättning  

Anställd eller egenföretagare 195 (69,4) 

Studerande 59 (21) 

Arbetssökande 2 (.7) 

Pensionär 19 (6,8) 

”Hemmafru/hemmaman” 1 (.4) 

Annat/ej svar 5 (1,7) 

Bostadstyp  

Hus, villa eller gård 114 (40,6) 

Lägenhet 154 (54,8) 

Studentkorridor/kollektiv 11 (3,9) 

Annat/ ej svar 2 (0,7)  

Antal personer boende i hushåll  

1 64 (22,8) 

2 142 (50,5) 

3 22 (7,8) 

4 41 (14,6) 

5 eller fler 12 (4,3) 

Ej svar 0 

Inkomst/månad (SEK)  



 40 

21 900 eller mindre 84 (29,9) 

21 901 – 32 850 68 (24,2) 

32 851 – 45 000 88 (31,3) 

45 001 eller mer 35 (12,5) 

Ej svar 6 (2,1) 

Politisk orientering  

Vänster 90 (32) 

Mitten 121 (43,1) 

Höger 50 (17,8) 

Annat/Ej svar 20 (7,1) 

Användning av sociala medier eller 

internetforum/dag 

 

1-2 timmar 177 (63) 

3 – 4 timmar 87 (31) 

5-6 timmar 14 (4,9) 

Mer än> 6 timmar 3 (1,1) 

Ej svar  

 

Könsfördelningen mellan respondenterna är förhållandevis jämn men fler än hälften är 

kvinnor, 53,7%, och 45,2 % är män, medan 0,7 % valde att inte specificera kön. Medelåldern i 

urvalet ligger på 41 år och sträcker sig från 21 år till 78 år. De flesta (70,5 %) är i ett 

långvarigt förhållande och majoriteten (53 %) har inga barn. Majoriteten (54,8 %) bor i 

lägenhet och 50,5 % delar sitt boende med en till person. 43 % av urvalet har beskrivit sin 

politiska orientering som ”Mitten”, 32 % som ”Vänster” och 17,8 % som ”Höger”. De allra 

flesta (63 %) har uppskattat sin internetanvändning upp till 2 timmar per dag.  

 

5.1.1 Respondenterna i relation till Sveriges befolkning 

I urvalet finns en del snedfördelningar bland respondenterna vilka bidrar till att det inte går att 

generalisera studiens resultat till Sveriges population. En stor snedfördelning är 

utbildningsnivån, eftersom personerna i urvalet har betydligt högre utbildningsnivå än Sverige 

i stort. Bland respondenterna så har 81,1 % någon form av eftergymnasial utbildning, att 

jämföra med 44 % i hela landet. Av befolkningen är 28 % högutbildade (Statistiska 

centralbyrån, SCB, 2021a) det vill säga att de har tre eller fler års eftergymnasial utbildning. 

Motsvarande siffra bland respondenterna är 58 %, vilka har examen från universitet eller 

högskola. Bland befolkningen så har 11 % som högst gått klart grundskola medan 
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motsvarande siffra bland studiens urval är 1,1 %. 43 % av befolkningen har endast 

gymnasieexamen medan motsvarande andel av urvalet är 17,4 %.  

Av respondenterna bor 13,9 % i någon av Sveriges tre storstäder, till skillnad från riket, där 35 

% bodde i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg eller Stor-Malmö år 2017 (Sveriges kommuner och 

regioner, 2017). Bland respondenterna bor 52,7 % i större tätort och 32 % i mindre ort eller 

landsbygd medan motsvarande siffra i riket är 45 % i större tätort och 20 % i mindre ort eller 

landsbygd (ibid.). Var respondenterna bor är därför inte helt jämförbart med riket, men det 

finns ändå en tillfredställande spridning av respondenterna runt om i landet.  

 

Sysselsättningsgraden, det vill säga de som arbetar, i landet är 65,9 % och arbetslösheten låg i 

februari 2021 på 9,7 % (SCB, 2021b). I urvalet är 69,4 % sysselsatta och endast 0,7 % är 

arbetslösa. Av befolkningen mellan 16-64 år så är 17,5 % studerande, medan 21 % av urvalet 

studerar. Det som sticker ut i urvalets sysselsättningsgrad är således att det är en väldigt låg 

andel arbetslösa jämfört med befolkningen. 

 

5.2 Faktoranalysen 

I tabell 3 nedan visas de fyra faktorer som tagits fram under analysen. Faktorerna förklarar 

tillsammans 55 % av den totala variansen i datan. Till varje faktor visas laddningar över .3 

vilket betyder att vissa variabler kommer att visa laddningar på mer än en faktor. I den här 

faktoranalysen görs detta på påståendena 10 och 50. Eftersom båda dessa variabler har en 

betydligt högre laddning till Faktor 3 så kan dessa därför tolkas som att de hör till den faktorn.  

 
Tabell 3. Roterad faktorstruktur (mönstermatris). 

