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Sammanfattning  
  

Syftet med denna uppsats är att studera användningen av sociala medier i relation till upplevd 

otrygghet. Trots att brottsstatistiken visar att allt färre blir utsatta för brott så tyder återkommande 

mätningar från det senaste decenniet att fler och fler svenskar upplever att Sverige lider av en ökad 

brottsproblematik. Diskrepans mellan den upplevda brottsfrekvensen och den officiella 

brottsstatistiken beskrivs i svensk media bero på oförmågan att hantera intryck från sociala medier. 

Studien tar avstamp i cultivation theory, som gör gällande att långvarig medie-exponering leder till 

ökad oro för brottslighet. I tillägg antar vi ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som ger en 

övergripande förståelse för konstruktionen av upplevd otrygghet. Sambandet har prövats kvantitativt 

genom både enkla och multipla regressionsmodeller, utförda på ett representativt urval för den svenska 

befolkningen. Data bestod av ett färdigställt dataset, baserat på de årliga, nationella SOM-enkäterna 

från 2019. Resultatet visade på att kön, ålder och viss form av utbildning korrelerade med oro för 

brottslighet, medan användning av sociala medier saknade relevans för sambandet på aggregerad nivå.  

  

Nyckelord: Otrygghet, sociala medier, brottslighet  
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1. Inledning  
  

1.1 Bakgrund  
Sverige är det otryggaste landet i Norden. Åtminstone så framstår det som så baserat på de svenskar 

som deltagit i EU:s undersökning om inkomst och levnadsförhållanden (SCB, 2019). Sverige är 

nämligen det land i Norden där störst andel av befolkningen upplever problem med brottslighet, våld 

och vandalisering i det egna bostadsområdet (SCB, 2019). Jämförelsevis med Sveriges 13% så uppger 

ungefär 8% av Danmarks befolkning att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde, medan motsvarande 

siffra i Finland och Norge är 6% respektive strax under 4% (SCB, 2019). I Brottsförebyggande rådets 

årliga och senast publicerade Nationella trygghetsundersökning (2021), som har till syfte att undersöka 

svenskarnas utsatthet för brott och upplevelse av oro och trygghet, framkommer att nästintill hälften av 

befolkningen uppger att de känner oro för brottsligheten i samhället. Återkommande mätningar från 

det senaste decenniet pekar på att fler och fler svenskar delar bilden av ökad brottsproblematik (Brå, 

2021).   

  

Samtidigt hävdar representanter från Polisen att den upplevda otryggheten är större än den faktiska 

risken att utsättas för brott (Símo, 2017; Wilson, 2018; Langert, 2019; Brusman, 2021). Brott mot 

enskild person, som enligt Brottsförebyggande rådets definition bland annat omfattar misshandel, hot 

och bedrägerier, har sedan den självrapporterade utsattheten årligen började mätas visat på en generell 

minskning av andelen utsatta (Brå, 2021). Det råder således en diskrepans mellan den upplevda 

brottsfrekvensen och den officiella brottsstatistiken.  

  

Varför den upplevda otryggheten överträffar risken att bli utsatt beskrivs i svensk media delvis bero på 

oförmågan att hantera intryck från sociala medier (Símo, 2017; Wilson, 2018; Langert, 2019; Brusman, 

2021). Polisrepresentanter nämner bland annat att digital nyhetskonsumtion kan ge en missvisande bild 

av brottsproblematiken. De påpekar framför allt att om olika sociala mediegrupper för privatpersoner, 

där inofficiell självrapportering om brott förekommer, verkar som huvudsaklig nyhetskälla så är det 

inte märkligt att invånarna upplever högre otrygghet (Langert, 2019). I Sverige är nästan alla 

internetanvändare även användare av sociala medier, varvid nära hälften av internetanvändare uppger 

att de tar del av nyheter via olika sociala medier-plattformar (Internetstiftelsen, 2021). Men till skillnad 

från tidigare, när det medieinnehåll som publicerades dominerades av företag, professionella och 
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mediebolag, så kan användarna utöva lika mycket inflytande över vad som produceras och sprids på 

sociala medier (Lupton; 2015, Lindgren, 2017). Personliga upplevelser, åsikter och hörsägen kan 

således få lika mycket utrymme på sociala medier som officiell brottsstatistik.   

  

Tendensen att överskatta brottsutvecklingen, som en direkt följd av medievanor, har upprepade gånger 

fått vetenskapligt stöd (Gross & Aday, 2003, Surette 2007; Kort-Butler & Habecker, 2018). Det har 

visat sig att konsumtion av nyhetsmedia har spelat en avgörande roll när det kommer till 

missuppfattningen om kriminalitetens utsträckning. Däremot har den tidiga forskningen kring samband 

mellan media och människa i första hand fokuserat på traditionella medieformat, exempelvis tv, vars 

position i dagens digitaliserade samhälle framstår som alltmer irrelevant. I jämförelse med traditionella 

medier så har betydligt färre studier genomförts för att undersöka om ett motsvarande samband för 

sociala medier och upplevd otrygghet förekommer.   

  

Av de nytillkomna studier som ämnat undersöka sambandet mellan sociala medier och inställningen 

till brott så har resultaten dessutom tett sig som inkonsekventa studier emellan, till skillnad mot 

jämförbara studier för traditionella medier. Somliga studier har visat på att endast generell användning 

av sociala medier kunde kopplas till brottrelaterade attitydförändringar, medan andra pekar på att 

individer som specifikt använder sociala medier som nyhetskälla för att följa våldsbrott tenderar att 

uppge en högre nivå av rädsla för gatuvåld (Intravia, et al., 2017; Näsi, et al., 2021). Samtidigt så finns 

det studier vars resultat inte har kunnat visa på att brottrapporteringar på sociala medier signifikant kan 

länkas till känslor av otrygghet alls (Chaparro, et al., 2021). Av ovan nämnda är det enbart en av 

studierna som har genomförts på ett representativt urval men gemensamt för samtliga är att inget urval 

har representerat den svenska populationen. Trots det så talas det om sociala media-användningens 

påverkan på den upplevda otryggheten i svensk media, som om det vore vedertaget.   

  

Sedan digitala medier har kommit att ha en alltmer lättillgänglig och oersättlig närvaro i vardagslivet 

så bör den vetenskapliga uppmärksamheten förflyttas till att undersöka överlappet mellan livet online 

och offline. Givet diskrepansen mellan den upplevda brottsfrekvensen och den officiella 

brottsstatistiken i Sverige, bristen på vetenskapliga studier kring ämnet och avsaknaden av ett enhetligt 

resultat från forskningsfältet så framstår sociala medier av dessa anledningar som ett alltmer relevant 

forskningsområde. I följande studie har vi således för avsikt att närmare undersöka användning av 

sociala medier och dess relation till upplevd otrygghet.  
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1.2 Syfte & frågeställning  
Syftet för följande uppsats är att närmare undersöka användning av sociala medier och dess relation till 

upplevd otrygghet. Eftersom det i media och litteratur framstår som att missuppfattningen om 

kriminalitetens utsträckning och risken att utsättas för brott är de huvudsakliga orsakerna till otrygghet, 

så kommer vi att fokusera på oro för brottslighet och dess relation till sociala medier-användning. Med 

avsikt att snäva av studien så har vi även valt att begränsa oss till Sveriges befolkning. Till skillnad från 

tidigare nämnda studier så är det på så vis möjligt att producera ett generaliserbart resultat för en hel 

population, och som samtidigt försäkrar att det är relevant och applicerbart i en svensk kontext. Vår 

studie syftar därmed till att å ena sidan bidra med nationell förståelse för hur sambandet mellan 

användning av sociala medier och upplevd otrygghet ter sig, och å andra sidan driva det internationella 

forskningsfältet framåt genom att bidra med ytterligare en studie som potentiellt kan underlätta 

närmandet av ett mer enhetligt resultat.   

  

Frågeställningen för vår undersökning lyder:  

 

• Hur ser sambandet ut för användning av sociala medier och upplevd otrygghet, i relation till 

brottslighet, i Sverige?   

1.3 Disposition  
I efterföljande kapitel 2 sammanfattas den tidigare forskningen, som är tänkt att ge bakgrundsförståelse 

till och ett sammanhang för vår studie. Kapitel 3 redogör för den teori och metodologi som präglar 

perspektiven i uppsatsen. Kapitel 5 och 6 beskriver den kvantitativa metoden och därefter resultat. Den 

efterföljande strukturen förenklar förståelsen för hur val av metod kan ha påverkat resultatet och de 

slutsatser som kan dras. Det sista kapitlet består av en diskussion av resultaten i relation till metod, 

teori och tidigare forskning.   
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2. Tidigare forskning  
  

Följande kapitel kommer inledas med en översiktlig beskrivning av sociala medier och hur dess effekt 

sträcker sig bortom det digitala. Därefter så kommer forskning kring upplevd otrygghet att redogöras 

för, vilket inbegriper en definition av vad fenomenet innebär och dess orsaker. Genom att beskriva 

forskningen kring vartdera fenomenet så tydliggörs deras koppling till den sociala verkligheten. Den 

sista delen av kapitlet innefattar de enstaka relevanta studier som vi har hittat som undersöker 

sambandet mellan användning av sociala medier och upplevd otrygghet och tänkt att ge ett 

sammanhang för vår studie. Med anledning av att de är så pass få så kommer studierna huvudsakligen 

redogöras för en och en, med viss tematisk sammankoppling. Kapitlet avslutas med en redovisning för 

hur vår studie kan positioneras i rådande forskningsläge och hur den kan komma att bredda det tilltänkta 

forskningsfältet.   

  

2.1 Sociala medier 
Sociala medier kan beskrivas som online-plattformar vars huvudsakliga funktioner möjliggör 

interaktion och nätverkande (Lindgren, 2017). Till skillnad från den tidiga eran efter internets 

introduktion, när nätet framför allt bestod av webbsidor med material som passivt konsumerades, så 

kräver sociala medier ett aktivt deltagande från användarna (Lupton, 2015; Lindgren, 2017). Förutom 

personliga profiler och flöden så finns även funktioner för reaktion och interaktion med materialet på 

plattformarna. Användaren kan exempelvis demonstrera sina känslor genom uttryckssymboler, 

kommentera på materialet eller sprida det vidare. Eftersom sociala medier inte begränsas av tid och 

rum så möjliggör de även samproduktion och samredigering av material mellan användare (Lupton, 

2015; Lindgren, 2017). Materialet kan i slutändan förekomma i flera olika format, däribland i bild, 

skriven text eller ljud. Dessa till synes obegränsade funktioner som sociala medier har introducerat har 

medfört betydande förändringar i både informationsflöde och kommunikationssystem. Således kan det 

sägas att sociala medier bidragit med nya infrastrukturer för sociala utbyten (Lindgren, 2017).   

  

Sociala medier är dock inte sociala i sig självt. De medierar processer genom vilka individer kan 

interagera med närstående, bekanta såväl som med främlingar (Lindgren, 2017). På sociala medier kan 

därmed helt nya grupper nätverka och mobilisera, samtidigt som grupper som redan etablerats utanför 
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plattformarna kan använda sociala medier för att stärka sin sammanhållning.  Således så verkar sociala 

medier för att introducera och upprätthålla sociala strukturer, vilket i sin tur agerar som referenspunkt 

för förväntade handlingar och beteenden (Surette, 2007; Lindgren, 2017). En användare som delar 

vidare ett material om exempelvis brottsstatistik i sitt personliga flöde gör följaktligen det i relation till 

de sociala strukturer som har etablerats. Media är med andra ord ett av de verktyg genom vilka 

människan kan begripliggöra världen och avgöra hur individen bör agera i den (Surette, 2007; 

Lindgren, 2017). Av den anledningen kan det sägas att sociala medier, liksom samhället i stort, inte 

bara är en summa av de individer som vistas där, utan dess betydelse sträcker sig bortom plattformarna 

och dess användare (Lindgren, 2017).    

  

Tidig forskning kring samhällets digitalisering har framför allt inriktat sig på distinktionen mellan den 

virtuella verkligheten och den reella, fysiska verkligheten (Lindgren, 2017). Sedan digitala medier har 

kommit att ha en alltmer lättillgänglig och oersättlig närvaro i vardagslivet så har den vetenskapliga 

uppmärksamheten förflyttats till att undersöka överlappet mellan livet online och offline. Att forska 

inom sociala medier innebär därmed studiet av ett bilateralt samband, där digitala medier formas av 

sociala handlingar men där sociala handlingar även har format digitala medier (Lupton; 2015, 

Lindgren, 2017).   

