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Misstron mot medier
– en inledning
Lars Truedson*

• Misstron mot medier är politiserad. De som har lågt
förtroende för medier är mer borgerliga än de som
har högt förtroende – och särskilt är sverigedemokrater överrepresenterade bland de misstroende.
• Förtroendet är mycket lägre för rapporteringen om
invandring och om brottslighet än för andra ämnesområden, visar en ny studie. Högst är förtroendet
för rapporteringen om sjukvård.
• Nästan alla SD-röstande instämmer i att medier inte
berättar sanningen om problem förknippade med
invandring.
• Men den stora bilden är ändå att misstron mot medier inte är så spridd i hela befolkningen. Snarare säger
en ganska stor andel av svenskarna att de har förtroende för etermedier och morgontidningar i de långa
serier av mätningar som forskarna har. Och detta har
också varit relativt konstant de senaste åren.
• Den politiska polariseringen av förtroendet tycks
däremot ha ökat de senaste åren.
* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Mediestudier. Han arbetar också med programmet Medierna i P1.
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I denna bok presenteras forskning och analyser av förtroendet för medier på djupet av några av våra ledande
forskare och mediedebattörer.
När en man från Uzbekistan 7 april 2017 stjäl en lastbil
och kör Drottninggatan fram i galen hastighet, ett terrordåd med fem döda och många skadade som följd,
växer genast en mängd olika berättelser fram. Mycket snart blir det berättelser om berättelserna. I sociala
medier kritiseras närgångna frågor till offer och poliser i TV-sändningar. På debattsidor och i paneler kritiseras de felaktiga uppgifterna om skottlossning. På
invandringskritiska sajter utgår man närmast från att
medier ger en felaktig bild och inte vill ge sanningen.
Men även riksdagsledamöter stämmer in i kören och
kritiserar att man varierar texter med andra beteckningar för dådet än terrorattack.
En helt separat debatt växer fram vid sidan om
terrorrapporteringen – en diskussion om mediernas
skuld. En debatt som täcker hela skalan från politiskt
motiverat hat mot hela företeelsen medier till eftertänksam diskusson av etiska dilemman i svåra lägen.
Den är igång redan timmar efter dådet och den fortsätter och den förgrenas.
Något har definitivt hänt. Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier. Anklagelser
om mörkande, lögner och drevande haglar i mejlkorgarna hos landets journalister. Så såg det inte ut för ett
par decennier sedan.
Men kanske är det viktigt att betona just såg ut. Nu,
i dagens digitaliserade och fragmenterade medielandskap, syns även små men högröstade grupper, särskilt i
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det mycket smala men skrikiga urvalet på Twitter. Om
svenskar i gemen blivit mer mediekritiska säger inte
twitterstormar något om. Vi ska snart se vad enkätdata säger om saken.
Men utöver synligheten finns ytterligare ett nytt
inslag: misstron har uppenbarligen mobiliserats politiskt. Ledande politiker anser att det gynnar deras intressen att peka ut medierna som motståndare till dem
– och till ”folket”. Det här ser vi i USA, i Frankrike –
och bland sverigedemokraters sympatisörer i Sverige.
Men har misstron ökat?
Den här boken söker svar på frågor om svenskarnas
förtroende för medier ur många aspekter: idéhistoria,
filosofi, politisk analys – och så förstås ur de långa
serier av enkätdata över hur svenskarna själva ser på
förtroendet för journalister, journalistik och olika medier. Mycket av datan kommer från SOM-institutet,
landets sannolikt mest välrenommerade enkäter om
opinion och mediekonsumtion.
Kanske ska redan här påpekas att samtidigt som
det uppenbarligen finns en grupp som ger uttryck för
djup misstro mot medier, så handlar den breda bilden
snarast om relativt högt förtroende. Och ett viktigt påpekande är att det som mätts i de flesta enkäter är graden av förtroende. Det är inte heller så enkelt att lågt
förtroende är detsamma som misstro. Samtidigt finns
så många konkreta exempel på uttryck för misstro i
debatten att ordet är motiverat i många sammanhang.
Det finns något åtminstone skenbart förbryllande
över svaren i de långa serierna av förtroendemätningar.
De mest populära medierna kan samtidigt ha lägst
förtroende. Det märktes också efter terrordådet på
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Drottninggatan i Stockholm – Aftonbladets TV-sändningar slog rekord samtidigt som kvällstidningarna i
alla tider haft mycket lågt förtroende. Vi går när det
gäller som mest i stora skaror till medier vi samtidigt
säger oss inte lita på.
Ett inslag i kritiken mot medier – särskilt den mer
högröstat kompromisslösa – har under lång tid varit
anklagelser om att medier mörkar nackdelar med invandring och inte minst invandrares brottsbenägenhet.
Men det har varit oklart hur spridd den uppfattningen
är. I SOM-mätningarna har vid några tillfällen funnits med en fråga som visat att misstron varit hög när
det gäller journalistik om invandring. Mer än hälften
höll 2015 med om att ”svenska medier berättar inte
sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring”. Men det har inte funnits något att jämföra
allvaret i detta med – inga motsvarande mätningar för
andra ämnesområden. Den bristen rättas till genom en
fråga i den nya SOM-undersökningen, på uppdrag av
Institutet för Mediestudier. Där mäts bland annat för
förtroendet för journalistiken om invandring, brottslighet, EU och sjukvården.
Den stora bilden av det allmänna förtroendet för
enskilda journalistiska medier kan förenklas till att
förtroendet är högt för public service-bolagen Sveriges
Television och Sveriges Radio, lägre men fortfarande
betydande för morgontidningar och TV4 men balanserar över mot övervägande misstro mot kvällstidningarna. I kapitlet Har svenskarna förtroende för medierna? av Ulrika Andersson och Lennart Weibull, går
forskarna igenom inte minst enkätdata där svenskarna
uttryckt sin grad av förtroende för medier ur olika syn10 | Lars Truedson

