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Abstract 

 

This study investigates the relationship between the confidence in the Chinese government and 

internet usage of Chinese citizens. The number of internet users is large and keeps growing in 

China, but so does the amount of internet censorship. Previous research has suggested that 

internet usage tends to make citizens more sceptical towards authoritarian regimes. The aim with 

this study was to find out if this theory can be proven when studying China. The government's 

popularity among the people and the effective censorship of the internet makes China a 

least-likely case. This field should be examined because it is important to find out if citizens 

using the internet can potentially be of any threat to the world's most powerful authoritarian 

regime. By using the fourth wave of the Asian Barometer survey, a multiple regression was put 

together. The attitude towards the government was used as the dependant variable and internet 

usage as the independent variable with education, income, age, gender and location as control 

variables. The result shows that internet usage did correlate with respondents being more 

sceptical towards the government but the effect was not very strong. When including age in the 

multivariate regression  the effect of internet usage halved, although the effect of internet usage 

remained statistically significant. The result of the study might indicate that internet usage in 

authoritarian regimes does make people a bit more sceptical towards the government, despite the 

internet being censored.  
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1. Inledning 

 

Utvecklandet av internet anses vara en del av den fjärde och senaste tekniska revolutionen. 

Möjligheten att sprida information helt obundet av avstånd och tid har gjort det till ett väsentligt 

verktyg för att dagens moderna samhällen ska fungera. Internet är inte längre något som bara de 

mest privilegierade medborgarna i särskilda länder har tillgång till, utan något som allt fler kan 

använda, även i auktoritära stater.  Internet har tidigare setts som något främjande för demokratin 1

men i dessa tider av falsk information och farlig propaganda råder det delade meningar om 

vilken effekt internet faktiskt har på samhället och demokratin. I auktoritära stater som Kina har 

man länge trott att internet skulle leda till ett friare och mer öppet land, men regimen arbetar 

aktivt för att ta kontroll över internet och använda det som propagandaverktyg för att manipulera 

medborgarna.  En intressant fråga  att utforska är hur internet faktiskt påverkar människors 2

åsikter i en auktoritär stat som Kina. Har regimen lyckats med att undanhålla all information som 

kan väcka skepsis gentemot staten hos medborgarna, eller är det fullständigt omöjligt? Går det 

att undanhålla information och censurera internet så pass kraftigt så att ingen kommer på tanken 

att ifrågasätta hur landet styrs? Eller går det inte att förhindra människor från att organisera sig 

och uppmärksamma de orättvisor och problematiska handlingar och reformer som en auktoritär 

regim utsätter sin befolkning för? 

 

 

Enligt Lowy Institute Asian Power Index är Kina det mest inflytelserika landet i Asien (om man 

bortser från USA) när man sammanväger olika inflytelsefaktorer som ekonomisk makt, 

diplomati, kulturellt inflytande, militär kapacitet och framtidsutsikter.  Enligt Freedomhouse är 3

Kina också ett av världens mest auktoritära länder med en regim som kontrollerar media och 

aktivt censurerar internet.  Trots detta auktoritära styre finns det flertalet studier som menar att 4

1Schwab, Klaus. “The fourth industrial revolution”, Foreign affairs, 2015, (hämtad 10/4-2019).  
2 Denyer, Simon. “The internet was supposed to foster democracy. China has different ideas”, Washington post, 
2016, (hämtad 10/04-2019). 
3 Lowy institute, “Asian Power Index”, 2018, https://power.lowyinstitute.org/, (hämtad 9/4-2019). 
4 Freedomhouse, “Freedom in the world 2019 - China”, 2019, 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/china,  (hämtad 9/4-2019). 
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den allmänna opinionen har en inverkan på både den inhemska politiken och utrikespolitiken 

som landet för. Exempelvis enligt en studie av Yunjuan Luo vid University of Southern 

California, har opinionen på internet en viss påverkan på den politiska agendan i Kina.  Således 5

är attityder hos befolkningen relevant att undersöka då de kan komma att påverka i vilken 

riktning Kina utvecklas, vilket får konsekvenser för hela världen. 

 

 

1.2 Studiens syfte och val av frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka om attityden till staten hos kinesiska medborgare påverkas av 

internetanvändning. Staten syftar på den offentliga makten i Kina. Jag vill ta reda på om det finns 

någon skillnad mellan medborgare som aktivt använder internet i jämförelse med de som inte gör 

det, i hur positivt inställda de är till staten. I samband med det kommer jag att pröva huruvida 

Catie Bailards tidigare forskning på området går att applicera på ett least-likely fall som Kina, ett 

land som sägs ha det mest censurerade internetet i världen. Regimen tystar ner kritiska åsikter 

och döljer information som kan väcka skepsis mot makthavarna och staten i allmänhet. Trots 

detta bör det vara svårt att undanhålla all information på internet och även den mest 

framgångsrika censuren bör inte kunna tysta ner alla kritiska röster eller dölja all relevant 

information som är skadlig för regimen. Frågan som kommer försöka besvaras i den här 

uppsatsen blir således: Är internetanvändare i Kina mer skeptiska till staten? Utifrån enkätsvar 

hämtade från Asian Barometer kommer jag med multivariat regressionsanalys se hur attityden 

till staten påverkas av internetanvändning. 

 

 

 

 

 

5 Lou, Yunjuan. “The Internet and Agenda Setting in China: The Influence of Online Public Opinion on Media 
Coverage and Government Policy”, International Journal of Comunications, Nr 8, 2014, s. 1209, (hämtad 13/4 
2019). 
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 1.3 Disposition 

 

Studien kommer inledningsvis presentera information och tidigare forskning inom relevanta 

områden för att sedan övergå till att presentera det teoretiska ramverket som undersökningen 

förhåller sig till. Sedan beskrivs det hur studien är designad, vilken metod och material som 

används samt vilka variabler som ingår och eventuella problem och brister med studien. Därefter 

presenteras resultatet följt av en diskussion och en sammanfattning av hur man kan tolka 

resultatet. 

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

Den här sektionen redogör för bakgrunden till problemet som den här studien vill undersöka och 

relevant tidigare forskning presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens inom och 

utomvetenskapliga relevans. 

 

2.1 Kinas censurerade internet 

 

Enligt Freedomhouse är Kina det land i världen som förtrycker friheten på internet för sina 

medborgare mest. Sociala medier som Twitter, Facebook  och Youtube är förbjudna och den 

kinesiska staten har tagit fram egna motsvarigheter som Wechat och Sina Weibo där de kan 

stänga av användare som uttrycker sig kritiskt mot staten.  Populära tjänster som Dropbox och 6

många av Googles tjänster som Translate, Maps och Scholar är också förbjudna i Kina.  2017 7

infördes en ny cyber-säkerhetslag som förbjöd utländska företag som Apple att lagra kinesiska 

användares data och krävde att dessa skulle lämna över datan till statligt ägda aktörer.  Trots 8

6 Freedomhouse, “Freedom in the world - China”, 2019. 
7 Great fire, “Online censorship in China”, https://en.greatfire.org/analyzer, 2019, (hämtad 28/4 - 2019). 
8 Liao, Shannon. “Apple officially moves its Chinese iCloud operations and encryption keys to China”, The Verge, 
2018, (hämtad 28/4 - 2019). 
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dessa restriktioner är internet billigt att komma åt och regimen förbättrar ständigt medborgarnas 

tillgång genom exempelvis sänkta avgifter på internet i smartphones.   9

 

“The Great Firewall” är ett samlingsnamn för Kinas kontroll och censur över internet i landet. 

Den strikta censuren har gjort Kina till det land med flest VPN-användare. VPN står för “Virtual 

private network” och gör att användaren kan komma åt innehåll på internet som ligger utanför 

“The Great Firewall”.  Det gör det möjligt att använda internet “normalt” och komma åt de 10

hemsidor och tjänster som staten har låst. Med den nya cyber-säkerhetslagen har regimen försökt 

få bort samtliga VPN-leverantörer och gjort det svårare att använda sig av en sådan. Det tycks 

vara omöjligt att få bort VPN-användning helt och hållet och trots de hårdare tagen har Kina 

fortfarande flest VPN-användare i världen, men det är ingenting som gemene man använder sig 

av, endast en liten minoritet av internetnetanvändarna.  11

 

Regimen stänger ibland ner internet tillfälligt i mindre skala på särskilda geografiska platser vid 

händelse av upplopp eller andra katastrofer som skulle kunna väcka skepsis gentemot regimen. 