  

2.2 Otrygghet och oro i relation till brott  
Upplevd otrygghet kan användas för att beskriva rädsla för brott och vice versa (Ferraro & LaGrange, 

1987; Hale, 1996). Dess definition kan preciseras genom att beskriva de tre referenspunkter som 

uppfattningen av brott huvudsakligen är grundade i. En av dessa referenspunkter är riskbedömning, 

med vilket menas uppskattningen om säkerhetsläget (Heber, 2007; Hale, 1996). I bedömningen 

inkluderas exempelvis risken att utsättas för brott och påföljderna för den egna personen, brottsoffren 

eller samhället. En annan referenspunkt är värdering, som syftar till hur individen, gruppen eller 

samhället i fråga förhåller sig till brottslighet (Ferrarro & LaGrange, Heber, 2007). Det omfattar således 

attityden gentemot kriminalitet, vilket bland annat avspeglas mer specifikt i individens åsikt om 

brottsprioritering eller hur samhället väljer att skildra brott. Den sista referenspunkten betonar den 

affektiva relationen till brott. Med andra ord är det de emotionella reaktioner som framkallas på grund 

av brott, tanken på brott eller de symboler som förknippas med brott (Ferraro & LaGrange, 1987; 

Heber, 2007). Samtliga tre nämnda referenspunkter bör inte betraktas som separata processer, utan 
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snarare som att de utövar ömsesidigt inflytande över varandra. Oron för kriminalitet kan exempelvis 

vara avgörande för bedömningen om risken för att bli utsatt, samtidigt som det omvända kan vara lika 

rimligt. Dessutom förmodas riskbedömning, värdering och emotionella reaktioner ske i relation till de 

sociala strukturer som råder i samhället, vilket agerar som referenspunkt för förväntade handlingar och 

beteenden.  

  

Sammantaget kan det sägas att rädsla för brott oftast är en följd av subjektiva upplevelser och tolkningar 

av omvärlden (Hale, 1996). Rädsla för brott är således inte nödvändigtvis förankrad i den reella risken 

att utsättas för brott. Av den anledningen talas det om upplevd otrygghet, som skiljt från den faktiska 

tryggheten (Heber, 2007). Som tidigare nämnt i uppsatsen så delar fler och fler svenskar bilden av en 

ökad brottsproblematik och uppger högre oro för brott än tidigare, trots att den rapporterade utsattheten 

har minskat sedan 2016 (Brå, 2021). Det tyder på att den ökade upplevda otryggheten är till följd av 

andra orsaker än brottsutvecklingen.   

  

Människans förståelse för och uppfattning av kriminalitet är mot bakgrund av åtminstone en av tre 

källor: personliga upplevelser, andras erfarenheter eller media (Gross & Aday, 2003; Kort-Butler & 

Habecker, 2018). Eftersom förhållandevis få människor har direkt erfarenhet av att ha blivit utsatta för 

brott så är media vanligtvis att betrakta som allmänhetens primära referensram när det kommer till 

brottsproblematik. (Surette, 2007; Kort-Butler & Habecker, 2018) De har en förmåga att belysa 

somliga typer av brottslighet och i tillägg erbjuda lättillgängliga tolkningsmodeller för att förstå de 

kriminella aktiviteterna (Kort-Butler & Habecker, 2018). Hur omfattande, detaljerad eller frekvent 

rapporteringen av brott bör vara är för media exempelvis avhängig brottets ovanlighet och 

allvarlighetsgrad, där de mer extrema varianterna tenderar att ges mer utrymme (Heber, 2007; Surette, 

2007; Kurt-Butler & Habecker, 2018). Följaktligen kan medierepresentationer framhäva egenskaper 

hos brott, brottslingar och offer som inte motsvarar officiell brottsstatistik och som tenderar att 

upprätthålla kulturella stereotyper (Heber, 2007; Surette, 2007; Kurt-Butler & Habecker, 2018). Det är 

dessa mediaskildringar som individer, grupper och samhället förhåller sig till när de bildar sig sin 

uppfattning om brott.  Media har därmed en avgörande roll i den sociala konstruktionen av 

kriminalitetsproblematiken.  
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2.3 Sociala medier och upplevd otrygghet   
Media är ett av de medium genom vilket kulturella föreställningar om brott framkallas, upprätthålls och 

sprids (Heber, 2007; Surette, 2007; Kurt-Butler & Habecker, 2018). Vetenskapliga undersökningar har 

kunnat demonstrera en generell effekt vid konsumtion av traditionella medier på allmänhetens 

inställning till kriminalitet (Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1986; Gross & Aday, 2003; Surette, 

2007; Kort-Butler, Habecker). Resultaten kan sammanfattas som att mer frekvent media-exponering 

förorsakar starkare upplevd otrygghet, vilket inte sällan manifesteras i en missuppfattning om 

kriminalitetens utsträckning och framkallar känslor av ilska. Till forskarnas förvåning så gäller 

sambandet endast för allmän mediekonsumtion, då de inte kunde finna stöd för att specifikt 

nyhetskonsumtion skulle ha motsvarande effekt på attityd gentemot brott (Gerbner, Gross, Morgan & 

Signorielli, 1986; Gross & Aday, 2003; Kurt-Butler & Habecker, 2018). Sambandet medieras till viss 

del av personliga faktorer, som kan påverka individens kunskap om och attityd till 

kriminalitetsproblematik.   

  

Till skillnad från traditionella medier så har betydligt färre studier genomförts för att undersöka om ett 

motsvarande samband för sociala medier och upplevd otrygghet förekommer. En av de äldsta studierna, 

från tidigt 2010-tal, gör en jämförelse av traditionella medier och internet och visar på att de som 

huvudsakligen förlitade sig på lokala tv-nyheter angav en högre nivå av oro för brott än de individer 

som använde sig av internet (Kohm, Waid-Lindberg, Weinrath, O’Connor-Shelley & Dobbs, 2012). I 

enkätundersökningen som genomfördes för studien så efterfrågades även deltagarnas användning av 

bloggar, dejtingsidor och sociala medier. Resultatet visar på ett samband mellan de deltagare som 

använder internet för att tillgå ovan nämnda digitala medier och oro för brott. I slutändan kunde inget 

samband påvisas mellan användning av internet som en källa för brottsrelaterade nyheter och oro för 

brottslighet. Avslutningsvis skriver dock författarna att undersökningen genomfördes under 

begynnelsen av sociala medier och att mer forskning om ämnet krävs (Kohm et al., 2012).   

  

Av de nytillkomna studier som ämnat undersöka sambandet mellan sociala medier och oro för brott så 

har resultaten tett sig som inkonsekventa studier emellan. Intravia, Wolff, Paez & Gibbs (2017) 

undersöker huruvida övergripande användning av sociala medier, generell nyhetskonsumtion och 

nyhetskonsumtion av våldsbrott har någon effekt på individens rädsla för kriminalitet. Urvalet bestod 

av tre colleges i USA. Rädsla för kriminalitet mättes genom att deltagarna ombads indikera sin nivå av 

rädsla för att bli drabbad av sex olika typer av brott, exempelvis inbrott och misshandel. Värdet för 
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vardera fråga sammanställdes till ett index som avsåg motsvara deltagarnas generella rädsla för brott. 

Resultat från studien tyder på att endast övergripande användning av sociala medier kan kopplas till 

brottsrelaterade attitydförändringar (Intravia et al., 2017). Kön, etnicitet, ålder och vilket område som 

respondenten kom från tycks vara mer avgörande för rädsla för kriminalitet än vad nyhetskonsumtion 

var, vilket stämmer överens med utfallet för studier kring traditionella studier. Till dess motsats så visar 

samtidigt en finsk, nationell studie att de som använder sociala medier och alternativa nyhetskällor för 

att följa våldsbrott tenderar att uppge en högre nivå av rädsla för gatuvåld i jämförelse med de som 

bara använder traditionella medier (Näsi et al., 2021). Liksom Intravia et al. (2017) så sammanställde 

Näsi et al. (2021) ett eget dataset, för vilken de hade friheten att definiera och utforma sina egna 

mätinstrument. Rädsla för brott uppmättes genom två huvudsakliga variabler: rädsla för gatuvåld och 

uppfattningen om att terrorism utgör ett hot på den egna personen.   

  

Curiel, Cresci, Muntean & Bishop (2020) och Chaparro et al. (2021) ämnade kartlägga den upplevda 

otryggheten som kan utrönas från Twitter-poster i jämförelse med den officiella brottsstatistiken. Båda 

studierna var geografiskt begränsade till olika länder i Sydamerika. Det sammantagna resultatet visar 

på att korrelationen fluktuerar över tid och beroende på område, varvid inget stabilt, generellt samband 

kan uppmätas. Med andra ord så indikerar inte nödvändigtvis ett ökat flöde av poster på Twitter som 

antyder oro för brottslighet en motsvarande ökning i faktiskt brottslighet. Den godtyckliga 

korrelationen tros bero på att uppmärksamheten och intresset för brott varierar (Chaparro et al., 2021). 

Däremot visar modellerna från Curiel et al. (2020) att flest signifikanta samband kunde mätas på 

nationell nivå, i förhållande till stads- eller områdesnivå.   

  

Till skillnad från tidigare nämnda studier, vars undersökningar baserades på enkätunderlag, så nyttjar 

Curiel et al. (2020) och Chaparro et al. (2021) direkt data-output från Twitter. Med andra ord så bestod 

data av publicerade tweets som både insamlades och analyserades med hjälp av 

maskininlärningsmodeller. Att applicera artificiell intelligens för att behandla data är både tids- och 

resurseffektivt, eftersom modellerna på egen hand kan hantera data betydligt snabbare än mänskliga 

motsvarigheter. Däremot är maskininlärningsmodeller än så länge sällan så pass avancerade att de är 

kapabla till att uppfatta och urskilja nyanser i språk (Jurafsky & Martin, 2020). Förkortningar och 

sarkasm är bland annat sådant som kräver mänsklig tolkning för att upptäckas. Av den anledningen är 

det i nuläget mer fördelaktigt med enkätundersökningar där forskarna själva står för analysen av 

materialet.   
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Däremot kan det argumenteras för att sociala medier-inlägg kan ge en bättre representation av 

användarens uppfattning, åsikter och känslor än enkäter. Vid enkätundersökningar försäkras förvisso 

att materialet är relevant för studien genom formulering av frågor, samtidigt som deltagarnas 

svarsmöjligheter kan begränsas av på förhand bestämda svarsalternativ. Inlägg som användare av 

sociala medier har postat på eget bevåg förväntas dessutom vara mindre påverkade av social 

önskvärdhet, med vilket menas deltagarnas tendens att svara i enlighet med vad de tror är önskvärt 

snarare än vad de tycker själva.   

  

Genomgående för samtliga studier som redogörs för är att de har tillämpat kvantitativa metoder. 

Däremot saknas representativa urval, vilket förhindrar möjligheten att generalisera resultatet bortom 

det begränsade urvalet. För Twitter-studierna, där urvalsramen bestod av Twitter-användare, kan det 

inte garanteras att samtliga grupper av populationen finns representerade på plattformen. För 

enkätstudierna har författarna valt att begränsa urvalet till valda universitet exempelvis, vilket antas 

bero på avsaknad av tillräckliga resurser eller tillgången till en representativ urvalsram. Av den finska 

enkätstudien framkommer inte huruvida urvalet är representativt eller inte. Således går det inte med 

säkerhet att avgöra om sambanden, eller avsaknaden av samband, mellan sociala medieranvändning 

och upplevd otrygghet fortsatt kan uppmätas utanför betingelserna för respektive studie.   

  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Sammanfattningsvis kan det sägas att det råder diskrepans inom forskningsfältet gällande om ett 

samband mellan sociala medier och upplevd otrygghet förekommer. Resultatet om huruvida sambandet 

endast gäller för generell användning av sociala medier eller mer specifik sådan, som vid 

nyhetskonsumtion, skiljer sig dessutom åt. De samband som har kunnat uppmätas medieras bland annat 

av demografiska egenskaper, såsom kön, ålder och etnicitet. Även geografiska områden, exempelvis 

lokalt kontra nationellt, tycks avgörande för sambandet mellan användning av sociala medier och 

upplevd otrygghet. Samtliga undersökningarna har tillämpat kvantitativa metoder, antingen som 

enkätundersökningar eller genom dataextrahering med hjälp av maskininlärningsmodeller, på framför 

allt icke-representativa urval.   
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3. Teori   
  

I nedanstående kapitel kommer vi introducera cultivation theory och socialkonstruktivismen. 