punkter. De analyserar frågan om förtroende på djupet och benar ut det i sina olika beståndsdelar.
Deras analys är att det högre förtroendet för public
service kan förklaras som ett institutionellt förtroende. Utöver det förtroende t ex dagstidningarna har
som medium, så finns ytterligare förtroende för public
service-bolagen som närmast är en ”smitta”från
svenskarnas dokumenterade höga förtroende för våra
samhällsinstitutioner. Den analysen stärks bland annat av att även de som inte särskilt ofta använder SVT
och SR uttrycker stort förtroende för bolagen.
En iakttagelse är att förtroendet för svenska medier
är större till vänster än till höger på den politiska skalan. Och att förtroendet bland sverigedemokrater är
långt mycket lägre än hos sympatisörer till något annat
parti.
Men det har inte alltid varit självklart att det är högern som mest misstror medier. När medieforskaren
Kristoffer Holt i kapitlet Mediemisstro – där ytterkanterna möts spårar mediemisstrons ideologiska
rötter, hamnar han hos vänsterteoretikern Antonio
Gramsci som redan under 1930-talet formulerade tankar om hur massmedier var en del av ett system som
indoktrinerade medborgarna med falskt medvetande.
Vänstern har länge använt begrepp som ”alternativa medier” som står emot ”mainstream media” men
nu har detta blivit begrepp som i mycket högre grad
används på högerkanten – kanske snarast av högerpopulister och invandringskritiker. Och det är också
här man i dag finner anklagelser om att medierna som
något slags kollektiv har en gemensam politisk agenda, ett påstående långt från den roll som granskande
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tredje (eller fjärde) statsmakt som medierna ges i liberal demokratiteori. Och långt ifrån hur journalister
själva uppfattar sitt uppdrag.
Det finns utan tvivel i dag en tankeströmning som
oavsett vad medier innehåller, misstror dem. Kristoffer
Holt framhåller ändå att det är viktigt att skilja mellan
sådan mediemisstro som förkastar hela tanken på journalistik med ett ärligt uppsåt att skildra verkligheten
och mediekritik som helt enkelt vill ta reda på om det
som förmedlas är bästa möjliga bild av verkligheten.
Andreas Ericson, chef för Timbro Medieinstitut,
fångar i en reflekterande text upp liknande tankar.
Mycket av den misstro som möter journalister i dag
är legitim och rimlig. ”Att hysa misstro mot medierna
är inte att ifrågasätta mediernas existens. Att kritisera
enskilda publiceringar är inte att säga andra publiceringar inte är möjliga eller önskvärda. Att ifrågasätta
en viss politisk bias är inte att kräva en annan. Oftast
är det tvärtom”, skriver han.
Företaget Skanskas presschef Edvard Lind har studerat hur medier försöker motverka kritik och misstro
och hans slutsats är besk: mediechefer bryter mot snart
sagt alla råd om hur man ska bemöta kritik och agera i
kriser. Framförallt handlar det om bristande ödmjukhet – Lind ger i kapitlet Konsten att skapa förtroende –
eller varför medier måste bli bättre på mediehantering
en rad exempel på hur kritik viftas bort eller kritiker
angrips i motattacker.
En psykologisk mekanism som påverkar hur vi ser
på medier kallas fientliga medier-fenomenet. I kapitlet
När bjälken sitter i betraktarens ögon förklarar Jesper
Strömbäck och Bengt Johansson detta fenomen, som
12 | Lars Truedson