Exempel på detta är knivatacken i Xinjang som ledde till åtta dödsfall 2017 . Under en 10 12

månaders period 2009 stängdes även internet av för upp till 22 miljoner medborgare i Urumqi 

efter att våldsamma upplopp hade ägt rum. Wechat och Sina Weibo stängs också ner regelbundet 

i samband med kontroversiella händelser för att “upprätthålla stabilitet”.  13

 

Den kinesiska regimen har utöver den stränga lagstiftningen även anställt människor vars uppgift 

är att övervaka, censurera och manipulera innehåll på internet. Dessa “väktare” uppskattas vara 

flera 100 000 stycken. 2017 läckte ett dokument som uppgav att 13 000 hemsidor har stängts ner 

sedan 2015. Alla nyheter på internet kontrolleras av dessa propagandatjänstemän och nyheter 

9 Freedomhouse, “Freedom in the world - China”, 2019. 
10 Microsoft, “What is a VPN?”, 2012, 
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc731954(v
=ws.10), (hämtad 28/04 - 2019). 
11 Freedomhouse, “Freedom in the world - China”, 2019. 
12 Olesen, Alexa. “Welcome to the Uighur Web”, Foreign policy, 2014, (hämtad 2/5 - 2019).  
13 Sulaiman, Eset. “Police Increase Checks of Uyghur Smartphone Users in Xinjiang”, Radio Free Asia, 2016, 
(hämtad 2/5 - 2019). 
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som anses riskabla för regimen döljs från startsidorna hos de statliga nyhetskanalerna eller 

plockas bort helt.  Kinas regim gör alltså allt för att kontrollera internet för att kunna använda 14

det som ett verktyg för att manipulera sina medborgare och deras åsikter. Frågan är hur väl detta 

fungerar. 

 

2.2 Opinionsforskning 

 

Frågor om attityden till staten och demokrati hos kinesiska medborgare har tidigare undersökts. 

Opinionsforskning om kinesiska medborgares syn på sin stat har genomförts av bland annat 

Bruce Dickson, författare till boken “The Dictators Dilemma”. Efter en enkätundersökning i 50 

kinesiska städer med 4000 respondenter kommer han fram till att staten och dess ledare (det 

kommunistiska partiet CCP)  är populärare än väntat och att ett scenario där Kina demokratiseras 

inte verkar troligt. Även fast en stat är auktoritär är det inte säkert att den upplevs så av sina 

medborgare. Flertalet auktoritära stater genomför exempelvis någon form av offentliga val även 

om dessa inte har någon större betydelse för politiken är det viktigt att medborgarna känner sig 

delaktiga och inkluderade. Han förklarar att i alla tidigare enkätundersökningar, såväl som i hans 

egen, är en tydlig majoritet av respondenterna nöjda med staten oavsett hur man mäter och vilka 

frågor man ställer. Befolkningen är nöjd för att de upplever att levnadsstandarden är bättre än 

vad den har varit tidigare. De ser också ljust på framtiden och förväntar sig högre ekonomisk 

standard och inkomster trots spekulationer om en kommande lågkonjunktur. Dickson menar 

också att Kinas kommunistiska parti har lyckats med att lyfta fram patriotism och nationalism 

som något positivt och eftersträvansvärt samt lyckats övertygat medborgarna om att Kina skulle 

vara mer instabilt och fungera sämre om partiet inte satt vid makten. Dicksons studie visade även 

att yngre medborgare inte var lika entusiastiska gentemot staten som de äldre. Han spekulerar i 

att det kan bero på att yngre generationer inte fått uppleva Kinas tidigare svåra perioder av 

utbredd fattigdom, svält och det hårda politiska klimatet under Maos regim. Det kan ha lett till att 

de inte förstår hur pass mycket bättre en genomsnittlig medborgare har det idag. En annan rimlig 

14 Blanchard, Ben. “China closes more than 13,000 websites in past three years”, Reuters, 2017, (hämtad 4/5- 2019) 
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förklaring är att yngre människor generellt tenderar att vara mer skeptiska och att detta förändras 

i samband med åldrande som generellt gör en mer tillfredsställd med hur samhället ser ut.  15

 

Å andra sidan har Kina en ständigt växande befolkning som spenderar mer tid på internet. 

Freedomhouse beräknar att över 800 miljoner kineser har tillgång till internet vilket gör Kina till 

världens mest internetanvändande land, inte per capita men sett till antalet användare.  Antalet 16

studier om hur internetanvändning förändrar kinesiska medborgares åsikter har inte genomförts i 

någon särskilt stor utsträckning. Däremot har annan opinionsforskning genomförts som den 

kinesiska medelklassens inställning till liberala värderingar, som har studerats av Wen-chin Wu, 

Yu-Tzung Chang och Hsin-Hsin Pan vid University of Taiwan. De kommer fram till att 

medelklassen är mer öppna för dessa typer av värderingar än någon av de övriga 

samhällsklasserna.   Jie Chen och Chunlong Lu vid University of Utah undersökte huruvida den 17

kinesiska medelklassen var positivt inställd till demokrati genom en enkätstudie. De kom fram 

till att gruppen hade delade åsikter och att det inte gick att dra några säkra slutsatser .  18

 

Nyligen har studier om attityders påverkan av internet börjat undersökas i auktoritära stater. 

Elizabeth Stoycheff, Erik C. Nisbet, och Dmitry Epstein undersökte hur internetanvändning 

påverkade medborgares attityd till demokrati i Ukraina och Ryssland. De kom fram till att 

internetanvändning ledde till en ökad efterfrågan på demokratiska institutioner hos 

respondenterna då skepsis gentemot de auktoritära regimerna i länderna ökade.  19

I en senare artikel understryker de att internet kan få olika effekter på dessa attityder beroende på 

vad medborgarna ägnar sig åt på internet. De menar att personer som enbart använder internet till 

15 Lawani, Nikita. Winter-Levy, Sam.  “Read this book if you want to know what China’s citizens really think about 
their government”, Washington post, 2016, (hämtad 4/5- 2019).  
16 Freedom house, “Freedom on the net 2018”, 2018, 
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018/rise-digital-authoritarianism, (hämtad 4/5- 2019). 
17 Wu, Wen-chin. Chang, Yu-Tzung. Pan, Hsin-Hsin. “Does China’s middle class prefer (liberal) democracy”, 
Democratization, nr 2, s. 347, 2017, (hämtad 4/5- 2019).  
18 Chen, Jie. Lu, Chunlong. “Democratization and the Middle Class in China: The Middle Class's Attitudes toward 
Democracy”, Political Research Quarterly, nr. 3, s.705, 2011, (hämtad 4/5- 2019). 
19 Stoycheff, Elizabeth, Nisbet, Erik C. Epstein, Dmitry. “Differential Effects of Capital Enhancing and Recreational 
Internet Use on Citizens’ Demand for Democracy”, Wayne State University, 2016, s. 1-2, (hämtad 5/5- 2019).  
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nöjen och inte konsumerar några nyheter eller politisk information inte ifrågasätter en auktoritär 

regim, utan är mer villiga att stödja den.  20

 

Kina undersöks i den här studien med förhoppningen om att bygga vidare på den forskningen 

som finns angående internetanvändningens påverkan på attityder i auktoritära stater. Tillgången 

till internet öppnar upp mängder med information som medborgarna ifråga aldrig hade haft 

tillgång till annars. Denna information bör påverka en medborgares syn på de faktorerna som 

tidigare studerats. Om internetanvändning leder till en inblick i andra länder med liberala 

värderingar och demokrati bör internetanvändare i Kina påverkas och kanske bli mer benägna att 

ifrågasätta sin auktoritära kommunistiska stat. Upplysningen behöver inte heller nödvändigtvis 

vara på ett ideologiskt plan utan kanske enbart i vissa sakfrågor. Bara att få reda på hur andra 

länder hanterar liknande problem som Kina står inför kan kanske ge incitament till skepsis 

gentemot den kinesiska staten. I en värld där allt fler får tillgång till internet bör vi rimligen 

undersöka hur det påverkar människor och deras åsikter. Inte minst i ett auktoritärt land som 

Kina där regimen aktivt försöker använda internet till att styra befolkningens åsikter. Om den här 

studien i någon utsträckning kan visa hur internetanvändning faktiskt påverkar människors 

inställning till hur landet styrs i en auktoritär stat som Kina menar jag att den också har 

utomvetenskaplig relevans. Den är alltså relevant för de utmaningar dagens moderna samhällen 

står inför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Stoycheff, Elizabeth. Nisbet, Erik C. “Is internet freedom a tool for democracy or authoritarianism?”, The 
conversation, 2016, (hämtad 5/5- 2019). 
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3. Teoretiskt ramverk, hypotes och antaganden 

 

I den här sektionen presenteras forskningen som  används som teoretiskt underlag för studien. 