Cultivation theory gör gällande att desto mer media som individen exponeras för, desto större är 

sannolikheten att individen utvecklar en verklighetsbild som överensstämmer med den som skildras i 

media. Genom teorin får vi således tillgång till en förklaringsmodell som tydliggör sambandet mellan 

användning av sociala medier och upplevd otrygghet och som synliggör de mekanismer som kan tänkas 

ligga bakom det. Dessutom så agerar teorin som en referensram, med vilken vi kan jämföra vårt resultat 

med.   

  

Cultivation theory gör dock endast anspråk på att beskriva sambandet mellan mediekonsumtion och 

rädsla för brottslighet som en del av en större sociokulturell process. För att närmare förklara de 

bakomliggande förutsättningar som möjliggör cultivation-processen så har vi även valt att inkludera 

socialkonstruktivismen som ett övergripande perspektiv. Eftersom grundantagandet för cultivation 

theory utgår från att frekvent medieexponering påverkar konsumentens uppfattning om världen och 

hur denne bör förhålla sig till den så antyder det att det existerar olika verkligheter som kan utöva 

inflytande över varandra. Exempelvis den verklighet som media skildrar och den som individen 

personligen upplever. Världen, och således uppfattningen om brott, kan därmed konstrueras 

annorlunda, givet den kunskap som individen har tillgång till. Socialkonstruktivismen bidrar således 

med ett bredare analytiskt ramverk för vår uppsats.   

 

Med socialkonstruktivismen följer både epistemologiska och ontologiska antaganden. Ett annat sätt att 

beskriva det på är att socialkonstruktivismen medför ett förhållningssätt till kunskap och världens 

beskaffenhet. Socialkonstruktivismen verkar därmed snarare som en metodologi än en enskild teori. 

Eftersom cultivation theory kan förankras socialkonstruktivistiskt så har vi för tydlighetens skull valt 

att presentera både teorin och metodologin inom samma kapitel.  

 

3.1 Cultivation theory  
Enligt cultivation theory så är långvarig medieexponering avgörande för hur dess konsumenter kan 

komma att uppfatta världen och hur de för sig i den (Gerbner, 1998). George Gerbner (1998) 
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introducerade teorin under 60-talet, efter att ha genomfört ett projekt som ämnade undersöka hur 

frekvent tv-tittande kom att påverka sin publik. Genom moderna empiriska studier så har teorin 

utvidgats för att även inkludera andra traditionella mediakällor. Den huvudsakliga tesen för cultivation 

theory är att ju mer media som konsumeras, desto större är sannolikheten att konsumenterna utvecklar 

en verklighetsbild som överensstämmer med den som skildras i media (Gerbner, Gross, Morgan & 

Signorielli, 1986).    

  
Med begreppet cultivation åsyftas den process genom vilken individer och grupper gör urval och 

tolkningar av meningsfulla budskap (Gerbner, 1969). Ett annat sätt att förklara det på är att olika 

meddelanden skapar kunskap som används för meningsfull förståelse av budskap. Media spelar en 

särskild roll i processen eftersom de har en unik förmåga att koncentrera och distribuera information 

och bilder, vilket agerar som underlag för människans tolkning av verkligheten (Gerbner et al., 1986). 

Det som skildras i media är varken självständigt skapade bilder eller orörda reflektioner av de 

uppfattningar som förekommer om världen, utan är snarare en del av en självförstärkande loop. De 

behov och begär av vissa uppfattningar som återfinns bland befolkningen påverkar produktionen och 

distributionen av meddelanden i media, vilket i sin tur framkallar och upprätthåller behov, värderingar 

och uppfattningar om fenomen hos mottagarna. På så vis önskar Gerbner (1998) beskriva cultivation 

som en interaktionistisk process mellan media och dess publik, snarare än en ensidig påverkanseffekt.  

  

Empiriskt stöd för cultivation-processen har bland annat kommit från flertalet studier som har kunnat 

påvisa att långvarig medieexponering tenderar att framkalla felaktiga övertygelser om kriminalitetens 

utsträckning och sannolikheten av att drabbas (Gerbner, 1998). Effekten kunde uppmätas oavsett om 

deltagarna hävdade att de kunde särskilja på vad som var officiellt fakta eller inte. Gerbner (1998) 

menar att eftersom människans trossystem vanligtvis är baserad på selektiva fakta och fiktiv 

information med hög trovärdighet så framstår det snarare som skillnader mellan perspektiv än 

förmågan att avgöra vad som är sant eller inte. Slutsatsen kom att bli att upprepad konsumtion av 

brottsrapportering föranledde konsolidering av medieskildringen, på så vis att den agerade som 

lättillgänglig referenspunkt hos tittarna (Gerbner et al., 1986). Trots att medieframställningen av brott 

kan vara partiell eller förvrängd så kan den, för individen, komma att representera verkligheten. Med 

cultivation theory följer därmed ett implicit antagande om att världen och förståelsen om dess 

beskaffenhet är subjektiv och föränderlig.  
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En möjlig invändning mot the cultivation theory är att mediaskildringen sällan är homogen. Tvärtom 

så kan mediebilden komma att variera beroende på källa och agenda. Det är framför allt märkbart på 

sociala medier, där vem som helst med tillgång till internet både kan bidra till informationsflödet och 

dela vidare redan uppladdat material utan begränsningar. Med andra ord så består sociala medier av ett 

oändligt flöde av olika meddelanden. En sociala medier-användare kan således både ta del av 

exempelvis källor som påstår att kriminaliteten ökar likväl som de som påstår det motsatta. Cultivation 

theory saknar förklaringsmodeller som närmare klargör hur exponering för varierade mediaskildringar 

kan komma att påverka sin publik. Givet teorins begränsningar så påpekar Gerbner et al. (1986) dock 

att teorin endast erbjuder en förklaringsmodell för sambandet mellan media och rädsla för brottslighet 

som en del av en större sociokulturell process.    

  

Cultivation theory tycks inte heller ta hänsyn till individens personliga egenskaper och agens, utan 

betraktar denne snarare som en passiv mottagare av mediebilden kring brottslighet.  Det kan antas att 

individens egen agenda borde ha betydelse för hur effektiv media-effekten är.   

Individer som har hög tillförlitlighet för media eller som uppvisar mer neurotiska tendenser torde 

påverkas mer av mediaskildringen. Detta kan förtydligas med hjälp av Thomas teoremet, som uttrycker 

att kunskap inte kan separeras från personen som observerar och tolkar den (Chandler & Munday, 

2016). Kunskap, som ligger till grund för uppfattning, saknar således en självständig och objektiv 

existens. I stället bör det betraktas som de sätt genom vilka människor förhåller sig till och definierar 

situationer. En individ som redan betraktar världen som farlig är således mer benägen att tro på ökad 

kriminalitet och utsatthet.    

  

I slutändan så gör cultivation theory inte anspråk på att vara en fullständig förklaringsmodell. Gerbner 

et al. (1986) menar i stället på att medias effekt är begränsad, på så vis att den kan komma att påverka 

hur konsumenterna uppfattar världen men inte nödvändigtvis hur de väljer att agera i den. Dessutom 

fokuserar teorin på frekvent medieanvändning, utan att ta hänsyn till vare sig det specifika innehållet 

eller dess konnotation. Av den anledningen kommer vi i följande studie välja att fokusera på olika 

nivåer av sociala medier-användning, snarare än att undersöka vilken typ av meddelanden som 

förekommer i flödena på plattformarna. Vi gör dessutom ett antagande om att mer frekvent användning 

av sociala medier även ökar sannolikheten att exponeras för brottsrelaterad rapportering. 
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3.2 Socialkonstruktivism 
Peter Bergers och Thomas Luckmanns (1966) socialkonstruktivism vilar på grundpremissen att 

verkligheten är socialt konstruerad. Ett återkommande begrepp som används för att förklara 

konstruktionen av verkligheten är kunskap, som bör förstås i dess bredaste bemärkelse. Berger och 

Luckmann (1966, s. 13) definierar kunskap som ”övertygelsen om att fenomen är verkliga och att de 

besitter specifika egenskaper” (vår översättning). Det är med andra ord de sätt genom vilka människor 

förhåller sig till och definierar situationer. 

 

Kunskap saknar en självständig existens bortom människans medvetande (Berger & Luckmann, 1966). 

Dess tillstånd bestäms av betraktaren. Eftersom verkligheten konstitueras av kunskap medför det att 

även verkligheten saknar en objektiv form. Mer specifikt så är kunskap inte bara att betrakta som 

förståelse för och uppfattningen om världen, utan det är de processer genom vilka den sociala 

verkligheten konstitueras. Med socialkonstruktivismen följer således både epistemologiska och 

ontologiska antaganden. 

 

Enligt den socialkonstruktivistiska ansatsen så kommer individens förståelse för och uppfattning av 

verkligheten från åtminstone en av tre källor: personliga upplevelser eller andras erfarenheter, 

institutioner eller media (Berger & Luckmann, 1966; Schutz, 1967). Dessa ’kunskapens övertygelser’ 

utvecklas, överförs och upprätthålls genom mänsklig interaktion. Således är den socialt konstruerade 

verkligheten en ackumulation av både de egna, levda erfarenheterna såväl som de som accepteras och 

internaliseras från externa källor. Eftersom människan och hennes personliga upplevelser både är 

tidsligt och rumsligt begränsade så utgör externa källor en avgörande del i formulerandet av kunskap, 

tillika förståelsen av fenomen och verkligheten. Media som källa besitter unika egenskaper som kan 

överkomma de mänskliga begränsningarna, exempelvis genom tillgänglighet och spridningsbarhet. 

Därför är media vanligtvis att betrakta som allmänhetens primära referensram när det kommer till 

brottsproblematik, eftersom de har en förmåga att belysa somliga typer av brottslighet och i tillägg 

erbjuda lättillgängliga tolkningsmodeller för att förstå de kriminella aktiviteterna (Kort-Butler & 

Habecker, 2018; Surette, 2007). Dessa egenskaper har fått en amplifierad effekt i dagens uppkopplade 

samhälle, där mediamaterialet kan bevaras och cirkuleras nästintill obehindrat på nätet (Gerbner, 1998; 

Lupton, 2015). Av dessa anledningar kan det antas att media och sociala medier alltmer är avgörande 

för den kunskap som medierar den sociala verkligheten.   
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Hur omfattande, detaljerad eller frekvent rapporteringen av brott bör vara är för media vanligtvis 

avhängig brottets ovanlighet och allvarlighetsgrad, där de mer extrema varianterna tenderar att ges mer 

utrymme (Surette, 2007; Kurt-Butler & Habecker, 2018). Inte sällan presenteras mediebilden i 

samband med så kallade experter vars expertis och uttalanden stärker det rådande narrativet om 

brottsproblematikens anledningar och vilka lösningsmodeller som finns. Följaktligen kan 

medierepresentationer framhäva egenskaper hos brott, brottslingar och offer som inte motsvarar 

officiell brottsstatistik och som tenderar att upprätthålla kulturella stereotyper (Surette, 2007; 

KurtButler & Habecker, 2018). Uppfattningen av brott konstrueras, förmedlas och upprätthålls således 

genom brottsskildringen i media (Berger & Luckmann, 1966). Följaktligen är media är ett av de medel 

genom vilket kulturella föreställningar om brott och kriminalitet framkallas, upprätthålls och sprids. 

  

I motsats till tidigare, där det medieinnehåll som publicerades för allmänheten dominerades av företag, 

professionella och mediebolag, så kan användare av sociala medier utöva lika mycket inflytande över 

vad som produceras och sprids på sociala medier. Sociala medier är interaktivt, med vilket menas att 

sociala medier inte bara möjliggör utan till viss del kräver att användarna är aktiva som både 

konsumenter och producenter av information (Lupton, 2015; Lindgren, 2017; Näsi, et al., 2021). Det 

kan ske på så vis att användarna aktivt söker efter specifik kunskap, kommenterar eller sprider vidare 

tidigare producerat material genom olika delningsfunktioner. Det innebär även att användarna själva 

kan producera eget material som kan publiceras på den personliga sidan, fylld med den egna agendan, 

känslor och åsikter om verklighetens beskaffenhet, vilket därefter kan cirkuleras vidare. Med andra 

ord är det inte bara experter bidrar med kunskap längre utan även konsumenterna, tillika producenterna. 