Gräns för visad laddning=0.3 

Variabler  Faktorer 

 1 2 3 4 

43. De flesta riksdagsledamöter i Sveriges riksdag är ärliga .794    

41. Folkvalda politiker i Sverige gör det som är bäst för 

folket 

.752    

34. ”Traditionell” svensk media gör generellt sett ett bra 

arbete 

.714    

42. Man kan lita på att de flesta riksdagsledamöter försvarar 

sina väljares intressen 

.712    

46. Riksdagsledamöter går inte att lita på -.704    

40. Public service agerar inte lika mot alla partier -.663    
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38. "Traditionell media" är inte pålitlig -.656    

35. Svenska medier är oftast opartiska .617    

36. Public service är viktig för demokratin  .592    

33. Svensk public service utför sitt uppdrag bra  .590    

45. Politiker är oftast politiskt engagerade för egen vinning 

och inte för att göra samhället gott 

-.579    

72. Jag tänker inte vaccinera mig mot covid-19  -.904   

17. Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig 

mot Covid-19 

 .886   

19. Att vaccinera sig är generellt sett värt den eventuella 

risken att drabbas av biverkningar 

 .806   

20. Utan vaccin kommer Coronapandemin pågå längre  .771   

23. Vacciner skadar mer än de hjälper  -.759   

61. Det är en plikt mot samhället att vaccinera sig mot 

Covid-19 

 .740   

21. Vaccinerna mot Covid-19 har tagits fram för snabbt  -.652   

53. Folkhälsomyndigheten har hanterat Coronapandemin 

dåligt 

  .758  

54. Sveriges regering har hanterat Coronapandemin dåligt   .698  

57. Sverige har hanterat Coronapandemin sämre än alla 

andra länder 

  .683  

49. Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders 

Tegnell kan man lita på 

  -.682  

55. Sveriges regering borde lyssna mindre på 

Folkhälsomyndigheten 

  .654  

10. Sverige borde ha hårdare restriktioner mot 

Coronapandemin 

  .599 .313 

51. Sveriges regering gör alltid så gott de kan för att hantera 

Coronapandemin 

  -.554  

50. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson 

kan man lita på 

.303  -.548  

11. Sverige borde införa fler lagar för att hindra folk från att 

bryta mot Folkhälsomyndighetens corona-

rekommendationer 

  .412  

1. Jag känner mig väldigt rädd för att drabbas av Covid-19    .794 

2. Jag känner mig väldigt rädd för att mina närstående ska 

drabbas av covid-19 

   .722 

3. Jag är rädd för att få långvariga symptom av Covid-19    .684 
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Till faktor 1 korrelerar i högst grad påståenden som rör tillit till det politiska systemet eller till 

media. Samtliga av påståendena kommer från attitydpåståendenas kategori 5 och kategori 6 

och rör till störst del inga specifika organisationer, förutom möjligen Public Service. Högst 

laddning till faktorn har variabel 43 (De flesta riksdagsledamöter är ärliga) och även faktor 34 

(Traditionell svensk media gör generellt sett ett bra arbete) har en hög laddning. Till faktorn 

finns också flera variabler som har negativa laddningar, exempelvis variabel 46 

(Riksdagsledamöter går inte att lita på) vilket betyder att den har en stark negativ korrelation 

med de positiva laddningarna. Detta är fullt begripligt eftersom påståendena handlar om 

samma objekt men är uttryckta som motsatta åsikter. Faktorn 1 skulle kunna sammanfattas 

som att den handlar om tillit till det system vi lever i och inte till specifika makthavare eller 

fenomen.  

 

Faktor 2 handlar tydligt om vacciner och ingenting annat. Variablerna kommer från 

kategorierna 3, 8 och 9 och berör därför både attityder kring vaccin i sig, attityder gentemot 

andras åsikter om vacciner och till ens egen benägenhet att vaccineras. Högst laddning har 

variabel 72 (Jag tänker inte vaccinera mig mot Covid-19), som har en negativ laddning på  

-.904 i motsats till exempelvis variabel 17 (Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar 

sig mot Covid-19) som laddar positivt mot faktorn.  

 

Till faktor 3 laddar variabler som handlar om specifika makthavare och till 

pandemirestriktioner. Högst laddning till faktorn har variabel 53 (Folkhälsomyndigheten har 

hanterat Coronapandemin dåligt) med .758 och även variabel 54 (Sveriges regering har 

hanterat Coronapandemin dåligt) med .698 laddar högt positivt till faktorn, vilket indikerar att 

respondenterna verkar se liknande på ansvaret som ligger hos Folkhälsomyndigheten 

respektive Regeringen. Till faktorn laddar också två variabler positivt som handlar om att 

Sverige borde använda hårdare restriktioner mot Coronapandemin. Detta indikerar att de 

respondenter som är kritiska mot Sveriges beslutsfattare under Coronapandemin är kritiska 

mot att restriktionerna är för få, samt att de som inte är kritiska mot dessa beslutsfattare inte 

tycker att det borde vara hårdare restriktioner. Faktorn skulle kunna sammanfattas som att den 

handlar om motstånd mot den svenska pandemihanteringen.  

