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Utgivarens förord

Varför en bok om journalistik och statistik? Det finns
många skäl. 

För det första bidrar statistiska beskrivningar till
att forma vår bild av samhällsutvecklingen; beskriv-
ningen är en maktresurs. 

För det andra ger undersökningar som resulterar i
så kallade hårda fakta – siffror – ofta ett extra nyhets-
värde och anammas tacksamt av medierna. 

För det tredje inser allehanda intressen/intresse-
organisationer att deras tillgång till mediearenan ökar
när de kan leverera nya och unika siffror. 

För det fjärde tillämpar redaktionerna inte alltid
källkritik eller utnyttjar statistisk sakkunskap när de
hanterar material utifrån. Undersökningar slås ibland
upp som inte alls förmedlar ”hårda fakta” utan istäl-
let bygger på lösan sand. 

För det femte händer det att hantverket brister
även när redaktionerna själva genomför undersök-
ningar.

Två citat. Det första kommer från pr-byrån West-
anders transparenta mediehandbok. Tips nummer ett
om hur man skapar en nyhet:
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Statistik och siffror signalerar objektivitet och trovärdig-
het, och orden ”ny undersökning” figurerar i mängder
av nyheter varje dag. Ofta står intresseorganisationer
och företag bakom mätningarna från Demoskop, Ipsos,
Novus, TNS Sifo och YouGov. Att göra en rikstäckande
undersökning kostar mindre än vad många tror. Egna
enkäter och andra kvantitativa undersökningar kan
också användas för att få uppmärksamhet. (Westander,
2013)

Det andra citatet kommer från Handikapprörelsens
föreningshandbok och handlar om hur man kan få
uppmärksamhet i medierna:

Undersökningar är alltid intressanta för media. Siffror
och statistik är lätt att göra journalistik av och signalerar
trovärdighet. Som exempel gav DHR-undersökningen
över hur tillgänglig huvudgatorna [är] i olika kommuner
stort genomslag i lokalmedia. (DHR, 2012)

Missförstå mig inte. Det är inte problematiskt att pr-
byråer och intresseorganisationer vill lägga fram så-
dana omständigheter som förstärker kundens eller or-
ganisationens sak. Så gör även försvarsadvokater,
partipolitiker och samhällsdebattörer. Felet är om det
paketeras som en allsidig skildring av en sakfråga,
även när så inte är fallet. Om journalister inte upp-
märksammar detta utan okritiskt deltar i och förstär-
ker sådana budskap från olika parter – då blir det pro-
blem.

Boken ”Räkna med nyheter” är delvis inspirerad
av antologin ”Vem granskar granskarna?” som
Sim(o) gav ut hösten 2012. Janerik Larsson, som
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bland annat arbetat inom Svenska arbetsgivareföre-
ningen och Svenskt Näringsliv, beskrev beskt sin miss-
tro mot svenska mediers användning av statistisk in-
formation och vetenskapligt material. ”Jag tror inte
det finns något område där medierna konstant fylls av
så mycket felaktig information som just på detta om-
råde” (Larsson, 2012, s. 56). I samma bok medver-
kade också Lars Truedson från programmet Medierna
i Sveriges Radio P1. Redaktionen för Medierna upp-
märksammar statistiska dikeskörningar som ett åter-
kommande inslag i sin mediegranskande verksamhet. 

Martin Wicklin, programledare för Medierna, skriver
i denna bok om sina erfarenheter av att granska re-
daktionernas ibland bristande kunskaper om urval,
bortfall och felmarginal. Och om en bitvis nonchalant
inställning hos ansvariga redaktionsledare när de
konfronterats med misstagen.

Universitetslektor Jan Strid vid Göteborgs universitet
har utbildat åtskilliga journaliststuderande i statis-
tiska metoder och anlitas flitigt av Medierna som ex-
pert. I sitt kapitel beskriver han pedagogiskt och ingå-
ende olika felkällor och levererar också en lathund
med sex oumbärliga punkter för den som ska rappor-
tera om eller producera en opinionsundersökning. 

Perspektivet vidgas i det följande kapitlet, skrivet av
Marie Demker som är professor vid Göteborgs uni-
versitet. Hennes kapitel heter ”Statistik, journalistik
och makt” och där uppmuntras journalister att bland
annat fundera över hur val av kategorier i statistiken
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kan återskapa den rådande maktfördelningen i sam-
hället.

Professor Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetet ana-
lyserar varför nyhetsmedier rapporterar så flitigt om
opinionsundersökningar. Han gör en bred internatio-
nell forskningsöversikt som inbegriper egna studier.
En sammanfattning i form av ett citat betonar att för
medierna fungerar en opinionsundersökning ”som in-
formationskälla, som publikdragare och som en källa
till journalistisk makt”.

Avslutningsvis blickar databasredaktören Helena
Bengtsson på SVT framåt och beskriver andra sätt att
räkna fram nyheter än att göra opinionsundersök-
ningar. Det handlar bland annat om att kunna ställa
frågor till stora datamängder och exempelvis presen-
tera svaren i form av kartbilder. Även här finns förstås
risker för redaktioner att slinka ner i diket och Helena
Bengtsson uppmanar till samma källkritiska inställ-
ning till databaser som till alla andra uppgiftslämnare.

Boken innehåller många tips om var journalister och
medieanvändare kan vässa sina insikter om journalis-
tik och statistik. Men det finns naturligtvis fler ställen,
här är ett axplock: 

• Mediebruset. En sajt med syftet ”att uppmärk-
samma dålig research, obalanserad rapportering och
allmänt medialt skräp” där bland andra fritidspoliti-
kern Peter Johansson, S, i Malmö skriver om statistik.
Sajten drivs av studenterna Conrad Palmcrantz och
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Johan Frick: http://www.mediebruset.se/search/label/
Statistik

• Journalisttips. En blogg som drivs av reportrarna
Backa Elias Bondpä och Mikael Pettersson. Bland fi-
nurliga råd om arbetsmetoder, intervjuupplägg och
stödjande teknik hittar du också fingervisningar om
siffror och statistik. http://journalisttips.se

• Politologerna. En blogg som drivs av elva forskare i
statskunskap vid universiteten i Göteborg, Linköping
och Uppsala. Allt handlar inte om undersökningar,
men när det gör det är det mycket initierat. http://po-
litologerna.wordpress.com

• SCB:s statistikskola. En samling fördjupande artik-
lar som behandlar bias, totalfel, kvalitet med mera.
http://www.scb.se/Pages/ArticleArchive____331449.
aspx?RequiredFields=Statistikskolan

• STATS – Statistical Assessment Service. En organisa-
tion, knuten till George Mason University utanför
Washington, som bland annat syftar till att motverka
missbruk av statistik och vetenskap i medierna. http:/
/www.stats.org

• John Allen Paulos. En bok med några år på nacken
(från 1996) som breddar perspektivet är matematik-
professorn Paulos ”A mathematician reads the news-
paper. Making sense of the numbers in the headlines”
(Penguin Books). http://www.penguin.co.uk/nf/Book/
BookDisplay/0,,9780140251814,00.html
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Utgivningen av boken ”Räkna med nyheter” har er-
hållit ekonomiskt stöd av Carl-Olof och Jenz Hamrins
Stiftelse, ett stöd som vi är mycket tacksamma för.

Torbjörn von Krogh 
Föreståndare Sim(o), Institutet för mediestudier
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Martin Wicklin

När pangnyheten bör 
slängas i papperskorgen

Det händer att min pappa ringer mig, upprörd, när
han läst tidningen eller tittat på nyheterna. Han är
statistiker, med ett helt liv på SCB och som konsult åt
internationella statistikorgan. Och blir därför irrite-
rad när det är uppenbart att journalisten missförstått
eller helt okritiskt redovisar en undersökning som har
så stora brister att man egentligen inte kan dra någon
slutsats alls av materialet. 

Framförallt upprör det honom att oförmågan att
beskriva statistik leder till att människor får fel bild av
hur världen ser ut.

I samtalen följer en obligatorisk och pedagogisk ut-
läggning om bortfall, slumpmässiga urval, population
och signifikans. Med andra ord: om hur en undersök-
ning måste göras för att man ska kunna dra en gene-
rell slutsats från den.

Nu är ju journalistik något annat än vetenskapliga
artiklar. Och det inser han – han är ingen ”grumpy old
man”, en sifferpedant som bara accepterar byrå-
krattråkiga SCB-undersökningar. Men problemet är
att hans invändningar inte handlar om det utan om
helt grundläggande statistiska samband och metoder.
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Många är de undersökningar som hamnat i pro-
grammet Mediernas papperskorg genom åren. Under-
sökningar som fått stor spridning i medierna trots att
de är undermåliga. Ännu flera har vi sett mellan fing-
rarna på för att inte bli tjatiga, för att programmet
inte ska låta som en raspig gammal grammofonskiva
som hakat upp sig.

Vi ser det som ett medialt renhållningsarbete och –
ja faktiskt – ett slags upplysningsarbete. Och ett inte
helt oviktigt sådant. För det är förstås olyckligt när di-
rekta felaktigheter smyger sig in i det offentliga sam-
talet. Den typen av ”nyheter” börjar ofta leva sitt eget
liv och dröjer sig kvar som ”sanningar” i det allmänna
medvetandet. I slutändan leder det till att beslut som
ska fattas grundas på vilseledande information och att
vi börjar debattera fel saker.

2012 tilldelades Medierna priset Årets folkbildare.
Motiveringen angav att vi fick det bland annat för att
i en tid av allt snabbare nyhetsflöden ”hålla fanan
högt för korrekta statistiska tolkningar” och för vår
granskning av undersökningar som görs till nyheter
utan att någon tar ansvar för att det som faktiskt på-
stås är sant.

Så tack pappa för all tråkig men nyttig undervis-
ning vid köksbordet genom åren. 

Låt oss fortsätta slänga villfarelserna i papperskor-
gen.

En känsla av exakthet

I programmet Medierna har vi lite skämtsamt pratat
om journalistkårens obesvarade kärlek till siffror och
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statistik. För vi journalister älskar ju siffror och vi vill
gärna kunna säga var tredje, varannan eller 6 av 10 av
något. Det får det att låta som nyheter. Ger en känsla
av exakthet. Det har blivit en del av det nyhetsspråk
som vi alla har vant oss vid. 

Hur undersökningen har gjorts kollas däremot säl-
lan. Och när en redaktion väl börjat så kan det gå
snabbt när nyheten plockas upp och citeras av andra
redaktioner. För en tid sedan publicerade DN Debatt
(2012-09-10) en artikel från Polisförbundet. Ingres-
sen löd: ”Sex av tio poliser vågar inte framföra kritik
mot chefer och den egna arbetsmiljön”. 

Den publicerande aktören, DN Debatt, tittade ald-
rig närmare på undersökningen som låg till grund för
påståendet. Först när vi intervjuade redaktören skum-
made han igenom den. TT citerade nyheten men
gjorde inte heller en egen koll, utan hänvisade till DN
Debatt. De medier som återpublicerade TT:s nyhet
hänvisade i sin tur till TT och så där fortsatte det. Alla
pekar på varandra. 

Jag ska återkomma till den undersökningen. För
det visade sig när vi gick igenom enkäten från Polis-
förbundet att man inte kunde dra slutsatsen att 6 av
tio poliser är rädda. Däremot kunde man säga något
annat. Men den nyheten hade inte låtit som nyheter
du är van vid. 

Problemet är att statistik är svårt. Att avgöra om
en undersökning är tillförlitlig eller inte kräver kun-
skaper om bland annat bortfall, representativitet och
urval. Dessutom tar det en förskräcklig massa tid, nå-
got som är en bristvara i dagens snabba medieproduk-
tion. Få reportrar varken har eller tar sig tiden att
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först titta närmare på den undersökning de ska göra
en nyhet på och ställa sig frågan: håller verkligen
detta? 

En tydlig trend är att antalet nyheter som bygger
på undersökningar ökar liksom antalet mätinstitut
och kommersiella undersökningsföretag. Varje dag
publiceras undersökningar, enkäter och statistik om
vitt skilda fenomen. 

Pr-byråer och marknadsförare är förstås inte sena
att utnyttja medielogiken. En vanlig rekommendation
till kunden är att låta beställa en undersökning som
ger konkreta siffror för att därigenom nu ut med sitt
budskap. Man kan säga att undersökningen blir mur-
bräckan som öppnar grindarna till den så eftertrak-
tade redaktionella publiciteten. I reklamtrötthetens ti-
devarv är den värd så mycket mer än en köpt annons.
Så stärks varumärken och exponeras för rätt mål-
grupp. Så tränger önskade budskap genom bruset. 

Jag pratade med en pr-konsult verksam på en av
Sveriges största byråer. Han hade otaliga exempel där
kunden förgäves försökt få medier att nappa på ett
ämne. Efter att ha presenterat samma ämne med en
siffra i rubriken och ett färdigt paket så tog det där-
emot fart. 

Ett experiment

Det är en vanlig söndag kväll när jag skriver det här.
Jag gör ett litet experiment och bläddrar i några gamla
tidningar som ligger på mitt soffbord, tv-nyheterna
står på i bakgrunden. På skärmen några nätmedier.
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Inom en halvtimme har jag tagit del av följande nyhe-
ter.

• Var tredje mår psykiskt dåligt av krav på jobbet. 
Enligt undersökning från organisationen Hjärn-
koll. (2013-01-13)

• Varannan man rakar pungen.
Enligt enkät från känt rakhyvelsföretag. (Metro)

• Var tredje svensk reser i vinter.
Undersökning från ett reseföretag. (Ticket rese-
blogg)

• Hälften av svenskarna shoppar för nöjes skull.
Yahoo, beställd av Mastercard.

• Var tredje svensk ger bort en bok i julklapp.
Undersökning betald av Telia. Om ni undrar vad
katten Telia har för intresse av böcker så kan jag
berätta att Telia inlett samarbete med ljudboks-
tjänsten Storytel. (2012-12-20)

En del av dessa är så uppenbart tillkomna för att
bygga varumärken att de redaktionella varnings-
klockorna borde ringa så högt att man inte hör något
annat. 

Trots det kan vi inte motstå frestelsen. Världen
kommer till oss i siffror. Från rakade pungar till psy-
kisk ohälsa.

En skrämmande enkät från Ekot

Låt oss backa bandet tre år i tiden. Vi har granskat
många undersökningar men den som gett mest upp-
märksamhet kom varken från en lobbyorganisation
eller från ett kommersiellt företag. Den kom från lan-
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dets mest trovärdiga nyhetsförmedlare: Sveriges ra-
dios ekoredaktion. 

På morgonen den 15 februari 2010 gick Ekot ut
med en chockerande nyhet. Det handlade om sexu-
ella trakasserier inom den svenska scenkonstvärlden.
Om våldtäktsförsök, ovälkomna fysiska närmanden,
blickar, sexuella förslag och regissörer som kräver
”relationer” för att ge jobb. 

Enkäten hade skickats till ut till medlemmar i Tea-
terförbundet och redaktionen hade fått svar från ca
1 600 personer. Resultatet var skrämmande. Var
tredje skådespelare och varannan kvinnlig scenarbe-
tare sextrakasserades. Nyheten följdes upp i alla me-
dier den följande veckan. Det gick så långt att Riksda-
gens kulturutskott anordnade öppen utfrågning och
kallade in teaterchefer, scenarbetare och experter för
att diskutera maktstrukturen i teatervärlden. 

Materialet var sprängstoff. I rapporteringen kom-
binerades kändiskultur med sex och maktspel. Rykten
tog fart, personer började namnges och berättelser
vandrade snart runt. 

I april började vi på Medierna att granska nyheten.
På Ekots hemsida berättade man hur man gått till-
väga. Vi upptäckte att svarsfrekvensen hade stannat
vid blygsamma 37 procent. Man hade fått svar från
1 600 personer. Men vad man inte berättat i program-
men var att man skickat ut enkäten till drygt 4 000
medlemmar. Bortfallet var alltså skyhögt. 

63 procent av alla som fått frågan om de blivit sex-
uellt trakasserade hade valt att inte svara. (Kanske för
att de inte ansåg att sexuella trakasserier var en del av
deras verklighet.) 
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Otillförlitlig undersökning

Undersökningen hade ingenting som helst att göra
med tillförlitlig statistik.

”Hade vi gjort den här undersökningen med en så
liten andel svaranden och den hade gått i offentlighe-
ten… då hade vi fått skämmas. Mitt råd till Ekot hade
varit att begrava den i tysthet”, kommenterade Claes
Andersson, statistiker på SCB. 

En annan detalj rör urvalet. Teaterförbundet har ju
8 000 medlemmar. Hälften föll bort direkt på grund
av att de inte uppgivit en e-postadress. När Ekot på-
står att var tredje skådespelare blivit trakasserad ska
man också ta hänsyn till ytterligare 4 000 skådespe-
lare fallit bort genom att inte ens vara medlemmar i
Teaterförbundet. 

Av Sveriges 12 000 skådespelare hade alltså 4 000
fått frågan och av dessa hade endast drygt 1 600 sva-
rat. 

På redaktionens bord fanns 132 svar av skådespe-
lare som upplevt sig sexuellt trakasserade. Ingen ana-
lys hade gjorts varför 60 procent inte svarat och hur
det möjligen kunde ha påverkat resultatet. Det fanns
inget slumpmässigt urval och bortfallet var enormt. 

När jag ringde Jan Strid, lektor i journalistik och
expert på statistiska metoder, för att få en kommentar
så var han tyst en lång stund. Sen sa han:

– Släng den i papperskorgen!
När vi intervjuade Ekot efteråt visade det sig att

man inte förstått två grundläggande principer i statis-
tik. Betydelsen av det slumpmässiga urvalet och bety-
delsen av bortfall. 
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Inslaget i Medierna och kritiken efteråt fick dock
konsekvenser. Ekot anlitar numera en statistiker som
går igenom och godkänner metoden som används
varje gång man gör en egen större undersökning. Så
kan det gå. 

Låt oss stanna upp en stund och titta på vad Ekot
faktiskt hade fått in. Vad händer om vi provar att inte
vara så sifferobstinata för ett ögonblick. Om vi tänker
bort lockelsen i att säga var tredje och varannan skå-
despelare. Redaktionen hade ju trots allt fått in en hel
del svar, närmare bestämt 132 vittnesmål om sexuella
trakasserier inom scenkonstvärlden. Det är faktiskt
inte kattskit. Det hade man kunnat göra en nyhet av.
Så här hade den kunnat låta:

Ekot avslöjar: ”Flera inom teatervärlden vittnar
om sexuella trakasserier. Vi har vittnesmål om våld-
täktsförsök och krav på relationer för att få jobb”. 

Genomslaget hade säkert blivit lite mindre, tyvärr.
Men det hade blivit rätt och nog är väl det en nyhet,
det också?

En egen undersökning…

Tillbaka till Polisförbundet och debattartikeln i Da-
gens Nyheter. Den om att sex av tio poliser inte vågar
framföra kritik mot cheferna. Även denna undersök-
ning fick ett mycket stort genomslag i andra medier. 

Två saker slog oss när vi gick igenom undersök-
ningen som låg till grund för påståendet. Dels att bort-
fallet även här låg på ca 60 procent. Med andra ord
hade sex av tio poliser inte ens brytt sig om att svara
på frågorna. Kanske för att de inte kände att proble-
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met var en del av deras vardag. Bortfallet gör det
omöjligt att generalisera på det sättet. 

Det andra vi fastnade för var hur frågan hade
ställts. Så här hade mätinstitutet frågat: ”Har du nå-
gon gång avstått från att framföra kritik mot che-
ferna…”. 

Ställ frågan så till vem som helst och du får antag-
ligen ett ja. Någon gång har säkert du i din karriär av-
stått från att framföra kritik mot cheferna av rädsla
för att vara obekväm. Kanske en gång för tjugo år sen,
kanske igår. Jag undrar hur svaren skulle ha blivit på
Sveriges Radio? Men vi har ju ingenting att jämföra
med. Är poliser räddare än andra yrkesgrupper?

– Ska vi slänga den i papperskorgen?, frågade vi
Jan Strid.

Nej, svarade han. Det behöver man inte göra. Man
kan ju säga att det finns poliser som någon gång har
avstått från att framföra kritik. Men inte något om
hur stor andelen är. 