Dess centrala delar och de olika antaganden som görs diskuteras: Hur internet påverkar 

människors attityd till staten och vilka mekanismer som ligger till grunden för det. Sektionen 

avslutas med en redogörelse för hur det valda området undersöks utifrån den tidigare forskningen 

som används som teori. 

 

3.1 Teori 

 

Catie Bailard vid University of Colombia har forskat på hur internetanvänding påverkar 

medborgares attityd till sin stat. Genom ett fältstudieexperiment i Tanzania, Bosnien och 

Herzegovina kontrollerade hon hur synen på demokrati och staten förändrades efter att 

medborgarna hade haft tillgång till internet. Resultat visar att i demokratiska länder leder 

internetanvändning till en mer positiv syn på staten och demokratin i landet. Däremot i 

auktoritära länder, blir effekten att medborgarna blir mer skeptiska till staten och demokratin i 

landet i samband med internetanvändande.  I den här uppsatsen kommer jag att pröva det senare 21

påståendet av Bailards teori på Kina. Således har denna studie ett visst element av teoriprövning. 

 

I boken Democracy’s double-edged sword: How internet use changes citizens views of their 

government, förklarar Bailard att hur information flödar genom internet och kan spridas och 

kopieras med låga kostnader är unikt för vår tidsålder. Det har blivit dyrare för stater att 

undanhålla information från sina medborgare än att låta dem ta del av den. Den här massiva 

decentraliseringen av tillgång på information har gjort att medborgare fått helt andra kriterier för 

hur de anser att en stat ska bete sig, vilket förändrar hur medborgarna utvärderar sin stat.   22

 

21 Bailard, Catie. Democracy’s double-edged sword: How internet use changes citizens views of their government, 
John Hopkins University Press, 2014 s. 19, (hämtad 10/4- 2019). 
22 Bailard. 2014, s. 22. 
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Internets inflytande på attityden till staten sker genom två mekanismer som Bailard kallar 

“Spegelvändning” och “Fönsteröppning”. Den första innebär att internet ger ett bredare och mer 

varierat spektrum av politisk information än traditionell media. Det ger konsumenten möjlighet 

att urskilja och reflektera över hur demokrati och staten generellt fungerar i landet. Enligt 

fönsteröppning leder internet till att ett “fönster” öppnas för användaren där den kan blicka in i 

andra länder och hur deras stater fungerar, framförallt i de avancerade demokratierna som är 

mest synliga på internet. Det här ger användare en realistisk och global skala där de kan mäta hur 

väl deras egen stat fungerar gentemot andra. Spegelvändning fokuserar alltså på information om 

det egna landet och fönsteröppning handlar om att konsumera och dela med sig av information 

över nationers gränser. Sammanslaget leder dessa två mekanismer till att internet har en 

betydande sannolikhet att påverka och forma hur medborgare utvärderar sin stat och graden av 

tillfredsställelse med den. Tillgången på information och möjligheten till opinionsbildning har 

decentraliserats.  23

 

Vidare förklarar Bailard att stater, demokratiska som auktoritära, aldrig tidigare haft så lite 

kontroll över vilken information som sprids till medborgare än vad de har i dag. Stater tvingas 

väga in den “latenta offentliga opinionen” i sitt beslutsfattande. Det innebär åsikter hos 

medborgarna som kan komma att existera i framtiden till följd av de beslut som fattas av 

politiker. Makthavare fruktar att dessa åsikter ska leda till “politisk skada” eller svårigheter att 

regera. Internet gör det svårt för makthavare att förutse vilka typer av attityder och åsikter som 

plötsligt kan växa fram. Det här leder till att regimer i auktoritära stater som Kina gör sitt yttersta 

för att censurera internet för att kontrollera vilken typ av åsikter och information som sprids där. 

De har lyckats framgångsrikt, men även den striktaste censuren har luckor där information flödar 

igenom.  24

 

För att illustrera sin teori tar Bailard upp två exempel på jordbävningar som ägt rum i Kina. Den 

första inträffade 1976 i Tangshan, då internet inte existerade och den andra skedde i 

Sichuan-provincen 2008. 1976 kunde den kinesiska regimen dölja förödelsen för omvärlden och 

23 Ibid, s. 25-27. 
24 Ibid, s. 36 - 37. 
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för de egna medborgarna. 2008 var detta omöjligt på grund av internet och brister i regimens 

krishantering blev kända både inom landets gränser och internationellt vilket påverkade 

relationen mellan staten och dess medborgare. Spegelvändning lät medborgarna ta del av en mer 

nyanserad och korrekt bild av hur verkligheten såg ut och hur staten handlade. Detta hade aldrig 

kunnat ske med enbart reglerad traditionell media. Genom fönsteröppning spred sig 

informationen snabbt över nationens gränser och det blev således omöjligt för Kina att förneka 

händelsen som i Tangshan 1976 och vägra ta emot hjälp.  Trots att dessa olika scenarion som 25

ägt rum i  Kina förekommer som exempel i Bailards bok och regimens omfattande censur av 

internet nämns, prövas aldrig teorin i sin helhet på Kina. Samtliga länder som ingår i studien och 

som teorin baseras på räknas som “delvis fria” i olika grad av Freedomhouse.  Kina som räknas 26

som “ej fritt” blir därför ur ett teoretiskt perspektiv intressant att studera. 

 

För att pröva sin hypotes genomför Bailard ett fältstudieexperiment. Hon besöker två länder med 

varierande nivåer av demokrati, Tanzania och Bosnien & Herzegonia. Hon lät sedan 60 personer 

i varje land som aldrig haft tillgång till internet regelbundet använda internet varje dag på ett 

internetcafé under två månaders tid. Det framgår att det här internetet ej var reglerat eller 

censurerat av staten. Sedan besvarade dessa respondenter en enkät med frågor som: Hur 

demokratiskt är ditt land enligt din uppfattning? Är statsskicket i  ditt land värt att bevara eller 

bör det modifieras eller bytas ut? Respondenternas svar mättes på en ordinalskala med fyra 

alternativ instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte, instämmer inte alls. Hon jämförde 

sedan internetgruppens svar med en kontrollgrupp på 60 personer som inte hade använt internet. 

Resultatet bekräftade hennes hypotes då det gick att urskilja märkbara skillnader i inställning till 

staten och demokratin i landet mellan de två grupperna.  

 

 

 

 

25 Ibid, s. 2014, 40 - 43. 
26 Freedomhouse, “Freedom in the world 2019”, 2019, 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019, (hämtad 9/4-2019). 
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3.3 Hypotes och antaganden 

 

Spridning av falsk information och censur av fakta som kan vara skadlig för regimen påverkar 

givetvis den spegelbild av sin stat som medborgare kan få tillgång till genom internet. Bailard 

menar att trots dessa faktorer ger internet en mer nyanserad information än vad människorna 

hade haft tillgång till annars genom traditionell media, eftersom stater i auktoritära regimer har 

ett hårdare grepp om den.  Hennes teori utgår ifrån fem antaganden och den här studien kommer 27

också att utgå ifrån dem: 

 

Antagande 1: Internet ger alltid medborgare en större volym av information än vad som annars 

hade varit tillgänglig genom traditionell media. 

 

Antagande 2: Internet ger individer ett mer varierat innehåll med flera olika perspektiv än vad de 

får av traditionell media. 

 

Antagande 3: Individer exponeras för politisk information om sin stat genom internet. 

 

Antagande 4: Internet ger individer mer information om hur andra länders stater fungerar i 

jämförelse med traditionell media. 

 

Antagande 5:Internetanvändare kommer med stor sannolikhet ta del av information tillhörandes 

avancerade demokratier. 

 

Bailard presenterar en hypotes baserad på dessa antaganden: Internetanvändning kommer leda 

till högre tillfredsställelse med staten och demokratin i demokratiska stater. I auktoritära stater 

kommer internetanvändning leda till ett ökat missnöje med staten och demokratin i landet.  28

 

27 Bailard. 2014, s. 88 - 94. 
28  Ibid, s. 89-154. 
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I den här studien kommer det inte genomföras något fältstudieexperiment då det är alldeles för 

kostsamt och tidskrävande, metoden riskerar även att leda till validitetsproblem då den är 

problematisk vid hantering av bakomliggande orsaksfaktorer.  Istället kommer en multivariat 29

regressionsanalys utföras utifrån enkätsvaren från Asian Barometer för att pröva den del av 

Bailards hypotes som berör konsekvenserna av internetanvändning i auktoritära stater. Utifrån 

det teoretiska ramverket blir min hypotes således: Internetanvändning i ett auktoritärt land leder 

till ett ökat missnöje med staten. Istället för tillfredsställelse med demokrati kommer den här 

studien enbart undersöka attityder till staten då jag anser att det är en mer relevant formulering av 

frågan i Kinas fall. Eftersom Kina inte är demokratiskt är det inte av intresse att undersöka frågor 

till respondenterna om hur nöjda de är med demokratin i landet. I en enpartistat är det således 

mer lämpligt att undersöka inställningen till staten. Den här studien kommer alltså fokusera på en 

fråga om hur nöjda respondenterna är med den offentliga makten, det vill säga deras attityd till 

staten.  