 

Faktor 4 består av endast tre variabler, samtliga från kategori 1, och handlar om rädsla för 

Covid-19-viruset och indikerar att rädsla för viruset hänger ihop med både rädsla att själv 

drabbas och att närstående ska drabbas.  
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5.3 Korrelationer mellan faktorerna 

Faktorkorrelationsmatrisen (Tabell 4) visar korrelationerna mellan varje faktor, mätt i 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, (Pearsons r). Pearson r går från -1 till 1 där 

ett värde har högre positiv korrelation ju närmare 1 det är, samt en högre negativ korrelation 

ju närmare -1 det är. Ett värde nära 0 indikerar att det inte finns någon korrelation.  

 

 

Faktor 1 (Tillit till systemet) och Faktor 2 (Tillit till vacciner) har ett positivt samband vilket 

indikerar att de med hög tillit till systemet de lever i, också är positivt inställda till vacciner. 

Faktor 1 (Tillit till systemet) och 4 (Upplevt hot av Covid-19) korrelerar svagt positivt vilket 

betyder att det är svårt att se något samband mellan tillit till systemet och rädslan för Covid-

19 men att det finns en svag tendens till att de med hög tillit till systemet upplever ett större 

hot av Covid-19. Starkast korrelation, med ett värde på -.454, har faktor 1 (Tillit till systemet) 

och faktor 3 (Motstånd mot pandemihanteringen) vilket är ett negativt samband. Det här 

indikerar att de med hög tillit till det system de lever i också har hög tillit till regeringens och 

Folkhälsomyndighetens pandemihantering. Faktor 2 (Tilltro till vaccin) har en svag negativ 

korrelation med faktor 3 (Motstånd mot pandemihanteringen) vilket svagt indikerar att de 

med en positiv syn på vacciner också har tillit till pandemihanteringen. Mellan vaccinfaktorn 

(2) och faktorn för hotet av Covid-19 (4) finns också ett svagt positivt samband, vilket 

indikerar att de som är mer positiva till vacciner också upplever ett större hot av Covid-19. 

Det finns också ett positivt samband mellan faktor 3 (Motstånd mot pandemihanteringen) och 

Faktor 4 (Upplevt hot av Covid-19). Det här indikerar att de som upplever Covid-19 som ett 

större hot tenderar att vara mer kritiska mot Regeringens och Folkhälsomyndighetens 

pandemihantering. Samtliga korrelationer med Faktor 4 (Upplevt hot av Covid-19) är dock 

svaga och de korrelationer som beskrivits till den faktorn bör tolkas med försiktighet.  

  

Tabell 4. Faktorkorrelationsmatris. Pearsons r.  

Faktor 1. Systemet 2. Vaccin 3. Pandemihantering 4. Covid-

hot 

1. Systemet 1.000 .392 – .454 .106 

2. Vaccin .392 1.000 – .201 .198 

3. Pandemihantering – .454 – .201 1.000 .228 

4. Covid-hot .106 .198 .228 1.000 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat. I kapitlets första del redogörs för studiens resultat i 

relation till syfte och frågeställningar och en mer djupgående analys av vad faktorerna innebär 

än vad som angavs i studiens resultatkapitel. I kapitlets andra del diskuteras studiens resultat i 

relation till studiens teoretiska ramverk. Därefter diskuteras resultaten i relation till den 

tidigare forskning som redogjordes för i kapitel 2, följt av en avslutande del om studiens 

resultat i relation till studiens valda metod. 

 
6.1 Resultat i relation till syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen har syftat till att undersöka strukturer mellan attityder till olika aspekter av 

Coronapandemin och attityder och tillit till olika makthavare. Detta har gjorts genom att söka 

besvara frågeställningarna: 

 

- Hur relaterar tillit till svenska samhälleliga institutioner till attityder mot vacciner, 

pandemirestriktioner och det upplevda hotet av Covid-19?  

- Hur relaterar attityder gentemot svenska samhälleliga institutioner till attityder 

gentemot vacciner, pandemirestriktioner och det upplevda hotet av Covid-19? 

 

Studiens explorativa faktoranalys resulterade i fyra stycken faktorer som kan sammanfattats 

som (1) Tillit till systemet, (2) Attityder gentemot vacciner, (3) Motstånd gentemot 

pandemihanteringen och dess beslutsfattare samt (4) Upplevt hot av Covid-19. Genom att titta 

på varje enskild faktor i tabell 3 kan man först och främst se vilka variabler som grupperat sig, 

och därmed uttala sig om vilka variabler som tenderar att följas åt.  

 

Faktor 2 och 4 mäter endast en sak vardera: vaccin respektive hotet av Covid-19, och berättar 

därmed inte så mycket genom att endast titta på en av de faktorerna. Faktor 2 berättar att de 

som vill vaccinera sig också tycker att andra ska göra det, samt att man har tilltro till att 

vaccinerna har tagits fram på ett tillförlitligt sätt. Faktor 4 berättar att det upplevda hotet av 

Covid-19 sammansätter att vara rädd för egen del och för att andra ska drabbas.  