Gör tankeexperimentet att du slår på radion och
hör nyhetsuppläsaren harkla sig, ta sats och säga:
”God kväll, här är kvällens rubriker. Det finns vissa
poliser som någon gång avstått från att framföra kri-
tik…”

Det låter ju inte alls nyhetsmässigt. Kanske inte
heller intressant. Och nyheten hade knappast farit
fram om en löpeld genom medielandskapet. 

”Lite orolig är man ju…”

Ekots undersökning om sextrakasserier bekräftade
våra fördomar och vår bild av verkligheten. Det vet
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man ju hur dom där skådisarna är och hur det går till
bakom kulisserna! Undersökningen satte en siffra på
något vi hade på känn var sant. Samma fördomar spe-
lade med när en annan undersökning som vi granskat
fick stort genomslag i medierna.

Försäkringsbolaget Trygg Hansa har ett intresse av
att profilera varumärket mot målgruppen familjer
med barn i skolåldern. Företaget valde att låta göra en
undersökning om skolbarnens rädsla för klimatför-
ändringarna. Resultatet: 7 av tio skolungdomar lider
av klimatångest. 

Uppmärksamheten blev en riktig jackpot när man
fick vara med i SVT-programmet Lilla Aktuellt. Varu-
märket exponerades och CSR-chefen (chefen för före-
tagets sociala, ekonomiska och miljömässiga image)
fick kommentera undersökningen när Trygg Hansa
sålde in sig hos målgruppen föräldrar med skolbarn
på bästa sändningstid. 

Att undersökningen vid en närmare granskning vi-
sade sig vara helt värdelös spelade ingen roll. Redak-
tionen hade aldrig tittat på underlaget. 

Men vi tog en närmare titt i Trygg Hansas under-
sökning där 7 av 10 skolungdomar led av klimatång-
est. Det första man slås av är att det ser ut som att
företaget vill att barnen ska vara oroliga. Så här ser
skalan ut där barnens svar ska fyllas i.

A. Inte orolig alls
B. Orolig
C. Mycket orolig

Rakna-med-nyheter_inlaga_tryck-110x180.pdf   20 2013-04-02   11:53:00



När pangnyheten bör slängas i papperskorgen | 21

För säkerhets skull har man har man lagt till ett fjärde
svarsalternativ

D. Lite orolig

Det finns alltså tre alternativ för den orolige och bara
en för den som inte är orolig och för att hamna där så
måste man verkligen inte vara det minsta orolig, inte
orolig alls. 

Man kan också fundera på vad som händer om
man frågar ett barn om hen inte är liiite orolig i alla
fall? Det är som i den klassiska sketchen med Sven
Melander, när han spelar en reporter som försöker få
skolbarnen att svara ”fred på jorden” på frågan om
vad de önskar mest av allt just nu. 

I slutet av Lilla Aktuellts inslag får vi också mycket
riktigt möta Erik, 10 år. 

– Lite orolig är man ju men man ska inte vara så oro-
lig att man får en klump i magen, säger han. 

Pr-värde för miljoner?

I oktober 2011 påstod sajten Familjeliv (2011-10-21)
att varannan mamma skulle vilja vara hemmafru, om
det vore möjligt av ekonomiska skäl. 9 500 mammor
hade svarat och undersökningen fick stor spridning.
De traditionella könsrollerna var tydligen fortfarande
grundmurade i Sverige. 

Karriär? Nej tack! Så löd rubriken i Aftonbladet,
illustrerad med en stor bild på Maria Montazami
(2011-10-25). Det pratades om hemmafrutrenden i
morgonsoffan och i varje dagstidning. Längst gick
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SVT:s fördjupande nyhetsprogram Aktuellt (2011-10-
25). Där fick statsminister Fredrik Reinfeldt svara på
frågor. Var han bekymrad över den här trenden och
vad får det för konsekvenser för arbetsmarknadspoli-
tiken?

Det var bara ett problem. Aktuellt berättade var-
ken för sina tittare eller för statsministern att ytterli-
gare 60 000 mammor fått frågan men aldrig svarat,
att bortfallet var gigantiskt. Urvalet var dessutom helt
galet eftersom frågan bara ställts till Familjelivs med-
lemmar. Dels är det rimligt att tro att benägenheten
att svara på frågan är starkare hos den som är positiv
till att vara hemma. Dels vet vi att medlemmarna på
Familjeliv i större utsträckning är positiva till att vara
hemma än andra. 

Undersökningen säger med andra ord inte ett dugg
om vad svenska mammor vill och inte. Men få redak-
tioner kollade ens på undersökningen. Överallt prata-
des det om vad ”svenska mammor vill” och ”den
svenska mamman vill…”, som om 9 500 medlemmar
på sajten familjeliv.se är representativa för alla i
Sverige bosatta mammor. Inte bara statsministern om-
bads genant nog kommentera undersökningen, även
forskare inom ekonomi och genusforskning och ex-
perter av allehanda slag. Över 300 artiklar skrevs om
hemmafrutrenden.

Ylva Hvarfner är Familjelivs vd. Så här sa hon när
hon fick frågan om pr-värdet av uppmärksamheten.

– Pr-värdet är miljontals kronor. I går fick vi 23
procent av tiden i Aktuellt i primetime och statsminis-
tern kommenterar rapporten. Vad är det egentligen
värt? Det rör sig om miljonbelopp. (2011-10-26)
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För en relativt låg kostnad, i samarbete med pr-
byrån Agency, lyckades man med konsten att skaffa
sig medieutrymme för miljoner samt få Sverige att un-
der en vecka debattera en helt irrelevant fråga. För
hemmafrutrenden fanns ju inte. 

Okunnighet – och nonchalans

Jag får ofta frågan hur det är att intervjua andra jour-
nalister. Jag brukar svara att journalister är de mest
överkänsliga och stingsliga intervjupersoner som
finns. 

Det gäller särskilt när man kommit på dem med att
ha fel. Då uppträder många på samma sätt maktha-
vare brukar uppträda när de blir granskade. Kanske
inte så konstigt med tanke på hur mycket prestige som
står på spel. 

Men ibland kommer kinkigheten och motståndet
ur ren okunskap. Så var det när vi konfronterade Ekot
och ställde frågor om sextrakasserierna. Man försva-
rade sig med att på flera ställen ha sagt ”var tredje
skådespelare, av dem som svarade på enkäten”. 

Det är dock ett argument som låter bättre än vad
det är. Eftersom bortfallet varit så stort och urvalet
inte slumpats rätt så försvinner all generaliserbarhet.
Men det skulle ta flera intervjuer och en lång genom-
gång i statistiska metoder innan Ekot kunde erkänna
misstaget. Det gjorde så klart ont. Det var Ekots stora
scoop och det hade fått politiska konsekvenser i riks-
dagen. Och så var det fel!

SVT:s fördjupande nyhetsprogram Aktuellt avfär-
dade våra frågor med att Familjelivs undersökning om
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hemmafrutrenden bara var en så kallad ”krok” och
att inslaget skulle ses som en spännande ”spaning”.
Ett annat vanligt svar är att redaktionen inte ser det
som sin skyldighet att granska en siffernyhet som man
citerar från andra medier. Så resonerade till exempel
TT när man plockade upp DN Debatts nyhet om de
rädda poliserna. 

Gemensamt för våra granskningar är att ingen an-
svarig redaktör hade gått igenom och med kritiska
glasögon läst den undersökning som de publicerat.
Ingen hade ställt sig tillräckliga frågor om metod, ur-
val, bortfall med mera. Det är naturligtvis en sorglig
insikt även om det gjort intervjuerna ganska under-
hållande att lyssna på. 

Gemensamt är också den nonchalans som finns när
det gäller statistik, siffror och fakta. När vi frågar får
vi ofta bortviftande svar och anklagas för att vara pet-
noga. Jag tänker på USA där tidningar realtidskollar
påståenden som görs under politiska debatter. En tid-
ning som New York Times kräver att få se det under-
lag som kolumnisterna har innan deras texter publice-
ras. Inte ens en nobelpristagare som Paul Krugman
kommer undan. Varje påstående som görs måste be-
läggas och kontrolleras av tidningen. 

Kanske kunde man begära att DN Debatt åtmins-
tone ögnar igenom Polisförbundets undersökning?

Fråga dig: Är detta rimligt?

Till sist några tips om hur redaktionerna skulle kunna
gallra i undersökningarna med ganska enkla medel.
Det är inga sötebrödstider för journalistiken. Tiden är
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knapp, redaktionerna mindre, kraven på produktivi-
tet högre. Jag begär inte att alla ska ta en examen i sta-
tistik eller på helt egen hand lära sig avgöra om en un-
dersökning är tillförlitlig. 

Men några enkla saker kan man tänka på. Så av-
vakta en stund med publiceringsfingret nästa gång det
där kondomföretaget kommer med sin undersökning
om hur långt ett genomsnittligt samlag är i Europas
olika länder. 

Börja med att titta på hur undersökningen har
gjorts. Och vem som ligger bakom den. Ofta finns en
ruta där svarsfrekvens, metod och urval redovisas.
Det kan vara tillräckligt för att varningsklockorna ska
börja ringa. Ekot har numer en statistisk expert som
konsulteras när egna undersökningar ska göras och
har presenterat en checklista för bedömning av andras
undersökningar (Ekot, 2013). Vi på Medierna brukar
kontakta SCB för att få hjälp att bedöma tillförlitlig-
heten när det är komplicerat. Vi får nästan alltid
snabba svar. Be att bli kopplad till en statistiker som
kan det område som undersökningen gäller. De är ofta
engagerade för att rensa det offentliga samtalet från
galna slutsatser och misshandlad statistik. 

Ställ dig sedan frågan: Är det rimligt att dra den
här slutsatsen av denna undersökning? 

Om inte.
Släng den i papperskorgen!
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Jan Strid

Opinionsundersökningar
Så gör du dem – så granskar du dem

I Aftonbladet den 22 oktober 2012 löd huvudrubri-
ken på första sidan ”Svenska folket kräver Annie
Lööfs avgång”. Har hela svenska folket ringt upp eller
mejlat Aftonbladet och krävt det? Hela svenska folket
inklusive spädbarn och 100-åringar? Varför har de ta-
git kontakt med Aftonbladet, varför just Annie Lööv
och varför just nu och vem kräver de avgången av? 

Det är många frågor som inställer sig och vi blädd-
rar snabbt fram till frågornas svar på ett dubbelupp-
slag inne i tidningen. Där blir det ännu värre än på
första sidan.

För det är naturligtvis inte mycket som stämmer
med rubriken. United Minds hade på Aftonbladets
uppdrag ställt en fråga som löd: Om du var statsmi-
nister i Sverige och två ministrar i regeringen skulle
behöva bytas ut i december 2012, vilka två skulle du
då byta ut? Undersökningsföretaget hade frågat ett
urval omfattande 1 000 personer mellan 15 och 85 år.
Av dessa var det 29 procent som hade angett Annie
Lööv och 17 procent som angivit Tobias Billström
med flera ministrar. Dessutom ställdes en fråga om
vilka ministrar intervjupersonerna ville behålla.
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29 procent av de tillfrågade ville byta ut Annie
Lööf, vilket av Aftonbladet tolkas som att ”Svenska
folket kräver Annie Lööfs avgång”. Hur kan 29 pro-
cent av ett urval svenskar bli ”svenska folket”? Och
varifrån kom begreppet ”kräver” när frågan löd ”om
(…) och (…) skulle behövas bytas ut”? Inne i tid-
ningen (två sidor) skriver sedan tidningen: ”Nästan 1
av 3 vill att näringsministern skall ki(c)kas ur reger-
ingen”. Nu kan det ju diskuteras om 29 procent är 1
av 3, närmare till hands är 1 av 4, från 29 är det när-
mare till 25 än till 33,3. Och varifrån kom begreppet
”kickas”? Men är man illvillig så är man. Att jag skri-
ver illvillig kommer sig av att tidningens politiske
kommentator skriver följande om undersökningen:
”Kvinnor med makt provocerar. Unga kvinnor med
makt ska vi inte tala om. Dem är det många som
tycker om att ogilla”. Särskilt Aftonbladet kan vi nu
tillägga.

Undersökningen som Aftonbladet beställt visar på
flera av de problem i opinionsbildningen som opini-
onsundersökningar innebär. Det första problemet är
naturligtvis varför det görs en undersökning: vill man
veta eller vill man påverka? Det andra problemet är
populationen, det vill säga den grupp av människor
som undersökningen vill uttala sig om, i Aftonbladets
fall gällde det svenska folket. Det tredje problemet är
urvalet av människor eftersom frågan inte ställs till
alla. Det fjärde problemet är hur frågan är konstrue-
rad och vilka svarsalternativen är.
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Varför görs undersökningar?

Om vi ser historiskt på opinionsundersökningar så
startar de redan på 1700-talet med att man inrättade
Tabellverket (1749). Då fick prästerna fylla i formulär
om församlingsmedborgarna som sedan sammanställ-
des. Syftet var statsplanering och siffror fick en stor
betydelse i samhällets framåtskridande. Motivet var
att staten ville veta för att kunna fatta så goda beslut
som möjligt. Men samtidigt var det ett sätt att kunna
kontrollera medborgarna. Man registrerade till exem-
pel hur många som var ”idioter” och hur många som
var backstugesittare och liknande. Man kategorise-
rade människor vilket kom att åskådliggöra en sam-
hällshierarki. Eftersom det var kyrkan som samlade in
statistiken fick kyrkan viss makt också i samband med
husförhören. Idag är det inte längre kyrkan som har
makten, den övertogs tidigare av staten. Idag är det
främst de politiska partierna som har opinionsmak-
ten. Men denna makt utmanas av olika intressegrup-
per och även om det kan sägas att folkets röst är poli-
tikens yttersta auktoritet så är det också en auktoritet
som går att manipulera. 

De första mera direkta opinionsundersökningarna
var politiska; de mätte väljaropinioner. Men tanken
att folkets röst är avgörande ligger numera till grund
för alla möjliga andra syften med att mäta politiska
opinioner. Vilka frågor anser medborgarna är viktiga
och hur ska vi då få dem att tycka om våra lösningar
på dessa frågor? Eller den så kallade Bandwagon-
effekten (att hålla på den vinnande hästen) som kan
formuleras att om majoriteten av medborgarna anser
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detta så bör väl du också tycka detta. Översatt till nä-
ringslivet handlar det om vad folk tycker om olika va-
ror, vad de tycker om olika tjänster och liknande. Där-
efter att ge folket vad folket vill ha. Man, det vill säga
olika intressen, företag, myndigheter, organisationer
med flera, vill helt enkelt veta. Även universiteten med
sin forskning vill huvudsakligen veta vad folket tänker
och tycker. Och från forskningens sida brukar det
hävdas att verksamheten är ett led i demokratin; att ge
människorna en röst som kan vidarebefordras till
våra politiker.

Men i det sista ligger en fara som har blivit allt
större på senare tid. Olika intressenter frestas göra
opinionsundersökningar som visar att folk tycker som
de själva. Man vill att folk ska ha en åsikt som gynnar
ett visst intresse, som denne intressent kan vidarebe-
fordra till våra politiker, som sedan kan fatta lämpligt
beslut. Sedan kan intresset gå ett steg längre och ma-
nipulera vissa delar i undersökningen så att det blir
”rätt” opinion. Det finns ett flertal lobbyingföretag
som för olika intressenter skapar opinionsundersök-
ningar för att påverka såväl allmänhet som politiker.
Och skulle det inte bli ”rätt” resultat kan ju publice-
ring utebli. Det är beställaren som bestämmer om un-
dersökningen ska offentliggöras eller ej.

Skälet till att många opinionsundersökningar görs
är inte för att få kunskap utan för att vilja påverka.
Det kan naturligtvis hävdas att såväl kunskap som vil-
jan att påverka kan vara såväl god som ond, men det
första problemet är att försöka ta reda på i vilket syfte
undersökningen görs. Detta för att bedöma resultatet
och kanske också vem som står bakom undersök-
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ningen. Det kan vara värt att i detta sammanhang på-
minna om att SIFO, TEMO med flera är distribu-
tionsföretag. De skickar ut frågorna och tar in svaren.
Men det är andra som formulerar frågorna och som
tolkar svaren.

Ett problem som på senare tid blivit allt större är
hur våra myndigheter och andra allmänna organ an-
vänder opinionsundersökningar. Varför meddelar Väg-
verket till oss medborgare att majoriteten vill ha alko-
lås? Vill man nå politikerna så att de lagstiftar, vill
man nå bilfabrikanterna så att de installerar alkolås i
nya bilar eller vill man visa att man gör något så att
man kan få mer anslag att göra mer? Vi som får reda
på att vi vill ha alkolås kan ju inte köpa något (åtmins-
tone inte när undersökningen gjordes).

Till skillnad från företagen, som huvudsakligen gör
undersökningar för att få veta hur opinionen är i olika
frågor, gör myndigheter ofta undersökningar för att
påverka allmänheten eller politikerna. Maud Olofs-
son kallade dem vid något tillfälle för opinionsmyn-
digheter. Jag skulle tro att den privatiseringsvåg som
dragit genom landet delvis ligger bakom det nya bete-
endet. Myndigheterna måste visa att de finns, behövs
och inte bör privatiseras. En fundering när man ser att
en myndighet ligger bakom en undersökning är där-
för: varför talar myndigheten om detta för mig? Där-
med är inte sagt att myndigheten vill lura mig men det
gör det lättare för mig att tolka resultaten. Det är ju
också på det sättet att vissa undersökningar aldrig blir
publicerade.

Ett specialfall vad gäller publicering av undersök-
ningar som inte är färdiga är medicinska undersök-
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ningar, då det uppstår ett särskilt problem. Vad jag
tänker på är när medicinare går ut och meddelar att
de har funnit lovande resultat som kan bota den ena
eller andra sjukdomen. Men det kan inte finnas någon
medicin inom de närmaste fem till tio åren. Varför går
medicinforskare ut i medierna med detta? Är det för
att väcka hopp eller är det för att få mer forsknings-
anslag, göra reklam för sig och sitt laboratorium eller
alla tre skälen? Det skulle vara intressant att få veta
hur många av de lovande resultaten som resulterat i
medicin inom fem till tio år. Här är också journalis-
terna helt i händerna på medicinarna, de kan inte kon-
trollera undersökningarna. Det beror dels på bris-
tande medicinsk kompetens, dels på att medicinarna
hävdar att det är arbetsmaterial som då naturligtvis
inte är offentligt.

Populationen

Populationen är den grupp som undersökningen vill
generalisera resultaten till. Det kan då gälla svenska
folket, göteborgare, svenska kommuner eller lik-
nande. Denna population ligger till grund för hur jag
sedan drar mitt urval. Om man i en opinionsunder-
sökning som görs med hjälp av enkät vill veta vad
svenska folket tycker så är detta omöjligt. Man kan
inte få svar från personer som är ett år eller två. Det
går i allmänhet inte heller att få svar från personer
som inte talar svenska, inte bor i Sverige eller som lig-
ger på hem eller sjukhus. Men genom att som Afton-
bladet ovan hävda att svenska folket tycker det ena el-
ler andra tänker nog inte läsarna på att populationen
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måste begränsas. När Sveriges Radio tidigare mätte
tittande eller lyssnande med hjälp av enkäter hade
man med människor mellan 15 och 80 år. Att Sveriges
Radio nu mäter med hjälp av teknik som registrerar
vilket program som är påslaget och vilken eller vilka
personer som tittar eller lyssnar och är från 3 år upp
till döden, kan det möjligen bero på att barnen och
pensionärerna är de bästa tittarna och lyssnarna? Se-
dan kan man undra över varför Sveriges Radio mäter
publiken överhuvudtaget, företaget är ju licensfinan-
sierat. 

På samma sätt är det svårt att med en webbenkät
få svar av personer som inte har tekniken eller inte an-
vänder internet. Ännu är inte hela befolkningen inne
på nätet, dels för att alla inte har tillgång och dels för
att de använder såväl dator som telefon till annat. När
Kiruna kommun 2012 har en enkät på sin hemsida
som inbjuder medborgarna att meddela sina behov av
åldringsvård, vilka personer har då möjligheten att
svara? Sannolikt de mest högutbildade och friska.
Dessutom blir det ett självselekterat urval vilket är yt-
terligare ett problem, men mera om det nedan.