 

4. Design, metod och material 

 

Inledningsvis förklarar den här sektionen hur studien är designad utifrån den valda teorin. 

Därefter diskuteras val av metod och det använda materialet. Efter det diskuteras den oberoende 

och den beroende variabeln samt de olika kontrollvariablerna och avslutningsvis tas studiens 

eventuella problem och begränsningar upp. 

 

 

4.1 Forskningsdesign 

 

Avgränsningen till Kina sker av två huvudsakliga skäl, ett empiriskt och ett teoretiskt. Som 

tidigare nämnt saknas det forskning om Kina på just det här området och eftersom Kina är en så 

pass viktig nation vars utveckling får konsekvenser för resterande världen bör vi försöka förstå 

landet bättre. Av teoretiska skäl är också Kina ett utmärkt fall att pröva Bailards teori på 

29 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann.Wängnerud, Lena. Metodpraktikan - Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, Wolters Kluwer, 2017 s. 325-326, (hämtad 4/5- 2019). 
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eftersom Kina kan ses som ett least-likely fall. Det innebär ett fall som ger den valda teorin så 

dåliga förutsättningar som möjligt. Om man trots de dåliga förutsättningarna finner stöd för 

teorin har man ett starkt argument för att teorin är giltig även fast man bara studerat ett fall. 

Regimen i Kina har ett hårt grepp om internet och Freedomhouse menar att det är kraftigt 

censurerat. Utöver det är befolkningen generellt tillfredsställda med staten enligt tidigare 

forskning som gjorts på området. Om Bailards teori stämmer bör det inte spela någon roll, 

spegelvändning och fönsteröppning bör ändå få någon effekt. Den internetanvändande gruppen 

bör vara mer skeptiska till staten. Dessutom är Kina även ett av världens mest auktoritära länder 

enligt Freedomhouse men har samtidigt störst mängd internetanvändande medborgare. Internet 

är alltså väl etablerat i landet vilket innebär att det bör finnas gott om respondenter som använder 

sig av det regelbundet. Om teorin går att applicera på Kina, ett least-likely fall, skulle det kunna 

innebära att den också kan förklara förhållandet mellan attityden till staten och 

internetanvändning i andra liknande fall. 

 

Den beroende variabeln kommer vara hur nöjd respondenterna är med hur staten fungerar och 

den oberoende variabeln kommer vara internetanvändning som dikotom variabel. Det är 

effektivast att mäta internetanvändning på det viset i den här studien än med en flergradig skala. 

Den övervägande majoriteten av respondenterna som har tillgång till internet har markerat något 

av de mest positiva alternativen (Att de använder internet flera timmar om dagen eller en timme 

om dagen). Bailard utgick ifrån att respondenterna ska använda internet dagligen för att det ska 

ge någon mätbar effekt. Därför kommer de som använder internet dagligen definieras som 

internetanvändare och de som inte gör det som icke-internetanvändare i den här studien.  

För att isolera sambandet kommer graden av utbildning, inkomst, ålder, kön och bostadsort 

användas som kontrollvariabler. Varför  just dessa variabler har valts beskrivs under rubriken 

variabler.  
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4.2 Val av metod 

 

För att bevisa ett samband och isolera orsaksmekanismer är en kvantitativ forskningsmetod det 

mest lämpliga valet. Om syftet med uppsatsen hade varit att få en bättre inblick i varför 

internetanvändare i auktoritära regimer tenderar att bli mer negativt inställda till staten, hade en 

kvalitativ metod varit att föredra. Eftersom jag vill kontrollera för huruvida sambandet mellan 

internetanvändning och en mer negativ attityd till staten faktiskt existerar överhuvudtaget, är inte 

kvalitativa metoder som intervjuer eller textanalyser lika lämpliga. Istället behövs ett material 

och en metod som behandlar större mängder av data och ger en översiktlig bild över hur mina 

valda variabler korrelerar med varandra. Multivariat regressionsanalys är användbar eftersom 

den hjälper en med den vanligaste kritiken av icke-experimentella studier, vilket är uteslutandet 

av andra förklaringsfaktorer. Genom att ställa upp en multivariat regression med 6 olika modeller 

kommer man kunna se huruvida sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln 

består eller förändras när man tar hänsyn till faktorer som också skulle kunna förklara frågan.  30

 

Frågan som den här studien undersöker är komplex och kan inte enbart förklaras på individnivå 

vilket är en anledning till att förklaringsgraden av min multivariata regression med stor 

sannolikhet  inte kommer vara särskilt hög. Merparten av förklaringen ligger i att Kina är ett av 

världens mest auktoritära länder vilket leder till att de flesta av respondenterna kommer vara 

positivt inställda till staten. Att ställa frågor som rör människors åsikter om staten i en auktoritär 

stat är känsligt och tidigare forskning talar för att människor genuint har en positiv inställning till 

regimen. Däremot innebär inte det att den här frågan är mindre relevant att undersöka. Min 

frågeställning är fortfarande av betydelse då alla potentiella förklaringsfaktorer bör undersökas 

även om de inte utgör merparten av förklaringen. Skulle internetanvändning leda till en ökad 

skepsis är detta viktigt att kunna bevisa då den kinesiska regimen aktivt arbetar för att 

internetanvändning ska leda till det motsatta. 

 

30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud. Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, Wolters Kluwer, 2017 s. 354-360, (hämtad 4/5- 2019). 
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Människor och åsikter är komplexa och behöver inte följa något särskilt mönster, vilket är ännu 

en anledning till att R2-värdet i regressionen som mäter förklaringsgrad, förmodligen inte 

kommer vara högt. Detta behöver dock inte vara en nackdel eftersom studiens syfte inte är att ge 

något exakt svar, bara att se i vilken riktning attityderna påverkas. Psykologiska studier, som den 

här är i viss mån, har sällan höga R2-värden av just den anledningen.  31

 

För att kunna genomföra en studie av detta omfång behövs det tillgång till många respondenter i 

Kina. En enkätundersökning blir således det mest effektiva alternativet för att kunna nå ut till så 

många som möjligt. Nackdelarna med enkäter är givetvis att respondenterna kan tolka frågorna 

olika och svara på ett sätt som kanske inte återspeglar deras verkliga attityder eller beteenden. 

Därför har ett urval gjorts bland frågorna som ställts i enkäten för att bäst operationalisera 

frågeställningen i den här studien och minimera risken för missvisande svar.  32

 

 

4.3 Material - Asian Barometer 

 

Enkätsvaren har hämtats från Asian Barometer, det är en enkätdatabas som tagits fram av 

National University of Taiwan som används frekvent i opinionsforskning. Det är den mest 

omfattande enkätdatabasen som behandlar Asien där 14 länder ingår. Det vore orimligt att 

sammanställa egna enkäter när jag istället har tillgång till den här databasen som innehåller ett 

mer utförligt och större material än vad man någonsin hade kunnat skapa på egen hand. Datan 

som använts är från den fjärde vågen, vilket är den senaste och är avgränsad till “Mainland 

China”. Detta exkluderar Hongkong och Taiwan. Arbetet med enkäterna utfördes 2014 - 2016, 

materialet är således det färskaste som går att få tag på. Materialet innehåller ursprungligen svar 

från 4000 respondenter bosatta i Kina med varierad socioekonomisk bakgrund. Varje regionen i 

landet inkluderas för att ge en så stor representation som möjligt. Insamlingen av datan sker i 

respondentens hem eller på deras arbetsplats, under en intervju får de svara på frågorna i enkäten 

31 Minitab, “How to Interpret a Regression Model with Low R-squared and Low P values”, 2014, 
https://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/how-to-interpret-a-regression-model-with-low-r-squared-an
d-low-p-values, (hämtad 10/5- 2019). 
32 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017 s. 248-249. 
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och de får själva välja vilket språk de vill intervjuas på. En intervjuare närvarar alltså alltid för att 

underlätta för respondenten   33

 

För att mäta attityd till staten finns en sektion med frågor under rubriken “Regim preferences” i 

frågeformuläret, den fråga som operationaliserade studiens frågeställning bäst valdes ut. 

För att mäta internetanvändning används frågan “hur mycket använder du internet?”. 