 

I faktor 1 ser man att tillit till det demokratiska systemet hänger ihop med tillit till media. Det 

vill säga att de som har hög tillit till att det demokratiska systemet fungerar väl också har tillit 

till att traditionell media, såsom public service, också fungerar väl. Den kanske mest 
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utmärkande faktorn i analysen är faktor 3. Den visar att variabler om pandemirestriktionerna 

grupperar sig med variabler om regeringens och Folkhälsomyndighetens pandemihantering. 

Ur riktningen på egenvärdena i faktorn kan man utläsa att de som inte håller med om att 

regeringen eller Folkhälsomyndigheten hanterat pandemin dåligt inte heller håller med om att 

Sverige borde ha hårdare restriktioner, och tvärtom. Endast genom att titta på den faktorn kan 

man därför se ett samband mellan negativa attityder och låg tillit till specifika makthavare och 

till motstånd mot mildare pandemirestriktioner.  

 

I faktorkorrelationsmatrisen (tabell 4), som visar vilka korrelationer som finns mellan 

faktorerna, så finns en tendens som visar att tillit generellt sett har betydelse för urvalets 

attityder gentemot viruset, vacciner och restriktionerna. De med högre tillit till systemet 

(Faktor 1) har först och främst en hög tillit gentemot Sveriges pandemihantering (Faktor 3). 

Dessutom tenderar de med hög tillit till systemet att vara mer positiva mot vacciner och se ett 

något större hot i Covid-19. Om man tittar vidare på korrelationerna på faktor fyra, (Upplevt 

hot av Covid-19), så ser man att de som upplever viruset som ett större hot korrelerar positivt 

med Faktor 3 (Motstånd mot pandemihantering) och Faktor 2 (Tillit till vacciner). Det här 

indikerar att de som ser viruset som ett större hot, generellt sett är mer kritiska mot Sveriges 

pandemihantering och samtidigt mer positiva mot vacciner. Den negativa korrelationen 

mellan faktorn pandemihantering och vaccinfaktorn indikerar istället att de som har tillit till 

pandemihanteringen också är mer positiva mot vacciner.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att högre tillit till det demokratiska systemet och media, 

sammantaget refererat till som ”systemet”, hänger ihop med en positiv syn på vacciner samt 

en högre tilltro till Sveriges pandemihantering och dess relativt milda restriktioner. En hög 

tillit till Sveriges pandemihantering hänger också ihop med en mer positiv syn på vacciner 

men det hänger också ihop med en lägre upplevelse av Covid-19 som ett hot. Även tilltro till 

det demokratiska systemet hänger ihop med en ökad upplevelse av Covid-19 som ett hot. 

Dock ska samtliga av korrelationerna som har att göra med faktor 4 (upplevt hot av Covid-19) 

tolkas med försiktighet, eftersom korrelationerna är väldigt låga. Eftersom alla korrelationer 

kopplade till den faktorn är under 0.3, vilket är under den tumregel som brukar användas för 

att överhuvudtaget tillämpa en oblik rotation, så ska korrelationerna snarast tolkas som en 

mycket svag tendens. En rättvisare tolkning är att säga att rädslan för Covid-19 snarare kan 

förväntas grunda sig i någonting annat och att den därför är oberoende av hur hög generell 

tillit individen har. Istället har den här uppsatsen visat på att hög tillit och positiva attityder 
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gentemot våra samhälleliga institutioner hänger ihop med positiva attityder gentemot vacciner 

och positiva attityder till Sveriges pandemihantering.  

 

6.2 Resultat i relation till studiens teoretiska ramverk 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och dess sammanfattningar att analyseras utifrån det 

teoretiska ramverk som presenterades i uppsatsens tredje kapitel. I analysen presenteras även 

några av de kommentarer som lämnades av respondenterna i enkätens fria kommentarsfält. 

Någon djupgående analys av kommentarerna görs dock inte, då det bedömdes ligga utanför 

uppsatsens omfång och metodologiska ansats, men de presenteras ändå för att ge en mer 

nyanserad förståelse för de svar som lämnats på enkätens attityd- och tillitspåståenden.  

 

Vad den här uppsatsens kvantitativa analys pekat mest tydligt på är vikten av tillit till media 

och demokrati för hur studiens respondenter ställer sig till Sveriges pandemihantering och till 

vacciner. Bland respondenterna finns tendenser som pekar på att de som litar på den 

världsbild som presenteras för dem av media och riksdag (Faktor 1) hänger ihop med att de 

finner sig i Sveriges pandemihantering (Faktor 3). Det här skulle kunna förklaras av Giddens 

(1999) beskrivning av moderniteten och den urbäddning av sociala institutioner som skett i 

dagens samhälle. Som beskrevs tidigare i kapitel 3 så handlar Urbäddning av sociala 

institutioner om att sociala relationer lyfts ut ur lokala kontexter och blir aktuella mellan 

institutioner och tvärs över tid och rum. Detta exemplifieras på ett förträffligt vis av följande 

kommentarer som lämnats i enkäten av två respondenter:  

 