Den skiftande och mångfacetterade rollen som användare, där läsaren även är författaren, medborgaren 

även är politikern och där nybörjaren även är expert – är en av de faktorer som gör att sociala medier 

är fundamentalt annorlunda från tidigare medier (Lupton, 2015; Lindgren, 2017). Till synes finns 

tillgång till oändlig kunskap i alla dess former.  

 

Som ett tillägg till cultivation theory så bidrar den socialkonstruktivistiska ansats i slutändan med en 

förståelse för de mekanismer som verkar för konstruktionen av brott, tillika de uppfattningar och 

känslor som uppkommer vid tanken på brott, samt antagandet om att verklighetsuppfattningar både är 

subjektiva och möjliga att förändra. Metodologins styrka och brist ligger i dess förklaringsfrakt. 

Samtidigt som socialkonstruktivismen är möjlig att appliceras som ett generellt perspektiv så saknar 

den förmågan att närmare förklara specifika processer eller företeelser. Av den anledningen krävs en 

kombination med en teori som bidrar med förtydligande förklaringsmodeller.    
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4. Metod - kvantitativ del  
 

Vår frågeställning kommer att kvantitativt prövas genom regressionsmodeller utförda i det statistiska 

mjukvaruprogrammet SPSS. I följande kapitel så kommer data, operationalisering av variabler 

analysmetod att presenteras och motiveras för. Eventuella styrkor eller brister i materialet eller i val av 

analys kommer löpande att diskuteras, med avsikt att öka transparensen och för att resonera kring 

reliabiliteten och validiteten av vår uppsats.   

 

Till skillnad från tidigare forskning så kommer vi tillämpa metoden på ett slumpmässigt urval som är 

representativt för den svenska befolkningen. På så vis önskar vi finna övergripande mönster av sociala 

processer som kan tydliggöra hur sambandet ser ut för användning av sociala medier och upplevd 

otrygghet.  Med den kvantitativa ansatsen är vår förhoppning att vi ska producera ett generaliserbart 

resultat som försäkrar att det är relevant och applicerbart i en svensk kontext. 

   

Mot bakgrund av cultivation theory, som gör gällande att individer som frekvent konsumerar media 

tenderar att utveckla en verklighetsuppfattning som överensstämmer med den som skildras i media, så 

utgår vår tes från att ett samband förekommer mellan användning av sociala medier och upplevd 

otrygghet (Gerbner, 1998). För det ställer vi upp följande hypotes som ska prövas:   

  

H0 = Det finns inte ett samband mellan användning av sociala medier och upplevd otrygghet  

H1 = Det finns ett samband mellan användningen av sociala medier och upplevd otrygghet  

  

4.1 Material  
Följande undersökning avser nyttja data samlat av SOM-institutet som studieunderlag. SOM-institutet 

är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som genomför studier centrerat 

kring frågor om samhälle, opinion och media (Göteborgs universitet, 2022). Institutet beskrivs 

funktionellt som en infrastruktur för forskningsfrågor riktade mot befolkningen, varvid den ansenliga 

mängden samlade data ger möjligheter till undersökningar på lokal, regional såväl som nationell nivå. 

För att resultaten från de årliga undersökningarna ska vara jämförbara över tid så utförs de under så 

likvärdiga omständigheter som möjligt. Samtidigt så påpekar SOM (2022) att frågeinstrumenten 

utvärderas med jämna mellanrum, exempelvis för att pröva formuleringar, svarsskalor och 
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kontexteffekter. Data från SOM är representativt för population i Sverige, och inkluderar demografiska 

data som kartlägger exempelvis kön, ålder och utbildning (Göteborgs universitet, 2022).   

  

Huvudsakligen relevant för vår studie är data från de årliga, nationella SOM-enkäterna som, enligt 

disponibel kodbok, bland annat innehåller frågor rörande kriminalitet och användning av sociala 

medier. Efter rådgivning med och på rekommendation av SOM-institutet så har vi valt att tillämpa det 

senast tillgängliga, enskilda datasetet som är från 2019, med utgivning året därpå. Datasetets storlek 

och det faktum att det omfattar respondenter som både har besvarat frågor om deras inställning till 

brottslighet och sociala medier-användning talar för att dess relevans och lämplighet för att besvara vår 

forskningsfråga.   

  

Den nationella SOM-undersökningen för 2019 använde sig av ett obundet slumpmässigt urval (SOM, 

2020). Urvalsramen utgjordes av individer mellan 16–85 år som var införda i Skatteverkets 

folkbokföringsregister, vilket bestod av svenska och utländska medborgare med primär adress i Sverige 

för hösten 2019. Undersökningen utfördes i sex editioner, med en urvalsstorlek om 3500 individer 

vardera, vilket ger ett totalt urval på 21 000 individer. De distribueras i form av både postala enkäter 

och webbenkäter.  

  

Tillgång till data från SOM finns att ansöka om digitalt från databasen Svensk Nationell Datatjänst 

(SND, 2022). För giltig förfrågan krävdes personuppgifter, angivelse för roll och den organisation som 

vi representerar, vilket i innevarande fall blir student vid Uppsala universitet. Avslutningsvis fordras 

en projektbeskrivning och specificering av datasetet som önskades ta del av. I efterhand tillkom ett 

kompletterande formulär som vi och ansvarig handledare behövde fylla i, för att påvisa vår aktiva roll 

som studenter och projektets giltighet. När förfrågan hade fått ett godkännande av primärforskarna 

skickades materialet tillsammans med tillgänglig dokumentation via hyperlänk i mejl. Materialet 

bestod av den nationella SOM-undersökningen från 2019, det vill säga dataset bland annat formaterat 

för det statistiska mjukvaruprogrammet SPSS, tillhörande sex frågeformulär, kodbok och 

metodrapport.   

  

Redan insamlade data, producerat av en väletablerad forskningsorganisation, möjliggör att vi med 

större trygghet kan anta att det följer de forskningsetiska råd som gäller, att det är kontrollerat för 

eventuella systematiska fel samt att det upprätthåller högre validitet och reliabilitet än om 

framställandet av datasetet skulle genomföras på egen hand. I tillägg så tillåter ett färdigställt dataset 
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med fördel att mer uppmärksamhet kan ägnas åt analys och besvarandet av forskningsfrågor. Däremot 

kan vår analys möjligt begränsas på så vis att den sker på ett underlag som inte producerat i syfte att 

besvara vår frågeställning. Mer om det diskuteras nedan i avsnittet.   

  

4.2 Operationalisering av oberoende variabler   
För att kunna besvara huruvida det finns ett samband eller inte mellan användning av sociala medier 

och upplevd otrygghet krävs mätbara definitioner av vartdera fenomenet. Eftersom cultivation theory 

endast tar hänsyn till i vilken utsträckning konsumenten använder sig av media för relationen till rädsla 

för brott, snarare än medie-innehållet eller underliggande budskap, så kommer vi utgå från frekvensen 

av sociala medier-användning för vår analys. För oberoende variabel ”användning av sociala medier” 

finns två enkätfrågor som explicit relaterar till ämnet. Den första lyder ”Hur ofta har du under de senaste 

12 månaderna använt internet?” med tillhörande följdfråga ”Och hur ofta har du gjort följande på 

internet?” som presenteras tillsammans med kategorier, däribland ”sociala medier”. För respektive 

kategori finns fasta svarsalternativ som löper från ingen gång, någon gång de senaste 12 månaderna, 

någon gång i halvåret, någon gång i månaden, någon gång i veckan, flera gånger i veckan till dagligen. 

Följaktligen efterfrågas nivån av sociala medieranvändning.   

  

Den andra enkätfrågan som berör användandet av sociala medier följer samma struktur som tidigare 

nämnda och lyder ”Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet?” varvid ”sociala 

medier” är en av kategorierna. Svarsalternativen som följer är dagligen, 5–6 dagar/vecka, 3–4 

dagar/vecka, 1–2 dagar/vecka, mer sällan och aldrig. Vår bedömning är att båda ovanstående frågor 

är relevanta för vår frågeställning, då den förstnämnda endast kartlägger frekvensen av allmän sociala 

medier-användning medan den sistnämnda belyser ett specifikt beteende i samband med användningen. 

Resultatet från vardera frågan kan därmed betraktas som kompletterande till varandra. Således gäller 

att både ”Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier”” och ”Hur ofta brukar du 

ta del av nyheter från följande på internet? ”Sociala medier”” verkar som våra huvudsakliga oberoende 

variabler, tillika vår operationalisering av användning av sociala medier. Eftersom svarsalternativen 

för de båda ovanstående frågorna befinner sig på ordinalskala så tillskrivs ett värde (från 1 och uppåt) 

till varje svarsalternativ.  På så sätt kan vi använda dem som om de vore på kvotskala, vilket tillåter oss 

att implementera dem i regressionsmodeller och som dessutom förenklar tolkningen av resultatet.   
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Relevant att notera är att skalorna för svarsalternativen för frågorna ”Hur ofta har du gjort följande på 

internet? ”Använt sociala medier”” och ”Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet” 

Sociala medier”” inte följer samma struktur. På den förstnämnda frågan så löper svarsalternativen 

mellan ingen gång och dagligen. Men på frågan om ”Hur ofta brukar du ta del av nyheter på följande 

på internet? ”Sociala medier”” så löper i stället svarsalternativen från dagligen till aldrig, det vill säga 

det omvända från tidigare variabel. Utan korrigering så tillskrivs dagligen = 1 för frågan om 

nyhetskonsumtion på sociala medier, i motsats till frågan om sociala medieranvändningen ovan där 

dagligen = 7. Inkonsekvent skalstruktur kan försvåra tolkning av resultat så av den anledningen 

kommer svarsalternativen kodas om till en jämförbar skala. Omkodningen kommer ske på så vis att 

för frågan ”Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier”” tilldelas 

svarsalternativen värden mellan 1-7, där det första svarsalternativet ingen gång antar värde 1. För 

ytterligare steg i svarsalternativ ökar värdena parallellt: någon gång de senaste 12 månaderna = 2, 

någon gång i halvåret = 3, någon gång i månaden = 4, någon gång i veckan = 5, flera gånger i veckan 

= 6. Sista svarsalternativet dagligen motsvarar därmed 7. För frågan ”Hur ofta brukar du ta del av 

nyheter från följande på internet” Sociala medier”” kommer det första svarsalternativet dagligen att 

tilldelas värde 6. Därefter följer avtagande av värden: 5–6 dagar/vecka = 5, 3–4 dagar/vecka = 4, 1–2 

dagar/vecka = 3, mer sällan = 2 och aldrig = 1. För de slutgiltiga värdena på svarsalternativen gäller 

således att svarsalternativen som anger lägst frekvens eller motsvarande lägsta nivå antar minsta värdet 

1. På så vis matchar värdetillskrivningen för frågorna varandra.  

  

I tillägg till de huvudsakliga oberoende variablerna kommer även kön, ålder och utbildning inkluderas. 

Både tidigare forskning kring traditionella medier och sociala medier har visat att somliga 

demografiska och socioekonomiska egenskaper medierar för sambandet med oro för brottslighet 

(Intravia et al., 2017; Kort-Butler & Habecker, 2018). Av den anledningen inkluderas ovannämnda 

kontrollvariabler, genom vilka vi i tillägg kan uppnå en mer nyanserad analys som skulle kunna 

åskådliggöra eventuella mönster eller kluster. Kön efterfrågas genom frasen ”Är du …” följt av 

svarsalternativen kvinna, man och annat. Eftersom formuleringen saknar tydlig definition av vad som 

eftersöks, exempelvis huruvida det gäller juridiskt kön eller könsidentitet, så kan det ge upphov till 

godtyckliga svar. Då vår studie varken är avhängig kön eller könsidentitet är vår bedömning att det 

inte kommer ha en avgörande effekt på vare sig analys eller möjligheten att besvara frågeställningarna. 

Vi kommer dessutom att koda bort svarsalternativet annat för kön, eftersom vi förmodar att det 

kommer vara så pass få individer som anger det att det inte tillför något meningsfullt till analysen. 