Här har respondenterna 8 svarsalternativ mellan “flera timmar om dagen” till “aldrig”.  De som 34

svarat något av de tre mest “internetvänliga” alternativen (flera timmar om dagen, en timme om 

dagen, eller dagligen) kommer att räknas som internetanvändare. De som svarat mellan “en gång 

i veckan” och “aldrig” kommer räknas som icke-internetanvändare och användas som 

kontrollgrupp. 

 

 

4.4 Variabler 

 

Beroende variabel: Attityd till staten 

 

Det enklaste tillvägagångssättet för att ta reda på hur attityden till staten ser ut hos befolkningen 

är att ställa frågan rakt ut. Därför har de enkätfrågor ur Asian Barometers undersökning som bäst 

speglar den frågan valts ut. För att operationalisera frågeställningen gjordes sedan ytterligare ett 

urval där en specifik fråga av de som behandlar ämnet valdes till att användas som beroende 

variabel. 

 

I Asian Barmeters fjärde våg beskrivs frågorna i sektionen “Regime preference” som följande: 

 

33 Asian Barometer, “Survey methods”, 2016, http://www.asianbarometer.org/survey/survey-methods, (hämtad 
12/4- 2019). 
34 Asian barometer survey, “Asian barometer survey of democracy governance and development”, 2019, 
http://www.asianbarometer.org/, (hämtad 10/4- 2019). 
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“Now I'd like to ask you about the kind of government that we have in our country. These 

questions are not about the current leaders, but about our overall system, the way the government 

is set up in general, even though leaders might come and go. (This way of setting up the battery 

is designed to direct respondents' attention to the regime instead of the incumbents.)”  35

 

 På samtliga av dessa påståenden och frågor kan respondenterna välja mellan fyra svarsalternativ 

“Instämmer helt”, “instämmer”, “håller inte med”, “håller verkligen inte med”. Dessa svar är 

kodade så här: “Instämmer helt” = 1, “Instämmer” = 2, “Håller inte med” = 3, “Håller starkt inte 

med” = 4. Frågorna är: “A system like ours, even if it runs into problems, deserves the people's 

support”, “I would rather live under our system of government than any other that I can think of” 

och “Compared with other systems in the world, would you say our system of government works 

fine as it is, needs minor change, needs major change, or should be replaced?”. Eftersom skalan 

inte är ekvidistant och kan tolkas fritt av respondenterna blir risken att människor som väljer 

samma svarsalternativ kanske egentligen tycker annorlunda. Men om man ska mäta attityder och 

åsikter hos många respondenter finns det inget annat effektivare tillvägagångssätt. I den här 

studien väljs “A system like ours, even if it runs in to problems deserves the peoples support” 

som beroende variabel för att mäta attityden till staten då den bäst operationaliserar 

frågeställningen. Den översätts till “ Vårt system förtjänar folkets stöd även om det stöter på 

problem”. Hur pass legitimerad staten är av sin befolkning märks tydligast när den stöter på 

problem. Om man tror på den offentliga makten bör man inte ifrågasätta den som helhet när den 

står inför problem. Jag funderade över att göra ett index av samtliga frågor och påståenden, men 

på  grund av en ökad risk för ett bortfall av respondenter valde jag istället ut att undersöka den 

frågan jag bäst tycker operationaliserar studiens frågeställning. 

 

 

 

 

 

35 Asian barometer survey, “Asian barometer survey of democracy governance and development”, 2019. 
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Oberoende variabel: Internetanvändning  

 

Internetanvändning mäts på en 8-gradig skala där respondenterna får besvara frågan “hur ofta 

använder du internet?”. Efter att ha tagit bort de respondenterna som inte förstod frågan ges 

följande svar: 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över internetanvändning 

 

 

Den deskriptiva statistiken visar att majoriteten av internetanvändarna har kryssat för något av de 

två översta svarsalternativen och de som inte använder internet har valt något av de nedre. Då 

studiens syfte inte är att undersöka olika grader av internetanvändnings betydelse är det således 

inte nödvändigt att behålla skalan, därför bestämmer jag mig för att koda om variabeln och göra 

den dikotom. I den nya variabeln som kallas för “internet” har alla respondenter som använder 

internet dagligen värdet 1, och respondenterna som inte gör det värde 0. Konstanten i 

regressionstabellen kommer alltså att visa värdet för icke-internetanvändarna. 
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Tabell 2. Omkodning av variabeln Internet. 

 

 

Den här skiljelinjen är rimlig eftersom respondenterna i Bailards studie hade tillgång till internet 

dagligen medans kontrollgruppen inte hade det. Av mina respondenter är det 1207 som uppgett 

att de använder internet dagligen och 1949 kommer räknas som att de inte använder internet alls. 

 

Kontrollvariabler  

 

Inom alla forskningsområden finns det bakomliggande faktorer som man vill ta hänsyn till. Inom 

opinionsforskning menar Esaiasson med flera, att man bör ta hänsyn till faktorer som utbildning, 

inkomst, kön, bostadsort och ålder. Samtliga av dessa kan vara bakomliggande förklaringar till 

det eventuella sambandet mellan den oberoende och den beroende variabeln.  36

Samtliga kontrollvariabler hade i stort sett inga saknade värden. Inkomstvariabeln hade ett fåtal 

men inte tillräckligt många för att påverkar resultatet i regressionen märkbart. 

 

Utbildning 

 

Utbildning är en vanligt förekommande kontrollvariabel eftersom den är relevant för de allra 

flesta frågor. Många studier menar att utbildning lika gärna kan vara en förklaringsfaktor till 

skepsis mot en auktoritär regim, exempelvis forskning av Anita Baviskar och Mary Malone. De 

menar att utbildning leder till att människor är mer benägna att förstå demokrati som koncept och 

dess fördelar. Det leder till att dessa får incitament till att bli mer skeptiska till en  

36 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud. 2017 s. 391-395 
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auktoritära stat.  Utbildning mäts på en 10-gradig skala i Asian Barometer där “ingen formell 37

utbildning” är kodad som 1 och är lägst. “Högskoleexamen på avancerad nivå” är kodad som 10 

och är högst. Medelvärdet är 5,5 som hamnar närmast svarsalternativ 6 som innebär “studier på 

gymnasienivå”.  

 

Inkomst 

 

Inkomst kan vara avgörande för i vilken utsträckning man har tillgång till internet. En mer 

förmögen person har förmodligen både internet i hemmet och i mobiltelefonen medan en fattig 

person kan behöva ta sig till ett internetcafé för att få tillgång till internet. Det påverkar också 

livskvaliteten hos medborgare och i en längre utsträckning även åsikter. Inkomstvariabeln är en 

kategorivariabel där respondenten uppskattar hur mycket hushållet tjänar i månaden och svarar 

genom att välja mellan fem kvantiler. 1 motsvarar de fattigaste 20 procenten, 2 de näst fattigaste 

20 och så vidare upp till 5. Medelvärdet är 2,52 vilket kan avrundas upp till svarsalternativ 3. 

Människor med en högre inkomst skulle kunna vara mer skeptiska då dessa kanske reflekterar 

mer över frågor som rör staten och är mer ifrågasättande generellt än människor med låg inkomst 

som kanske inte har möjlighet att sätta sig in i den typen av frågor i samma utsträckning.  38

 

Ålder 

 

Internetanvändning kan hänga ihop med åldern på respondenten. Yngre människor lär använda 

internet mer än äldre. I så fall kan ålder vara en inverkande faktor på resultatet om många äldre 

inte använder internet och således inte blir mottagliga för spegelvändning och fönsteröppning. 

Om det stämmer bör äldre människor i större utsträckning vara mer positiva till staten än de 

yngre. Dickson konstaterade också att de äldre var mer positivt inställda till staten än de yngre.  39

Åldern mäts i år, där de yngsta respondenterna är 18 år och de äldsta 95 år. Medelåldern för 

samtliga respondenter är 47 år. 

37 Baviskar, Siddhartha. Malone, Mary Fran T. “What democracy means to its citizens and why it matters”, 
European Review of Latin American and Caribbean Studies, nr. 76, 2004, s. 3–23. (hämtad 5/5- 2019). 
38 Siddhartha Baviskar, Mary Fran T. Malone, 2004, s. 3-23. 
39 Stoycheff, Elizabeth. Nisbet, Erik C. Epstein, Dmitry. 2016, s. 9-10. 
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Kön 

 

Det finns skäl att misstänka att kön har en inverkan i den här frågan. Av exempelvis kulturella 

skäl kanske kvinnor inte får uttrycka starka åsikter i den här typen av politiska frågor vilket 

skulle kunna innebära att män är mer benägna att vara missnöjda och ifrågasättande än kvinnor.  40

Könsfördelningen bland respondenterna är relativt jämn med 52 procent män och 48 procent 

kvinnor. 