kunnat beläggas i vetenskapliga studier. Det visar att
när vi människor är djupt engagerade i något ämne,
kommer vi att betrakta medier som tar sig an detta
ämne som fientliga till vår egen uppfattning – och detta närmast oberoende av hur medierna skildrar frågan.
En fråga där engagemanget under de allra senaste
åren varit mycket högt är förstås invandringsfrågan.
När Ulrika Andersson går igenom Mediestudiers
SOM-fråga om förtroendet för journalistiken inom
olika ämnesområden, rubriceras kapitlet Lågt förtroende för rapporteringen om invandring. Mönstret är
just så tydligt. Förtroendet är högst för journalistiken
om sjukvården, i mitten finns en grupp ämnen med näringsliv, arbetsmarknad och EU och i botten vad gäller
förtroende finns journalistik om brott och invandring.
Vad gäller invandring så är det fler som misstror rapporteringen än som har förtroende för den. Det gäller
inget av de andra ämnesområdena. Det är nog inte allt
för djärvt att tro att en viss del av det låga förtroendet
för rapportering om brott påverkats av diskussionen
om utpekande av etniciteten hos brottslingar.
Sverigedemokratiska sympatisörer har lägre förtroende än övriga partiers sympatisörer för rapporteringen om alla ämnesområden, med ett enda undantag: vänsterpartister har ännu lägre förtroende än
sverigedemokrater för rapporteringen om näringslivet. Kanske ska man här dra sig till minnes fientliga
medier-fenomenet, som säger att man misstror rapporteringen om det man är starkt engagerad i.
När det gäller invandring och brottslighet är SD-väljarna de enda partisympatisörerna där fler misstror än
har förtroende för rapporteringen. Och skillnaderna
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är betydande – SD-väljarna har ett balansmått på −54
när de som uppgivit litet eller ganska litet förtroende
dras ifrån dem som uppgivit stort eller ganska stort
förtroende. Det finns, som Ulrika Andersson konstaterar, en grupp där förtroendekris är ett rimligt sätt att
beskriva inställningen till medier. Och denna grupp
skiljer ut sig bland annat vad gäller partisympatier.
Professor Lennart Weibull prövar i kapitlet Synen
på sanning i nyheter vad vår föreställning om sanning
betyder för vår syn på medier. Det är en fråga som inte
tidigare har fått någon större belysning. I en enkät får
de tillfrågade välja på ett antal påståenden om vad det
betyder att sådant som uttryckts i medier är sant. Det
vanligaste svaret är att sant är något som stämmer med
verkligheten. Det finns också en mindre grupp som
förkastar hela begreppet sanning som meningslöst
i sammanhanget – en i filosofiska termer nihilistisk
grupp. Det visar sig att denna grupp om ungefär tio
procent av de svarande i politiska termer är en högergrupp med en överrepresentation av sverigedemokrater. Denna grupp tar i jämförelse med andra i mindre
utsträckning del av seriösa medier och har lågt förtroende för alla typer av nyheter. Lennart Weibull tolkar
det som att gruppens sätt att se på verkligheten gör att
de förkastar mycket av nyheterna eftersom de inte tror
på dem.
Redan samma natt som Donald Trump vann presidentvalet hösten 2016 började en intensiv mediedebatt
i USA. Den präglades både av självrannsakan och av
häpnad över vilket gensvar Trumps utpekande av medier som motståndare fått. Det är lätt att se hur den
14 | Lars Truedson