Ett annat problem är när man definierar sin popu-
lation. Vi vill undersöka ungdomar. Vad är ungdo-
mar? En privat lokalradiostation hävdade att den var
störst bland ungdomar. Vid kontroll av undersök-
ningen visade det sig att den var störst bland 14-
åringar. Det är ju inte direkt någon lögn, men är man
då barn upp till 13 år och ung vuxen från 15 år? En
annan undersökning hävdade att unga mammor i
Sverige helst ville bli hemmafruar. Populationen var
inte unga mammor utan unga mammor som prenu-
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mererade på tidskriften Familjeliv som vänder sig till
unga mammor. Men det blev sannolikt god reklam för
tidskriften.

Vilka urval?

Ur den väldefinierade populationen ska vi sedan dra
ett urval. Det första villkoret är att alla i populationen
ska ha samma chans (eller känd chans) att komma
med. Om jag lägger alla i populationen i en stor hatt
och skakar om och sedan lyfter dem i håret (förutsatt
att alla har lika långt hår) så får jag ett korrekt urval.
I Sverige har vi härvidlag en stor fördel genom våra
personnummer. Alla har vi ett unikt nummer som
finns registrerat och från detta register kan vi med da-
torns hjälp via slumptal ta fram ett urval omfattande
det antal jag bestämmer och detta sker på någon na-
nosekund. Sedan tar det lite längre tid att skriva ut
namnen. Detta sannolikhetsurval kallas obundet
slumpmässigt urval (OSU) och det kan enkelt köpas
från vissa företag. Detta är det bästa sättet att göra
slumpmässiga urval. 

Man kan också göra på ett liknande sätt genom
systematisk obundet urval. Om man har samtliga per-
soner i populationen på en lista, låt säga 1 000 perso-
ner. Från denna lista vill jag dra ett urval på 100 per-
soner. Jag delar då populationen med urvalet och får
siffran 10. Jag slumpar ut ett tal emellan ett och tio,
låt säga tre. Jag väljer då person nummer tre, nummer
13, nummer 23 och så vidare och får ett urval på 100
personer. Till detta sätt kunde tidigare telefonkatalo-
gen användas. Man slumpade ut sida, spalt och num-
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mer. Att idag använda telefonregister är problematiskt
ur flera aspekter. Dels har människor flera telefoner,
dels har färre fast telefoni och vi måste ha tillgång till
flera olika register vilket gör att detta sätt inte längre
är en särskilt bra metod. Men tekniken kan användas
för undersökningar inom organisationer eller företag
där man har löneregister, anställningsregister eller
dylikt. När det görs telefonundersökningar slumpar
man först ut personer och sedan rings den personen
upp oberoende av fast eller mobil telefon.

Om inte något av dessa två sätt att dra urval an-
vänds finns skäl att vara misstänksam. Varför inte an-
vända det bästa? Det kan finnas legitima skäl till ex-
empel ekonomiska vid personliga intervjuer. Om jag
vill intervjua barn i Sverige till exempel så kan jag
välja ett så kallat flerstegsurval, vilket är vanligt i an-
dra länder där de inte har fördel av personnummer
eller andra heltäckande register. Då väljer jag först
slumpmässigt ut platser, därefter skolor, därefter klas-
ser och intervjuar barn i dessa klasser. Men här är det
svårt att uppfylla kravet att alla i populationen ska ha
samma chans. Alla platser (kommuner, städer eller dy-
likt) har inte lika många skolor och alla skolor har
inte lika många klasser och närvaron är problematisk
i klasserna nu för tiden. Man kan göra bra urval på
detta sätt, men varför göra det när det finns bättre?

Det finns naturligtvis andra sätt att göra urval,
men knappast representativa urval. Det finns till ex-
empel så kallade kvoturval där man delar in männi-
skorna i olika kvoter. Om vi ska undersöka till exem-
pel göteborgare så vet vi vissa kvoter. Vi vet fördel-
ningen av kvoterna kvinnor och män. Cirka 50,2 pro-
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cent kvinnor och 49,8 procent män. Vidare vet vi
kvoterna låg och högutbildade, boende i olika stads-
delar, med mera. Jag gör ett antagande om vilka fak-
torer som påverkar svaren på det problem jag under-
söker och intervjuar personer så att kvoterna får rätt
proportioner. Ofta används dessa urval vid ”på gatan
undersökningar” där jag lätt kan fylla kvoterna. De
fel jag då gör är dels att populationen är de som pas-
serar mig där jag står på gatan under en viss tid, men
vilka är det? Dels att jag inte gärna frågar människor
som ser ut att bli otrevliga vid kontakt. Däremot kan
man med fördel använda kvottekniken vid kontroll av
urval. Är urvalet korrekt så att proportionerna i urva-
let är desamma som i populationen?

De flesta undersökningsföretag använder sig av nå-
gon typ av kvotvägning för att kompensera sitt bort-
fall. Eftersom alla slumpmässiga urval har bortfall
(sjuka, bortresta, vägran och så vidare) så väger vi
upp de kvoter som är lägre eller väger ned de som är
högre. Skillnaden mellan de olika undersökningsföre-
tagen som undersöker väljaropinioner kan nog hu-
vudsakligen hänföras till hur väl de förmår att kvot-
väga. Problem uppstår då man inte vet huruvida kvo-
terna om till exempel livsstilar avgör vilka attityder
man har eller att vanliga faktorer inte gäller. Det är
lätt att konstatera kvoterna män och kvinnor men det
är svårare att bestämma kvoterna utåtriktad livsstil
och introvert livsstil till exempel. När vi röstade om vi
skulle tillhöra EU eller ej så valde några undersök-
ningsföretag att kvotväga bortfall genom att parti-
sympati fick bli en kvot. Om du tidigare röstat på ett
visst parti så antogs att sannolikheten var stor för att
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du följde detta partis inställning när du röstade om
EU. Detta eftersom vi inte tidigare röstat om tillhörig-
het till EU. Men prognoserna blev något felaktiga på
grund av att särskilt kvinnor i hög grad var otrogna
”sitt” parti. Vid nya problem kan det alltså vara
vanskligt att kvotväga sitt bortfall. Hur olika institut
kvotväger är en del av deras varumärke så de är inte
särskilt villiga att redovisa detta.

Snöbollsurval görs när andra urvalsdragningar inte
är möjliga. Om jag vill veta något om personer som
knarkar (något som missbrukare knappast skulle er-
känna ens i en anonym enkät) så kan jag fråga en som
knarkar om han eller hon känner någon annan, som
känner någon annan osv. Tanken är då att alla som
ägnar sig åt detta beteende inom ett givet område kän-
ner varandra så att man till slut finner alla. Men detta
sätt kan inte användas inom några större områden.
Däremot kan man få reda på hur personer som knar-
kar tänker och tycker om olika saker.

Så finns det självselekterade urval där människor
får anmäla sig själva, vilket oftast innebär att intresse-
rade människor svarar i högre grad, men alla kanske
inte är intresserade. Exemplet om Kiruna tidigare där
människor fick svara på hemsidan blir då ett själv-
selekterat urval. Några undersökningar har kombine-
rat självselekterat urval med kvotvägning, men det
blir de knappast bättre av.

Ett särskilt problem innebär de undersökningar
som påstår att eftersom de har så många i urvalet så
måste det vara representativt. En hyresgästförening
hade svar på en enkät från 10 000 personer vilket na-
turligtvis är många jämfört med slumpmässiga urval
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som vanligtvis omfattar ca 1 000 personer. Men pro-
blemet är att de som svarar ofta skiljer sig från de som
inte svarar och i hyresgästföreningens fall hade man
frågat 100 000 hyresgäster i olika fastighetsbolag och
huvuddelen av de som svarat tillhörde hyresgästföre-
ningen (hyresgästföreningen fick också ett högt betyg
av de svarande). Avgörande är sällan hur många sva-
rande man har utan hur man valt de som ska svara.

Ofta hör vi i radio och tv att de svarande utgör tu-
sen eller femhundra personer. Hur görs ett urval så att
det blir exakt tusen eller femhundra personer? Svaret
är att man ringer eller söker till dess detta jämna tal
uppnås. Dessa undersökningar är oftast aktualitets-
undersökningar som undersöker något som inträffat,
en politiker har nämnt något nytt förslag eller att nå-
got speciellt hänt. Men medierna vill ha svaret snabbt
så inte medborgarna har glömt frågan. Man vill ha
svar inom till exempel tre dagar. Men hur nås ett
slumpmässigt urval på tre dagar? Mängder av män-
niskor är inte hemma varje dag och hur nås då de
människor som mera sannolikt är hemma, och vilka
är det? Det är arbetslösa, hemmafruar (i den mån de
finns kvar), hemmamän och pensionärer. Detta urval
brukar därför (möjligen något politisk inkorrekt) kal-
las soffliggarurval. Hur stort detta problem är tvistar
undersökningsföretag (problemet är litet) om med
forskare (problemet är större).

Hur stora urval?

Hur många personer som ska ingå i urvalet brukar be-
räknas med hjälp av den så kallade statistiska felmar-
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ginalen. När jag från början väljer hur många som
skall vara med i mitt urval så utgår jag från att resul-
tatet ej skall kunna förklaras av en slump. Resone-
manget går ungefär på detta sätt. Om jag ska under-
söka hur stor andel av svenska folket som gillar
Brahms så gör jag först ett antagande om hur stor
skillnad det är mellan de som gillar Brahms och de
som inte gillar Brahms. Om jag tror att skillnaden är
cirka tio procentenheter – hur många personer behö-
ver jag då i mitt urval för att vara säker på att skillna-
den bland de svarande är större än det slumpfel som
felmarginalen visar givet ett visst urval? Felmargina-
len visar till exempel att det slumpmässiga felet vid
1 000 svarspersoner om hälften gillar och andra hälf-
ten ogillar är plus/minus cirka 3 procentenheter (om
skillnaden mellan gillar och ogillar är mindre så blir
också felmarginalen mindre). Om jag då tror att skill-
naden mellan ogillar och gillar är 10 procentenheter
så vågar jag ta ett mindre urval än 1 000 personer och
kan ändå vara säker på att skillnaden är signifikant
(säker och ej beroende av slump). Om jag väljer 1 000
personer så är felmarginalen ca plus/minus 3 procent,
vid 500 personer ca 4 procent och vid 150 personer ca
8 procent. Felmarginalen visar alltså inom vilket inter-
vall det slumpmässiga felet ligger. 

Det är naturligtvis viktigt att veta hur stor felmar-
ginalen är, men den säger ingenting om kvaliteten på
undersökningen som helhet. Den fråga som ställs kan
ju vara hur tokig som helst (när jag drog exemplet för
mina studenter var det ca 30 procent som undrade
vad Brahms var). 
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Däremot är det lätt att se om resultatet av under-
sökningen inte beror av slumpen. En helsida i Expres-
sen i augusti 2001 basunerade ut att ”Majoriteten vill
slopa monopolet”. Det hade gjorts en slumpmässig
undersökning omfattande tusen svenska medborgare.
Svaren visade att 42 procent ville avskaffa spritmono-
polet och 41 procent ville ha det kvar. Felmarginalen
här är cirka 3 procentenheter så 42 procent kan lika
gärna vara 39 som 45 procent och 41 lika gärna 38
som 44 procent. Sedan försökte Expressen göra det
hela mera troligt genom att visa att 42 procent av
kvinnorna ville avskaffa mot 37 procent som inte ville
detta. Här är då felmarginalen cirka 4 procent (efter-
som kvinnorna är hälften eller ca 500) vilket innebär
att 42 procent lika gärna kan vara 38 procent och 37
lika gärna kan vara 41 procent. Expressen hade alltså
inte en aning om var majoriteten fanns.

Ofta används den statistiska felmarginalen som en
kvalitetsmärkning, vilket den alltså inte är, utan den
visar hur stort felet är. Därför är det möjligen under-
hållande, men inte informativt, när man läser en tid-
ningsartikel som kommenterar den senaste väljar-
undersökningen med följande formulering: ”Samtliga
förändringar från förra mätningen ligger inom ramen
för den statistiska felmarginalen, men det är ändå in-
tressant att notera partiet x uppgång”. Nej, slumpen
är aldrig intressant – möjligen är journalistens vilja
det.

Det största problemet med urval är nog bortfallet.
Jag har aldrig varit med om att någon opinionsunder-
sökning inte haft något bortfall. Detta är ett problem
som ökat med tiden. När SOM-undersökningen (som
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är en enkätundersökning vid Göteborgs universitet)
startade på 1980 talet var svarsfrekvensen cirka 70
procent, 2011 var den knappt 60 procent. Telefon-
intervjuer ligger högre liksom personliga intervjuer
(om de finns kvar), medan webb-enkäter har lägre
svarsfrekvens om man som bortfall räknar de som
inte är ”digitala” – annars högre (än så länge). För att
undkomma detta ersätts bortfallet med andra perso-
ner eller så viktas bortfallet (oftast genom kvotväg-
ning som tidigare nämnts). Får man en svarsfrekvens
under 50 procent får man vara försiktig och måste
göra en noggrann bortfallsanalys för att se om de som
svarat motsvarar dem som inte svarat. Sydsvenskan
presenterade en undersökning gällande förtroende för
kommunen Vellinge i samband med invandring. Man
fick cirka 40 procents svarsfrekvens, journalisten blev
nog lite tveksam till undersökningens värde så han
frågade den som gjort undersökningen om detta.
Denne svarade att svarsfrekvensen var bra och vanlig.
Båda delarna är ganska fel och om man betänker att
de cirka 60 procent som inte svarade sannolikt hade
en annan inställning, vilken inte undersöktes, så blir
undersökningen mer än tveksam. Att fråga den som
gjort undersökningen om undersökningen var bra är
väl ungefär lika begåvat som att fråga VOLVOs infor-
mationschef om VOLVO är en bra bil. Det finns obe-
roende personer vid samtliga universitet i Sverige som
kan det här med opinionsundersökningar och de
flesta delar gärna med sig av sina kunskaper.
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Frågor

Att ställa frågor i en undersökning kan knappast lösas
med vetenskap utan är snarare en konst. Svårigheten
är att ställa frågan så att mottagaren av densamma
uppfattar den på samma sätt som jag har avsett, vilket
är vad vi kallar validitet. Det är därför lättare att visa
på hur man inte bör fråga såvida man vill veta vad
mottagaren anser och omvänt hur man bör fråga då
man vill påverka. Valforskare har sedan 1950-talet
diskuterat hur frågan vid opinionsundersökningar
bör utformas för att få reda på hur medborgarna tän-
ker rösta i nästa val, så problemet är inte enkelt. Var-
för det diskuteras är naturligtvis också för att andra
som undersöker samma sak också kontrollerar sina
kollegor. När det annars görs en opinionsundersök-
ning är det vanligaste problemet att resultatet inte kan
jämföras med någon liknande undersökning, varför
frågans validitet blir teoretisk eller möjligen uttryckt
genom ett stort bortfall.

Jag har under åren samlat på mig ett antal frågor
som belyser svårigheten att formulera dem på ett rim-
ligt sätt och försöker här att dela upp svårigheterna
under några olika rubriker. Men som inledning kan
påpekas att det kanske inte är lämpligt att vara oför-
skämd när frågan ställs. Exemplet är två läkare vid
Hälsouniversitetet i Linköping som i en enkät om
självmord frågade: ”Vare sig du har funderat på det
eller inte är vi intresserade av att veta vilka skäl du har
att inte vilja ta livet av dig.”

Det blir naturligtvis en skillnad i frågandet bero-
ende på vilken distributionsform som används. Vid en
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postal enkät (eller en webb-enkät) måste frågorna ut-
formas med stor omsorg så att hela urvalet förstår frå-
gan på samma sätt och kan svara. I en personlig inter-
vju och telefonintervju kan man förklara frågan om
respondenten inte riktigt förstår. Men förklaringen får
då inte vara ledande och måste vara densamma för
varje person som inte förstår och för de som förstått
från början.

Villkorade frågor

Denna typ av frågor har blivit allt vanligare och inne-
bär att frågan inleds med att beskriva det fenomen
som det sedan frågas om. Ett exempel är Motormän-
nens Helnykterhetsförbund fråga gällande alkolås:
”Varje år görs det 5,5 miljoner körningar av rattfylle-
rister i Sverige, det innebär cirka 15 000 rattfylleri-
körningar per dag. Ca 150 människor dör och 1 000
skadas svårt varje år på grund av alkohol i trafiken.
Att använda så kallat ”Alkolås” i bilen är ett sätt att
komma till bukt med detta problem. Skulle du tycka
att det var värt 500 kronor extra för en fabriksny bil
med inbyggt Alkolås?” I pressreleasen presenteras en-
dast själva frågan.

Frågan blir ju om det sker 15 000 rattfyllerikör-
ningar per dag (denna siffra har för övrigt använts av
andra). Vid förfrågan lär siffran härstamma från en
undersökning som gjordes 1982 men som inte går att
återfinna enligt uppgift till författaren. Hur många
som dör och skadas i trafiken på grund av alkohol är
i mycket en definitionsfråga och är 500 kronor för ett
alkolås en rimlig summa? Bilföretagen talar om ca
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30 000 kronor. Men med denna inramning får man
90 procent att hålla med.

Jämför när vi hade folkomröstning om kärnkraft i
Sverige. Vi hade tre alternativ, där 1 och 2 var iden-
tiska men hade olika baksidestext och alternativ 3 inte
innebar nej till kärnkraft utan ingen vidare utbygg-
nad. Dessa baksidestexter tog veckor att utforma.
Man kan fundera på varför inte folkomröstningen en-
dast hade ett ja och ett nej. I Göteborg driver en tid-
ning för närvarande att vi bör ha en omröstning om
en så kallad trängselskatt. Men om tidningen i stället
kallar företeelsen för en miljöavgift, vilket vissa driver,
vad händer då? Om man frågar göteborgarna om vi
ska ha en trängselavgift eller en miljöavgift så lär vi få
helt olika svar. Så vem bestämmer vad vi ska rösta om
och hur alla villkor ska se ut på valsedlarna? 

Begripligheten

Här finns ett antal problem, dels ord som kan vara
svåra att förstå, dels också på annat sätt. I undersök-
ningen ”Utsatthet för etniskt och politiskt relaterat
hot mm, spridning av rasistisk och antirasistisk pro-
paganda samt attityder till demokrati mm bland
skolelever” (denna undersökning från 1997 hävdade
att barn och ungdomar inte kände till förintelsen och
användes av Göran Persson vid hans förintelsekonfe-
rens) ställde man frågan: ”Har Du i skolan känt dig
illa eller orättvist behandlad på grund av Dina Natio-
nella/patriotiska åsikter och av vilka har Du i så fall
blivit behandlad på så sätt?” Vad är Nationella/patri-
otiska åsikter för en 13-åring? Inget att undra på att
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cirka 98 procent svarar nej. En annan fråga i under-
sökningen löd ungefär: brukar du lyssna på ”vänster-
musik”? Vad är vänstermusik för en trettonåring?
Här beror troligen problemet på att äldre frågar och
yngre svarar.

Just detta med att äldre frågar och yngre svarar är
ett ganska vanligt problem, framför allt när man ska
tolka svaren. Ett gott råd är att pröva frågan på en
äldre person och på en yngre. Begrepp byter lätt inne-
börd över tid. I samma undersökning ställdes frågan:
”Att HIV och aids drabbar så många homosexuella
män är nog naturens straff för ett perverst levnads-
sätt”. Vad är ett perverst levnadssätt? Frågan ingick
dessutom i ett index tillsammans med andra frågor i
en indexkonstruktion som benämndes rasismindex,
vad nu en fråga om HIV och aids har med rasism att
göra?

Ett stort antal människor har en annan etnisk och
språklig bakgrund vilket gör frågan om begriplighet
än svårare. Detta har vi märkt i ett antal undersök-
ningar som görs av personer i olika länder samtidigt
och är utformade gemensamt även om begreppen ska
ha samma betydelse i de olika länderna. Jag tänker
bland annat på den europeiska undersökningen om
hur lyckliga människor är i de olika europeiska län-
derna. Danskarna brukar vara lyckligast. Är dans-
karna lyckligast eller betyder vårt ord ”lyckligt” inte
detsamma som det danska begreppet för lycka?

I förslaget till ny grundlag för yttrande- och tryck-
frihet vill kommittén byta ut ”varje svensk medbor-
gare” mot ”var och en”. En student uppvuxen i annat
land frågade mig vad ”var” betydde. Jag gissade och
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svarade att det hade med varje att göra och att ”varje
och en” blev för krångligt. Han påpekade stillsamt
”varför då inte använda ordet alla”? 