 

Bostadsort 

 

Mycket tyder på att det kan vara relevant huruvida man bor på landet eller i staden. Landsbygden 

är mer isolerad och tenderar att vara fattigare, även utbildningsnivån är lägre. Detta kan påverka 

respondenternas tillgång på information. Det är inte heller säkert att människor har tillgång till 

internet i lika stor utsträckning i jämförelse med de som bor i städer. Som svarsalternativ 1 finns 

huvudstad eller storstad med mer än 1000000 invånare, 2 innebär större stad med över 100000 

medborgare, 3 är mindre stad med under 100000 medborgare och 4 är by eller landsbygd. Den 

här frågan har inte besvarats av respondenterna utan av de som administrerar studien.  41

Medelvärdet är 3,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Ibid. 
41 Statistiska centralbyrån, “Kontrollera för det som annars stör”, 2012, 
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Statistikskolan-Kontrollera-for-det-som-annars-stor/, (hämtad 10/5 - 
2019). 
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4.5 Problem och begränsningar 

 

Att studera attityder leder alltid till en risk för validitetsproblem. Det kommer aldrig gå att 

garantera att respondenter svarar ärligt på frågorna som ställs i enkätmaterialet, eller att de 

förstår frågan från första början. Det är också problematiskt att mäta frågor som rör staten i 

auktoritära länder då dessa frågor tenderar att vara mer känsliga än i demokratier av flera skäl. 

Delvis för att respondenterna kanske inte är insatta och känner till hur deras stat fungerar men 

också för att man kan vara rädd för att säga vad man tycker. Auktoritära stater tenderar att tysta 

ner människor som kritiserar dem och av ren rädsla för att förlora sin källa till inkomst eller att 

bli frihetsberövad är det nog inte helt ovanligt att inte vilja yttra sig i dessa frågor.  Det kan vara 42

en anledning till att så många respondenter har fallit bort. Respondenterna kan alltid välja att inte 

svara på frågor, alternativen “jag förstår inte frågan” och “jag kan inte svara” finns för varje 

fråga. Det har lett till att en del av datan har tagits bort för att inte riskera att tabellerna ska bli 

missvisande. Ursprungligen fanns det drygt 4000 respondenter men efter bortfallet av de 

respondenter som inte svarat på de två frågorna som utgör den beroende och den oberoende 

variabeln variabeln återstår 3156. Det här är givetvis problematiskt då datamaterialet minskar 

med drygt 20 procent. Men det är en nödvändig åtgärd för att kunna genomföra studien då 

respondenter som inte förstår studiens centrala frågor leder till ett missvisande resultat som är 

problematiskt att försöka dra några slutsatser ifrån. 

 

Eftersom materialet tagits fram av National University of Taiwan (som tillhör Kina) finns det en 

problematik i hur resultaten av studien presenteras. Frågor som kan tänkas vara för känsliga för 

den kinesiska regimen har plockats bort. Ett exempel är “Hur nöjd är du med din ledare?”.  43

Majoriteten av frågorna som kan vara av relevans för den här studien är kvar och jag har inget 

annat val än att lita på att enkätstudien är utförd enligt forskaretik och kommer att utgå ifrån att 

datan inte är manipulerad, utan stämmer överens med vad respondenterna faktiskt har svarat. 

 

42 Freedomhouse, “Freedom in the world - China”, 2019. 
43 Asian barometer survey, “Asian barometer survey of democracy governance and development”, 2019. 
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Det är många respondenter som har deltagit i undersökningen och deras svar mäts på en 4-gradig 

ordinalskala, det är således inte en så stor variation i skalan vilket också kan leda till en låg 

förklaringsgrad i den multivariata regressionen. Det kan också blir svårare för respondenterna att 

välja ett svar som stämmer överens med deras åsikt. Valet av variabler leder också till problem. 

Det går aldrig att kontrollera för alla potentiella bakomliggande orsaksfaktorer, man får helt 

enkelt göra ett urval baserat på vad som anses viktigt att kontrollera för. Det kommer alltid gå att 

argumentera för att man bör ta hänsyn till andra faktorer men på grund av uppsatsens ringa 

uppfattning väljer jag att avgränsa mig till de fem kontrollvariabler som är vanligast inom 

opinionsforskning. Oavsett internetanvändning och respondenternas socioekonomiska bakgrund 

förväntar jag mig att de allra flesta kommer att svara att de är nöjda med staten eftersom det är 

vad all tidigare forskning jag har tagit del av tyder på. Således kommer den multivariata 

regressionens förklaringsgrad med stor sannolikhet att vara låg. 

 

5. Resultat och Analys 

 

I den här sektionen kommer studiens resultat presenteras och analyseras. Inledningsvis 

presenteras deskriptiv statistik om hur fördelningen mellan den oberoende variabeln och den 

beroende variabeln ser ut. Syftet är att förtydliga relationen mellan dem för att bättre förstå den 

multivariata regressionen som kommer därefter. Sex modeller ingår i regressionen där modell (1) 

är en bivariat regression men i de följande 5 läggs det på en variabel. En scatterplot har 

inkluderats för att illustrera det bivariata förhållandet mellan den oberoende och den beroende 

variabeln. Ett flödesdiagram har också tagits med för att illustrera sambandet mellan ålder, 

internetanvändning och attityd till staten. En diskussionsdel och en sammanfattning av studiens 

huvudsakliga upptäckter avslutar sektionen. 
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5.1 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 3. Frekvenstabell över attityden till staten hos samtliga respondenter.  

 

 

Studerar man den deskriptiva statistiken kan man se att 10 procent har valt alternativ 1 och 

instämmer starkt med påståendet. En övervägande majoritet, 65 procent har valt alternativ 2 och 

håller med om påståendet. Sammanlagt håller alltså 75 procent med om påståendet att systemet 

förtjänar folkets stöd även när det stöter på problem. En övervägande majoritet har således en 

positiv inställning till staten. 23 procent håller inte med om påståendet och drygt 2 procent håller 

verkligen inte med. Det är inte förvånande att en stor majoritet är positivt inställda då detta är 

vad som framgått av tidigare forskning. En kombination av utbredd nationalism, censur och 

regimens propaganda lyckas uppfylla sitt syfte. Delar man in respondenterna efter den dikotoma 

variabeln internet där 0 = icke-internetanvändare och 1= internetanvändare ser fördelningen ut så 

här: 
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Tabell 4. Frekvenstabell över attityden till staten hos samtliga respondenter indelat i 

icke-internetanvändare och internetanvändare. 

 

Kommentar: Antal procent avrundat till två decimaler inom parenteser. 

 

Av de 1949 respondenterna som inte använder internet dagligen kan man urskilja att 81 procent 

valt något av de positiva svarsalternativen och 19 procent har valt något av de negativa 

alternativen. Studerar man kolumnen med de 1207 internetanvändande respondenterna ser man 

att 66 procent har valt något av de positiva svarsalternativen och 34 procent har valt något av de 

negativa alternativen. I båda grupperna är alltså majoriteten positivt inställda till påståendet men 

minoriteten som är negativt inställd är nästan dubbelt så stor i den internetanvändande gruppen. 

Frågan är om den skillnaden står sig när man övergår till multivariat regression och kontroller för 

bakomliggande orsaksfaktorer. 
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5.2 Multivariat regression 

 

Efter att ha studerat fördelningen hos den beroende och den oberoende variabeln är det dags att 

genomföra den multivariata regressionen. I modell (1) kontrolleras relationen mellan attityden 

till staten som mäts genom påståendet “Vårt system förtjänar folkets stöd även om det stöter på 

problem” och den dikotoma variabeln internet: 

 

Tabell 5. Multivariat regression. Internetanvändningens effekt på attityden till staten 

 

 

Kommentar: Standardavvikelse inom parantes. * = Statistiskt signifikant på 90 procent, **= 

Statistiskt signifikant på 95 procent, ***= Statistiskt signifikant på 99 procents säkerhetsnivå. 
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Man kan se att koefficienten är 2,07. Eftersom respondenterna som inte använder internet är 

kodade som “0” betyder det att värdet på konstanten är deras genomsnittliga svar. Således 

hamnar den genomsnittliga personen som inte använder internet närmast svarsalternativet “håller 

med” i påståendet om huruvida systemet förtjänar folkets stöd om det stöter på problem. 

Internetanvändarna är kodade som “1” i variabeln internet och man ser att b-koefficienten har 

värdet 0,252. Det  innebär att den genomsnittliga internetanvändaren hamnar 0,252 steg högre 

upp på Y-axeln som utgörs av en 4-gradig ordinalskalan som mäter attityden till staten. Således 

kan man urskilja att internetanvändarnas genomsnittliga svar får värdet 2,07 + 0,252 = 2,322. 