Kvinna tilldelas värdet 1, medan man agerar referenspunkt och således antar värde 0.   
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Variabeln ålder bygger på uppgiven ålder och följer en kontinuerlig skala. Det ska tilläggas att i de fall 

då svar saknats för kön eller ålder så har de kompletterats med urvalsdata. Variabeln utbildning är 

baserad på frågan ”Vilken är din högsta skolutbildning?” med fasta svarsalternativ, varvid svaren har 

kodats om till antingen låg, medellåg, medelhög eller hög. Inför vår analys så kommer vi att 

transformera variabeln utbildning till enskilda dummyvariabler för vartdera svarsalternativet för att 

underlätta tolkningen av resultatet. Den ursprungliga variabeln för utbildning fördelas därmed till 

variablerna ”låg utbildning”, ”medellåg utbildning”, ”medelhög utbildning” och ”hög utbildning”. 

Dummykodningen går till på så sätt att de irrelevanta svarsalternativen som inte ska inkluderas för 

variabeln kodas till 0 medan det relevanta svarsalternativet, tillika de observationer som ska inkluderas 

i variabeln, kodas till 1. För den nya variabeln ”låg utbildning” innebär det exempelvis att låg 

utbildning = 1, och de övriga svarsalternativen medellåg utbildning, medelhög utbildning och hög 

utbildning = 0.   

  

4.3 Operationalisering av beroende variabel   
Den beroende variabeln ”upplevd otrygghet” har vi valt att definiera som oro för brottslighet, eftersom 

upplevd brottslighet och missuppfattning om risken att utsättas återkommande anses vara den 

huvudsakliga orsaken till otrygghet i den tidigare forskningen. För det finns två frågor som berör ämnet. 

Den ena är en öppen fråga benämnd som ”Viktiga samhällsfrågor” där respondenterna har möjligheten 

att fritt beskriva dem samhällsproblem som de anser är viktigast i Sverige idag. För den öppna frågan 

har svaren av SOM-institutet kodats enskilt, vartefter underkategorier och huvudkategorier tematiskt 

har identifierats. Trots att huvudkategorier ”Lag och ordning” förekommer så har vi valt att bortse från 

”Viktiga samhällsfrågor” som lämplig operationalisering eftersom det saknas tillräcklig varians kring 

brottslighet. Dessutom kan vi inte utesluta att de respondenter som har angett ”brottslighet” eller ”lag 

och ordning” som viktiga samhällsfrågor har gjort det av andra skäl än just oron för brottslighet. Således 

kvarstår endast den förenämnda ”oro för organiserad brottslighet” som lämplig variabel.   

  

Vad beträffar den andra tillgängliga frågan som berör brottslighet så är det en strukturerad fråga med 

förutbestämda svarsalternativ. Den lyder: ”Om du ser till läget idag, hur oroande upplever du själv 

följande inför framtiden?” med underkategorin ”Organiserad brottslighet”. Frågan om oron för den 

organiserade brottsligheten följs av svarsalternativen inte alls oroande, inte särskilt oroande, ganska 



 

22 

oroande och mycket oroande. Eftersom variabeln ger ett mått på oro för brottslighet och därmed 

närmast motsvarar det vi har för avsikt att undersöka så har vi valt frågan ”oro för organiserad 

brottslighet” som vår huvudsakliga beroende variabel. Liksom för tidigare nämnda variabler så 

kommer svarsalternativen tillskrivas värden för att underlätta tolkning av de numeriska resultaten från 

regressionsmodellerna. För att vara konsekvent så kommer det att följa samma struktur som för 

värdetillskrivningen för de huvudsakliga oberoende variablerna, det vill säga de för användning av 

sociala medier och nyhetskonsumtion på sociala medier, där svarsalternativen som anger lägst frekvens 

eller motsvarande lägsta nivå antar minsta värdet 1. För ”Om du ser till läget idag, hur oroande upplever 

du själv följande inför framtiden? ”Organiserad brottslighet”” gäller därmed att inte alls oroande = 1, 

inte särskilt oroande = 2, ganska oroande = 3 och mycket oroande = 4.   

  

Trots att ”oro för organiserade brottslighet” är den variabel som närmast motsvarar det vi har för avsikt 

att undersöka så är det lämpligt att diskutera det som riskerar att uteslutas, givet den snäva definitionen 

av brottslighet. Brottsförebyggande rådet (2022) definierar organiserad brottslighet som den utförd av 

kriminella grupper i vinstdrivande syfte. Relevant att notera är att det förekommer det många andra 

former av brottslighet än den organiserade. Som tidigare nämnt i introduktionen så visar SCB:s statistik 

över upplevd brottsproblematik att en stor andel av den svenska befolkningen upplever problem med 

våld och vandalisering i det egna området, vilket är sådant som inte nödvändigtvis faller in under 

kategorin ”organiserad brottslighet” (SCB, 2019). Med andra ord riskerar vi att missa de individer som 

känner oro för antingen andra specifika former av brottslighet än den organiserade, eller som upplever 

oro för all generell förekomst av brottslighet i samhället. Dessutom kan relationen till organiserad 

brottslighet skilja sig för respondenter som lever i vissa områden jämförelsevis med andra, såsom för 

boende i storstäder kontra landsbygd. Studien av Intravia et al. (2017), som redogörs för i kapitlet för 

den tidigare forskningen, visar exempelvis på att vilket område som respondenterna kommer ifrån 

tycks ha betydelse för oro för brottslighet.  

  

Samtidigt är vår bedömning att oron för organiserad brottslighet bär relevans för vår undersökning 

eftersom det fortfarande ger ett mått på upplevd otrygghet. På grund av den snäva definitionen av 

organiserad brottslighet, som ger mindre utrymme för individuella tolkningar, kan vi också anta att 

mätningen av oron inför det blir mer precis. Samtliga ovan nämnda punkter innebär att vår 

operationalisering av upplevd otrygghet som oro för organiserad brottslighet endast är en uppskattning 

av en viss dimension av upplevd otrygghet. För de studier där operationalisering är mer extensiv kan 

resultatet komma att skilja sig från vårt.   
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Det ska slutligen tilläggas att vi i vår definition av oberoende och beroende variabler gör ett antagande 

om tidsordningen för påverkan, vilket sker mot bakgrund av vår teoretiska utgångspunkt i cultivation 

theory. Teorin gör gällande att ju mer media som individen exponeras för, desto större är sannolikheten 

att denne utvecklar en verklighetsbild som överensstämmer med den som skildras i media (Gerbner, 

1998). Tidigare forskning har exempelvis empiriskt kunna visa på att intensivt tv-tittande har lett till 

ökad oro för brottslighet (Gerbner et al., 1986). Vi förutsätter därmed att om ett samband mellan sociala 

medier-användning och upplevd otrygghet förekommer så kommer det att följa samma mönster.   

 

4.4 Data & urval  
  

  
Tabell 1. Bortfallsfrekvens för SOM-institutets urval respektive vårt urval   

  Giltiga svar  Ogiltiga svar  

SOM-institutets urval  10 068  10 932  

      

Oberoende variabel      

    

Hur ofta har du gjort följande på internet? 

”Använt sociala medier”  

  

Hur ofta brukar du ta del av nyheter 

från   följande på 

internet? ”Sociala medier”  

  

Kön  

  

Ålder  

  

Utbildning  

  

  

9276  

  

  

  

8217  

  

  

10 068  

  

10 068  

  

9805  

792  

  

  

1851  

  

  

0  

  

0  

  

263  
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Oberoende variabel      

  

Hur oroande upplever du själv följande 

inför framtiden?  

”Organiserad brottslighet”  

  

  

  

1598  

  

  

8470  

      

Vårt urval  1262  8806  

n = 21 000  
Not: Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet.  
  

  

Utifrån tabell 1, bortfallsfrekvensen för SOM-institutets urval respektive vårt eget, så utläses kolumnen 

”giltiga svar” som de analysenheter som inkluderas medan ”ogiltiga svar” motsvarar bortfall av olika 

skäl. På raderna till vänster i tabellen anges de variabler som bortfallet gäller för. Inledningsvis så kan 

vi konstatera att SOM-institutet från början har ett svarsbortfall på över hälften av de tillfrågade, sett 

till de 21 000 individer som från början ombads delta. Av detta står det naturliga bortfallet för ca 550 

personer, med vilket menas de som själva eller genom representanter uppgav att de tillfrågade inte 

kunde delta i undersökningen på grund av att de är avlidna, fysiskt eller mentalt oförmögna, inte längre 

bor i Sverige eller har otillräckliga språkkunskaper (SOM, 2020).  Därför betonar SOM-institutet 

(2020) i sin metodrapport att deras resultat framför allt representerar en frisk, svensktalande 

befolkning.   

  

Utifrån de 10 068 respondenter som deltagit i SOM-institutets undersökning så tillkommer även ett 

partiellt bortfall. Det innebär bortfall till följd av att inget svar kan registreras för den specifika frågan, 

vilket bland annat kan bero på att respondenten valt att inte svara, av misstag har missat frågan eller att 

ifyllt svar är otydbart. Värdefullt att notera i tabell 1 är att för den oberoende variabeln oro för 

organiserad brottslighet så kan ett högt bortfall utläses, framför allt i jämförelse med de oberoende 

variablerna. Bortfallet kan tolkas som att frågan om oro för organiserad brottslighet väcker större 

ambivalens eller känslighet än vad användning av sociala medier gör. Det skulle också kunna bero på 

osäkerheten för vad som inberäknas i ”organiserad” brottslighet, med andra ord att definitionen är 

tvetydlig. Den stora andelen saknade svar påverkar validiteten för vår studie, eftersom ett systematiskt 

bortfall skulle innebära att vi inte längre med säkerhet kan avgöra om vi mäter oro för brottslighet på 
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villkorslöst sätt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Vi gör dock ett antagande om att så inte är 

fallet inom uppsatsen.     

  

Efter att vi genomfört vår selektion, som genererats genom att koda borta icke-respondenter, så 

kvarstod ett slutgiltigt urval på 1262 individer av de tidigare 10 068 respondenterna. Med icke-

respondenter menas i vårt fall de respondenter som inte har besvarat alla frågor relevanta för vår modell. 

Som sett ovan så försvann nära 9000 analysenheter från det ursprungliga urvalet till vårt urval. Det 

stora bortfallet kan huvudsakligen spåras tillbaka till de nära 8500 ogiltiga svar som förekom för frågan 

”Hur oroande upplever du själv följande inför framtiden? ”Organiserad brottslighet”. Eftersom SOM-

institutet (2020) inte kommenterar bortfall för specifika frågor i sin metodrapport så kan vi endast 

spekulera i vad bortfallet kan bero på. Möjliga orsaker kan vara att frågan uppfattas som känslig eller 

obekväm och därmed gör respondenterna mindre villiga att svara. Ett annan möjlighet är en osäker 

definitionen av vilken brottslighet som anses vara organiserad.   

  
Den påtagliga reduceringen av analysenheter medför att representativitet inte längre kan garanteras. 

Riskfaktorer är bland annat att en viss grupp är underrepresenterad, att svar från samma grupp saknas 

eller att deras svar systematiskt skiljer sig från övriga respondenter. Följaktligen kan vi inte med 

säkerhet anta att vårt resultat kan infereras till populationen, och resultatet bör dessutom tolkas med 

försiktighet eftersom ovan nämnda faktorer kan ge missvisande resultat. För att kontrollera att inget 

systematiskt bortfall förekommer så presenteras nedan en tabell som jämför SOM-institutets 

ursprungliga urval med vårt urval.  

 

Tabell 2. Jämförelse av urval från SOM-institutet och vårt urval för kontroll av systematiskt 
bortfall 

 SOM-institutets urval Vårt urval 

 Medelvär
de 

Standardavvikels
e 

Medelvärd
e 

Standardavvikels
e 

Kön 
(Kvinna = 1) 

 

.51 .49 .51 .49 

Ålder 
 

52.42 18.69 49.03 17.77 

Låg 
utbildning 

 

.14 .34 .07 .26 
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Medellåg 
utbildning 

 

.31 .46 0.28 .45 

Medelhög 
utbildning 

 

.23 .42 .27 .44 

Hög 
utbildning 

 

.33 .47 .38 .49 

     

Antal 
observationer 

10 068  1262  

n = 10 068 
Not: Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet. 