Sedan har vi problemet med att människor med
olika bakgrund definierar begreppen olika, till exem-
pel: ”Tillhör dina föräldrar arbetarklassen?” Eller
”Har du vuxit upp i staden eller på landet?” Eller som
Expressen hade i sin undersökning om spritmonopo-
let ”Storstad eller småstad?”. Om jag växt upp i Ta-
numshede vad svarar jag då?

Jag blev av en krönika i tidningen GT uppmärk-
sammad på problemet med begreppet ”fackbok”. Det
gällde Augustpriset och vilka böcker som var nomine-
rade i fackboksklassen. Det föreföll vara böcker som
ej kunde klassas som skönlitteratur. Jag undrar hur
människor svarade i en biblioteksundersökning på
frågan vilken typ av böcker de läste (där fackbok var
en kategori) och hur det sedan tolkades.

Entydiga frågor

Ett vanligt problem är att man har två frågor i en vil-
ket ofta innebär att man inte riktigt vet hur svaren ska
tolkas eller att man kan tolka som man vill. Det se-
naste exemplet jag hörde var ”Har du blivit erbjuden
något jobb som du inte ville ha”. Vad svarar den som
inte har blivit erbjuden något jobb eller den som ville
ha jobbet och hur tolkas svaren? Ett ytterligare pro-
blem här är att människor oftast svarar, men det är
svårt att veta hur de tänkt.

En fråga som den ovan citerad förintelseundersök-
ningen hade löd ”Det talas för mycket om nazism och
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judeutrotning” (man kunde hålla med eller ej). Vad
svarar en som håller med om nazism men ej om jude-
utrotning eller tvärtom?

I fallet med Expressens undersökning av spritmo-
nopolet presenterades frågan i tidningen: ”Tycker du
att Systembolaget ska få behålla sitt monopol eller ska
man avskaffa det?” Du får svara ja, nej eller vet ej.

Härledningar

Så har vi den klassiska propagandatekniken från bi-
beln ” Som Herren säger så säger ock jag…”. En av de
mera berömda formuleringarna i detta sammanhang
är denna: ”Anser du att Olof Palmes förslag om tolv
reaktorer är ett bra förslag?” Vad svarar en social-
demokrat som gillar Palme och avskyr kärnkraft –
och vad svarar en moderat som avskyr Palme men
som gillar kärnkraft?

Men frågor kan härledas på olika sätt till grupper,
företeelser med mera, så att frågan leder svaren i
”rätt” riktning på samma sätt som de villkorade frå-
gorna. I denna kategori kan också räknas positiva och
negativa begrepp som leder tanken till det avsedda
svaret. Vi har ju alla ”nyord” för gamla negativa be-
grepp, till exempel föryngringsyta i stället för kal-
hygge, deponi i stället för soptipp med flera. Här är
det ofta särskilt svårt då det knappast finns objektiva
eller neutrala företeelser eller begrepp. När Göteborg
planerade ett operabygge skulle staten stå för delar av
kostnaderna om göteborgarna var intresserade. För
att undersöka intresset sändes en enkät ut där det frå-
gades om det fanns intresse för ett musikens hus. In-
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tresset visade sig vara särskilt stort bland ungdomar,
som föreslog att man skulle ha rockkonserter och lik-
nande där. Jag undrar hur intresset hade varit om frå-
gan istället gällt ett operahus, vilket det faktiskt blev,
medan rockkonserterna fick äga rum i Slottsskogen.

En särskild kategori i detta sammanhang är män-
niskor som svarar som de antar att man bör svara på
grund av lojalitet eller enligt vad som är politiskt kor-
rekt (det vill säga vad den moraliska majoriteten anser
vara korrekt). Om lärarförbundet går ut med en un-
dersökning där det frågas om ”du anser att din lön är
för hög eller för låg” och sedan presenterar ”En un-
dersökning visar att lärarna har för låg lön” vad hade
Lärarförbundet väntat sig? 

Prestigeladdade frågor

Prestige är ett svårt begrepp på grund av att vad som
är prestige i en grupp kanske inte är det i en annan.
Finkultur är prestigeladdat positivt i vissa grupper och
negativt i andra. Om man ställer frågan om personen
varit på teatern någon gång under året kan det ge lite
olika stora andelar beroende på hur frågan är distri-
buerad. Det finns en viss prestige i frågan, så man kan
få en högre andel om man ställer frågan i enkät eller
telefon jämfört med personlig intervju. Eftersom
större delen av den vuxna publiken anser att man bör
gå på teatern höjer man lätt andelen genom att an-
vända enkät eller telefon. Människor är säkrare i tele-
fon. Vid riskerad upptäckt av lögn kan de alltid lägga
på luren. En lägre andel får man i personlig intervju,
troligen eftersom den som svarar förutser följdfrågan
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”Vad såg du” och inte vill avslöjas som lögnare då den
prestigeförlusten sannolikt är större. 

Andra beteenden som kan vara prestigeladdade i
vissa grupper är alkoholkonsumtion eller sexuella be-
teenden bland till exempel ungdomar. I vissa grupper
är, eller har det varit, prestigefullt att dricka och i an-
dra att inte dricka. Att ha tidig sexdebut är också i de
flesta ungdomsgrupper prestigefullt. Därför är det
viktigt att dessa och liknande opinionsundersök-
ningar valideras med andra typer av undersökningar
så att man drar slutsatser efter ungdomars beteende
och inte deras attityder.

En annan fälla som det är lätt att falla i och som
ligger nära prestigen är att fråga om vanor som man
själv har och som man kanske anser att andra bör ha.
En fråga som kan belysa detta ställdes av personer
knutna till bibliotek. ”Hur många skönlitterära
böcker läser du i månaden?” Jag tänkte på denna
fråga när jag läste att ”den nakne kocken” i tv med-
delade att han endast läst delar av en bok i hela sitt liv.
Han förklarade det med att han var dyslektiker, men
han kände sig tvungen att förklara det. Hur många
människor läser minst en skönlitterär bok i månaden?
Troligen färre än de som svarar att de gör just det.
Frågan bör nog inte förutsätta att människor gör nå-
got bara för att undersökaren själv gör det.

Detta är något som också personer vid universite-
ten bör tänka på. Högutbildade (som de flesta inom
universiteten borde räknas som) har lätt för att an-
vända såväl begrepp som vanor som inte andra med
lägre utbildning använder eller gör. 
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I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att
det inte bör förutsättas att människor känner till ett
fenomen när de ska bedöma detta. Som exempel kan
vi ta en undersökning som redogjordes för i en nyhets-
sändning i tv. Frågan löd: ”Anser du att avtalet givit
tillräckligt åt de lågavlönade”. Om personen inte vis-
ste hur mycket de fick så blir svaret mera av ett atti-
tydsvar – antingen får de lågavlönade alltid för lite
eller också får de lågavlönade alltid för mycket – vil-
ket inte är ett svar på frågan. Problemet är här som vid
många andra frågor att människor svarar även på
konstiga frågor. Det går alltså inte att förutsätta kun-
skaper om dessa inte ingår i frågan eller kunskapen
inte har kontrollerats. Samtidigt är det ett särskilt pro-
blem med kunskapsfrågor. Det är naturligtvis me-
ningslöst att i en enkät ha med kunskapsfrågor efter-
som den svarande kan slå upp svaret. Däremot kan
man ha kunskapsfrågor i en telefonintervju (även om
många lägger på luren då de inte kan) men frågan får
då inte vara av typen ”Kan du” – ja eller nej. Särskilt
män har en benägenhet att svara ja även om de inte
kan, medan kvinnor har lättare att svara att de inte
kan. Det kan vara pinsamt att kontrollera svaret.

Jämförelser

Att göra jämförelser är problematiskt på minst två
sätt. Dels att i frågan göra jämförelser, dels att jäm-
föra resultatet. När det i frågan gör jämförelser måste
man veta att intervjupersonen kan göra jämförelsen,
det vill säga känner till alternativen. I en undersök-
ning i Göteborg ställdes frågan: ”Anser du att GP:s le-
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dare är bättre än Arbetets?” Men tanke på att GP sä-
kert hade tio gången så många läsare, och dubbelläs-
ningen inte var särskilt utbredd, ansågs GP:s ledare
vara bättre – sannolikt eftersom de flesta inte läst Ar-
betets. Här är också problemet att människor svarar;
konstigt frågat konstigt svarat.

Det andra problemet är när undersökaren jämför
en undersöknings resultat med andra samtida under-
sökningar eller tidigare undersökningar. Eller när det
inte finns några jämförelser. Det första problemet med
andra undersökningar är att veta hur dessa undersök-
ningar gjorts och att de gjorts på samma sätt som den
aktuella, samt att inte det skett några förändringar i
verkligheten som gör jämförelsen meningslös. Om det
konstaterade antalet rattfyllerikörningar per dag
1982 var 15 000 – vad är det som säger att det är lika
många idag 30 år senare? Ibland hävdar den som gjort
en undersökning att ”flera amerikanska undersök-
ningar har visat samma sak”. Jag tror aldrig att jag
hört, sett eller läst någon journalist som ställt följdfrå-
gan: ”vilka undersökningar?”. 

Ett av de stora problemen med opinionsundersök-
ningar är att de oftast görs vid ett tillfälle. När resul-
taten sedan tolkas är det lätt att leda läsarens/titta-
rens/lyssnarens tankar i bestämd riktning. Genom att
till exempel hävda att 13 procent (av flickor som
druckit alkohol i sjunde klass) är en hög siffra så kan
det naturligtvis vara så. Men det kan bara vara en hög
siffra jämfört med en låg siffra och vilken är den? Vad
jämför man med? Men vi som tar del av undersök-
ningen har säkert en jämförelse i huvudet, tidigare un-
dersökning, andra platser, andra grupper och tänker
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att det är mycket. Och i någon mening är väl 13 pro-
cent mycket i förhållande till 0 till exempel. Annars är
det mycket vanligt att man numera använder formu-
leringen ”men mörkertalet är stort” när den faktiska
siffran enligt undersökaren inte är tillräckligt stor.
Frågan i detta sammanhang blir: ”stort” i jämförelse
med vad? Och hur vet man att mörkertalet är stort?
Visste man det så kunde man meddela hur stort det är
eller åtminstone hur stort man tror att det är och var-
för man tror det. 

Tolkning

När det sedan gäller att tolka svaren så hänger tolk-
ningen naturligtvis ihop med frågan men också med
vilka svarsalternativ som ges. Det brukar talas om
olika skalor. Det finns en dikotom skala med svaren ja
och nej, det finns en tregradig skala med alternativen
ja, tveksam och nej eller en fyrgradig skala med möj-
ligheterna mycket bra, ganska bra, ganska dåligt och
mycket dåligt. Denna skala kan också göras om till
femgradig genom att som mittalternativ ha varken/el-
ler. Man kan också ha skalor från 0 till tio eller noll
till hundra. Men här är det ganska vanligt att man har
ickesymmetriska skalor, det vill säga med olika många
positiva och negativa alternativ. En symmetrisk skala
är en skala som har lika många positiva som negativa
svarsalternativ och den vanligaste är väl ”Mycket bra,
ganska bra, varken eller, ganska dåligt och mycket då-
ligt.” Det är när skalan inte är symmetrisk som man
bör man bli misstänksam. Ett exempel är när Arbets-
förmedlingen undersökte deltagarna i Fas 3. En av de
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frågor som ställdes löd: ”Tror du att arbetsuppgif-
terna skulle blivit gjorda om du inte hade gjort dem?”
Svarsalternativen var Ja, helt, Ja, delvis och Nej. Hur
skulle svarsfördelningen sett ut och hur skulle det tol-
kats om alternativet hade varit Ja, helt, Nej, knappast
och Nej, absolut inte? Varför väljer Arbetsförmed-
lingen två positiva alternativ och endast ett negativt?
Detta kan jämföras med Länsförsäkringar som bru-
kar fråga: ”Hur orolig är du för att din bil skall bli
stulen?” Svarsalternativen är mycket orolig, ganska
orolig och inte alls orolig. Det är kanske inte så kon-
stigt att ett försäkringsbolag utesluter alternativet
”inte särskilt orolig” och man kan undra om inte den
som inte alls är orolig i själva verket vill att bilen ska
bli stulen.

Ett annat problem är mittalternativ som ”varken/
eller”, ”tveksam” eller liknande. I en undersökning
hävdade Folkhälsoinstitutet att en majoritet av svensk-
arna var emot en sänkning av alkoholskatten. I under-
sökningen hade man ett påstående där de svarande
fick fem alternativ. Påståendet löd: Det vore bra om
alkoholskatten sänktes. Svarsalternativen och ande-
larna var Helt riktigt (23 procent), I stort sett riktigt
(25 procent), Tveksam (29 procent), I stort sett felak-
tigt (8 procent) och Helt felaktigt (15 procent). Helt
riktigt och I stort sett riktigt får alltså 48 procent och
I stort sett felaktigt och Helt felaktigt får 23 procent.
Hur kan då Folkhälsoinstitutet hävda att majoriteten
är emot en sänkning? Jo, genom att räkna in de tvek-
samma bland dem som ansåg att påståendet var felak-
tigt eftersom det då blir 52 procent. Men hur kan de
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tveksamma anses tillhöra de som svarat felaktigt? En-
dast Folkhälsoinstitutet har svaret.

Det kan också ibland vara svårt att skilja på andel
och antal. I Göteborgs-Posten kunde vi läsa: ”Politi-
ker känner sig hotade – fler drabbade nu än för tre år
sedan”. Tidningen hade 2003 frågat landets samtliga
kommunstyrelseordföranden och frågat om de hotats
de senaste åren. 74 personer eller 35 procent av de
svarande svarade att de hade hotats. Dessa siffror
jämfördes med en liknande undersökning som tid-
ningen genomfört år 2000. Då, tre år tidigare, hade
60 personer eller 44 procent svarat att de hotats. I un-
dersökningen 2000 hade 124 personer svarat medan i
undersökningen 2003 169 personer hade svarat. Att
de som hotats hade stigit från 60 till 74 berodde alltså
på att det var fler personer som deltagit i undersök-
ningen. Däremot hade andelen som hotats sjunkit
från 44 till 35 procent; färre hade hotats om vi talar i
representativa termer. 

Avslutningsvis vill jag gärna visa på en undersök-
ning som verkligen innehåller tolkningar. Den 15 ja-
nuari 2001 kunde man på Dagens Nyheters förstasida
läsa ”Unga mest negativa till Attac” och som under-
rubrik ”starkast stöd hos män i åldersgruppen 50–64
år visar nya undersökningar”. I artikeln kunde vi läsa:
”Enligt en Sifo, beställd av TCO är varannan man i
gruppen 50–64 år positivt inställd till Attac. Ungdo-
mar i åldersgruppen 15–29 år är mest skeptiska till or-
ganisationen”. I pressreleasen som låg till grund för
artikeln uppgavs att ”Ungdomar i åldrarna 15–29 år
var i högre grad än andra tillfrågade tveksamma till
Attac.”
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Artikeln och pressreleasen var mycket märklig, inte
minst begreppen mest negativa, skeptiska, och tvek-
samma. Hur var frågan ställd och hur såg fördel-
ningen ut? Frågan som ställdes löd: ”Vilken är din in-
ställning till ’Attac’? Är den mycket positiv, något po-
sitiv, något negativ eller mycket negativ?” Resultatet
av svaren framgår i tabellen som hämtats hos Sifo, allt
i procent.

”Unga mest negativa”? Nej, negativa bland unga är
22 procent, bland 30–49 åringar 30 procent, bland
50–64 åringar 36 procent och bland de äldsta 31 pro-
cent. Att de unga skulle vara mer tveksamma är troli-
gen inte heller sant, det är de äldsta. Av min samman-
räkning framgår att de positiva minus de negativa ger
en bild som är mera förutsägbar: de unga är mest po-
sitiva och de äldsta mest negativa. Men jag tror knap-
past att den slutsatsen skulle hamna på första sidan
ens i DN. Anmärkningsvärt är dock att DN ofta, på
samma sätt som i detta fall, citeras både här och där.

Det är också bäst att inte falla in i undersökarens
tolkning, som ofta är ledande. Om ett resultat är stort
eller litet måste man fråga, i förhållande till vad? Om
resultatet är överraskande, för vem? Om resultaten är

15–29 år 30–49 år 50–64 år 65– år

Mycket negativ 5 7 8 15

Något negativ 17 24 28 16

Något positiv 35 39 34 23

Mycket positiv 7 10 8 7

Tveksam/vet ej 36 20 22 39

Min Sammanställning
Positiv – negativ +20 +18 +6 –1
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allvarliga, på vilket sätt? Det finns många sätt att an-
vända adjektiv och adverb på.

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på och vem kan man skylla på?
Först måste vi inse att de flesta opinionsundersök-
ningar som presenteras är korrekta – annars vore vi
nog illa ute. Det är också så att alla undersökningar
inte presenteras på nyhetsplats. Ofta är debattartiklar
i tidningarna baserade på undersökningar, vilka kan
vara helt korrekta men tolkade av debattörerna på ett
icke helt neutralt sätt. När det gäller den infekterade
frågan om att köra bil med dubbar i däcken eller ej så
kunde vi nyligen läsa i en debattartikel skriven av två
moderata riksdagsmän att ”en undersökning från
Trafikverket visar att det är 40 procent större risk att
omkomma i en trafikolycka med dubbfria däck jäm-
fört med om man kör med dubbade däck”. Vad riks-
dagsmännen inte skrev men som framgick av rappor-
ten var att det inte gällde bilar med antisladdsystem,
vid is och snö-väglag, ej kontrollerat för däck (blank-
slitna sommardäck med mera). Undersökningen är
det inget fel på men när riksdagsmän ska tolka så blir
det ofta i enlighet vad de från början tycker.

I viss mån kan man skylla på journalisterna som
presenterar olika undersökningar utan att tillräckligt
kontrollera dem. Men har de tillräckliga resurser att
kontrollera? Artiklarna måste skrivas och tidningen
eller radio/tv-programmen måste fyllas. Det tar tid att
kontrollera och tid är inte bara en bristvara på våra
redaktioner utan också i hela samhället. Allt ska gå
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snabbt och bristande kvalitet är det vi får stå ut med.
Det kan dessutom vara svårt att se igenom olika be-
räkningar (som ofta är onödiga och förvirrande) för
att bedöma om slutsatserna är rimliga. Vissa resultat
av undersökningar är dessutom mera spännande än
andra och man vill ju ha många läsare, tittare och
lyssnare. Som en chef för ett nyhetsprogram på tv ut-
tryckte saken: ”man kan ju se inslaget som en spa-
ning” (undersökningen om Familjelivs unga mam-
mor).

Ett nytt problem

På senare tid har ett nytt eller nygammalt fenomen
uppstått som har med generalisering att göra. Allt of-
tare får vi höra vad svenska folket tycker genom att
det ”rasar” på facebook eller att det är ”uppror” på
twitter. Hur många är det egentligen som rasar eller
gör uppror? Detta fenomen påminner starkt om när
man förr hade insändarstormar i tidningarna. En in-
sändarstorm var väl på den tiden fem till tio insändare
som tyckte samma sak. Det är naturligtvis såväl på
facebook och twitter ett mycket litet antal och om
man i en representativ undersökning skulle hävda att
en halv procent av svenska folket tyckte det ena eller
andra skulle man rycka på axlarna. Vad som kanske
är allvarligare är att de som får sin röst hörd på detta
sätt i gammelmedierna i huvudsak är journalister eller
personer som hörs i andra medier och som fungerar
som ”påtryckare” eller lobbyister. Men detta problem
kommer nog att på samma sätt som insändarna att
försvinna med ett generat leende.
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En lathund när du granskar och när du 
undersöker
Vem står bakom undersökningen?

Då menar jag inte vilket företag som distribuerat frå-
gorna utan vem eller vilka som vill ha undersökningen
gjord och som formulerat frågorna.

Varför är undersökningen gjord?

Fundera på varför undersökningen är gjord och var-
för beställaren vill att den ska publiceras. Fråga gärna
de som ligger bakom, det kan alltid vara intressant att
höra deras förklaringar.

När du själv gör en undersökning, fundera noga på
vilket problem som du vill lösa. Vill du veta, varför?
Vill du påverka? Försök sedan formulera problemet
så att det blir mätbart med klart definierade begrepp.

Vilka ingår i undersökningen?