”Angående det om att konsekvenserna av restriktionerna för Covid-19 är värre än själva 

viruset: det är svårt att svara på i och med att både restriktionerna respektive viruset 

påverkar olika människor helt olika. För mig exempelvis som har haft Covid där det 

påverkade mig relativt milt kan jag konstatera att jag har mått sämre av social isolering 

och social nedskalning (till följd av restriktionerna) än jag mådde av att faktiskt ha Covid 

19.” (Respondent 1) 

 
”Jag tycker att det är svårt att argumentera för att FHM skulle ha agerat annorlunda 

baserat på utfallet nu. Man kan argumentera för att det skulle ha blivit bättre men man 

kan inte argumentera för att det där och då hade varit ett mer logiskt beslut. För de 

kunde bara agera på den kunskapen de hade då.” (Respondent 2) 
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Respondenterna har alla påverkats olika av Covid-19 pandemin, något som inte går att 

kartlägga grundligt genom det material som insamlats, men citat som dessa tyder på en 

urbäddning av sociala institutioner där de expertsystem som präglar samhället styr ens 

verklighetsuppfattning (Giddens, 1999). Respondenterna har alla en egen upplevelse av 

pandemin men på grund av de expertsystem som präglar det moderna samhället så låter de 

expertutlåtanden vara styrande för deras syn på helheten, även om den skiljer sig från deras 

personliga upplevelse.  

 

Det motsatta kan sägas om de som känner låg tillit till det system i vilket de lever. De här 

människorna tenderar istället att känna lägre tillit till Folkhälsomyndigheten, till regeringen 

och att Sverige i någon mån borde ha vidtagit kraftigare åtgärder. Det här skulle kunna 

förklaras utifrån Becks beskrivning av det moderna samhället som en reflexiv riskmodernitet, 

där risker kan och ska hanteras av människor och att det därför är människor som bär skulden 

när katastrofen väl varit framme (Beck & Hums, 2012). I denna beskrivning blir det också 

viktigt hur människor definierar sina risker. Vad som går att skönja av studiens resultat är att 

de som upplever Covid-19 som ett större hot också har ett större motstånd mot Sveriges 

pandemihantering och dess beslutsfattare. Även här kan några korta kommentarer som 

lämnats av respondenterna i anslutning till påståenden om vacciner lyftas fram för att 

illustrera det ansvar som läggs på individen att sålla bland den mängd vetenskaplig 

information som individer i dagens samhälle utsätts för: 

 
”Är rädd för biverkningar och har inte bestämt mig” (Respondent 3) 

 

”Jag kommer att vaccinera mig, men om jag erbjuds AZ kommer jag att avböja och 

återkomma för ett annat vaccin.” (Respondent 4) 

 

Respondenterna 3 och 4:s kommentarer ovan exemplifierar att den situation som pandemin 

satt oss i har gjort att vi inte bara har att ta ställning till vaccinets vara eller icke vara, utan har 

också fått vissa att göra avvägningar av olika dimensioner av vad andra ser som samma 

objekt. Medan vissa inte gör skillnad mellan olika vacciner, så gör vissa skillnad på dem 

baserat på fabrikat. Som Giddens beskriver det moderna samhället så är det ”en skenande 

värld” (1999, s. 25), och precis som uttrycks av respondent 3 och respondent 4 ovan så verkar 

deras oro för vacciner inte vara grundad i en generell misstro mot vacciner överlag, utan 

verkar snarare ha att göra med en riskbedömning som är vetenskapligt definierad, men i brist 
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på enkla och entydiga svar, så har de svårt att själva fatta ett beslut utifrån den skenande 

mängd av information som finns om vacciner. Det här är alltså ett exempel på den 

institutionella reflexiviteten. När samhället ständigt försöker förbättra sina metoder och vara 

transparenta om de risker som finns med vacciner, så känner individen tvivel eftersom den 

tvingas utvärdera deras resultat och i någon mån leva med att det som sägs om ett vaccin idag 

kan förkastas imorgon. 

 

Många av de frågor som respondenterna behövt ta ställning till är inte lätta att ta ställning till. 

Vissa av respondenterna har velat förtydliga sina svar genom att påpeka otydlighet bland 

frågorna, vilket exemplifieras av ett citat nedan: 

 

”Tycker det är svårt att veta vilket perspektiv man ska svara ifrån. Alla är både 

samhällsmedborgare och en individuell person samtidigt. Samt när det handlar om 

frågor om hanteringen av pandemin så spelar vilket skede man talar om extremt stor roll. 

Hade vart bra med en lite utförligare ”instruktionstext” innan som förklarade hur man 

ska tänka om sådana saker” (Respondent 5) 

 

Påståendena var inte endast svåra att besvara av praktiska skäl, utan vissa ville gärna motivera 

sina svar genom att sätta sina svar i en kontext som de själva kunde stå för:  

 

”Gällande fråga 2 - Ja och nej. Allt bör egentligen grunda sig i empirisk bevisföring i så 

stor grad som möjligt. Däremot är det viktigt att poängtera två saker. 1. Alla beslut 

kommer inte ha möjlighet att se till sådant. 2. Det riskerar att hamna i ren scientism, där 

allt exklusivt ska grunda sig i naturvetenskaplig metodik. Det här är inte det som främst 

har drivit modern civilisation, utan t.ex. filosofi har haft väldigt stor inverkan.” 