 

För tabellen ovan granskas representationen av grupper inom urvalen, baserat på kön, ålder och 

utbildning. Eftersom kön och samtliga utbildningsvariabler är dummyvariabler så kan medelvärdet 

tolkas som andelar. Fördelningen mellan kön är densamma för båda urvalen och med endast en 

marginell skillnad för ålder. Andelen för lågutbildade som medverkar i SOM-institutets urval är med 

andra ord 14%, vilket är det det dubbla för vårt urval. Med andra ord så förekommer det en 

underrepresentation av lågutbildade i vårt urval, i jämförelse med det ursprungliga urvalet. De som 

angett att de har medelhög eller hög utbildning representeras i högre utsträckning för vårt urval. Vi 

behöver således ta hänsyn till att det förekommer en viss snedvridning i vårt urval vid tolkning av 

resultat.   

4.5 Analysmetod  
Med det statistiska datahantering-programmet SPSS är det möjligt att bygga regressionsmodeller med 

inställning till kriminalitet som utfallsvariabel och användning av sociala medier, kön, ålder och 

utbildning som påverkansfaktorer. Fördelaktigt med SPSS är att datasetet vi har tagit emot redan är 

anpassat för mjukvaran och att programmet kräver minimalt med programmeringskunskaper.   

  

Genom regressionsanalyser studeras hur en variabel förutsäger utfallet på en annan variabel eller hur 

mycket en variabel samvarierar med en annan (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Det mäter 

med andra ord sambandet mellan prediktor x för responsvariabel y, för vilket regressionsanalys är en 
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lämplig metod för att besvara vår frågeställning. En enkel linjär regressionsmodell kan utvecklas till 

att inkludera flera prediktorer. På så vis kan vi möjligt även besvara sociala medier-användningens 

relativa betydelse, exempelvis i vilken utsträckning det är relevant för den upplevda otryggheten i 

relation till ålder. Regressionskoefficienterna beskriver då den genomsnittliga effekten på y för vardera 

enhetsförändringen i x, då övriga variabler hålls konstanta (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009). 

Minsta kvadratmetoden verkar för att minimera residualerna, för vilket de predicerade värdena faller 

så nära de observerade som möjligt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009). På så vis så kan 

urvalsmodellen närma sig populationsmodellen.    

  

En nackdel vid linjär regressionsanalys är att modellen, liksom namnet avslöjar, bygger på antagandet 

om att y är linjärt beroende av x (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). På grund av att vår 

undersökning är en tvärsnittsstudie och en brist på kausala tekniker och kunskaper så saknas möjlighet 

till kausal inferens. Av den anledningen kan vi varken med säkerhet etablera tidsordningen eller på 

förhand avgöra om sambandet är linjärt, även om vi gör antaganden om det. I de fall där utfallet 

indikerar på att sambandet inte är linjärt så lämpar sig en logistisk regression bättre, vars funktion kan 

följa även ett icke-linjärt samband (Menard, 2002). Den logistiska regression kräver däremot dikotom 

utfallsvariabel, för vilken vår variabel ”oro för organiserad brottslighet” behöver kodas om till en 

fördelning mellan orolig och inte orolig. En sådan omkodning medför dock implikationer för analysen 

eftersom distinktionen mellan de tidigare svarsalternativen går förlorad. Exempelvis så skulle både 

svarsalternativet inte alls oroande och inte särskilt oroande ingå i inte orolig för en dikotom variabel, 

trots att de anger olika nivåer av oro.   

  

Med en logistisk regression är det i tillägg svårt att jämföra koefficienter över modeller (Mood, 2010). 

Eftersom vi ämnar pröva sambandet för sociala medier-användning och upplevd otrygghet på både 

enskild och på aggregerad nivå, tillsammans med kön, ålder och utbildning, så krävs jämförbara 

modeller. I förmån för en mer nyanserad analys så tar vår metod därmed sin utgångspunkt i linjära 

regressionsmodeller.    

  

  



 

28 

    

5. Analys & resultat – kvantitativ del  
 Nedan följer resultatet för den kvantitativa metoden. Avsnittet kommer inledningsvis att introducera 

den deskriptiva statistiken, vilket ger en överblick över de variabler som inkluderas i 

regressionsmodellerna och som synliggör fördelningar som kan ha implikationer för de slutsatser som 

kan dras utifrån resultatet. Därefter presenteras de enkla och multipla regressionsanalyser som har 

genomförts. På så vis blir det tydligt hur sambandet mellan sociala medier-användning och oro för 

brottslighet ter sig både på enskild och aggregerad nivå. Vi har för avsikt att utförligt redovisa för de 

analytiska processerna och löpande diskutera eventuella brister och styrkor i materialet och analysen, 

med avsikt att öka transparensen och resonera kring reliabiliteten och validiteten av vår uppsats.  

5.1 Deskriptiv statistik  
Tabell 3. Deskriptiv statistik över användandet av och nyhetskonsumtion via sociala medier, 

kön, ålder, utbildning och oro för organiserad brottslighet 

 Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Oberoende 

variabel 

    

Hur ofta har 
du gjort 

följande på 
internet? 
”Använt 
sociala 
medier” 

 
Hur ofta brukar du ta 
del av nyheter från 

följande på internet? 
”Sociala medier” 

 
Kön (Kvinna = 

1) 
 

Ålder 
 

 
1.00 

 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

 
7.00 

 
 
 

6.00 
 
 
 
 
 

85 

 
5.52 

 
 
 

3.73 
 
 
 

.51 
 

49.03 
 

.07 
 

.28 
 

.27 

 
2.03 

 
 
 

1.99 
 
 
 

.49 
 

17.77 
 

.26 
 

.45 
 

.44 
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Utbildning 
(låg) 

 
Utbildning 
(medellåg) 

 
Utbildning 
(medelhög) 

 
Utbildning 

(hög) 

 
.38 

 
.49 

Beroende 

variabel 

    

Hur oroande 

upplever du 

själv följande 

inför 

framtiden? 

”Organiserad 

brottslighet” 

 

1.00 

 

4.00 

 

3.35 

 

.77 

n = 1262 
Not: För “Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier”” gäller: 1 = ingen gång, 2 = någon gång de senaste 12 månaderna, 

3 = någon gång i halvåret, 4 = någon gång i månaden, 5 = någon gång i veckan, 6 = flera gånger i veckan och 7 = dagligen.  

 

För ”Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet? ”Sociala medier”” gäller: 1 = aldrig, 2 = mer sällan, 3 = 1–2 dagar/vecka, 4 

= 3–4 dagar/vecka, 5 = 5–6 dagar/vecka och 6 = dagligen.  

 

För kön gäller: 1 = kvinna, 0 = man (referens). Ålder löper mellan 16–85 år. Utbildning fördelad i fyra kluster: 1 = låg, 2 = medellåg, 3 = 

medelhög och 4 = hög. 

 

För ”Hur oroande upplever du följande inför framtiden?” ”Organiserad brottslighet” gäller 1 = inte alls oroande, 2 = inte särskilt oroande, 3 = 

ganska oroande och 4 = mycket oroande.  

 

Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet.  

 

 

För tabell 3 ovan anges empiriska minimum och maximumvärde för respektive variabel, med avsikt att 

visa på variablernas empiriska variation och ge referens för medelvärdet. Minimum- och 

maximumvärden bör presenteras med försiktighet eftersom de, i de fall där värdena endast representerar 
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enskilda individer, riskerar respondentens anonymitet och integritet. För variabeln ålder i vårt urval 

finns endast en respondent som är 85 år. Då respondenten inte presenteras i samband med variabler 

som skulle kunna möjliggöra en identifiering av individen så gör vi bedömningen att risken för att 

personen i fråga skulle kunna identifieras är låg. Medelvärdet för ålder är förhållandevis högt, 

tillsammans med en hög standardavvikelse på 17.77. Det talar för att variationen mellan åldrar är stor 

och att det troligtvis finns ett fåtal extremvärden som höjer medelåldern, exempelvis ovan nämnda 85-

åring.   

  

Eftersom kön och samtliga utbildningsvariabler är dummyvariabler så kan medelvärdet tolkas som 

andelar. Med andra ord kan vi se att 7% av respondenterna har tilldelats kategorin lågutbildade, i 

kontrast till de 38% som tillhör högutbildade. Liksom tidigare diskuterat så kan en sådan 

snedfördelning, med under- respektive överrepresenterade grupper, komma att ge ett missvisande 

resultat.   

  

  
Figur 1. Stapeldiagram över nyhetskonsumtion från sociala medier n 

= 1262  
Not: Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet  
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Figur 2. Stapeldiagram över användning av sociala medier n 

= 1262  
Not: Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet  

  

Baserat på figur 1 gör vi bedömningen att det är en relativt normalfördelad spridning av 

nyhetskonsumtion via sociala medier i vårt urval, om än med något högre representation av daglig 

konsumtion. I figur 2 visar sig dock en asymmetrisk fördelning med negativ skevhet, där ett 

övervägande antal respondenter använder sociala medier dagligen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). Det innebär att variationen i variabeln representeras av en mindre andel individer som inte 

använder sociala medier dagligen, vilket kan komma att ha ett stort inflytande på resultatet. Det beror 

på att regressionsanalyser förutsätter en approximativ normalfördelning, och utan det uppstår en 

osäkerhet som vi behöver ha i åtanke för att inte överskatta resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). 
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Figur 3. Stapeldiagram över oron för organiserad brottslighet n 

= 1262  
Not: Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet  

  

Liksom sett i figur 2 ovan så visar även figur 3 på en skev fördelning på grund av att en majoritet 

respondenter angett att de är ganska eller mycket oroade över den organiserade brottsligheten. Som 

ovan nämnda så riskerar asymmetriska fördelningar som analyseras med en linjär funktion att leda till 

missvisande resultat. De fåtal respondenter som angett inte alls oroande agerar närmast som 

extremvärden i vårt fall och av den anledningen kan det finnas skäl till att överväga att implementera 

logistisk regression i stället.  

 

Estimatorn för logistisk regression kallas för Maximum likelihood (Djurfeldt & Barmark, 2009). ML 

utför itereringar som söker efter de värden på parametrarna som närmast motsvarar de observerade 

värdena. Det beräknade sambandet är därmed avhängig värdena för den oberoende variabeln, till 

skillnad från de linjära regressionernas minsta kvadratmetod som medför ett antagande om 

normalfördelade residualer, och som därmed kan ta hänsyn till asymmetriska fördelningar likt den för 

vår variabel ”oro för organiserad brottslighet” (Djurfeldt & Barmark, 2009). Som tidigare nämnt så 

kräver dock den logistiska regressionen dikotoma variabler. I vårt fall skulle således skiljelinjen för en 

dikotom variabel gå mellan inte oroande och oroande, för vilket nivåskillnaden mellan de ursprungliga 

inte alls oroande och inte särskilt oroande gå förlorad. Som tidigare nämnt försvåras även jämförelser 
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av koefficienter mellan modeller (Mood, 2010). Eftersom vi ämnar pröva sambandet för sociala 

medier-användning och upplevd otrygghet på både enskild och på aggregerad nivå, tillsammans med 

kön, ålder och utbildning, så krävs jämförbara modeller. Av den anledningen väljer vi att fortsätta med 

de linjära regressionerna.   

  

  

Tabell 4. Korrelationsprövning för användning av sociala medier och nyhetskonsumtion 
från sociala medier   

  

 

Hur ofta har du gjort 

följande på internet?  

  

”Använt sociala  

 medier”    

Hur ofta brukar du ta 

del av nyheter från 

följande på internet?  

   

  

”Sociala medier”  

Pearsons 

korrelation  

Sig. (2-tailed)  

  

 .55**    

 <.001    

    

**. Korrelationen är signifikant för nivå på 0.01 n = 

1262  
Not: VIF = 1.00, tolerans = 1.00. Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet   
  

I tabell 4 ovan, korrelationsprövning för användning av sociala medier och nyhetskonsumtion från 

sociala medier, kontrolleras för att ingen multikollinearitet förekommer mellan allmän användning av 

sociala medier och nyhetskonsumtion från sociala medier. Pearsons korrelationskoefficient kan anta 

värden mellan -1 och +1, där r = ± 1 visar på fullständiga samband och r = 0 är avsaknaden av samband 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). I tabellen synes att värdet för korrelationskoefficienten är 

0.55, för vilket vi kan säga att en hög samvariation finns mellan användning av sociala medier och 

nyhetskonsumtion via sociala medier. Givet att de båda mäter olika dimensioner av samma fenomen 

ter det sig rimligt med en hög samvarians variablerna emellan. Eftersom tolerans > 0.4 och VIF < 2.5, 
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som sett i tabellen, kan vi med större säkerhet anta att ingen multikollinearitet förekommer och därmed 

att inget skensamband inträffar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

  

5.2 Regressionsanalyser 
Tabell 5. Enkla regressioner för sambanden mellan användning av sociala medier och oron 
gör organiserad brottslighet och nyhetskonsumtion från sociala medier 
och oron för organiserad brottslighet 

 

Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

t Sig. B Standardfel Beta 
 Konstant 

Hur ofta har du gjort 
följande på internet? 
 