amerikanska debatten kommit att påverka den svenska – intensiteten i diskussionen om falska nyheter,
misstro mot medier och populism har varit påtagligt
mycket högre efter Trumps seger.
Men situationen är inte densamma i USA och Sverige. De amerikanska medierna har lägre förtroende i
befolkningen – och det sjunker. I en Gallupstudie som
gjorts i mer än fyra decennier nådde förtroendet 2016
sin lägsta nivå någonsin efter mer än tio år av stadigt
sjunkande siffror. Bara var tredje amerikan har idag
stort eller ganska stort förtroende för medier. Bland de
republikanska väljarna halverades förtroendet mellan
2015 och 2016, från 32 procent till 14 procent med stort
eller ganska stort förtroende.
I Sverige är det mycket svårare att urskilja en förändring över tid i generellt medieförtroende. Andersson
och Weibull konstaterar att den lokala morgonpressen tappat lite förtroende i takt med att de försvagats
ekonomiskt och vad gäller läsning i den traditionella
pappersformen. Men övriga medier behåller i stort
sina förtroendenivåer – höga för public service, låga
för kvällstidningar exempelvis.
Detta mönster återkommer även i Jesper Strömbäcks och Michael Karlsson kapitel om hur förtroendet förändrats i en fast grupp av svarande åren 2014–
2016. Förtroendet sjunker i denna studie för Sveriges
Radio men ökar för kvällstidningar. Men rörelserna är
mycket små. Lite tydligare blir bilden om de svarande
delas upp utifrån sina partisympatier. Då ser man att
Sverigedemokraternas förtroende sjunker medan det
är konstant eller ökar något för övriga. Den politiska
polariseringen i gruppen ökar.
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I ett avslutande kapitel tar sig Torbjörn von Krogh an
uppgiften att peka på lösningar. Han går igenom både
svensk och amerikansk diskussion under de senaste
åren på jakt efter både tankesätt och konkreta åtgärder. Därmed lägger han en grund för vidare diskussion
om såväl attityder, till exempel behov av öppenhet,
respekt och nyfikenhet, som behoven av att vädra ut
gamla surdegar och diskutera nya publiceringsrutiner.
Även om det inte handlar om något allmänt ras i
förtroende för medier, är det tydligt i forskningen att
det finns en inte obetydlig grupp där misstron är stark.
Denna grupp skiljer sig på flera sätt – men den faktor
som rimligen ger anledning till mest reflektion inför
framtiden, och kanske till och med mest oro, är den
politiska. I den mediekritiska gruppen är sverigedemokrater genomgående överrepresenterade – men när
det gäller kritik mot journalistiken om invandring så
är så den så pass utbredd att den rent logiskt måste nå
många fler än sverigedemokraterna.
För den som tror att medier som inte tar politiska
hänsyn i urvalet av nyheter har en viktig roll i samhället är den situationen bekymmersam. Och inte särskilt
lätt att lösa.
För att sätta fingret på svårigheten för medier att
återvinna förtroende hos den grupp som har starkast
misstro mot medierna, citerar jag gärna journalisten
Jack Werner: ”Hur tillbakavisar man en konspiration
för en som tror man ingår i den?”
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Lågt förtroende för
rapporteringen om
invandring
Ulrika Andersson*

Svenska folket har högt förtroende för radio och tv
och lågt förtroende för dagspress. Så har resultaten
från olika förtroendemätningar under lång tid sett
ut och det är ett förhållande som fortfarande gäller.1
Förtroendenivåerna har legat relativt stabilt sedan
början av 2000-talet, både när det gäller förtroendet
för institutionerna och för dess innehåll. Givet denna
bild kan det tyckas att den förtroendekris som det under flera års tid har talats om i mediebranschen inte
riktigt har bäring.
Men kanske finns det ändå visst fog för farhågan
om att förtroendet för medier, mer specifikt nyhetsmedier, svajar. Det tyder åtminstone några av resultaten på i den analys som det här kapitlet baseras
på. För när förtroendet bryts ned på specifika ämnesområden visar det sig att det finns betydande skillnader i förtroendenivåerna beroende på vad nyhets* Ulrika Andersson är docent och medieforskare vid Göteborgs universitet.
1
Se vidare Anderssons och Weibulls kapitel om medieförtroende i den här
boken. Jmf Förtroendebarometern, 2017.
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rapporteringen handlar om. Högst är förtroendet
för rapporteringen om sjukvård. Och lägst är, kanske inte helt oväntat, förtroendet för rapporteringen om invandring. Men skillnaderna stannar inte
där. Förtroendet för vissa ämnesområden skiljer sig
avsevärt mellan olika samhällsgrupper. Graden av
mellanmänsklig tillit och partisympati tillhör de individfaktorer som framför allt förklarar dessa skillnader i förtroendenivån.
De resultat och analyser som presenteras i det här
kapitlet tar sin utgångspunkt i de nationella SOMundersökningarna, genomförda vid SOM-institutet
vid Göteborgs universitet.2 Den övergripande frågan
som löper genom kapitlets olika delar handlar om
människor tilltro till, alternativt misstro mot, svenska
nyhetsmedier. Analysen greppar inledningsvis över
ett något bredare perspektiv än själva förtroendefrågan i syfte att ge en bild av hur människor egentligen ser på nyhetsmediers arbete. Här handlar det
framför allt om mediernas eventuella opartiskhet och
kritiska granskning. Kapitlets andra del fokuserar på
människors upplevelser av över- respektive underdrifter i nyhetsrapporteringen samt om det möjligen är så
att medierna medvetet mörkar i vissa samhällsfrågor.
Den avslutande analysen handlar så om förtroendet
för mediernas rapportering i frågor som rör sjukvård,
arbetsmarknad och immigration, för att nämna några exempel.