Deras svar ligger fortfarande närmare svarsalternativ 2 än 3 vilket innebär närmare “håller med” 

än “håller inte med”, men det går att urskilja en tydlig förskjutning åt de negativa 

svarsalternativen. Resultatet är dessutom statistiskt signifikant med ett t-värde på 11 vilket 

motsvarar en säkerhetsnivå på 99 procent. Det innebär att värdet på b-koefficienten enbart hade 

kunnat uppstå av slumpen i ett fall av 100. Även fast skillnaden inte är stor märker man att 

internetanvändarna verkar något mer benägna att inte hålla med om påståendet. 

 

Modellpassning innebär hur väl de förväntade värdena stämmer överens med de observerade, 

detta mått utgörs av R2-värdet som mäts mellan 0 och 1. R2-värdet innebär andel förklarad 

varians och visar alltså att förklaringsgraden är låg med ett värde på 0,04. Det betyder att endast 

fyra procent av skillnaderna i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln. 

Resultatet stämmer således överens med det som diskuterades under rubriken “4.6 Problem och 

begränsningar”. Respondenterna är i hög grad positivt inställda till staten och studiens 

förklaringsgrad är låg. Detta kan också förklaras om man studerar den deskriptiva statistiken 

närmare. En övervägande majoritet av respondenterna (även internetanvändarna) har valt 

alternativ 2 och håller med om påståendet, därför uppstår det inget starkt samband mellan 

regressionslinjen och respondenternas svar och således är R2-värdet lågt. Man kan se att 

internetanvändarna är något mer skeptiska men de är inte tillräckligt många och inte tillräckligt 

skeptiska för att regressionslinjen ska hamna närmare 3 än 2.  
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Figur 1. Scatterplot mellan internetanvändning och attityd till staten. 

 

Kommentar: Internet är en dikotom variabel och mäts på X-axeln där 0 innebär att man inte 

använder internet och 1 att man gör det. Attityden till staten mäts på Y-axeln i 4 steg.  

 

För att visuellt illustrera det bivariata sambandet mellan attityden till staten och 

internetanvändning har detta scatterplot tagits med. Eftersom svarsalternativen mäts på 

ordinalskalor och det är många respondenter hamnar markeringarna i diagrammet på varandra. 

“1” på X-axeln innebär att respondenten använder internet dagligen och “0” innebär att 

respondenten inte gör det. “1” på Y-axeln innebär att respondenten instämmer helt med 

påståendet om att systemet förtjänar folkets stöd även om det stöter på problem och är således 

mycket positivt inställd till staten. “4” innebär att respondenten starkt inte håller med om 
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påståendet och är alltså mycket negativt inställd till staten.  Det går att urskilja att den 

genomsnittliga respondenten som inte använder internet ligger närmre “2” på Y-axeln än den 

genomsnittliga respondenten som använder internet. Internetanvändningens effekt på attityden 

till staten är inte så pass stor att att den genomsnittliga respondenten som använder internet 

dagligen uppvisar en tydlig skepsis gentemot staten, men det går att urskilja en förskjutning mot 

de negativa svarsalternativen 3 och 4 på Y-axeln.  

 

I modell (2) tas utbildning med som kontrollvariabel. För varje steg på den 10-gradiga 

utbildningsskalan svarar den genomsnittliga respondenten 0,03 högre i påståendet som mäter 

attityden till staten på en 4-gradig ordinalskala. Respondenterna blir alltså något mer skeptiska ju 

högre utbildning de har. Någon med värde 10 (som har motsvarande en magister eller 

master-examen) svarar i genomsnitt 2,06 + 0,03*10 = 2,36 och ligger närmare alternativ 2 (håller 

med) än alternativ 3 (håller inte med). Å andra sidan är det här sambandet inte statistiskt 

signifikant vid 99 procents säkerhetsnivå som internetvariabeln men däremot på 90 procents 

säkerhetsnivå. Relationen mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln förändras 

inte. B-koefficienten för internet är fortfarande oförändrad och sambandet har samma statistiskt 

signifikanta t-värde. Utbildningsnivå har en viss inverkan på attityden till staten men den är inte 

tillräckligt statistiskt signifikant för att vara en lika relevant förklaringsfaktor som 

internetanvändning. R2-värdet är oförändrad på fyra procent. 

 

Den andra kontrollvariabeln inkomst tas med i den multivariata regressionsanalysen i modell (3) 

Där kan man urskilja att inkomst, liksom utbildning inte ger någon större effekt på 

b-koefficienten för internet. Skillnaden här är att sambandet är statistiskt signifikant med en 

säkerhetsnivå på 95 procent. Inkomstnivå som mäts på en 5-gradig skala är också positiv vilket 

innebär att ju mer förmögen man anser sig vara desto mer benägen är man att tvivla på staten. 

0.008 steg är dock ett lågt värde, inkomstnivån påverkar alltså inte sambandet i någon större 

utsträckning. Den oberoende variabeln internet har inte förändrats märkbart, b-koefficienten har 

tappat 0,005 och är fortfarande statistisk signifikant. Inkomstnivå verkar alltså inte vara en 
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bakomliggande förklaring till hur attityden gentemot staten förändras. R2-värdet är ännu en gång 

oförändrat. 

 

Den tredje kontrollvariabeln ålder tas med i modell (4). Här kan man urskilja en stor förändring i 

regressionen. Ålderskoeffecienten som mäts på en skala mellan 18 och 95 med medelvärdet 47 

får koefficienten -0,007. Det innebär att för varje år äldre respondenterna är minskar skepsis i 

genomsnitt med 0,007 på den 4-gradiga skalan.  Sambandet har t-värdet -9,64 och är således 

statistiskt signifikant med 99 procent säkerhetsnivå. Eftersom de yngsta respondenterna är 18 år 

gamla skulle en sådan respondent få värdet 2,4 -0.007*18 = 2,27. Medelvärdet av 

respondenternas ålder är 47, så den genomsnittliga respondenten får värdet 2,4 -0,007*45= 2,09. 

Den genomsnittliga 95 åriga respondenten får värdet 2,4 -0.007*95 = 1,74.  

 

Konstanten förändras från 2,02 till 2,434, R2-värdet ökar till 0,07 och koefficienten för den 

oberoende variabeln internet mer än halveras till 0,1. Sambandet är fortfarande statistiskt 

signifikant på en 99 procents säkerhetsnivå men t-värdet sjunker markant från 10,78 till 3,8. 

Ålder tycks vara en bakomliggande förklaringsfaktor. Internetvariabeln ger fortfarande en 

förskjutning åt de negativa svarsalternativen men eftersom värdet på koefficienten sjunkit från 

0,24 till 0,1 innebär det att effekten av internetanvändning på attityden till staten inte är av lika 

stor betydelse som vid den första bivariata regressionen. R2-värdet fördubblas nästan till 0,07 

vilket innebär att skillnaderna i den beroende variabeln till sju procent kan förklaras av den 

oberoende variabeln. Således går det att konstatera att ålder också är en förklaringsfaktor till 

attityden gentemot staten precis som tidigare forskning konstaterat. Konstanten har ökat till 2,4 

vilket innebär att vårt bästa antagande har flyttat sig längre bort från svarsalternativ 2 (håller 

med) än tidigare då den låg på 2,02. Utbildning är inte längre statistiskt signifikant och kan 

således uteslutas som bakomliggande förklaringsfaktor. 
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Figur 2. Flödesdiagram mellan ålder, internetanvändning och attityden till staten.  

 

Kommentar: Ålder visar sig vara en bakomliggande förklaringsfaktor som påverkar både 

internetanvändning och attityden till staten. 

 

I modell (5) kontrolleras regressionen med variabeln kön som precis som internet är en dikotom 

variabel. Resultatet visar att män tenderar att vara 0.02 mer skeptiska än kvinnor vilket är ett lågt 

värde som är av liten betydelse. Ingen förändring sker i den övriga multivariata regressionen och 

variabeln kön är inte heller statistiskt signifikant. Således kan man utesluta kön som en 

bakomliggande förklaringsfaktor. 

 

Den sista kontrollvariabeln bostadsort tas med i modell (6). Bostadsort leder inte heller till någon 

förändring i regressionen och variabeln är med ett t-värde på -0.85 inte statistiskt signifikant. 