”Använt sociala medier” 

3.65 
-.05 

.07 

.01                   
            -.14 

55.83 
-4.90 

.000 
<.001 

 Konstant 3.48 .05  75.75 .000 

Hur ofta brukar du ta del 
av nyheter från följande 
på internet?  
 
”Sociala medier” 

-.04 .01 -.09 -3.35 <.001 

R2 = 0.009 (”Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier””) 
R2 = 0,019 (”Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet? ”Sociala medier”” 

n = 1262 
Not: Beroende: Hur oroande upplever du själv följande inför framtiden? ”Organiserad brottslighet”.  

 

För ”Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet? ”Sociala medier”” gäller: 1 = aldrig, 2 = mer sällan, 3 = 1–2 

dagar/vecka, 4 = 3–4 dagar/vecka, 5 = 5–6 dagar/vecka och 6 = dagligen.  

 
För ”Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier”” gäller: 1 = ingen gång, 2 = någon gång de senaste 12 

månaderna, 3 = någon gång i halvåret, 4 = någon gång i månaden, 5 = någon gång i veckan, 6 = flera gånger i veckan och 7 = 

dagligen.  

 
Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet 
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För den första regressionsmodellen som synes i tabell 5 kan det linjära sambandet för användning av 

sociala medier och oro för organiserad brottslighet beskrivas som y = 3.65 -0.05x. 3.65 motsvarar 

interceptet, det vill säga värdet på y när x = 0, tillika skärningen i y-axeln (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003). Betakoefficient b -0.05 anger linjens lutning och visar därmed effekten på y vid 

enhetsökning i x. Den slutgiltiga tolkningen lyder således att för vardera ytterligare enhetsökning i 

användningen av sociala medier så minskar oron för organiserad brottslighet med 0.05 punkter i 

genomsnitt, givet vår skala mellan 1-4. För den andra regressionen gäller y = 3.48 -0.04x, för vilket 

kan utläsas som att ett svagt, negativt samband råder mellan nyhetskonsumtion via sociala medier och 

oron för organiserad brottslighet. Ett annat sätt att säga det på är att i vårt urval gäller att för varje 

ytterligare ökning i nyhetskonsumtion via sociala medier, exempelvis från aldrig till mer sällan, så 

minskar oron för brottslighet genomsnittligen med 0.04 punkter på en skala 1-4. Resultaten från båda 

modellerna är att betrakta som statistiskt signifikanta, det vill säga att vi kan anta med 95% konfidens 

att resultatet inte uppkommit av en slump, då sig. 0.001 < 0.05 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003).  

 

Resultatet från de första regressionsmodellerna bekräftar därmed ett samband mellan användning av 

sociala medier och oro för brottslighet. Densamma samband gäller för nyhetskonsumtion via sociala 

medier och oro för brottslighet, om än med något svagare effekt. Sambanden är dock negativa, vilket 

antyder att ju högre användningsnivå av sociala medier och ju mer frekvent nyheter konsumeras via 

sociala medier desto mindre oroad tycks man bli. Resultatet går således i motsats till cultivation theory, 

som är baserad på premissen att frekvent mediekonsumtion leder till ökad oro för brottslighet. 

Samtidigt är vår bedömning är att trots att effekterna är statistiskt mätbara och signifikanta för våra 

regressionsmodeller så är förändringarna så pass små att de närmast saknar reell betydelse.  Om en 

individ skulle gå från att aldrig använda sociala medier till att använda det dagligen, vilket är 6 steg 

uppåt i användningsnivå, så minskar oron med 0.3 punkter totalt, givet vår skala på 1-4. 

  

Determinationskoefficienten R2 visar på hur mycket av variansen i oron för brottslighet som kan 

förklaras av variansen i användning av sociala medier och nyhetskonsumtion via sociala medier var för 

sig, vilket är 1.9% respektive 0.9% (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Med andra ord kvarstår 

en övervägande del varians som inte kan förklaras enskilt av våra oberoende variabler. Vi kommer 

därför följa upp med en multipel regression som implementerar både användning av och 

nyhetskonsumtion via sociala medier. Som tidigare nämnt så kartlägger den förstnämnda frekvensen 

av allmän sociala medier-användning medan den sistnämnda belyser konsumtionen av ett specifikt 
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media-innehåll i samband med användningen. Variablerna kan därmed tänkas vara kompletterande till 

varandra, varvid en multipel regression undersöker om de på aggregerad nivå ger en starkare 

förklaringskraft för oro för organiserad brottslighet.  

 

Tabell 6. Multipel regression för sambandet mellan allmän användning av sociala 
medier, nyhetskonsumtion via sociala medier och oron för organiserad brottslighet 

 

Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiser
ad koefficient 

t Sig. B Standardfel Beta 
 Konstant 

 
3.65 .07  55.52 .000 

Hur ofta brukar du ta del 
av nyheter från följande 
på internet?  
”Sociala medier” 
 

-.01 .01 -.03 -.82 .415 

Hur ofta har du gjort 
följande på internet? 
”Använt sociala 
medier” 

-.05 .01 -.12 -3.65 
 

<.001 

R2 = 0.019 
n = 1262 

Not: Beroende variabel: Hur oroande upplever du själv följande inför framtiden? ”Organiserad brottslighet”.  

 
För ”Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier”” gäller: 1 = ingen gång, 2 = någon gång de senaste 12 månaderna, 3 = 

någon gång i halvåret, 4 = någon gång i månaden, 5 = någon gång i veckan, 6 = flera gånger i veckan och 7 = dagligen.  

 

För ”Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet? ”Sociala medier”” gäller: 1 = aldrig, 2 = mer sällan, 3 = 1–2 dagar/vecka, 4 

= 3–4 dagar/vecka, 5 = 5–6 dagar/vecka och 6 = dagligen.  

 

Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet 

 

 

Till skillnad från tidigare (se tabell 5) så avslöjar den multipla regressionen att sambandet för 

nyhetskonsumtion via sociala medier och organiserad brottslighet, kontrollerat för användning av 

sociala medier, inte längre är statistiskt signifikant. Trots att modellen visar på en negativ korrelation 

så kan vi således inte med säkerhet avgöra om sambandet är en ren tillfällighet. Kopplat till osäkerheten 

för slumpmässiga samband så bör typ-1 och typ-2 fel diskuteras. Den förstnämnda inbegriper risken 

att förkasta nollhypotesen trots att den är sann medan den sistnämnda berör risken att acceptera 



 

37 

nollhypotesen trots att den är falsk (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Risken för typ 1-fel 

reduceras i och med ett större urval, eftersom även svaga samband och små skillnader kan registreras. 

Då vi har ett relativt stort urval kan vi med försiktighet anta att inget sådant fel förekommer för vår 

modell Samtidigt så ökar risken för typ 2-fel vid minskat utrymme för typ 1-fel. Av den anledningen 

kan vi inte med säkerhet hävda att inget statistiskt signifikant samband gäller för nyhetskonsumtion via 

sociala medier och rädsla för organiserad brottslighet.   

  

R2 kvarstår på 0.019, vilket är samma förklaringskraft som användning av sociala medier för sambandet 

med organiserad brottslighet har på egen hand. Utfallet skulle kunna bero på att variablerna till viss del 

fångar samma varians. I slutändan indikerar resultatet för tabell 6 att nyhetskonsumtion via sociala 

medier saknar relevans när vi tar höjd för användning av sociala medier, som fortsatt uppvisar ett svagt, 

negativt samband. För nästkommande modell kommer vi därför avlägsna nyhetskonsumtion via sociala 

medier som påverkansvariabel, och i stället tillföra kön, ålder och utbildning. På så vis kan vi få en mer 

nyanserad analys som kan avslöja potentiella mönster men även möjligt även besvara sociala medier-

användningens relativa betydelse, exempelvis i vilken utsträckning det är relevant för den upplevda 

otryggheten i relation till ålder.  

  

 

Tabell 7. Multipel regression för sambandet mellan allmän användning av sociala 
medier och oron för organiserad brottslighet (kontrollerat för ålder, kön och 
utbildning) 

 

Ostandardiserad 
koefficient  

Standardiserad 
koefficient 

t Sig. B 
Standard

fel Beta 
 Konstant 

 

2.65 .10 
 

25.59 <.001 

Hur ofta har du gjort 

följande på internet? 

”Använt sociala 

medier” 

 

-.01 

 

.01 

 

-.03 

 

-1.07 

 

.283 

Kön (Kvinna =1) 

 

.24 .04 .16 5.92 <.001 
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Ålder 

 

.01 .00 .34 11.92 <.001 

Utbildning (låg) 

 

.07 .09 .02 .82 .411 

Utbildning (medelhög) 

 

-.07 .05 -.04 -1.31 .191 

Utbildning (hög) -.20 .05 -.12 -3.94 <.001 

R2 = 0.156 
n = 1262 
Not: Beroende variabel: Hur oroande upplever du själv följande inför framtiden? ”Organiserad brottslighet”.  
 
För ”Hur ofta har du gjort följande på internet? ”Använt sociala medier”” gäller: 1 = ingen gång, 2 = någon gång de senaste 12 

månaderna, 3 = någon gång i halvåret, 4 = någon gång i månaden, 5 = någon gång i veckan, 6 = flera gånger i veckan och 7 = 

dagligen.  

 

 

För kön gäller: kvinna = 1, man = 0 (ref). För utbildning (låg) gäller: låg = 1, medan medellåg, medelhög och hög = 0. För utbildning 

(medellåg) gäller medellåg = 1, medan låg, medelhög och hög = 0. För utbildning (hög) gäller: hög = 1, medan låg, medellåg och 

medelhög = 0. Variabeln utbildning (medellåg) agerar referenspunkt för samtliga utbildningvariabler. För ålder gäller kontinuerlig 

åldersskala. 

 

 

Källa för data är SOM-institutet för Göteborgs Universitet 

 
 

Utifrån tabell 7 kan utläsas att användning av sociala medier fortsatt korrelerar negativt med oro för 

organiserade brottslighet. Sambandet saknar statistisk signifikans, men givet det stora bortfallet av 

respondenter och storleken av vårt urval så finns det anledning att tro att det förekommer ett 

styrkeproblem. Det vill säga att det är för få observerade värden för att en statistisk effekt ska kunna 

uppmätas. Effekten är samtidigt svagare än på enskild nivå, där den uppnådde -0.05, jämförelsevis med 

-0.01 på aggregerad nivå.  

  

Då variabeln kön är binär, med män som referenspunkt, så kan resultatet utläsas som att kvinnor oroar 

sig i genomsnitt 0.24 punkter mer för organiserad brottslighet i jämförelse med män. För varje 

ytterligare ökad enhet i ålder, här menat med 1 år, så ökar oron för organiserad brottslig med 0.01 

punkter, på vår skala av 1-4. Vår bedömning är att trots att effekten är statistiskt mätbar och signifikant 

så är förändringen så pass liten att den närmast saknar reell betydelse.    
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För att underlätta tolkningen av resultatet så har vi transformerat den tidigare variabeln utbildning, som 

var fyrfördelad i lågutbildning, medellåg utbildning, medelhög utbildning och hög utbildning, till 

enskilda variabler för vartdera svarsalternativet. Variabeln medellåg exkluderas automatiskt från 

modellen för att agera referenspunkt. Alla koefficienter för utbildningsvariablerna tolkas därmed 

relativt den uteslutna variabeln. Resultatet för den nya variabeln lågutbildad kan därmed tolkas som 

att lågutbildade oroar sig i genomsnitt 0.07 punkter mer för organiserad brottslighet än de som har en 

medellåg utbildning, givet vår skala på 1-4 och kontrollerat för användning av sociala medier, ålder 

och kön. Sambandet för hög utbildning följer motsatt riktning, det vill säga att de som angett att de är 

högt utbildade oroar sig i snitt 0.20 punkter mindre för organiserad brottslighet än de som har medellåg 

utbildning. Med andra ord så oroar sig de med medelhög och hög utbildning i genomsnitt mindre än 

de som har medellåg utbildning.   