2

För en beskrivning av de nationella SOM-undersökningarna, deras genomförande, urval och svarsfrekvens, se Vernersdotter, 2016.
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Skickliga som granskare, men partiska
– om synen på nyhetsmedier

”Journalistens viktigaste kapital är läsarens förtroende”. Det menar Göran Rosenberg i en krönika i
facktidningen Journalisten, publicerad våren 2005.3
Krönikan har rubriken ”Vem kan man längre lita på?”
och berör problematiken kring vem det egentligen är
som står bakom en viss tidningsartikel eller ett visst
nyhetsinslag. Talar journalisten med egen röst – den
professionella, sakliga och oberoende – eller döljer det
sig något annat intresse bakom dess innehåll, exempelvis en företagsledare, en intresseorganisation eller
kanske rent av journalistens privata agenda? När osäkerheten väcks riskerar den i förlängningen att påverka
förtroendet för nyhetsmedier, argumenterar Rosenberg.4 Även om krönikan har drygt tio år på nacken,
speglar den oron kring det som under de senaste åren
har kommit att kallas för de etablerade mediernas förtroendekris.
Branschens egna förklaringar till varför människor
misstror medier varierar. En del menar att det beror på
den ”förödande underhållningstrenden, otydliga skillnader mellan reklam och redaktionell text samt det
som så vackert fått heta åsiktsjournalistik”.5 Andra
lyfter fram sammanvävningen mellan nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik som det centrala problemet, där ”tyckandet [har] flyttat in på nyhetsplats” och
3
4
5

Rosenberg, 2005.
Rosenberg, 2005.
Ljungström, 2016.
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nyhetsreportrar obekymrat växlar mellan rollen som
å ena sidan professionell och oberoende journalist och
å andra sidan politisk krönikör.6 Otydligheten mellan
olika genrer befaras leda till misstro bland allmänheten, framför allt när det gäller det digitala materialet.7
Mediernas klickjakt och avsteg från en hederlig och
konsekvensneutral journalistik är ytterligare orsaker
som lyfts fram i sammanhanget.8 Den föreslagna lösningen på problemet stavas ofta opartiskhet och transparens. Mer fokus på att lyfta fram den etablerade
journalistikens opartiskhet och en samtidig ökning av
transparensen kring det journalistiska arbetet, anses
från flera håll utgöra centrala åtgärder i jakten på att
återvinna allmänhetens förtroende för nyhetsmedier.
(För ytterligare resonemang om åtgärder, se Torbjörn
von Kroghs kapitel i denna bok.)
Och kanske kan det ligga något i dessa resonemang.
För när människor tillfrågas om sin syn på svenska
nyhetsmedier och dess arbete tenderar den allmänna
uppfattningen om mediernas opartiskhet att dra åt
det mer kritiska hållet. Nästan hälften av befolkningen mellan 16–85 år anser att nyhetsmedier i ganska
liten eller till och med i mycket liten utsträckning är
opartiska i sin nyhetsrapportering (tabell 1). Drygt
en tredjedel är av motsatt åsikt medan övriga saknar
uppfattning. Åsiktsbalansen i människors bedömningar ligger på −15, vilket innebär att det finns en
viss övervikt för uppfattningen att nyhetsmedier inte
6
7
8