(Respondent 6) 

 

”Ang vetenskap som grund för beslut så är beslutsfattande i en krissituation något som 

behöver hanteras utifrån nästa tillgängliga kunskap för stunden. Sällan vetenskap i den 

fasen (tex beslut om restriktioner initialt). Ang vaccin så är dessa vaccin relativt 

oforskade och därför finns en viss risk för effekter som vi ännu inte känner till.” 

(Respondent 7) 
 

Trots dessa otydligheter som respondent 5, 6 och 7 ovan pekat på så har analysen kunnat visa 

på vissa likriktningar bland hur respondenterna svarat. Detta beror troligtvis på att 

påståendena är just attitydpåståenden och att attityder ” är en psykologisk tendens som 
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uttrycks genom att utvärdera en sak eller ett fenomen med en viss grad av uppskattning eller 

missnöje” (Eagly & Chaiken, 1993, s. 1). Det vill säga att det respondenterna ger uttryck för 

är just ett inre tillstånd och därför inte är direkt observerbar. Även om ett påstående uppfattats 

som otydligt så finns oftast en inneboende attityd mot det som påståendet mäter.  

 

Det kanske mest intressanta i respondenternas likriktade svar är emellertid att tillit är så 

framstående för hur respondenterna ställer sig till de olika aspekter om Coronapandemin som 

undersökts. Anledningen till det skulle kunna vara att otydligheten som respondenterna 

beskriver är det kaos som Giddens (1999) beskriver att den moderna världen består av. Precis 

som Giddens menar så beskriver också respondenterna på olika sätt att alla aspekter av 

Coronapandemin, från skillnaden mellan olika vaccinfabrikat till synen på filosofi, så går det 

alltid att problematisera och se på fenomen ur olika synvinklar. Alla de beslut som 

respondenterna tagit då de besvarade enkäten är också beslut som de, i varierande grad, 

behöver fatta i sin vardag. Virrvarret av olika ställningstaganden de behöver göra kokar 

sedermera ner till att tillit ”ligger till grund för den naturliga inställningen i vardagslivet” 

vilken går ut på att bringa ordning i det kaos vi ställs inför, för att inte allt ska ”smulas sönder 

under skepticismens lupp” (Giddens, 1999, s. 48). Huruvida tilliten har den ångestdämpande 

effekt som Giddens menar går inte att avgöra utifrån den insamlade datan, men att döma av 

tillitens betydelse för både synen på Sveriges pandemihantering och vacciner så ligger det 

nära till hands att tro att dessa stora frågor är ett mindre orosmoment för de som har hög tillit 

jämfört med de som har låg tillit.  

 

6.3 Resultat i relation till tidigare forskning 
Resultaten av den här studien har till stor del gått i linje med mycket av den tidigare forskning 

som gjorts om attityder och tillits betydelse för attityder mot pandemifrågor. Faktor 1 visar 

distinkta laddningar om att tillit till media och till det demokratiska systemet hänger ihop. 

Dess korrelation med pandemihanteringen och vacciner bekräftar också att tillit är av stor 

betydelse för hur vi ställer oss till restriktioner och åtgärder. Enligt den första studien som 

redogjordes för i forskningsöversikten så hade politisk tilltro, vilket skulle kunna jämföras 

med Faktor 1, en dämpande effekt på hur hotet av Covid-19 upplevdes (Lalot et al., 2021). I 

den här studien har ingen sådan effekt kunnat påvisas, utan istället finns en svag tendens till 

att de med hög tillit upplever ett större hot av viruset. Eftersom korrelationen i den här 
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uppsatsen är så svag skulle den också kunna ses som brusig och bör därför tolkas med 

försiktighet.  

 

Brusigheten i korrelationerna mot faktor 4 (Upplevt hot av Covid-19) är emellertid också av 

intresse. Detta eftersom det här är en indikation om att det utifrån detta material inte alls går 

att säga att det finns lugnande effekter för hotet av viruset på grund av hur hög tillit man har. 

Att attityder eller tillit förändrats under pandemins gång är inte något märkligt, bland annat då 

detta gick att se i den longitudinella studie som gjordes mellan två tidpunkter under våren 

2020 (Esaiasson et al., 2020), där man såg att svenskars tillit till myndigheter ökat under 

Coronapandemin. Resultatet i den här uppsatsen skulle kunna vara en effekt av tilliten helt 

enkelt är relativt hög och att rädslan för Covid-19 istället baserar sig på någonting annat än 

tillit. Det resultatet sticker därför ut i den här studien och är intressant därför att de studier 

som tidigare gjorts i ämnet inte kunnat undersöka hur tillit fungerar i en så pass långvarig 

krissituation som Coronapandemin skulle kunna betraktas som.  