  

Som sett i tabell 7 så är sambandet för varken användning av sociala medier, låg- eller 

medelhögutbildning (jämfört med medellåg utbildning) statistiskt signifikant (sig > 0.05). Det betyder 

att variablerna kön, ålder och hög utbildning är avgörande på en aggregerad nivå för sambandet med 

oro för brottslighet, så till den grad att de neutraliserar sambandet för vad som var en av våra 

huvudsakliga oberoende variabler. Det här resultatet överensstämmer till viss del med tidigare 

forskning, som har visat att somliga demografiska och socioekonomiska egenskaper medierar för 

sambandet mellan mediekonsumtion och oro för brottslighet (Intravia et al., 2017; Kort-Butler & 

Habecker, 2018). Exempelvis så tydde utfallet från studien av Intravia et al. (2017) att kön, etnicitet, 

ålder och vilket område som respondenten kom ifrån kan vara mer avgörande för oro för brottslighet 

än vad nyhetskonsumtion är.  

  

5.3 Sammanfattning   
  

Sammanfattningsvis kan resultatet från den kvantitativa analysen beskrivas som att sociala medier-

användning och nyhetskonsumtion via sociala medier var för sig visar ett svagt, negativt samband med 

rädsla för organiserad brottslighet. Som tidigare nämnt är dock effekten liten. Som ett exempel så kan 

vi återvända till den enkla regressionsmodellen för användning av sociala medier (se tabell 4), vars 

resultat visade att för varje ökad nivå av sociala medier-användning så minskade oron för organiserad 
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brottslighet med 0.05 punkter i genomsnitt. Det betyder att om en individ skulle gå från att aldrig 

använda sociala medier till att använda det dagligen, vilket är 6 steg uppåt i användningsnivå, så 

minskar oron med 0.3 punkter totalt, givet vår skala på 1-4. För den andra enkla regressionen, gällande 

nyhetskonsumtion från sociala medier, är den genomsnittliga minskningen ännu mindre. Därmed anser 

vi att de reella förändringarna är så pass små att de knappt är märkbara.   

  

Resultaten från de multipla regressionsanalyserna kan tolkas som att variablerna kön och ålder är mer 

relevanta för ett samband med oro för organiserad brottslighet än användning av och nyhetskonsumtion 

via sociala medier. Hög utbildning korrelerar dessutom negativt med oro för organiserad brottslighet.  

Det finns dock anledning att tro att det vår studie lider av så kallat styrkeproblem. Det innebär att 

sambanden för generell och specifik sociala medier-användning inte uppnår statistisk signifikans på 

grund av det stora bortfallet av respondenter och storleken av vårt urval.   
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6. Diskussion  
 

Nedan följer diskussionen kring de resultat som har framkommit av vår studie. För strukturerad 

genomgång så kommer resultaten att diskuteras i relation till tidigare forskning, teori och metod. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.  

6.1 Summering av resultat  
Resultatet för den kvantitativa analysen kan beskrivas som följande: användning av sociala medier 

och nyhetskonsumtion via sociala medier visar på ett svagt, negativt samband med oro för organiserad 

brottslighet på enskild nivå. Vår bedömning är att trots att effekterna är statistiskt mätbara och 

signifikanta så är förändringarna så pass små att de närmast saknar reell betydelse. I en sista modell 

implementeras även kontrollvariablerna kön, ålder och utbildning. Utfallet visar att endast kön, ålder 

och hög utbildning är statistiskt signifikanta. På aggregerad nivå saknar således sociala medier-

användning och nyhetskonsumtion via sociala medier relevans för sambandet med oro för organiserad 

brottslighet. Resultatet för den kvantitativa delen går därmed i motsats till vårt tidigare antagande om 

att ett samband förekommer mellan användning av sociala medier och upplevd otrygghet. Med andra 

ord är det svar vi har uppnått med hjälp av undersökningen för vår frågeställning är att vi inte kan 

bekräfta något samband mellan användningen av sociala medier och upplevd otrygghet, givet vår 

operationalisering och vårt urval.   

 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning   
  

Givet diskrepansen inom den tidigare forskningen för sambandet mellan sociala medier-användning 

och upplevd otrygghet så överensstämmer resultatet från den kvantitativa metoden med viss 

forskning, samtidigt som den avviker från annan. Det kvantitativa utfallet, som visar på ett samband 

för kön, ålder och viss nivå av utbildning och oro för organiserad brottslighet, kan jämföras med 

Intravia et al. (2017). Resultatet från undersökningen av Intravia et al. (2017) tyder förvisso på att ett 

samband förekommer mellan generell sociala medier-användning men visar samtidigt på att kön, 

etnicitet, ålder och bostadsområde är mer avgörande för oro för brottslighet än vad nyhetskonsumtion 

är. Liksom även forskningen kring traditionella medier påpekar så kan sambandet således medieras 

av demografiska och socioekonomiska faktorer, vilket kan påverka individens kunskap och 
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uppfattning om och attityd till kriminalitetsproblematik (Gerbner et al., 1986); Gross & Aday, 2003; 

Kurt-Butler & Habecker, 2018). Samtidigt skiljer sig vårt resultat från Näsi et al. (2021) som kunde 

uppmäta ett samband mellan nyhetskonsumtion via sociala medier och en högre rädsla för våldsbrott.  

 

Relevant att notera är att cultivation theory utvecklades med avstamp i forskning på traditionella 

medier. Som beskrivet i den tidigare forskningen så äger sociala medier unika egenskaper som inte 

återfinns i andra mediaformat, exempelvis förändrade möjligheter för individen att bidra till 

informationsflödet. I motsats till tidigare, där det medieinnehåll som publicerades för allmänheten 

dominerades av företag, professionella och mediebolag, så kan användare av sociala medier utöva 

lika mycket inflytande över vad som produceras och sprids på sociala medier. 

Verklighetsuppfattningarna, och brottskildringarna, som sprids på sociala medier kan därför vara 

många och vitt skilda. I slutändan så kan sociala mediers interaktiva format och heterogena 

skildringar av brott potentiellt förklara varför resultatet från vår studie avviker från de processer som 

cultivation theory gör gällande.   

 

6.3 Resultat i relation till teori   
Mot bakgrund av grundpremissen för cultivation theory gjorde vi för uppsatsen ett antagande om att 

ett samband mellan sociala medier-användning och upplevd otrygghet förekommer. Cultivation 

theory gör gällande att mer frekvent mediekonsumtion kan kopplas till en ökad rädsla för brott, till 

följd av att mediaskildringen av brott internaliseras. Teorin beaktar inte specifika medie-innehåll eller 

eventuella budskap. Mot bakgrund av det har vi för vår studie valt att fokusera på olika nivåer av 

sociala medier-användning, snarare än att undersöka vilken typ av meddelanden som förekommer i 

flödena.  

  

Inget stöd för teorin återfinns dock i resultatet för vår uppsats. I stället lyfts ålder, kön och 

demografiska och socioekonomiska egenskaper fram som mer relevanta för sambandet med upplevd 

otrygghet. Cultivation theory tar däremot inte hänsyn till individens personliga egenskaper eller agens 

utan betraktar snarare denne som passiv mottagare av mediabilden kring brottslighet. Av den 

anledningen saknar teorin förklaringskraft för vårt resultat. Liksom ovan nämnt så utvecklades 

dessutom cultivation theory med avstamp i forskning på traditionella medier, för vilket vi kan anta 

att en teori som tar hänsyn de unika egenskaper som endast återfinns hos sociala medier vore bättre 
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lämpad. Vår uppfattning är dock att någon sådan teori inte är utvecklad ännu.  Det kan bero på att 

sociala medier är ett ungt medieformat relativt till traditionella medier, där ytterligare forskning krävs. 

 

Den socialkonstruktivistiska ansatsen tillåter oss att spekulera i varför demografiska och 

socioekonomiska egenskaper är avgörande för sambandet med upplevd otrygghet. Med 

socialkonstruktivismen följer epistemologiska och ontologiska antagandena om att kunskapen om 

världen och dess beskaffenhet är avhängig individens erfarenheter och internaliserade upplevelser. 

Ålder, kön och utbildning är sådant som kan påverka individens erfarenheter och kunskaper, eftersom 

det ger olika förutsättningar för tillgången till och möjligheten att tillförskaffa sig kunskap. I tillägg 

är det möjligt att olika konstruktioner av brott, och därmed även uppfattningen om brott, upprätthålls 

av olika grupper. Som sett i resultatet så tenderar kvinnor i genomsnitt att oroa sig för brott i högre 

utsträckning än män, vilket skulle kunna bero på att kvinnor är mer utsatta för brott men som likväl 

kan komma sig av att kvinnor uppfattar sig som mer utsatta än män och därmed oroar sig mer. En 

eventualitet är således att somliga sociala grupper konstruerar och upprätthåller olika former av 

uppfattningar.  

 

6.4 Resultat i relation till metod   
Som sett i den kvantitativa delen av metodkapitlet så förekommer en viss snedvridning i vårt urval, 

där lågutbildade är något underrepresenterade i jämförelse med det ursprungliga urvalet. Av den 

anledningen kan det sägas att resultatet för vår studie framför allt representerar en högutbildad 

population. I tillägg försvann en övervägande majoritet av analysenheterna när vi uteslöt de individer 

som inte besvarat alla frågor relevanta för vår frågeställning. Med hänvisning till det stora bortfallet 

för den kvantitativa delen av analysen så bör vi iaktta att vårt urval riskerar att vara icke-representativt 

för både somliga grupper och för Sveriges befolkning i stort. Det icke-signifikanta utfallet för sociala 

medier-användning, samt för somliga kontrollvariabler, och upplevd otrygghet i den multipla 

regressionsmodellen kan därmed potentiellt bero på för få observerade värden. Sambandet kan 

därmed se annorlunda ut för studier med ett större, representativt urval.   

  

Vår studie har utnyttjat redan färdigställda data, varvid vår operationalisering och mätning av upplevd 

otrygghet är begränsad till de mätinstrument som finns tillgängliga i datasetet. Vi bedömde att 

variabeln ”oro för organiserad brottslighet” lämpade sig bäst för att mäta upplevd otrygghet för vår 

studie, men som tidigare diskuterat riskerar den snäva definitionen att missa de individer som känner 
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oro för antingen andra specifika former av brottslighet än den organiserade, eller som upplever oro 

för all generell förekomst av brottslighet i samhället.  Intravia et al. (2017) och Näsi et al (2021) 

sammanställde i stället egna data, för vilket de har friheten att definiera och utforma sina egna 

mätinstrument. Eftersom Intravia et al. (2021) mätning involverar frågor om oro för sex olika typer 

av brottsrelaterade händelser kan det antas att deras undersökning fångar in andra dimensioner än vad 

vår studie gör. Vi har därmed bara uppskattat en viss dimension av upplevd otrygghet och kan därmed 

inte uttala oss om oro för andra former av brottslighet.    

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik   
I ett forskningsfält som än så länge saknar generell koherens i forskningsresultatet så har vi bidragit 

med ytterligare en studie som potentiellt har drivit det internationella forskningsfältet framåt genom 

närmandet av ett mer enhetligt resultat över forskningsfältet. Vår sammantagna slutsats är att mer 

forskning krävs eftersom förståelsen för sambandet mellan sociala medier-användning och upplevd 

otrygghet fortsatt är fragmentarisk.  

 

Med anledning av att en kvalitativ ansats inte finns representerad i den tidigare forskningen bör 

framtida forskning förslagsvis pröva sambandet mellan sociala medier-användning och upplevd 

otrygghet kvalitativt. För en kvalitativ intervjustudie medföljer exempelvis inte samma problematiska 

bortfallsfrekvens som för en kvantitativ enkätstudie, eftersom intervjuformatet försäkrar en högre 

svarsfrekvens. Liksom Twitterstudierna av Curiel et al. (2020) och Chaparro et al (2021) förespråkar 

så är det dessutom möjligt att närma sig information som bättre representerar deltagarnas 

uppfattningar, eftersom de inte begränsas av förutbestämda svarsalternativ som i enkätunderlaget. 

Kvalitativa intervjuer med enskilda individer ger i tillägg tillgång till fördjupade data om individuella 

egenskaper och agendor, i jämförelse med data för den kvantitativa analysen som är av rent 

beskrivande karaktär, som potentiellt kan vara avgörande för sambandet mellan sociala medier-

användning och upplevd otrygghet. Med andra ord så belyser metoderna olika dimensioner av samma 

fenomen. Mot bakgrund av de skilda perspektiven finns det anledning att tro att även resultatet kan 

komma att skilja sig åt.   
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