Oksanen, 2016.
Ekström, 2017.
Kaijser, 2017; Bergmark, 2016.
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är opartisk.9 När en liknande fråga ställdes 1988, dock
med formuleringen i vilken utsträckning svenska journalister alltid försöker vara opartiska i sitt arbete, låg
åsiktsbalansen på −16.10 Även om frågornas formuleringar inte helt överensstämmer med varandra, tyder
jämförelsen ändå på att den allmänna uppfattningen
om mediernas opartiskhet inte har förändrats särskilt
mycket över tid.
Tabell 1.Allmänhetens syn på svenska medier 2015
(procent, balansmått)
I mycket
I ganska
I ganska
I mycket
Ingen
stor
stor
liten
liten
uppfatt- Balansutsträckning utsträckning utsträckning utsträckning ning
mått
Är skickliga
på att granska
samhällets
makthavare

7

52

23

8

10

+30

Låter sin
politiska
inriktning
styra urvalet
av nyheter

13

34

25

7

21

+20

Är opartiska
i sin nyhetsbevakning

4

32

28

21

15

−14

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning anser du att svenska medier ...?
följt av det aktuella påståendet. Balansmåttet är beräknat bland dem som har angett

9

10

Åsiktsbalansen mäts som ett balansmått på en skala mellan +100 till
−100, där +100 innebär att alla håller med i påståendet medan -100 innebär att alla är av motsatt åsikt. Balansmåttet är beräknat bland dem som
har uppgett en åsikt i frågan.
1988 löd frågan: Under de senaste åren har det framförts en rad olika åsikter om hur nyhetsförmedlingen i press, radio och tv fungerar. Det har ofta
handlat om hur journalister sköter sitt jobb. Nedan har vi räknat upp ett
antal påståenden från debatten. Hur väl anser du att påståendena stämmer
med din bedömning av hur svenska journalister sköter sitt jobb? följt av påståendet ”Försöker alltid vara opartiska”. Svarsalternativen var: Stämmer
helt, Stämmer delvis, Stämmer knappast, Stämmer inte alls samt Vet ej.
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en uppfattning i frågan. Måttet varierar mellan +100 (samtliga anser att påståendet i
stor utsträckning stämmer) och −100 (samtliga anser att påståendet i liten utsträckning
stämmer). Antalet svarspersoner varierar mellan 1468–1494.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

En annan fråga som berör neutralitetsaspekten är
människors upplevelse av huruvida medierna låter
sin politiska inriktning styra urvalet av nyheter (tabell
1). Även här dominerar en mer kritisk uppfattning:
andelen som anser att innehållet påverkas av mediernas politiska färg är större än andelen som inte håller
med (åsiktsbalans +20). Trots att det har gått åtskilliga decennier sedan dagspressens band till de politiska
partierna luckrades upp11, finns det alltså bland allmänheten en föreställning om att nyheterna styrs av
partipolitiskt hänsynstagande.
En snarlik fråga ställdes i 1986 respektive 2010 års
nationella SOM-undersökningar. Då handlade det
om förhållandet inom dagspressen.12 Vid det första
mättillfället uppgav en klar majoritet att åsikterna i
tidningarnas ledarartiklar inte återspeglades på nyhetssidorna (åsiktsbalans −44). Fjorton år senare,
2010, ses istället en viss övervikt för uppfattningen att
tidningarnas nyhetsurval påverkas av deras politiska profil (åsiktsbalans +12).13 Resultaten från de tre
11
12