 

Uppsatsens resultat relaterat specifikt till attityder gentemot vacciner bekräftar tydligt 

resultaten från den enkätstudie som gjordes i samband med svininfluensan år 2009 

(Rönnerstrand, 2013). I den studien gjorde man skillnad på generell tillit till andra människor 

och tillit till institutioner såsom sjukvården. Även om exemplen i den här uppsatsen istället 

betecknas som tillit till det demokratiska systemet och institutionell tillit till Sveriges 

pandemihantering, så bekräftas ändock att högre tillit hänger ihop med positiva attityder 

gentemot vacciner.  

 

Ett exempel på något som inte direkt kunnat återfinnas i den här uppsatsen är variablerna 

kring anti-intellektualism, med andra ord de generella attityderna mot vetenskap, som 

inspirerades av Merkleys (2020) studie om anti-intellektualismens samband med attityder mot 

vetenskaplig konsensus. Dessa variabler visade sig bli osammanhängande och kunde inte 

kopplas till någon enskild faktor. En parallell som går att dra till den studien är dock att man 

där tittade på attityder gentemot specifika personer som i någon mån kunde tänkas 

representera vetenskap. Ur den aspekten så finns en tydlig likhet mellan den här uppsatsen 

och Merkleys studie, eftersom uppsatsens enkät ställde frågor om två representanter för 

Folkhälsomyndigheten (Anders Tegnell och Johan Carlsson). Dessa grupperade sig 

tillsammans med inställningen till restriktioner och regeringens pandemihantering (Faktor 3). 

Vilka tillsammans hade ett samband med inställningen till vacciner. De som kände tillit till 
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Folkhälsomyndighetens representanter var också mer positiva till vacciner. Tilliten till 

specifika personer verkar därför väga tyngre än den generella tilliten till vetenskap som ett 

slags abstrakt förhållningssätt till världen.  

 

Det finns en tydlig tendens till att vissa i studiens urval ställer sig bakom det som Sverige står 

för och har gjort under pandemin. Att känna tillit till det demokratiska systemet och till 

Folkhälsomyndighet skulle inte nödvändigtvis behöva leda till att man tycker att Sveriges 

restriktioner är bra, men den tendensen finns. Grupperingen av variabler om tillit till 

Folkhälsomyndigheten, regeringen och restriktionerna samt dess korrelation med tillit till det 

demokratiska systemet skulle därför kunna vara ett exempel på de så kallade ”rally-round-the-

flag-effekterna” som redogjordes för i forskningsöversikten (Dinesen & Jæger 2013; 

Hetherington & Nelson 2003; Mueller 1970). Eftersom Sverige varit föremål för 

internationell uppmärksamhet därför att landet stuckit ut med sina ”mildare” åtgärder, så 

skulle detta kunna vara en effekt av att man vill visa en enighet med sitt lands strategier.  

 

6.4 Resultat i relation till den valda metoden 

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om attityder och tillit kopplat till 

Coronapandemin har en explorativ metod använts. Det innebär att metoden inte haft sin 

utgångspunkt i att testa en hypotes eller finna något orsakssamband. Metoden har istället 

ämnat undersöka en stor mängd variabler för att försöka få fram vad som är mest 

framträdande i den insamlade datan. En lång rad demografiska frågor och attitydpåståenden 

användes i den enkät som togs fram, men någon djupgående analys av dessa demografiska 

frågor gjordes aldrig. Anledningen till detta är att vid en explorativ ansats så går det inte att på 

förhand veta vad som kommer att upptäckas. Samtliga frågor som ställdes grundade sig i 

tidigare forskning och hade därför kunnat fylla ett syfte för mer komparativa ansatser. Skulle 

det ha visat sig att den faktoranalys som på förhand beslutats om att använda, inte hade kunnat 

generera några faktorer, så möjliggjorde insamlandet av dessa demografiska frågor att 

använda andra statistiska metoder. Datainsamlingen skulle således kunna liknas vid att ett 

brett nät slänges ut, i hopp om att få napp i någon del av nätet. Med detta sagt så skulle datan 

kunna analyseras mer djupgående för att försöka hitta trender och tendenser som skulle ha 

kunnat förknippas med specifika demografiska grupper. Hade mer tid funnits så hade det 

också eftersträvats.  
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Resultatet av den här studien bör av metodologiska anledningar tolkas försiktigt och går först 

och främst inte att generalisera till Sverige i stort. En anledning till detta är bland annat det 

snedvridna urvalet. Urvalet sticker exempelvis ut jämfört med Sveriges population i aspekter 

som att utbildningsnivå. I urvalet har 81,1 % någon form av eftergymnasial utbildning, 

jämfört med 44 % i hela landet (SCB, 2021a). Uppsatsen har dock inte till syfte att göra 

sådana generaliseringar, utan syftar istället till att öka kunskapen om tillit och attityder under 

en pandemi, och ska endast ses som en analys av det specifika urvalets interna tendenser. 

Trots detta kan resultaten vara användbara ur en metodologisk synpunkt. Eftersom vissa 

variabler har haft tydliga dragningar till varandra, inom en faktor, så är det inte orimligt att 

anta att liknande tendenser skulle hittas i ett större obundet slumpmässigt urval.  