Är undersökningen representativ eller ej och vilken är
populationen? Hur är urvalet draget och hur stort är
bortfallet? Tänk också på felmarginalen.

Vilken population vill du generalisera till? Om du
klart definierar populationen blir det lättare att dra
urvalet. Det är bättre att snäva in populationen än att
ha den så vid att urvalet blir sämre.
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Hur är frågorna ställda?

Är frågorna begripliga? Mäter de attityder eller kun-
skaper? Har man försökt att styra svaren genom fråge-
konstruktionen eller svarsalternativen? Hur skulle du
själv svara?

När du bestämt dina frågor testa dem på vänner, ar-
betskamrater med flera. Ta med så olika människor
som möjligt unga, gamla, män, kvinnor och så vidare.

Hur är frågorna distribuerade?

Spelar det någon roll om frågorna distribueras per-
sonligen, via postal enkät eller webbenkät eller tele-
fon?

Distributionsformen bestäms oftast av ekonomin,
men tänk på att alla ska kunna nås och att alla får
samma fråga, även när du förklarar frågan. Det är
svårt att vid personlig intervju eller i telefon förklara
så att man inte styr den tillfrågade.

Hur är resultaten presenterade och tolkade?

Vad visar alla dessa snygga diagram och kurvor? Var-
för har man valt att presentera på detta sätt? En snygg
form kan dölja mycket tveksamt innehåll. Skulle du
tolka resultaten på samma sätt?

Om du utgår från en tabell med siffror se till att siff-
rorna visar detsamma även om du presenterar dem i
form av diagram, kurvor och liknande. 
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Marie Demker

Statistik, journalistik och 
makt

De senaste decenniernas framsteg inom opinions-
forskningen har givit medier och journalister möjlig-
het att allt oftare och med allt större variation skapa
nyheter på basis av olika opinionsundersökningar.
Med hjälp av allt mer avancerade statistiska analys-
verktyg, nätbaserade undersökningsmetoder och en
hisnande hög svensk nätnärvaro blir en allt större an-
del av befolkningen och allt fler frågor tillgängliga för
analys och kommentarer. 

Granskningar och undersökningar med statistiskt
eller kvantitativt material är skenbart lättfattligt samt
enkelt att illustrera och fyller därför mediernas
ökande behov av snabba och unika nyheter. Men
okunnigheten kring statistisk metod, opinionsforsk-
ningens fällor och skillnaden mellan forskningsarbete,
partsinlagor och skojiga läsarstimulerande klick-
övningar skapar falska bilder av vårt samhälle, och
ibland rena osanningar. 

Opinionsforskningens A och O är hur data samlas
in. Därefter kommer frågan om möjligheterna för
analys och vilka slutsatser som är rimliga att dra. Ett
av de första och nödvändiga momenten inom veten-
skaplig metodologi är att lära sig vad man kan an-
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vända olika metoder till och vilka slutsatser man kan
dra av dem. Nästa moment innebär att lära sig att
kontrollera för (alltså väga in) teoretiskt och empi-
riskt konkurrerande men rimliga förklaringar till det
resultat man fått. Utan djupare kunskap inom dessa
områden blir det så här:

Exempel 1: Brottslighet bland invandrare

Vi måste tala om brottsligheten bland invandrare
(Neuding, 2010). Det är sedan länge känt att utlands-
födda är överrepresenterade i brottsstatistiken jäm-
fört med befolkningen som helhet. På Svenska Dag-
bladets ledarsida ansåg kolumnisten Paulina Neuding
att den överrepresentationen måste debatteras. Men
varför är det just denna överrepresentation som poli-
tiken ska ta fasta på? Varför inte den stora överrepre-
sentationen av fattiga eller missbrukare? Skulle inte
det ge ”mer för pengarna”? Här faller Neuding för
frestelsen att eftersom vi här har en undersökning som
visar på något som avviker så är det just denna av-
vikelse vi bör diskutera. Det faktum att någon har kate-
goriserat och mätt blir alltså argumentet för vilka fe-
nomen inom kriminalpolitiken som bör leda till poli-
tiska åtgärder. Undersökningen tenderar att ge legiti-
mitet åt en på förhand redan intagen ståndpunkt. Den
avgörande frågan är om överrepresentationen är teo-
retiskt relevant – alltså om det finns anledning att tro
att just denna egenskap hos den kriminelle/-a är orsak
till brottsligheten (och med orsak menas kausalt sam-
band). Teorier om kriminalitet pekar istället i allmän-
het på fattigdom, marginalisering och psykisk sjuk-
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dom som förklaring till brottslighet. Allt detta är van-
ligare bland personer som invandrat än bland dem
som är födda in i den gemenskap där de sedan till-
bringar sina liv. Fokus bör således snarare läggas på
den stora överrepresentation av marginaliserade grup-
per som återfinns i brottstatistiken. 

Också förståelse för i vilket syfte en undersökning
är gjord är väsentlig för att tolka och förstå resultaten.
Det är inte så enkelt som att ett procenttal är det-
samma som en nyhet, särskilt inte när det inte finns
tillstymmelse till jämförelsematerial. När detta falle-
rar blir det så här:

Exempel 2: Sjukvårdspersonal lägger skuld på 
misshandlade kvinnor

En tredjedel av sjukvårdspersonalen anser att det är
kvinnans eget fel om hon blir slagen av sin partner.
Den 17 december 2011 granskade P1-programmet
Medierna denna nyhet från Ekot, som samma vecka
hävdat att en tredjedel av personalen på Södersjuk-
husets akutmottagning skulle anse att det är kvinnans
eget fel om hon blir misshandlad (Medierna, 2011). 

Bortsett från att 28 procent som är den andel Ekot
uppger aldrig är detsamma som en tredjedel är nyhe-
ten ingen rimlig tolkning av undersökningen. Den ak-
tuella forskaren har dock själv lyft fram procentsatser
från undersökningen på ett sätt som kan ge sken av att
de kan användas på det sätt som Ekot gör (dock ej tol-
kas så som Ekot gör). Eftersom inga jämförelser görs
med andra sjukhus, landsting, länder eller typer av be-
dömningar är det omöjligt att avgöra huruvida 28
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procent är mycket eller litet, eller väntat. Undersök-
ningen hade inte heller det syftet.

I den vetenskapliga artikel (Lawoko m fl, 2011)
som undersökningen från Södersjukhuset gett upphov
till är syftet att undersöka och förklara kvaliteten i
vård och omsorg vid partnervåld, nämligen viljan och
förmågan hos sjukvårdspersonal att ”screena” (det
vill säga fråga alla) patienter för partnervåld. Ett av
artikelns resultat är att föreställningar av typen
”blame-the-victim” inte har något som helst samband
med villigheten och intresset av att fråga och disku-
tera om kvinnan (eller i förekommande fall mannen)
utsatts för våld från partnerns sida. Istället är det kön,
utbildningsnivå och profession som är avgörande. Det
resultatet understryker att Ekots vinkling och viljan
att lyfta fram enskilda procentnivåer ledde helt fel.

Journalister behöver kunskap

Det är inte fel att debattörer och politiska aktörer an-
vänder sig av statistiska verktyg eller opinionsunder-
sökningar för att stärka sin sak. Men det blir väldigt
genomskinligt – och fel – om man påstår att en under-
målig undersökning, eller felaktigt dragna slutsatser,
är vad som lett fram till själva ståndpunkten. Nästan
alla de i vetenskapen centrala frågorna om reliabilitet
(teknisk precision och tillförlitlighet) och validitet
(tillförlitlighet i relation till verkligheten) försvinner i
nyhetsrapporteringen. Självklart är det svårt att redo-
göra för tekniska och ibland filosofiskt grundade pro-
blematiseringar av undersökningsresultat. Men just
därför är det så viktigt att journalisterna själva har de
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här övergripande kunskaperna, det kommer nämligen
att prägla deras skrivande och rapporterande. Journa-
listiken har ju egna starka verktyg i form av berät-
tande, granskningar och reportage och bör inte för-
falla till snabb och billig rapportering av genomsnitt
eller procentandelar. 

Demokrati och statistik

Vi bör också fråga oss hur demokrati och opinions-
undersökningar hänger samman. Ibland kan man få
för sig att demokrati i Sverige är detsamma som att
tycka samma sak som 51 procent tycker ska vara
norm. Ofta ser vi nyhetsjournalistik som handlar om
att x procent är emot projekt y, eller att allt fler nu är
negativa till z. Men i Sverige har under årens lopp ge-
nomförts en mängd lagar och reformer som inte alls
hade stöd av en majoritet av Sveriges befolkning. Mot
bakgrund av modern forskning vet att vi att de allra
flesta människor helst undviker obehag och inte är
särskilt benägna att ta en risk för att få en möjlig vinst.
Ett samhälle som baserades på opinionsundersök-
ningar blir därför knappast ett samhälle som utveck-
las. I nästan alla fall har dessa lagar och förordningar
kommit att accepteras, ja, i många fall omfamnas, av
svenska folket när de väl har genomförts. 

Vem vet om sambeskattningen upphört, om det
byggts någon tunnelbana i Stockholm, om barnaga
förbjudits eller om homosexuella fått adoptera barn
om opinionsläget varit det som skulle bestämma? Bil-
den av demokratin som den förmedlas i opinionsjour-
nalistiken är ofta enfaldig och påtagligt populistisk.
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Förståelsen för den representativa demokratin, de
motiv som finns bakom de ordningar som bygger upp
våra demokratiska institutioner och deras möjligheter
och begränsningar är liten. Det är ”vi mot dom” och
fokus på enstaka beslut snarare än på övergripande
ideologiska aspekter eller samhällsförändringar.

Mer process – mindre procent

De återkommande valen i vårt land innebär att folket
väljer sina representanter, vi har alltså inte direkt-
demokrati. Dessa representanter förutsätts presentera
politiska förslag och visioner för hur samhället bör ut-
vecklas. På grundval av dessa röstar medborgaren.
Naturligtvis kan en enskild medborgare ha synpunk-
ter på de reformer som sedan genomförs, eller de be-
slut som fattas, men grundvalen för demokratin är
inte att hela folket hela tiden ska tycka exakt som be-
slutsfattarna. Grundvalen är istället att folket kan av-
sätta politiker de inte är nöjda med, kan påverka po-
litiken via partier och andra organisationer, samt att
acceptera att med jämna mellanrum kommer besluten
att gå den enskilde emot. Demokratins grundläggande
minoritetsskydd borgar för att mänskliga rättigheter
och den enskildes integritet upprätthålls. Det är dessa
processer som bör stå i fokus för granskningen (vilket
de ofta också gör) och inte huruvida det finns en
befolkningsmajoritet för eller emot tunnelbana till
Nacka eller hur många som använder RUT-avdrag.

Min oro är att för få journalister ägnar sig åt att
undersöka implementering och konsekvenser av de
faktiska besluten i termer av resursfördelning och

Rakna-med-nyheter_inlaga_tryck-110x180.pdf   66 2013-04-02   11:53:01



Statistik, journalistik och makt | 67

samhällsekonomi. När detta ändå görs så blir det of-
tast som enskilda människoöden, den egna plånboken
eller det egna hushållet. I de få fall man talar om ge-
nerella konsekvenser blir nivån abstrakt och svår att
förstå politiskt. För att ta ett exempel, antingen talar
vi om ensamma mamman i stadsdelen Bergsjön som
blivit utförsäkrad eller så talar vi om att den nedre de-
cilen (tiondelen) av inkomsterna fått sämre ekonomi
medan nio deciler fått det bättre. Båda vinklarna är
vanliga (och legitima) men missar att se kopplingen
mellan övergripande politiska beslut och enskilda
människors förutsättningar. 

Vi behöver journalister som har både fackkunska-
per inom politik och ekonomi samt ett patos för den
enskilda människan. Och som inte väjer för komplice-
rade samband och grådaskiga verkligheter. På vilka
politiska, ekonomiska och ideologiska grunder fatta-
des de beslut som nu drabbat mamman i Bergsjön? På
vilket sätt har mamman i Bergsjön möjlighet att ut-
kräva ansvar för de beslut som berör henne och hen-
nes medsystrar? Vilka är de mekanismer som leder till
att just den här personen blir berörd av just det här be-
slutet?

Opinionsforskningen, alltså den verksamhet som
använder sig av individdata och statistiska analys-
verktyg för att beskriva, förstå och förklara vår sam-
hällsutveckling, är under ständig utveckling. Svensk
forskning inom området är internationellt framstå-
ende. Historiskt har två vetenskapliga skolbildningar
– Uppsalasociologin och den amerikanskt influerade
göteborgska valundersökningsvetenskapen – stått
mot varandra. Idag är det den amerikanska inspire-

Rakna-med-nyheter_inlaga_tryck-110x180.pdf   67 2013-04-02   11:53:01



68 | Marie Demker

rade (men faktiskt ursprungligen europeiska) forsk-
ningsmetoden som vunnit mark. Under tidigt 1900-
tal inspirerade tysk sociologi starkt det som kom att
bli den amerikanska opinionsforskningen, och efter
andra världskriget är det bland annat i Skandinavien
och Holland som utvecklingen idag går snabbast.

SOM-institutets styrka

I vetenskapsteoretikern Christopher Kullenbergs av-
handling (Kullenberg, 2012) analyseras hur SOM-
institutet vid Göteborgs universitet blivit ett flagg-
skepp för den forskningsansats som idag är norme-
rande. Förklaringen till skapandet av SOM-institutet
och den uppdragna rågången till opinionsbranschen
kan sökas i en debatt i mitten av 1980-talet om opini-
onsundersökningarnas tillförlitlighet. När ett av de
största undersökningsföretagen helt misslyckades med
att förutsäga valutgången 1985 blev det enligt Kullen-
berg starten till tanken på vetenskapliga storskaliga
undersökningar av svensk opinion, vid sidan av de val-
undersökningarna som genomförts sedan 1954.
SOM-institutet – som i sin begynnelse var ett samar-
bete mellan tre institutioner och bestod av en handfull
forskare – var runt millennieskiftet på väg att etablera
sig som bärare av det auktoritativa studiet av svensk
opinion och mentalitet. 

Under flera år på 1990-talet kritiserade forskare
i gruppen kring SOM-undersökningarna opinions-
branschen och pekade på överdrifter och felaktigheter
i andra undersökningar som genomförts i svensk sam-
hällsvetenskap. SOM-institutet blev därmed vad Kul-
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lenberg kallar ett beräkningscentrum. Det är där man
gör de legitima undersökningarna, det är där man har
skicklighet och kunskap nog att genomföra beräk-
ningar och analyser som går på djupet. 

De resultat som kommer ut från SOM-institutet
uppfattas som vetenskap eftersom de produceras på
ett legitimt sätt och sker inom en vetenskaplig ram.
Förklaringen till den ställningen är att SOM-institutet
lutar sig mot långa trender, lång erfarenhet av massda-
taundersökningar och även en tradition av akademisk
självreflektion och internkritik som borgat för att
brister i undersökningen ådagaläggs och rättas till. Ett
stort antal vetenskapliga duster där SOM-forskarna
avgått med segern är en fjäder i hatten, liksom förmå-
gan att hålla sig á jour med den senaste och moder-
naste utvecklingen inom det egna metodfältet. Allt
detta tillsammans utgör basen för att SOM-institutet
institutionaliseras till avancerad vetenskap som ska-
par indikatorer på normer, beteende och värden i den
stora världen utanför.

Men statistiska analyser innebär tolkning av data,
urval av data och val av frågeställningar. Varje resul-
tat är en produkt av en tolkning och gör inte anspråk
på att vara hela sanningen. En oberoende akademisk
forskning har ett ansvar för att öppet ifrågasätta och
problematisera sina egna resultat, något som aldrig
avkrävs opinionsundersökningsföretagen. Inom uni-
versiteten sker också forskning avseende opinions-
bildning inom ramen för ett vetenskapligt paradigm
som har sanningssökande som högsta norm. Något
som borgar för att obekväma sanningar också kom-
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mer fram. Inom dessa ramar diskuteras ständigt val av
kategorier, frågor och metoder. 

Statistik och makt

Vad journalistiken kunde vara mer uppmärksam på är
hur val av kategorier reproducerar rådande maktför-
hållanden, hur fixering vid mätbarhet får mer diffusa
frågor att hamna i den politiska bakgrunden och hur
politiska förslag pressas fram mot bakgrund av par-
tiska – eller bara felaktiga – undersökningar. 

Låt mig ge exempel på frågor som kunde ställas
och besvaras genom journalistiskt arbete: Varför är
Sverige ett av få länder som kategoriserar sina invå-
nare efter var deras föräldrar är födda och inte bara
efter medborgarskap? Varför får svenska skolbarn allt
fler nationella prov och allt fler betyg trots att ingen
forskning tyder på att detta höjer kunskapsnivån?
Hur gick det till när en vantolkad attitydundersök-
ning bland skolelever 1997 lades till grund för en sär-
skild upplysningskampanj kring förintelsen? 

Referenser

Kullenberg, Christopher (2012). The Quantification 
of Society. A Study of a Swedish Research Institute 
and Survey-Based Social Science. Göteborg: Insti-
tutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, 
Göteborgs universitet (Akad avh). https://gu-
pea.ub.gu.se/handle/2077/28807 

Lawoko, Stephen, Sanz, Sören, Hellström, Lotti och 
Castren, Maaret (2011). Screening for Intimate 
Partner Violence against Women in Healthcare 

Rakna-med-nyheter_inlaga_tryck-110x180.pdf   70 2013-04-02   11:53:01



Statistik, journalistik och makt | 71

Sweden: Prevalence and Determinants, ISRN 
Nursing, vol. 2011, Article ID 510692, 
doi:10.5402/2011/510692.

Medierna (2011). ”Kvinnoskuld och anka på dekis”, 
Medierna 17 december, nedladdad från http://sve-
rigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid= 
2795&grupp=9346&artikel=4862070 

Neuding, Paulina (2010). ”Åkesson tjänar på att an-
dra duckar”, Svenska Dagbladet 14 april, nedlad-
dad från http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/
akesson-tjanar-pa-att-andra-duckar_4550601.svd

Rakna-med-nyheter_inlaga_tryck-110x180.pdf   71 2013-04-02   11:53:01



72 | Marie Demker

Rakna-med-nyheter_inlaga_tryck-110x180.pdf   72 2013-04-02   11:53:01



T v Krogh, red (2013): Räkna med nyheter. Stockholm: Sim(o) | 73

Jesper Strömbäck

Varför alla dessa 
opinionsundersökningar?
En analys av mediernas användning av 
opinionsundersökningar*

Under valrörelser och politiskt intensiva skeden går
det sällan många dagar mellan det att något nyhets-
medium publicerar eller diskuterar resultaten av nå-
gon aktuell opinionsundersökning. Det gäller inte
bara i Sverige, utan tycks gälla i de flesta etablerade
demokratier. Visserligen finns det brist på forskning
som över tid eller mellan länder jämför hur ofta medi-
erna publicerar resultat av opinionsmätningar, men
forskning från ett brett urval länder visar ändå att det
är mycket vanligt (Brettschneider, 2008; Holtz-Bacha
& Strömbäck, 2012; Peterson, 2008). Det gäller sär-
skilt under valrörelser. 

I exempelvis Tyskland ökade antalet artiklar om
opinionsundersökningar i ett urval dagstidningar från
65 inför valet 1980 till 651 inför valet 1994 (Brettsch-
neider, 1997, 2008). I Sverige ökade antalet artiklar
och inslag om opinionsundersökningar i de viktigaste

* Kapitlet bygger på författarens introduktionskapitel till boken ”Opinion
Polls and the Media. Reflecting and Shaping Public Opinion” (Holtz-
Bacha & Strömbäck, 2012).
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nationella nyhetsprogrammen och tidningarna från
98 under valrörelsen 1998 till 121 under valrörelsen
2010 (Strömbäck, 2009a, 2009b; Strömbäck, 2012).
I Israel ökade antalet artiklar om opinionsundersök-
ningar i 15 utvalda dagstidningar från 16 inför valet
1969 till 409 inför valet 1988 (Weimann, 1990; se
även Sheafer, Weimann Tsfati, 2008). I USA ökade an-
talet publicerade opinionsundersökningar från 27
inför valet 1984 till 245 inför valet 2000 (Traugott,
2005), medan antalet valundersökningar som medi-
erna själva stod bakom närmast tredubblades mellan
1976 och 1988 (Ladd & Benson, 1992). 