B-koefficienten är negativ vilket betyder att ju mindre bostadsort man kommer ifrån desto 

mindre skeptisk är man mot staten. I övrigt förändras inte tabellen märkbart och R2-värdet är 

oförändrat på 7 procent. 
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5.3 Diskussion 

 

Efter att ha studerat hur den beroende variabeln “attityden till staten” påverkas av den oberoende 

variabeln “internetanvändning” med hypotesen att den har en negativ effekt kan man konstatera 

följande: Hypotesen “Internetanvändning leder till ett ökat missnöje med staten i auktoritära 

länder” som grundar sig i Bailards forskning går i en viss utsträckning att bevisa i ett least-likely 

fall som Kina. Effekten är dock inte särskilt stor och frågan är om den har någon direkt 

betydelse. Å ena sidan tycks internetanvändning ändå leda till en viss skepsis, men huruvida 

denna skepsis kommer växa eller minska i takt med att den kinesiska regimen fortsätter 

censurera internet är svårt att svara på.  

  

När sambandet kontrollerades med variabeln ålder förändrades regressionen och b-koefficienten 

för internets värde mer än halverades. Skepsis gentemot staten minskade med ålder. Det har att 

göra med att ålder också verkar vara en förklaringsfaktor till attityden gentemot staten. Men då 

sambandet mellan attityden till staten och internetanvändande fortfarande är statistiskt signifikant 

efter att ha kontrollerats med 5 olika kontrollvariabler är det ändå rimligt att hävda att 

internetanvändande faktiskt verkar väcka en viss skepsis gentemot staten, även fast den inte är 

särskilt stor. Varken utbildning, inkomst, kön eller bostadsort hade någon större inverkan på 

attityden till staten eller b-koefficienten för internetanvändning. Detta kan tala för att dessa 

faktorer inte påverka medborgarnas attityd till staten. Ett generellt problem med multivariat 

regressionsanalys är att man alltid kan ifrågasätta i vilken ordning variablerna prövas och vilka 

variabler man väljer att använda sig av.  

 

Bailards mekanismer spegelvändning och fönsteröppning kan eventuellt förklara det ökade 

missnöjet med staten som internetanvändning leder till. Genom spegelvändning ges de 

internetanvändande medborgarna ett bredare och mer nyanserat urval av information om hur 

deras stat fungerar än vad de hade haft tillgång till annars genom traditionell media som staten 

kontrollerar. Genom fönsteröppning får dessa medborgare också information om hur andra 
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länder fungerar, västerländska demokratier exempelvis, då dessa är de mest synliga nationerna på 

internet. Det kan inspirera dem att börja ifrågasätta hur deras stat fungerar och styrs. 

 

Att effekten av internetanvändning inte blir större kan bero på att Kina är ett least-likely fall. 

Inget land i världen har lyckats censurera internet lika framgångsrikt och denna censur leder till 

att användarna inte fått tillgång till samma typer av information som i Bailards 

fältstudieexperiment där respondenterna hade tillgång till ett icke-censurerat internet. Bailard 

menar att trots censur så leder internetanvändning ändå till spegelvändning och fönsteröppning 

då staten inte har möjlighet att kontrollera informationen på internet på samma sätt som de gör 

med traditionell media. Frågan är i vilken utsträckning det antagande går att applicera på Kina. 

Bailards fem antaganden kanske är för optimistiska, mycket tyder på att hon överskattar vilken 

typ av information människor konsumerar på internet och i vilken utsträckning folk söker sig till 

politisk information.  

 

Antagande 1, “Internet ger alltid medborgare en större volym av information än vad som annars 

hade varit tillgänglig genom traditionell media” och Antagande 2, “Internet ger individer ett mer 

varierat innehåll med flera olika perspektiv än vad de får av traditionell media” finns det inget 

underlag för att ifrågasätta i den här studien. Däremot Antagande 3, 4 och 5 kanske inte är lika 

rimliga att utgå ifrån om man studerar internetanvändning i Kina. Om internetanvändarna där 

faktiskt aktivt exponeras för politisk information, får en inblick i hur andra länders stater 

fungerar och konsumerar information från avancerade demokratier skulle effekten av 

internetanvändning kanske blivit större. 

 

Merparten av respondenterna var inte skeptiska och min regressionsanalys hade en låg 

förklaringsgrad på sju procent. Det är uppenbart att anledningen till att respondenterna svarar 

som de gör har andra bakomliggande orsaker än de som togs med i den multivariata 

regressionsanalysen. Faktorer som utbredd censur, nationalism och faktumet att Kina är ett av 

världens mest auktoritära länder är förmodligen det som kan förklara de övriga 93 procenten av 

sambandet. Dessa är dock svåra att mäta på individnivå och jag har därför svårt att tro att 
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förklaringsgraden hade ökat märkbart om jag hade använt mig av fler kontrollvariabler. 

Människor är oförutsägbara och studier som den här där åsikter studeras tenderar att inte ha höga 

förklaringsgrader. Den här studiens syfte var inte att ge något exakt svar på hur mycket 

internetanvändning kan förklara skepsis gentemot staten. Målet har varit att pröva om 

internetanvändning faktiskt väcker skepsis gentemot staten överhuvudtaget i ett land där regimen 

aktivt försöker få internetanvändning att leda till det motsatta.  

 

Det är möjligt att resultatet i den här studien går att applicera på andra auktoritära nationer.  

Syftet med att undersöka hur väl teorier stämmer in på least-likely fall är att se hur väl de står sig 

under svåra förutsättningar. Om det fortfarande går att hitta någon form av stöd för teorin, som i 

den här studiens fall, kan det innebära att teorin kan appliceras på en större population. Därför 

vore det intressant att genomföra undersökningen i flera olika auktoritära länder för att se om 

attityden till staten påverkas av internetanvändning på samma sätt som i Kina. Eftersom inget 

annat land har lyckats censurera internet lika effektivt är det möjligt att internetanvändning 

skulle leda till en större skepsis gentemot staten när man studerar andra fall. 

 

I en kompletterande studie till den här hade det varit av intresse att undersöka vad det höga 

bortfallet av respondenter beror på. Om man jämför respondenternas socioekonomiska 

bakgrunder skulle det kanske gå att hitta några tänkbara förklaringsfaktorer. Precis som i den här 

studien ligger förmodligen merparten av förklaringen i att Kina är auktoritärt, men frågan är 

fortfarande av betydelse och precis som i den här studien kan det säkert vara möjligt att hitta 

andra statistiskt signifikanta förklaringsfaktorer. En annan studie som vore intressant att se är 

något som behandlar hur olika typer av internetanvändning kan tänkas påverka statens legitimitet 

hos den kinesiska befolkningen.  

 

5.4 Slutsats 

 

För att besvara frågeställningen: Är internetanvändare i Kina mer skeptiska till staten? Det går att 

urskilja ett visst samband mellan internetanvändning och ökad skepsis till staten. Det är däremot 
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svårt att argumentera för att denna skepsis är av någon större betydelse. Studerar man den 

deskriptiva statistiken är en klar majoritet positivt inställd till staten och tycker att den bör stöttas 

av folket även om den stöter på problem, men delar man upp respondenterna efter 

internetanvändning går det att urskilja att hos internetanvändarna är den missnöjda minoriteten 

drygt dubbelt så stor. Att det finns en skillnad går alltså att konstatera men resultatet av den 

multivariata regressionen tyder på att det framförallt är ålder som påverkar medborgarnas attityd 

till staten. 

 

Det är möjligt att effekten av internetanvändning hade varit större om internet inte hade varit lika 

censurerat i Kina. Då hade eventuellt effekterna av fönsteröppning och spegelvändning blivit 

större och således påverkat människor att tänka mer kritiskt. En kombination av censur och 

propaganda på internet samt en utbredd nationalism bland de kinesiska medborgarna kan ligga 

till grunden för att internetanvändning inte väcker mer skepsis. Om internetanvändning kommer 

leda till en mer upplyst och ifrågasättande yngre generation är svårt att bevisa, men man ska 

heller inte utesluta det. Förklaringsgraden av regressionen förblev låg och det är svårt att säga om 

det hade gått att förändra i den här typen av studie som utgår ifrån individer. Faktorer som 

inkomst, utbildning, bostadsort och kön hade enbart en liten, eller ingen inverkan alls på 

sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln. Mycket tyder på att man oavsett 

socioekonomisk bakgrund har en positiv inställning till staten. Frågan har som förväntat varit 

komplex och merparten av förklaringen till respondenternas inställning till den offentliga makten 

ligger i faktorer som är svåra att mäta. 

 

Det vore intressant att låta medborgare i Kina få tillgång till ett helt icke censurerat internet 

under en längre period för att se om detta leder till en större skepsis än vad som går att identifiera 

i min studie. Det skulle alltså handla om att rekonstruera Bailards fältstudieexperiment fast i 

Kina, men en sådan studie är nog svår att få tillstånd för att genomföra.  
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