 

Eftersom en explorativ faktoranalys har stora intuitiva inslag och att mönstermatrisen (Tabell 

4) i den här studien visar faktorer med tydligt avgränsade teman, så går det ändå att hävda att 

tendenser som hittats säger något hur attityder och tillit kunde se ut under den specifika 

tidsram som datan samlades in. Även om det tagits beslut om att bortse från vissa tumregler 

om gränsvärden kring exempelvis determinanten, kommunalitetsvärden och urvalsstorlek så 

har laddningarna till de fyra faktorerna varit så pass tydliga att metoden får anses som väl vald 

för ändamålet. Syftet har varit att öka kunskapen om och vidga vår förståelse för attityds- och 

tillitsstrukturer och genom studiens resultat har det visat sig att det kan finnas vissa faktorer 

som skulle kunna vara applicerbara för framtida studier.  
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7. Implikationer för vidare forskning 
Eftersom den här uppsatsen haft en explorativ ansats så har den lämnat stora möjligheter till 

framtida studier. Först och främst skulle detta kunna göras genom att göra fler analyser på den 

data som samlats in. Som nämnts i metoddiskussionen ovan så samlades en stor mängd 

demografiska data in som inte användes i analysen. Genom att använda varje faktors så 

kallade ”Score” så skulle man kunna göra regressionsanalyser mellan olika demografiska 

grupper för att se om det finns gruppskillnader som gör att en viss grupp tenderar att ladda 

positivt eller negativt på en viss faktor. Ett exempel på det skulle kunna vara att jämföra 

faktor 4 (Upplevt hot av Covid-19) med ålder, kön eller månadsinkomst. Eftersom Covid-19 

är ett virus där högre ålder innebär en högre risk så vore det av relevans att se om ålder är en 

bakomliggande variabel som förklarar skillnader i hur rädd en person är för viruset. En sådan 

jämförelse skulle kanske kunna göra att den låga korrelationen mellan faktor 4 (Upplevt hot 

av Covid-19) och alla de andra faktorerna kan ledas tillbaka på ålder och därmed se större 

korrelationer mellan faktorerna efter att grupperna separerats.  

 

Faktorerna som tagits fram skulle också kunna ligga till grund för vidare forskning genom att 

använda dem i andra sammanhang. För att kunna göra det behöver dock variablerna testas på 

ett annat urval för att se om samma faktorer skulle gruppera sig även där (Field, 2013). Om 

det vore så att samma faktorer skulle uppstå genom ett annat urval skulle till exempel faktor 1 

vara intressant ur olika aspekter. Faktor 1 är inte på något sätt bunden till Covid-19 eller 

pandemier utan rör endast tilltro till systemet vi lever i. Den tidigare forskning som redogjorts 

för har till exempel pekat på att partier långt till höger tenderar att uppleva lägre tilltro till 

samhälleliga institutioner (Jylhä et al. 2019), något som skulle behöva utredas djupare, men 

som skulle kunna ha effekter i jämförelse med attityder gentemot många olika saker i 

samhället. Om det i framtida studier finns tendenser till att tilltro till vacciner skulle vara 

politiskt polariserande, så skulle vaccinationsprogrammen kunna få stora problem med att nå 

ut till hela samhället.  

 

Vidare har tillit också kunnat kopplas till utbildningsnivå (Rönnerstrand, 2013). Eftersom 

urvalet i den här uppsatsen har en akademisk överrepresentation så skulle det kunna påverka 

att fler känner tillit till systemet och till vacciner, men någon sådan demografisk 

gruppjämförelse har heller inte gjort i denna studie. Skulle det vara så att utbildningsnivån har 

en ökande effekt på tillit till institutioner och vacciner, vilket tidigare forskning visat (ibid.), 



 55 

så skulle vidare forskning kunna analysera det djupare. Är tilliten exempelvis beroende av 

vilka akademiska discipliner som förekommer, är det utbildningsnivån eller finns det helt 

andra aspekter som är avgörande för tilliten och vaccinationsviljan? 

 

Eftersom den här uppsatsen endast undersökt attityder och tillit, något som skulle kunna 

beskrivas som inneboende psykologiska fenomen så säger det inte någonting om hur 

människor faktiskt beter sig. Vidare forskning skulle också behöva undersöka vilka som 

faktiskt har vaccinerat sig men också vilka som följer de restriktioner eller råd som utfärdats 

och vad det är som motiverar dem att göra det. Att som under Coronapandemin få ett helt 

land, eller hela världen, att tillfälligt förändra sina liv för att andra inte ska bli sjuka är inte 

bara en medicinsk utmaning utan också en beteendevetenskaplig och kommunikativ sådan. 

Att fortsätta undersöka attityder och tillit är en bra utgångspunkt men det kommer knappast gå 

att hitta en enkel formel för vilka som tycker det ena eller det andra. Men genom att gå 

djupare in på om det finns demografiska grupper som är överrepresenterade inom en viss 

attityd eller tillitsnivå så skulle det kunna underlätta för att kartlägga vilka problem som skulle 

kunna uppstå och kanske undvikas nästa gång en pandemi står för dörren.   
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