Det är inte bara vanligt att medierna redovisar opi-
nionsundersökningar. Det är också vanligt – och tycks
ha blivit vanligare – att medierna i mer eller mindre
vaga ordalag refererar till vad ospecificerade ”opini-
onsundersökningar” visar eller vad ”opinionen”
anser (Frankovic, 2005; se också Strömbäck, 2008,
2009a). 

Det råder med andra ord inget tvivel om att medi-
erna i etablerade demokratier visar ett mycket stort
intresse för opinionsundersökningar. Många skulle
också hävda att mediernas intresse för opinionsunder-
sökningar är för stort. Exempelvis har Weimann
(1990) kallat det en fixering, medan Patterson (2005)
har hävdat att mediernas intresse för opinionsmät-
ningar är ”oresonligt stort”. 

Kvantitet vs kvalitet

Frågan om mediernas bevakning av opinionsunder-
sökningar handlar dock inte bara om kvantitet. Den
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handlar också om kvalitet, det vill säga om hur medi-
erna använder sig av opinionsundersökningar. 

Opinionsundersökningar må vara den bästa metod
vi känner till för att undersöka vad människor i all-
mänhet har för åsikter i olika frågor, men det är långt-
ifrån en perfekt metod. Det finns opinionsundersök-
ningar som är mycket väl genomförda, men det finns
också opinionsundersökningar vars kvalitet brister.
Det kan exempelvis handla om att frågorna eller svars-
alternativen är dåligt formulerade eller vinklade, om
att för få människor har tillfrågats för att det ska gå
att dra generella slutsatser, eller om att de som ingår i
opinionsundersökningen inte utgör ett representativt
urval (Donsbach & Traugott, 2008; Traugott, 2012). 

Just därför är det viktigt att medierna, varje gång
resultaten av en opinionsundersökning redovisas,
också redovisar tillräckligt mycket information om
undersökningen och dess genomförande för att män-
niskor ska kunna granska den och bedöma tillförlit-
ligheten. Detta är anledningen till att organisationer
som World Association for Public Opinion Research
(WAPOR), European Society for Opinion and Marke-
ting Research (ESOMAR) och American Association
for Public Opinion Research (AAPOR) har riktlinjer
för vilken typ av information som ska inkluderas när
medierna rapporterar om opinionsundersökningar.
Som framgår av ESOMAR/WAPORs internationella
riktlinjer för publicering av resultat från opinionsun-
dersökningar:

Hur säkra resultaten är samt värdet av opinionsunder-
sökningar beror främst på av tre saker: (i) vilken slags
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metod som har använts och hur effektivt den har tilläm-
pats, (ii) hur ärligt och objektivt forskningsinstitutet
utfört undersökningen, (iii) sättet på vilket resultaten
presenteras och hur resultaten används (ESOMAR/
WAPOR, 2010, s. 12). 

Därför skriver ESOMAR/WAPOR i sina riktlinjer att
varje gång en opinionsundersökning återges i tryckta
medier ”ska den alltid åtföljas av ett tydligt uttalande
med: (a) namn på den organisation som utfört under-
sökningen; (b) populationen, det vill säga vilka som
intervjuades; (c) uppnått urval och geografisk täck-
ning; (d) period då undersökningen genomfördes; (e)
urvalsmetoden […]; (f) insamlingsmetod […]; och (g)
de relevanta frågeformuleringarna” (s. 14). Kraven på
tv och radio är mindre strikta men även dessa medier
måste uppfylla punkterna (a) till (d). Liknande riktlin-
jer ingår i AAPOR Code of Professional Ethics &
Practice, med det viktiga tillägget att medierna även
öppet bör redovisa information om ”hur precist resul-
tatet är, inklusive en uppskattning av urvalsfel” (s. 4). 

Trots dessa riktlinjer visar forskning att medier ofta
underlåter att återge nödvändig bakgrundsinforma-
tion (Brettschneider, 2008; Ferguson & de Clercy,
2005; Smith & Verrall, 1985; Strömbäck, 2008;
2009a, 2009b; Welch, 2002). Det är också vanligt att
journalister, när de bevakar opinionsundersökningar,
diskuterar förändringar inom felmarginalen som om
dessa vore faktiska förändringar (Traugott, 2008).
Ytterligare ett vanligt fenomen är att journalister, i sina
försök att förklara resultaten av någon opinionsun-
dersökning, på ett missvisande sätt uttalar sig om or-
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sakssamband som om de gick att härleda till opinions-
undersökningen (Bauman & Lavrakas, 2000). Det
som journalister eller krönikörer presenterar som för-
klaringar till varför opinionsundersökningar visar de
resultat de gör visar sig vid en närmare granskning
ofta vara rena spekulationer.

Merparten av forskningen kring hur medierna an-
vänder sig av opinionsundersökningar fokuserar på
partisympatiundersökningar, det vill säga undersök-
ningar om vilket politiskt parti människor föredrar
eller tänker rösta på. Samtidigt som sådana opinions-
undersökningar är viktiga, i synnerhet under valrörel-
ser, finns det även andra typer av opinionsundersök-
ningar. Dit hör bland annat undersökningar som
handlar om vad människor anser i olika sakfrågor
eller om vad de anser är de viktigaste frågorna, liksom
undersökningar av vad människor anser om hur parti-
ledare klarat sig i olika tv-sända debatter och utfråg-
ningar. För svensk del visar forskning att den vanli-
gaste typen av opinionsundersökning i medierna är
just partisympatiundersökningar, men också att det
förr var vanligare att medierna publicerade opinions-
undersökningar kring olika sakfrågor. Svensk forsk-
ning visar också att i de allra flesta fallen är det –
åtminstone under valrörelser – medierna som står
bakom de opinionsundersökningar vars resultat de se-
dan publicerar (Strömbäck, 2009a). Det är också re-
lativt vanligt – särskilt mellan valen – att olika intres-
seorganisationer och politiska aktörer genomför opi-
nionsundersökningar vars resultat de sedan försöker –
och ofta lyckas med – få medierna att publicera (Sten-
berg, 2002).
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I båda fallen väcker mediernas stora intresse för
och fokus på olika typer av opinionsundersökningar
frågan: Varför ägnar medier så mycket uppmärksam-
het åt opinionsundersökningar? 

Kommersialiseringens och nyhetsvärderingens 
betydelse

För att förstå varför medierna använder sig av opini-
onsundersökningar – både sådana de själva har be-
ställt och sådana som läggs fram av olika externa ak-
törer – krävs det att man förstår hur nyhetsmedier
som ständigt konkurrerar om människors uppmärk-
samhet värderar och väljer ut vad som ska bli nyheter.
Enligt olika teorier om mediernas demokratiska bety-
delse lyfts det ofta fram att mediernas viktigaste upp-
gift är att ”förse människor med sådan information
som de behöver för att vara fria och självstyrande”
(Kovach & Rosenstiel, 2001, s. 12), men i praktiken
produceras merparten av nyhetsjournalistiken inom
ramen för kommersiella medier vars intresse ofta
handlar om att gå med vinst snarare än att se till att
demokratin fungerar på bästa sätt. Även icke-vinstdri-
vande medier som public service påverkas av detta då
de konkurrerar på samma publikmarknad. 

För att gå med vinst måste medierna vara fram-
gångsrika i konkurrensen på var och en av de fyra
marknader där kommersiella medier är verksamma:
kapitalmarknaden, där investerare erbjuder kapital
och styrning i utbyte mot framtida vinster; annons-
marknaden, där annonsörer erbjuder annonsintäkter
i utbyte mot publikens uppmärksamhet; nyhetsmark-
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naden, där nyhetskällor erbjuder information som
kan omvandlas till nyheter i utbyte mot publikens
uppmärksamhet; och publikmarknaden, där publiken
erbjuder sin uppmärksamhet i utbyte mot nyheter och
annat medieinnehåll (McManus, 1994, s. 60). 

Den kanske viktigaste av dessa marknader är
publikmarknaden, framförallt därför att framgång i
konkurrensen om publikens uppmärksamhet krävs
för att nå framgång i kampen om investerarnas kapi-
tal, om information som kan omvandlas till nyheter,
och om annonsintäkter. Ur ett strikt kommersiellt per-
spektiv krävs det därför att medier, för att bli fram-
gångsrika, fokuserar på att producera en journalistik
som är så billig att producera som möjligt samtidigt
som den når så många som möjligt inom de grupper
som annonsörerna är intresserade av att nå. Eller som
McManus (1994, s. 85) uttrycker det, ”kommersiella
och rationella nyhetsavdelningar bör konkurrera med
varandra för att erbjuda den billigast tänkbara bland-
ningen av innehåll som skyddar sponsorernas och in-
vesterarnas intressen samtidigt som man samlar den
största publiken som annonsörerna är villiga att be-
tala för att nå” (se även Baker, 2002; Hamilton, 2004;
Picard, 2005). 

Ju tuffare konkurrensen är mellan olika nyhetsme-
dier, desto viktigare är det för dem att dra till sig så
stor publik som möjligt samtidigt som man håller nere
kostnaderna och styr avkastningen på investeringen.
Medan den demokratiska logiken dikterar att nyhets-
medierna bör fokusera på information som männi-
skor behöver för att vara fria och självstyrande och på
att säkerställa att denna information är korrekt, så ut-
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mynnar den kommersiella logiken i att nyhetsmedi-
erna bör fokusera på sådan information som drar till
sig så många som möjligt inom de segment som an-
nonsörerna är intresserade av samtidigt som man hål-
ler nere kostnaderna.

Detta spänningsfält är viktigt både beträffande
vilka nyheter som medierna bevakar och hur man be-
vakar dem. Till syvende och sist är all nyhetsjournalis-
tik selektiv, eftersom antalet händelser är för många
för att något medieföretag skulle kunna bevaka dem
alla. En av de viktigaste uppgifterna inom nyhetsjour-
nalistiken är därför att vara grindvakt, vilket har de-
finierats som ”processen att välja, skriva, redigera,
positionera, schemalägga, repetera och på annat sätt
få informationen att bli en nyhet” (Shoemaker, Vos &
Reese, 2009, s. 73). 

Som vägledning i denna process finns det ett antal
nyhetsvärderingsprinciper och nyhetsurvalskriterier
som journalister använder sig av. Bland traditionella
principer och kriterier återfinns exempelvis dramatik,
visuell dragningskraft, underhållningsvärde, hur vik-
tigt något är, geografisk och social närhet, negativitet,
aktualitet, närhet till elit och makt, hur oväntat det in-
träffade är, hur entydigt det är, kontinuitet samt stor-
lek eller antalet personer som påverkas av nyheten
(O’Neill & Harcup, 2009; se även Campbell, 2004;
Gans, 1980; Ghersetti, 2012; Strömbäck et al., 2012).
Till dessa traditionella nyhetsvärderingar har Allern
(2002, s. 145) lagt till fyra ”kommersiella nyhetsvär-
deringskriterier”: (1) Ju mer resurser som krävs för att
bevaka en händelse, desto mindre sannolikt är det att
det blir en nyhet; (2) ju mer nyhetskällorna subventio-
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nerar en nyhet genom att rent journalistiskt förbereda
den för publicering, desto mer sannolikt är det att det
blir en nyhet; (3) ju mer selektivt information om en
händelse distribueras och ju mer exklusiv den är för
ett visst nyhetsmedium, desto mer sannolikt är det att
den blir en nyhet, och (4) ju mer nyhetsmediets stra-
tegi handlar om att väcka sensation för att fånga pu-
blikens uppmärksamhet, desto troligare är det med en
’medievridning’ där de underhållande elementen vä-
ger tyngre än kriterier som relevans, sanning och rik-
tighet.” 

Å ena sidan behöver kommersiella nyhetsmedier
nyheter som tar upp viktiga händelser och ämnen som
politik och aktuella frågor som är relevanta för män-
niskor i deras roll som medborgare. Detta är viktigt
för deras ställning och legitimitet som nyhetsförmed-
lare som bidrar positivt till demokratin. Å andra sidan
behöver kommersiella nyhetsmedier händelser som är
billiga att bevaka och som är fyllda med dramatik
som fångar uppmärksamheten och som är intressanta
för människor i deras egenskap av konsumenter. 

Detta är en viktig förklaring till varför medierna
fokuserar så mycket på opinionsundersökningar: den
typen av nyheter lever upp till kravet att handla om
sådant som är viktigt och relevant för människor i de-
ras roll som medborgare, samtidigt som de erbjuder
förändring, drama och ibland sensationer som kan
fånga uppmärksamheten också hos dem som i nor-
mala fall kanske är mindre intresserade av politik och
samhälle. 
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Detta är dock bara ena sidan av myntet. Den andra
berör relationen mellan nyhetsjournalistiken och poli-
tiken. 

Behovet av distans och oberoende från 
politiska aktörer

Till de traditionella kriterierna för nyhetsvärde hör att
nyheterna bör fokusera på händelser som är viktiga,
relevanta, som påverkar ett stort antal människor och
som berör enskilda eller institutioner med makt. Som
en konsekvens av detta handlar en betydande del av
nyheterna om politik. Det gör dock att medierna ten-
derar att bli beroende av information från politiska
aktörer – information som politiska aktörer erbjuder
i utbyte mot synlighet och uppmärksamhet i medi-
erna. Samtidigt som all forskning visar att officiella
och högt uppsatta politiker och tjänstemän förekom-
mer som nyhetskällor oftare än andra typer av nyhets-
källor (Bennett, 1990; Dimitrova & Strömbäck,
2009; Manning, 2001; Reich, 2009) är relationen
mellan journalister och deras politiska nyhetskällor
ofta präglad av att de har motsatta intressen. Medi-
erna behöver information som kan omvandlas till ny-
heter samtidigt som officiella källor behöver positiv
publicitet. 

I denna relation och i ”förhandlingen om nyhets-
värdet” (Cook, 2005, s. 102) styr båda sidor över vik-
tiga resurser, men båda sidor vill samtidigt styra över
den andre. Det spelar också in att journalister ogärna
vill se sig reducerade till passiva förmedlare av nyheter
från sina politiska källor. Även om de ”starkt förlitar
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sig på institutionellt placerade befattningshavare för
råmaterial till nyheter ”(Lawrence 2000, s. 5) så vill
journalister både vara oberoende och markera detta
oberoende (Shehata, 2010; Wolfsfeld & Sheafer,
2006; Zaller, 2001).

Ju skickligare och mer fokuserade de politiska ak-
törerna blir på att påverka och försöka styra medi-
erna, inte minst genom att skapa så kallade pseudo-
händelser vars främsta syfte är att dra till sig medier-
nas uppmärksamhet (Zoch & Molleda, 2006; Falk-
heimer, 2012), desto svårare blir det journalister att
slå vakt om sitt oberoende gentemot de politiska ak-
törerna. Desto starkare upplever de behovet av att
hitta vägar att bevaka vad som händer i politiken på
ett sätt som ökar deras oberoende från politiska aktö-
rer och sin kontroll över nyheterna. 

Ett sätt att göra detta är att frångå den traditionella
formeln för vad som är nyheter och hur man utformar
dem. Istället för att fokusera på Vem? Vad? Var? och
När? kan man fokusera på frågan om Varför?, det vill
säga att analysera och försöka tolka det politiska spe-
let bakom nyheterna (Patterson, 1993). Ett annat sätt
att markera distans och oberoende från politiska ak-
törer är att ha en kritisk ton i rapporteringen eller att
fokusera på nyheter som politiska aktörer inte har in-
tresse av att lyfta fram (Farnsworth & Lichter, 2011;
Lengauer et al., 2012; Zaller, 2001). 

Ett tredje sätt att markera distans och oberoende
från politiska aktörer är att fokusera på nyheter där
journalisterna har större kontroll över vad nyheten
handlar om och hur den ska framställas. För att fånga
detta fenomen har Zaller (2001, s. 255) föreslagit en
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journalistisk ”regel om produktersättning”, enligt vil-
ken: ”ju mer politiker utmanar journalisterna om
styrningen av nyheterna, desto mer anstränger jour-
nalister sig för att utveckla alternativ information som
publiken är villig att acceptera som nyheter och som
ger uttryck för en journalistisk röst”. 

I en sådan kontext erbjuder opinionsundersök-
ningar – i synnerhet när de beställs eller utförts av ny-
hetsmedierna själva – en närmast perfekt ersättning
för nyheter som tillhandahålls av politiska aktörer. 

Som en konsekvens kan mediernas användning av
opinionsundersökningar ses som ett exempel på poli-
tikens medialisering, med vilket avses en process där
medierna successivt har utökat sin självständighet
gentemot politiska institutioner och aktörer och där
innehållet i medierna i allt högre grad formas av me-
diernas egen logik snarare än en politisk logik (Asp,
1986; Hjarvard, 2008; Mazzoleni & Schulz, 1999;
Strömbäck, 2008; Strömbäck & Dimitrova, 2011). 

Tio skäl till varför medierna fokuserar så mycket 
på opinionsundersökningar

Mot bakgrund av ovanstående resonemang finns det
åtminstone tio, om än överlappande, förklaringar till
varför medierna fokuserar så mycket på opinions-
undersökningar och till varför de ofta själva beställer
och rapporterar om sina egna opinionsundersök-
ningar. 

För det första får nyhetsmedierna tillgång till ex-
klusiva nyheter genom att beställa och bevaka sina
egna opinionsundersökningar. Detta är något man
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strävar efter, dels därför att det ger kontroll över ny-
heterna och dels därför att det hjälper till att mark-
nadsföra den egna nyhetsorganisationen. Som Rosen-
stiel (2005, s. 699) har noterat: ” I en tidsålder där det
allt större antalet nyhetsmedier har ökat trycket på
dem alla att samla en publik har marknadsföring i hög
grad kommit att utgöra en större del av nyheterna i
allmänhet och i synnerhet har det förstärkt skälen för
politiska opinionsundersökningar.” 

För det andra, när nyhetsmedierna själva sponsrar
och beställer egna opinionsundersökningar innebär
det att de har full kontroll över nyheterna. Nyhets-
medierna beställer opinionsundersökningarna, rap-
porterar resultaten samt tolkar resultaten och deras
orsaker samt potentiella konsekvenser (Frankovic,
1998; Petersson et al., 2006; Petersson, 2008). I allt
väsentligt skapar nyhetsmedierna sina egna nyheter
genom att beställa och bevaka sina egna opinionsun-
dersökningar (Hoffman, 1980). 

För det tredje är nyhetsmedierna beroende av be-
rättelser som erbjuder dramatik och som kan tilltala
en publik som annars kanske inte är så intresserad av
politik. I denna kontext är det lockande med opini-
onsundersökningar eftersom de erbjuder drama och
förändring, antas kunna fånga publikens intresse
(Iyengar et al., 2004) och inte kräver särskilt mycket
förkunskaper hos publiken. Att bevaka opinionsun-
dersökningar fungerar ungefär som att bevaka sport-
resultat – en genre som många är välbekanta med. 

För det fjärde passar opinionsundersökningar per-
fekt in i gestaltningen av politik som spel och strategi
(Cappella & Jamieson, 1997; Patterson, 1993). Att
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gestalta politik som ett strategiskt spel, snarare än att
fokusera på politikens sakinnehåll eller faktiska för-
hållanden med relevans för politikens innehåll, har
blivit ett allt vanligare grepp i nyhetsbevakningen i ett
stort antal länder världen över (Aalberg et al., 2012;
Strömbäck & Kaid, 2008), en utveckling som inte
minst drivs av kommersialiseringen av nyhetsmedi-
erna och behovet att fånga publikens uppmärksamhet
(Strömbäck & van Aelst, 2010). I gestaltningen av po-
litik som spel och strategi utgör opinionsmätningar en
oumbärlig del. 

För det femte, vilket hänger samman med gestalt-
ningarna av politik som spel och strategi, fungerar be-
vakningen av egna opinionsmätningar som ett perfekt
substitut för nyheter och pseudoevenemang skapade
av politiska aktörer. Zaller (2001, s. 155) noterar följ-
aktligen att ”precis som ett företag som säljer ren-
göringsprodukter och som vill få konsumenterna att
köpa flytande tvål istället för vanlig tvål så måste
journalisterna erbjuda något som till sin funktion är
jämbördigt med den produkt man ersätter, det vill
säga något som ger information om valkampanjen”.
Mycket av den spelgestaltande journalistiken och be-
vakningen av opinionsundersökningar möter dessa
krav på regeln om ersättningsprodukter, där det som
ersätts är utspel, förslag och händelser från politiska
aktörer.

För det sjätte, de flesta journalister är allmänjour-
nalister snarare än specialiserade på politik, och även
de journalister som är specialiserade på politik är ofta
mer experter på det politiska spelet än på politikens
innehåll. Det kan ofta vara mycket svårt att följa, för-
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klara och på kort tid analysera innehållet i olika poli-
tiska frågeställningar eller förslag. Att bevaka politi-
ken genom filtret ”spelet de spelar” (Fallows, 1996)
kräver inte lika mycket kunskap från journalisternas
sida och är därmed enklare. Det kan även vara så att
många journalister faktiskt ser politik i huvudsak som
ett spel om opinionen och makten. Möjligen är det
inte bara en gestaltning som de använder sig av, utan
en viktig del av deras kognitiva uppfattning om vad
politik handlar om. Om journalister tror att spelet är
det som i slutändan är det viktiga, blir det naturligt
för dem att gestalta politik som ett spel och använda
opinionsundersökningarna för att hitta tecken på hur
det går i spelet. 

För det sjunde, när opinionsundersökningar kom-
mer från externa aktörer, exempelvis företag eller in-
tressegrupper, fungerar de som ett närmast perfekt ex-
empel på så kallade subventionerade nyheter. Med
subventionerade nyheter avses händelser eller infor-
mation som passar som nyheter men där andra har
stått för kostnaderna och en stor del av arbetet med
att utforma nyheterna (Gandy, 1982). Resultaten i
opinionsundersökningen är inte bara nya – och kvali-
ficerar sig därmed som en nyhet – utan ofta presente-
rar källorganisationen dem i ett journalistiskt format,
och även om man inte gör det finns det mer eller min-
dre färdiga mallar för hur man skriver en nyhetsarti-
kel som handlar om opinionsundersökningar. I båda
fallen erbjuder bevakningen av opinionsundersök-
ningar som har beställts och presenterats av källorga-
nisationer ett effektivt och ekonomiskt sätt att samla
in och presentera nyheter.
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För det åttonde gör opinionsundersökningar det
möjligt för journalister att inta en ”kvasiobjektiv, pro-
aktiv roll i nyhetsframställningsprocessen” (Lavrakas
& Traugott, 2000, s. 4). Eftersom siffrorna i opinions-
undersökningen framstår som objektiva känner jour-
nalisterna att de kan bevaka opinionsundersökningar
utan att riskera att anklagas för att vara partiska. De
kan basera sin kritik av politiska partier, kandidater
och kampanjer på opinionsundersökningens resultat.
I verkligheten talar samtidigt resultaten sällan för sig
själva, och den typ av undersökningar som beställs av
nyhetsmedierna innehåller sällan eller aldrig tillräck-
ligt med frågor för att man ska kunna undersöka vad
som kan ha orsakat resultaten i en viss undersökning.
Därför måste journalisterna tolka eller spekulera un-
der diskussionen om vad resultatet beror på och vilka
möjliga konsekvenser en opinionsundersökning kan
komma att få. Samtidigt framställs dessa tolkningar
och spekulationer som om de är objektiva och har sin
grund i resultatet av opinionsundersökningen. Sam-
mantaget erbjuder på så sätt bevakningen av opini-
onsundersökningar journalisterna utrymme att tolka
och agera proaktivt samtidigt som de fortfarande
framstår som objektiva. 

För det nionde, genom att bevaka opinionsunder-
sökningar sänder medierna det symboliska budskapet
att folkets vilja och preferenser spelar roll och, ut-
tryckligt eller underförstått, att nyhetsmedierna be-
vakar allmänhetens intressen (Lavrakas & Traugott,
2000). Mellan politiker och nyhetsjournalister pågår
en kamp i det tysta om det är politikerna eller nyhets-
journalisterna som är de sanna väktarna av allmän-
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hetens intressen och den allmänna opinionen. Båda
aktörerna anser att de arbetar för allmänhetens bästa
och båda anser att de återspeglar och företräder den
allmänna opinionen. Samtidigt som valda politiker de
facto är representanter för medborgarna försöker ny-
hetsjournalister, genom att bevaka opinionsundersök-
ningar och rapportera om hur valda befattningsha-
vare inte rättar sig efter den allmänna opinionen, visa
att även de representerar folket i betydelsen ”allmän-
hetens företrädare”. Detta blir en del av mediernas
uppgift som den fjärde statsmakten. Därmed är det ett
medel för att legitimera nyhetsmediernas roll som all-
mänhetens företrädare och markera oberoendet gen-
temot valda befattningshavare. 

För det tionde, och rent generellt, passar opinions-
undersökningar in på de nyhetsvärderings- och ny-
hetsurvalskriterier som medierna i allmänhet tilläm-
par när de bedömer vad som är en nyhet, exempelvis
dramatik, underhållsvärde, betydelsen av nyheten,
närheten till nyheten, vilken negativ påverkan nyhe-
ten innebär, hur färsk en nyhet är, att den handlar om
kända och viktiga personer eller grupper, samt hur
oväntat något är (O’Neill & Harcup, 2009; se även
Campbell, 2004; Gans, 1980).

Att spegla eller forma opinionen

Sammanfattningsvis finns det minst tio orsaker till
varför medierna dras till opinionsundersökningar, vil-
ket kan hjälpa till att förklara varför medierna så ofta
beställer och bevakar opinionsundersökningar. För
att citera Kathleen Frankovic: ”nyheter om opinions-
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undersökningar fungerar som informationskälla, som
publikdragare och som en källa till journalistisk
makt” (Frankovic, 1998, s. 162). 

Om detta är bra eller något dåligt är en annan
fråga. Delvis beror det på hur man ser på mediernas
och den politiska nyhetsjournalistikens roll i demo-
kratin. Delvis handlar det om proportioner. De flesta
skulle hålla med om att politik – särskilt under val-
kampanjer – handlar om både politiska förslag och
politikens innehåll och om en kamp om makten, men
frågan är hur mycket medierna fokuserar på politi-
kens innehåll respektive spelet, inklusive olika opini-
onsundersökningar. Delvis beror det även på kvali-
teten på opinionsundersökningarna och på bevak-
ningen av dem. Opinionsundersökningar utgör den
hittills bästa metoden för att undersöka den allmänna
opinionen, men den är långt ifrån perfekt och under-
sökningar kan både brukas och missbrukas. Det-
samma gäller mediernas bevakning av opinionsunder-
sökningar. 

Detta är även relevant när man diskuterar om me-
dierna huvudsakligen speglar eller formar opinionen
genom sina sätt att använda opinionsundersökningar.
Tjänar opinionsundersökningar, på det sätt som de
bevakas av medierna, huvudsakligen som folkets röst
– Vox Populi – eller som mediernas röst – Vox Media? 

Svaret på den frågan beror i hög utsträckning på
hur väl undersökningarna är genomförda och i vilken
mån de handlar om frågor där människor är insatta
och har genomtänkta åsikter. Ett antagande varje
gång en opinionsundersökning genomförs är att män-
niskor faktiskt har åsikter som kan undersökas, men
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det behöver inte vara fallet (Bishop, 2005; Moore,
2008). De flesta går inte omkring och funderar över
vad de tycker i olika politiska frågor, och även om
många har goda kunskaper och är engagerade i vissa
frågor är det få som är insatta och har genomtänkta
åsikter i alla frågor. När det är långt till nästa val går
de flesta inte heller omkring och funderar över vilket
parti de skulle rösta på ”om det vore val idag”, som
frågan brukar vara formulerad. 

Det som opinionsundersökningarna mäter behöver
därför inte vara en färdig och genomtänkt opinion,
och i den mån som det inte är det kan medierna inte
heller spegla opinionen. Resultatet blir att de allt som
oftast formar snarare än speglar opinionen. Genom
att publicera opinionsmätningar sänder medierna det
symboliska budskapet att de står på folkets sida och
att de fungerar som folkets röst. Genom att genom-
föra opinionsundersökningar utan att samtidigt ställa
frågor om exempelvis hur säkra människor är på sina
åsikter skapas bilden av att det finns en allmän opi-
nion som de speglar, men när de sedan går vidare och
tolkar och analyserar resultaten fungerar opinions-
undersökningarna i praktiken snarare som mediernas
röst.
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Helena Bengtsson

Datajournalistik
– ny teknik men samma källkritik

Datajournalistik, databasjournalistik, datorstödd jour-
nalistik eller CAR, Computer Assisted Reporting – ge-
nom åren har kombinationen av datorer och journa-
listik haft många namn. Egentligen är det märkligt att
det fortfarande är någonting speciellt – vi säger ju inte
telefonjournalistik eller ”papper och penna”-journa-
listik. Det borde vara självklart att lära sig att an-
vända de verktyg som finns och som kan göra oss till
bättre journalister. 

För en datajournalist – om det nu finns sådana var-
elser – så kommer journalistiken först. De tekniska
kunskaperna är sekundära. Det vill säga, det är viktigt
att ha kunskap och grunder i journalistik för att hitta
vinklar och se när det dyker upp något intressant i en
tabell eller en databas. Sedan finns det olika metoder
för att analysera data – och efterhand som man stöter
på olika journalistiska problem så behöver man lära
sig ett nytt program eller kommando för att lösa detta
problem. 

Ett exempel: En enkel nyhet är vilken bonde som
fått mest bidrag från EU i Blekinge 2010. Svaret på
detta fås genom att först summera belopp och sedan
sortera en fil över mottagna jordbruksbidrag. Det kla-
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rar man av med ett enkelt kalkylprogram, som Excel,
Numbers eller Google Spreadsheet. Om man därefter
vill veta om det finns någon bonde som fick bidrag
och samtidigt hade näringsförbud så måste journalis-
ten lära sig hantera en relationsdatabas för att kunna
göra en samkörning mellan tabellen över bönderna
och en tabell över alla som har näringsförbud. Och
om man sedan vill lägga ut en karta på webben som
innehåller alla bönder utplottade på en karta så får
man skaffa sig kunskaper i exempelvis Google Drive
eller Tableau Public. 

Att angripa en databas är egentligen inte så annor-
lunda än att möta ett intervjuobjekt. Man har en idé
om vad man kan och vill få ut av intervjun, man stäl-
ler frågor, lyssnar på svaren och ställer följdfrågor. En
duktig intervjuare hör när svaret inte blir det förvän-
tade – och kan följa upp med andra än de planerade
frågorna. På samma sätt kan man analysera en data-
bas och hitta oväntade vinklar och nyheter. Ibland
finns inte svaren i färdiga databaser och då måste man
kombinera eller skapa nya baser för att hitta rätt – på
samma sätt som en journalist söker upp en ny inter-
vjuperson som kan svara på nya frågor.

Pionjären Philip Meyer

Om vi börjar från början så måste vi börja i USA – på
slutet av 1960-talet. Journalisten Philip Meyer, som
då arbetade vid Detroit Free Press, använde en dator
för att analysera vad det var för personer som deltagit
i de upplopp som skett i staden. Genom att använda
statistiska metoder slog han fast att upploppsma-
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karna bestod till lika delar av collegestudenter och av
personer som inte ens slutfört high school. 

Philip Meyer anses vara en av grundarna av data-
journalistik och hans bok ”Precision Journalism”,
som först kom ut 1973, är fortfarande en källa för de
journalister som vill kombinera datorer, statistik och
journalistik (Meyer 1973). 

Efter Philip Meyer följde flera andra och när per-
sondatorn slog igenom så blev det lättare att använda
kalkylark och enklare databasverktyg som hjälpmedel
för journalistiken. Ett exempel är Bill Dedman som
vann ett Pulitzer-pris 1988 för sitt arbete om diskrimi-
nering av svarta medelinkomsttagare vad gäller bo-
stadslån i Atlanta. Ett annat exempel, där Philip
Meyer också var med och hjälpte till, var när James
Steele och Don Bartlett som då arbetade för Philadel-
phia Inquirer analyserade lokala domar och visade på
stora orättvisor beträffande domslut och straffsatser. 

En stor del av framgången som datajournalistik
har haft i USA måste tillräknas amerikanska Grä-
vande Journalister, IRE och deras speciella organisa-
tion för datajournalistik, NICAR (National Institute
for Computer Assisted Reporting). NICAR grundades
1989 och har sedan dess utbildat tusentals journalis-
ter i datajournalistik. Organisationen håller årliga
konferenser och samlar också in och förädlar offent-
liga databaser som de sedan distribuerar till media-
företag i USA och runt om i världen. 
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Striptease

Sarah Cohen, en av NICAR:s utbildare som nu arbetar
på New York Times, kom i slutet av 90-talet till Sverige
för att berätta om datajournalistik för svenska journa-
lister. Strax därefter gjorde SVT-programmet Striptease
ett par försök i genren då man bad SCB att samköra
olika databaser. Till exempel samkördes ett register
över alla Sveriges lärare med alla brottmål i tingsrätt.
Resultatet visade hur många lärare som var dömda
för ibland ganska allvarliga brott – som övergrepp
mot barn eller grov misshandel – och som ändå arbe-
tade kvar som lärare. Reportaget ledde så småningom
till en lagändring som gjorde det möjligt för skolor att
kontrollera lärare i brottsregistret innan anställning.

Ett annat exempel är samkörningen av polisens va-
penregister och Socialstyrelsens register över personer
som vårdats på sjukhus. I denna samkörning hittades
ett antal personer som vårdats för psykiska sjukdo-
mar som hade vapenlicens. 

I båda fallen gav samkörningen endast statistik, det
vill säga ett antal träffar per brottstyp eller diagnos,
men konkreta exempel för reportaget gick att hitta på
annat sätt. 

I datajournalistiken används ofta statistiska ana-
lysmetoder. Ett exempel står journalisterna Josh Ben-
ton och Holly Hacker på The Dallas Morning News
för. De tittade på skolor i Texas och deras resultat.
Med hjälp av statistiska metoder som bland annat
regressionsanalys1 analyserade de stora mängder data

1) Regressionsanalys är en statistisk metod där man analyserar olika vari-
abler och undersöker de eventuella samband som finns mellan dem.
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från de standardiserade prov som genomförs på varje
amerikansk skola. Journalisterna analyserade själva
testresultaten men lade också till variabler som vilken
bakgrund eleverna hade och hur fattiga de var. Med
hjälp av kombinationen statistisk analys och journa-
listiska frågor hittade de skolor med osedvanligt goda
resultat. Efter närmare analys och många intervjuer
kunde de avslöja ett omfattande fusk med testresulta-
ten. De hittade exempel på hur skolor hade låtit elever
göra proven i grupp och skolor där lärare helt enkelt
hade talat om de rätta svaren.

Olika metoder behövs

Handlar då datajournalistik bara om siffror? Nej, i
många fall är det ju enskildheterna som är det viktiga
– att använda olika metoder för att hitta nålar i en hö-
stack. Sommaren 2010 fick SVT som ett av få medier
i världen tillgång till Wikileaks läckta databas över
rapporter från kriget i Irak. Det var över 380 000 rap-
porter i databasen och man kan hävda att ett sådant
material är omöjligt att tackla för en journalist – för
vem klarar av att läsa så många dokument? Men med
en enkel databasfråga kan man lätt filtrera ut till ex-
empel de dokument som nämner ordet svensk eller
Sverige. Det var drygt 50 stycken och nästan alla jour-
nalister klarar av att läsa 50 dokument. Där fanns his-
torier om hur svenska vapen användes i kriget – och
hur de ibland inte fungerade alls som de skulle, men
också historier om enskilda svenska medborgare som
tillfångatagits av militären. 
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I stort sett alla journalister har någon gång suttit på
vardagsrumsgolvet och sorterat dokument i högar
runt omkring sig. Det kan vara material från en källa
eller offentliga handlingar. När man arbetar med data-
baser kan man göra samma sortering snabbare och
byta variablerna allt eftersom man får idéer om nya
sorteringar eller filtreringar. Att flytta papper från en
hög till en annan eller göra helt nya högar ersätts med
en enkel knapptryckning i ett kalkylark eller en data-
bas.

Struktur behövs

Och just struktur är en annan vinst med datajourna-
listik. När man arbetar i exempelvis Excel eller andra
kalkylark tvingas man in i en struktur – och där det
finns struktur är det också lättare att hitta mönster –
eller hål i strukturen. Att kartlägga företagsstrukturer
med olika styrelser och dotterbolag kan till exempel
bli betydligt enklare om man väljer att mata in perso-
ner och bolag i ett kalkylark. 

Ett annat exempel är ostrukturerad text, som rap-
porter eller anmälningar. Sommaren 2004 skedde ett
antal rymningar från svenska fängelser. SVT:s nyhets-
program gjorde då en granskning av de rymningar
som skett 2003 och 2004 och begärde ut incidentrap-
porter från Kriminalvården. Rapporternas innehåll
matades in i Excel genom att man valde ut ett antal
variabler som till exempel anstalt, antal rymmare, när
de rymde, hur de rymde och när rymningen upptäck-
tes. Det var bara drygt 30 rapporter och man kan
hävda att det är lätt att få överblick över ett så litet
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material även utan datajournalistik. Men när redak-
tionen började mata in uppgifter från rapporterna så
stod det snart klart att Kriminalvården inte hade nå-
got system för hur en sådan rapport ska skrivas och
vilka uppgifter som ska finnas med. Genom att redak-
tionen skapade struktur upptäcktes hål i rapporterna,
uppgifter som borde funnits med, men som inte fanns.
Det fanns ingen tanke på vad och hur Kriminalvården
skulle använda rapporterna – ingen möjlighet att lära
av tidigare misstag.

Att mata in uppgifterna på ett strukturerat sätt gör
det också lättare att upptäcka mönster och detaljer
som kan vara viktiga i sammanhanget. En sådan de-
talj i just det här fallet upptäcktes när redaktionen
matade in svaret på frågan om hur rymningen hade
gått till. Man upptäckte då att det hade använts en av-
bitartång i en tredjedel av rymningarna. På så vis upp-
dagades det att rymmarna hade stulit eller i något fall
bett om (!) ett verktyg från verkstaden och sedan an-
vänt det för att klippa upp staketet. 

Karta underlättar

Förutom kalkylark och databasverktyg finns några
andra metoder för analys. Att se ett material utplottat
på en karta kan till exempel göra att man upptäcker
mönster eller ser skillnader som kan vara svåra att se
i en tabell. Fram till för några år sedan var denna me-
tod, som länge använts av datajournalister i USA, svår
att använda för svenska journalister. Detta på grund
av att elektroniska kartor endast finns tillgängliga hos
Lantmäteriverket – och säljs av myndigheten till ett
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mycket högt pris. I USA anses motsvarande kartor
vara offentlig handling. Men i dag finns det ett antal
verktyg som gör det möjligt att enkelt lägga ut punk-
ter på kartor – och till och med färga områden efter
olika variabler. Exempel på sådana verktyg är Google
Drive och Tableau. Google Drive använder sig av
Googles kartor, medan Tableau använder Openstreet-
map som är ett intressant projekt där informationen
på kartorna, som vägar, delvis är användargenere-
rade. Både Google Drive och Tableau är verktyg där
man utan programmeringskunskaper kan ladda upp
en fil med till exempel adresser, kommuner eller koor-
dinater och sedan både visa var punkter eller områden
finns samt färga dem efter värdet på olika variabler. 

Programmering och scraping

Flera datajournalister har upptäckt att en kunskap i
programmering kan hjälpa dem att ta ett steg till i det
journalistiska arbetet. Ett egenhändigt skrivet data-
program kan vara lösningen om man vill filtrera ut
och strukturera uppgifter från ostrukturerad text. Ett
annat användningsområde är så kallad scraping där
man låter ett dataprogram hämta uppgifter från nätet.
Ett exempel på detta är uppgifter från riksdagens
hemsida där varje ledamot har en egen sida som be-
skriver deras tal i kammaren, motioner, skriftliga frå-
gor med mera. Det är möjligt att för hand gå in på
varje sida – och 349 gånger markera, kopiera och
klistra in informationen i en fil, men en annan lösning
är att låta ett dataprogram göra samma sak. Nu för
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tiden har Riksdagen skapat en direkt ingång till sin
databas via Riksdagens öppna data och därför behövs
inte längre scraping för just den typen av information.
Programmering kan exempelvis ske i programspråken
Perl, Python eller Ruby on Rails. 

Analys av nätverk

Ett annat verktyg är dataprogram som analyserar so-
ciala nätverk, en programvara som från början var ut-
vecklad inom sociologin. Ett av de mest kända exem-
plen från journalistikens värld är när Washington
Post använde tekniken några år efter terrordåden den
elfte september. Man matade då in alla kända uppgif-
ter om personer som på ett eller annat sätt ansågs varit
inblandade i dåden. Informationen hittade man i
pressklipp och offentliga rapporter. Genom att ange
relationerna mellan de olika personerna kunde man se
vilka personer som skulle kunna ha varit knytperso-
ner, eller länkar mellan olika grupper – och vilka per-
soner som endast ingick i en grupp och bara kände
personerna där. 

Datajournalistiken har utvecklats i takt med att
persondatorer och dataprogram har blivit mer till-
gängliga och lättare att använda för icke-tekniska per-
soner. På samma sätt har det på senare år vuxit fram
en mängd verktyg för att presentera data, och data-
journalistiken har då gått in i en delvis ny fas. Man
skapar interaktiva databaser på webben, gör olika
former av visualiseringar av data eller presenterar kar-
tor med punkter eller områden. 
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”Powertrips”

En organisation som var tidigt ute med att presentera
data på webben var Center for Public Integrity i
Washington DC. Organisationen bildades i början av
90-talet av en före detta producent på tv-programmet
60 minutes. Sedan dess har man publicerat under-
sökande journalistik först i rapporter och i bokform –
och så småningom på webben. Som så många andra
organisationer av den här typen finansieras CPI av bi-
drag från olika stiftelser. 

En databas, som fick mycket uppmärksamhet, ska-
pades när man samlade in alla resor som kongress-
ledamöterna och deras medarbetare bjudits på av före-
tag och organisationer. Som ledamot och dess med-
arbetare har du rätt att åka på resa, i upplysnings-
syfte, så kallad fact finding, så länge som du tydligt
redovisar vad resan kostade, vad hotellet kostade och
vad maten som du blev bjuden på kostade. Denna re-
dovisning sker på en, ofta handskriven, blankett som
förvaras hos senaten. CPI begärde ut cirka 23 000 så-
dana blanketter och lät ett företag skriva in alla upp-
gifter i en databas. Man kunde sedan visa vilka före-
tag som betalat mest pengar på bjudresor, vilken leda-
mot som åkte mest – och också rena oegentligheter
som när ledamöter låtit sig bjudas på resor av lobby-
ister, eller tagit med sig flera familjemedlemmar på re-
sorna. Projektet, ”Powertrips”, presenterades som-
maren 2006 och när den nya kongressen tillträdde i
början av 2007 var ändring av reglerna för resor ett av
de första ärenden som togs upp i representanthuset
och senaten.
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”Dollars for Docs”

Ett mycket senare exempel kan hittas i New York.
Organisationen ProPublica – också den en non-profit-
organisation som till huvudsak finansieras av pengar
från stiftelser och andra fonder – har på den korta tid
som de funnits lyckats etablera sig bland de stora när
det gäller datajournalistik i USA. Ett av deras projekt
var ”Dollars for Docs” – där man publicerade en
databas över läkare och deras ersättningar från olika
läkemedelsföretag. Förutom databasen på ProPubli-
cas hemsida skapade man också en applikation där
den som ville kunde lägga sin egen version av databa-
sen på sin hemsida. En tidning i Wisconsin kunde an-
vända applikationen för att visa just de läkare som
praktiserar i Wisconsin. 

I Sverige finns också flera exempel där hela databa-
ser presenterats på nätet. TV4:s granskning av riks-
dagspolitikernas frånvaro väckte stor uppmärksam-
het när man visade att Thomas Bodström ofta var
frånvarande från riksdagen för att arbeta som advo-
kat. En databas innehållande alla ledamöter och deras
frånvaro publicerades på TV4:s hemsida där man
kunde sortera på en mängd olika variabler, exempel-
vis parti eller valkrets.

Valpejl

SVT skapade inför valet 2010 en databas över alla
kandidater till kommunal-, landstings- och riksdags-
valet, Valpejl. Förutom databasen fanns också en val-
kompass på webbsidan, en möjlighet för besökaren
att svara på politiska frågor och sedan få en indika-
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tion om hur ens egna åsikter överensstämmer med de
olika partiernas politik. Valpejl:s databas innehöll
dels offentlig information om kandidaten såsom ålder,
inkomst och uppdrag i bolagsstyrelser, men för riks-
dagsvalskandidaterna fanns också uppgifter insam-
lade via en enkät. Kandidaterna hade fått svara på alla
frågor som ingick i kompassen, men också på frågor
av både politisk och personlig karaktär. Delvis använ-
des också kandidaternas svar för att skapa regler för
valkompassen. Sveriges Television vann Stora Journa-
listpriset 2010 för Valpejl. 

När webben nu blivit en möjlig form för både pre-
sentation och dialog har andra metoder uppkommit
för datajournalistik. En sådan är crowdsourcing, ett
sätt att få en uppgift gjord genom att ta allmänheten
till hjälp. Metoden har använts inom flera områden
som till exempel forskning och politik. 

Ett välkänt exempel och ett av de första inom jour-
nalistiken var när en offentlighetslag plötsligt gjorde
det möjligt att ta del av kvitton och andra önskemål
om ersättning från parlamentsledamöter i det brit-
tiska parlamentet. Från början var det Daily Tele-
graph som begärde ut och fick hundratusentals doku-
ment, men det var Guardian som använde crowdsour-
cing för att hitta nyheterna i materialet. Man insåg att
det skulle vara omöjligt att gå igenom alla dessa kvit-
ton för hand och byggde därför en webbapplikation
som slumpmässigt visade ett dokument åt gången.
Användaren, alltså personen som var inne på deras
hemsida, kunde klassificera dokumentet som intres-
sant eller inte – och när ett dokument hade fått till-
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räckligt många påpekanden så gick det vidare till
journalisterna som arbetade med reportaget. 

Svenska Dagbladet gjorde ett liknande projekt där
redaktionen valde att granska svenska kommuners
sätt att hantera biståndspengar. Man lade ut alla do-
kument på webben och bad allmänheten om hjälp för
att granska dokumenten och komma med ytterligare
information. Tidningen kombinerade detta med ett
live-gräv, det vill säga att man fortlöpande berättade
vad man arbetade med och vad man kom fram till
istället för att vänta med publicering tills allt arbete
var klart. För detta arbete blev SvD nominerade till
Stora Journalistpriset – och vann Grävande Journalis-
ters guldspade år 2010. 

”Räntekartan”

Ytterligare ett projekt från Svenska Dagbladet bör
nämnas när man pratar om crowdsourcing och det är
”Räntekartan”. Där bad man allmänheten att berätta
vilken ränta de fått när de sökte bostadslån och resul-
tatet plottades ut på en karta. Det projektet vann
Stora journalistpriset år 2012.

Flera projekt med crowdsourcing har också gjorts
av Sveriges Television, exempelvis FAS3 och Miljon-
brotten. För FAS3, där man också vann en guldspade
2012, ville redaktionen ta reda på vilka privata ar-
betsgivare som tog emot personer inom arbetsmark-
nadsprojektet FAS3. Arbetsgivarna fick en ersättning
från staten för varje person de tog emot, men arbets-
förmedlingen – och efter överklagande även kammar-
rätten – avslog Uppdrag gransknings och Rapports
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begäran om att ta del av vilka de privata arbetsgi-
varna var. Man beslöt sig då för att be allmänheten
om hjälp och skapade ett formulär på webben där
personer kunde tipsa om företag som tog emot perso-
ner inom FAS3. Sammanlagt fick man tips om hun-
dratalet företag. 

Redaktionen för Veckans brott var intresserade av
hur allmänheten bemöts av polisen när man anmäler
ett vardagsbrott, som till exempel en cykelstöld eller
inbrott i villan. Dessa brott, som tillsammans utgör ca
en miljon om året, är ofta inte prioriterade av polisen,
men kan vara nog så obehagliga för den som brottet
drabbar. Tillsammans med SVT Pejl byggde man ett
formulär på webben där allmänheten kunde berätta
vad som hände när de anmälde ett brott, om ärendet
lades ned och hur de upplevde polisens bemötande.
Redan första dagen fick redaktionen 800 tips och det
var möjligt att använda databasen både i riksnyhe-
terna och i SVT:s lokala nyheter. 

Källkritik behövs

Ett problem med crowdsourcing är naturligtvis att
man inte kan vara säker på att den information man
får är korrekt. I fallet med FAS3 ringde redaktionen
till varje företag som hamnat i tipsdatabasen för att
kontrollera om företaget tagit emot FAS3-personer.
När det gällde miljonbrotten användes databasen
framförallt till att berätta enstaka historier och då
hade man möjlighet att verifiera varje enskild historia.

Det finns problem med datajournalistik av samma
karaktär som med all journalistik. Hur goda är käl-
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lorna – och kan man lita på dem? Kanske upplever
man att uppgifter är mer sanna om de finns inmatade
i en tabell eller databas, men sanningen är ju att det
nästan alltid är människor som står bakom inmat-
ningen. Och människor gör fel. Man måste därför
vara noggrann, även med databaser som kommer från
myndigheter. Finns det dubbelposter, det vill säga är
samma uppgift inmatad två gånger? Finns det falska
poster, testposter, som myndigheten bara har matat in
för att kolla systemet? Vad är definitionen på de olika
variablerna i databasen – och, om det finns flera olika
personer eller myndigheter som använt databasen,
har alla användare samma uppfattning om hur de
olika variablerna ska matas in? 

Dessutom finns det fallgropar när man arbetar
med datajournalistik och till exempel skapar egna da-
tabaser. Det är lätt att mata in ett värde fel, eller än
värre om man automatiskt hämtar och konfigurerar
stora mängder data så är det naturligtvis lätt att pro-
grammet som hämtar missar något. Det är viktigt att
hantera databasen med samma källkritiska inställning
som inför alla källor – och ställa kontrollfrågor för att
fastställa att informationen är korrekt. 

Framtiden?

Vad är då nästa steg inom datajournalistiken? Även
här måste vi skilja på analys och presentation. På pre-
sentationssidan ser vi å ena sidan fler och fler verktyg
för visualisering av data, verktyg som är lätta att an-
vända för en icke-teknikkunnig journalist. Å andra si-
dan börjar man mer och mer att samarbeta med ut-
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vecklare och grafiker för att tillsammans kunna bygga
avancerade och intressanta interaktiva verktyg. Ett så-
dant exempel är New York Times valbevakning som
med grafiska element gör det möjligt för besökaren att
fördjupa sig i olika delar av valet. Ett exempel är deras
”Paths to the White House” där man presenterar val-
processen som ett träd där besökaren stegar sig fram
genom trädet genom att välja de delstater man trodde
att Romney respektive Obama skulle vinna. ”Trädet”
förändras efter varje val. 

Ett annat exempel är de små visualiseringshjälpme-
del som skapas för att användas på webben, men där
man också delar med sig av kod och hur man imple-
menterar dem på sin egen webbsida. Som exempel
kan nämnas ProPublica som utvecklat ett sätt att pre-
sentera tidslinjer när man berättar en historia på nä-
tet. 

På analyssidan tittar man sedan några år tillbaka
mycket på ostrukturerade data. Ett av projekten som
kommit långt är DocumentCloud – ett verktyg för att
presentera dokument på webben, men också för att
hitta entiteter, det vill säga personer, platser, företag,
datum med mera. Allt för att kunna upptäcka möns-
ter och samband. 

Och just Text mining eller Data mining är det som
de flesta talar om när man tittar framåt för datajour-
nalistiken. Hur hanterar man 10 000 dokument som
innehåller ren text – där ett företag kan beskrivas som
Volvo, eller Volvo Cars eller till och med bilföretaget
på Hisingen – och alla referenser kan kännas igen och
sorteras – och struktureras? En ouppnålig dröm är ju
att kunna entitetsbestämma alla företag, personer
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med mera och genom det kunna sammanställa, struk-
turera och beräkna hela världen.
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1983 och har arbetat som journalist vid flera dagstid-
ningar samt vid nyhetsbyrån TT. Marie Demker har
tillsammans med Ulf Bjereld skrivit en boktrilogi om
nya sociala och politiska skiljelinjer i medie- och in-
formationssamhället: ”I vattumannens tid?” (2005)
”Kampen om kunskapen” (2008) samt ”Den nödvän-
diga politiken” (2011).

Jan Strid arbetar som universitetslektor vid institutio-
nen för Journalistik, medier och kommunikation,
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Göteborgs universitet. Han har på senare år kommit
att främst syssla med metoder kring opinionsunder-
sökningar och medierätt. Tidigare har han sysslat med
tidningar och radio, läsar- och lyssnarstudier.

E-post: jan.strid@jmg.gu.se

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och poli-
tisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Han har
publicerat cirka 150 böcker, bokkapitel och tidskrifts-
artiklar. Till hans senaste böcker hör ”Opinion Polls
and the Media. Reflecting and Shaping Public Opi-
nion”, redigerad tillsammans med Christina Holtz-
Bacha (Palgrave Macmillan, 2012). 

E-post: jesper@jesperstromback.com. 
Hemsida: http://jesperstromback.wordpress.com.

Martin Wicklin är journalist och radioproducent. Se-
dan 2010 är han programledare för Sveriges Radios
mediegranskande program Medierna i P1. Program-
met belönades år 2011 med Olle Stenholm-pris för
pressetik och debatt och 2012 priset som Årets folk-
bildare. Han är utbildad vid Stockholms Dramatiska
Högskola och har som radioproducent skapat flera
programserier i P1. Däribland: Lyssnarens guide till
galaxen, Stjärnstopp, Brott, Övernaturligt och Stor-
stadsdjungeln. Martin Wicklin har tidigare jobbat
som reporter på TV4:s Kalla Fakta och Sveriges ra-
dios Kaliber.

E-post: martin@tredjestatsmakten.se
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AKTUELL UTGIVNING 2013

Medieetiken efter Leveson

Nedslag i Sverige, Norge och Storbritannien

Sällan har en så genomgripande utredning gjorts av redak-
tionell kultur och journalistiska arbetsmetoder som do-
maren Brian Levesons undersökning av tillståndet i den 
brittiska medievärlden.

Utredningen gjordes 2011–2012 efter att ”the phone 
hacking scandal” hade briserat och visade på ”en osund 
närhet” mellan mediemakthavare, toppolitiker och polis-
chefer. Levesons recept är en lagstadgad skärpning av 
pressens självsanering.

I Sverige tar mediernas utgivarorganisationer steg mot 
en samlad självsanering för press, nät, radio och tv. Frågan 
är om också journalisternas arbetsmetoder ska granskas 
hårdare.

I Norge har man öppnat den självsanerande gransk-
ningen för insyn från allmänheten. Klagomål till den 
norska motsvarigheten till Pressens opinionsnämnd kan 
behandlas öppet i realtid inför webbkameror. Vore det 
möjligt i Sverige?

Ledande debattörer, forskare och utövare summerar 
och diskuterar medieetiken 2013 och lärdomarna av Le-
veson. Utkommer maj/juni.
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UTGIVNINGEN 2012

Vad har vi lärt oss?
En annorlunda årsrapport 2012/2013 om 
journalistik, medier och medieforskning

Vilka lärdomar är viktiga när vi står in-
för övergången till ett nytt medielandskap 
med nya förutsättningar – tekniska, soci-
ala och ekonomiska? Tre medieveteraner 
delar med sig av erfarenheter från skilda 
områden i denna skrift: ämbetsmannen och publicisten 
Mats Svegfors, vetenskapsjournalisten, medieforskaren 
och medieaktivisten David Finer samt medieledaren, pu-
blicisten och konsulten Anette Novak.

Mats Svegfors skriver om journalistikens styrkor 
och svagheter, såväl ur landshövdingens som ur radioche-
fens perspektiv. Har journalistiken blivit bättre – på det 
som inte är viktigt?

David Finer söker ett sätt att förbättra hälsojourna-
listikens kvalitet – även om metoden naggar journalisti-
kens komplexitet i kanten. Är Media Doctor ett steg 
framåt? 

Anette Novak tar sig an förhållandet mellan medier 
och medieanvändare. Här finns stora utvecklingsmöjlighe-
ter, men de kräver nytänkande och slakt av heliga kor. 
Törs, vill och kan medierna? Pusselbitar för framtiden 
som behandlas i denna annorlunda årsrapport 2012/2013 
från Sim(o), Institutet för mediestudier.
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Journalistikens kommersialisering 
– mera myt än sanning? Innehållets 
förändring i svensk dagspress 1960-
2010 
Kommersialisering anges ofta som orsak 
till journalistikens och mediernas för-
flackning. Såväl i vetenskapliga artiklar 
som i allmän debatt hävdas att ökad kon-
kurrens leder till slätstruket innehåll för att locka en stor 
publik.

Finns det en självklar koppling mellan mediemarkna-
dens förändring och journalistikens utveckling? Medie-
forskaren Ingela Wadbring analyserar ämnet utifrån en 
granskning av Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokra-
ten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten åren 
1960–2010. En slutsats är att diskussionen snarare bör 
handla om professionaliseringens effekter än om kom-
mersialisering.

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Hennes huvudsakliga forsk-
ningsområde handlar om hur mediestrukturer, medie-
innehåll och mediekonsumtion förändras över tid.

Problempartiet – mediernas villrå-
dighet kring Sverigedemokraterna 
valet 2010 
Annonser som stoppas, insändare som 
inte går att publicera och en kraftigt kri-
tiserad debattartikel i Aftonbladet om ho-
tet från islam.

Några medier har mött Sverigedemo-
kraternas frammarsch med restriktivitet och tystnad. An-
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dra med granskning och kritik. Få har betraktat SD som 
ett parti bland andra. Finns det en rättvis och opartisk val-
bevakning av ett parti som journalisterna tycker är främ-
lingsfientligt?

Björn Häger har intervjuat reportrar och chefer på 
de stora redaktionerna i Stockholm och i Skåne. Boken 
sammanfattar de dilemman och problem som uppstod in-
för valet 2010. Den kan med fördel användas som under-
lag för diskussioner om publicistisk etik och mediernas 
roll i demokratin.

UTGIVNINGEN 2011

Sprickorna i muren Mediehistorikern 
Patrik Lundell vid Lunds universitet 
ifrågasätter pressens etablerade historie-
skrivning om sig själv.

Svenska Dagbladets korrespondent 
Bitte Hammargren berättar om sitt 
arbete på plats i Tunisien, Egypten och Li-
byen.

Radioreportern Yasmine El Rafie, lyfter fram de so-
ciala mediernas möjligheter.

Frilansskribenten Niklas Ekdal iakttar journalistikens 
nedmontering. 
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Utanför nyhetsmallen – om public 
journalism efter fem år med Södra 
Sidan Den vedertagna nyhetsvärde-
ringen förminskar ofta medborgarna, inte 
minst i storstädernas ytterområden, till 
passiva offer som är utsatta för våld och 
kriminalitet.

Petter Beckman, Rouzbeh 
Djalaie och redaktionen för tidningen Södra Sidan i Skär-
holmen vill ge en bredare bild av livet i området och leta 
efter lösningar tillsammans med läsarna. 

#journalistroll Få Sim(o)-texter har 
fört till sådan debatt som Anders Mild-
ners essä om den gamla journalistrollens 
upplösning och om behovet av nya ideal. 
I medier, bloggar, på twitter (#journalist-
roll), på Facebook och på seminarier har 
diskussionen flödat under 2011.

Paneldeltagarna på ett uppmärksam-
mat seminarium i januari 2011 återvänder här till ämnet 
med nyskrivna texter.

Vem betalar journalistiken? Om 
journalistikens värde för olika in-
tressenter Om läsare och tittare lämnar 
tryckta tidningar och tv till förmån för ny-
heter på nätet – hur ska den kvalificerade 
journalistiken finansieras? Vilka affärs-
modeller är tänkbara – och vilka är 
troliga?
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Specialreportern – framväxt, funk-
tion, framtid Vilka faktorer ligger 
bakom den specialiserade journalistikens 
framväxt inom de breda nyhetsmedierna? 
Vad betyder specialreportern för journa-
listikens kvalitet? Har specialisterna ökat 
eller minskat under de senaste 20 åren? 
Vilken framtid väntar specialreportern?

Dessa frågor diskuteras och besvaras av forskare och 
praktiker.

Beställ böckerna på http://mediestudier.bokorder.se
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