13

Nord, 2001; Hadenius & Weibull, 1991.
1986 löd frågan: Det finns delade meningar om huruvida de åsikter som
en tidning har i sin ledare märks på de vanliga nyhetssidorna. Anser du
att den morgontidning du läser mest regelbundet på något sätt brukar
visa sina politiska åsikter på nyhetssidorna? Svarsalternativen var: Ja, i
mycket hög grad, I ganska hög grad, I mindre grad, Nej, inte alls samt
Läser inte någon morgontidning regelbundet (1986) respektive Ingen
åsikt (2010). Balansmåttet som anges i texten baseras på de som har uppgett en åsikt i frågan.
Se även Johansson, 2011.
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undersökningarna – 1986, 2010 respektive 2015 – är
inte heller här rakt av jämförbara givet utformningen
av frågeformuleringar och svarsalternativ. Trots eventuella skillnader förefaller det ändå förhålla sig som
så att det har skett en successiv förändring i människors bedömning av nyhetsrapporteringens neutralitet
– en förändring som på intet sätt är orimlig givet hur
medierna har förändrats under samma period. Det
har exempelvis sedan mitten av 1980-talet skett en
ökning av det som kallas för åsiktsjournalistik14 och
kanske är denna förändring en del av förklaringen till
att många mediekonsumenter idag tycks uppleva att
mediernas politiska linje spiller över på nyhetsjournalistiken. Om denna upplevelse sedan primärt beror på att publiken har svårt att skilja de tyckande
artiklarna från nyhetsartiklar, om de åsiktsbärande
artiklarna tenderar att påverka människors upplevelser av nyhetsjournalistikens innehåll eller om det
faktiskt är så att det finns spår av redaktionernas allmänna politiska hållning både i åsiktsmaterial och
i nyhetsmaterialet, är förstås inte möjligt att avgöra
utifrån det underlag som granskas här. Men resultatet förtjänar ändå att uppmärksammas, eftersom det
indikerar att det finns en viss diskrepans mellan de
grundläggande principer för nyhetsarbetet som medierna å sin sida lyfter fram som sin styrka och de
intryck som den svenska allmänheten å andra sidan
har av nyhetsrapporteringen.
Det bör dock tilläggas att en relativt stor andel
av befolkningen också gör en positiv bedömning av
14

Asp & Bjerling, 2014; Djerf Pierre & Weibull, 2001.
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mediernas granskande arbete. I 2015 års undersökning menar 60 procent av respondenterna att nyhetsmedierna är skickliga på att granska samhällets
maktstrukturer (tabell 1), ett ideal som har varit en
ledstjärna för de etablerare mediernas verksamhet
sedan journalistikens professionalisering15. Åsiktsbalansen för bedömningen ligger här på +30. När
en liknande fråga ställdes i slutet av 1980-talet var
utfallet än mer positivt: en mycket klar majoritet av
svenskarna ansåg då att journalister var skickliga i
sitt arbete med att granska makten (åsiktsbalans
+65).16 Frågan är förstås om det sedan slutet av
1980-talet har skett en faktisk nedgång i människors upplevelser av hur bra medierna sköter sitt granskande uppdrag eller om skillnaderna snarare beror
av mättekniska faktorer. Precis som i de föregående
jämförelserna finns det en skillnad i hur frågan är
formulerad respektive år. 2015 avser frågan nyhetsmediers skicklighet, medan det är journalisternas
skicklighet som bedöms 1988. Även om en jämförelse eventuellt tenderar att dra åt det mer spekulativa
hållet, finns det ändå fog för att tro att den allmänna
uppfattningen har ändrats över tid. Det gäller inte
minst i ljuset av hur medielandskapet såg i ut slutet
15

16

Detta har betonats inom forskning såväl som i statliga utredningar. Se
exempelvis Wiik, 2010; Asp, 2007; SOU 1994:94; SOU 1975:78.
1988 löd frågan: Under de senaste åren har det framförts en rad olika
åsikter om hur nyhetsförmedlingen i press, radio och tv fungerar. Det har
ofta handlat om hur journalister sköter sitt jobb. Nedan har vi räknat
upp ett antal påståenden från debatten. Hur väl anser du att påståendena stämmer med din bedömning av hur svenska journalister sköter sitt
jobb? följt av påståendet ”Är skickliga på att granska samhällets makthavare”. Svarsalternativen var: Stämmer helt, Stämmer delvis, Stämmer
knappast, Stämmer inte alls samt Vet ej.
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av 1980-talet respektive i mitten av 2010-talet. Med
tv och radio i public service regi, lösnummerförsålda
kvällstidningar och en, eller möjligen två, lokala
morgontidningar på orten, var det kanske lättare
för mediepubliken att identifiera och bedöma den
granskande journalistiken för 30 år sedan. Dagens
medielandskap präglas av ett avsevärt större utbud.
Nya plattformar har tillkommit, vilket bland annat
har påverkat var, när och hur människor exponeras för nyheter. Dessutom har det under 2000-talet
skett en kraftig nedbantning i personalstyrkan ute
på landets redaktioner, en förändring som rimligen
påverkar i vilken utsträckning det är möjligt för redaktionerna att ägna sig åt granskande, och kanske
framför allt grävande, journalistik – ett förhållande
som kan tänkas spela roll för människors upplevelse
av nyhetsmediernas skicklighet som granskare.
En analys av olika samhällsgruppers syn på mediernas arbete visar att det finnas betydande skillnader
mellan människor efter deras ålder, utbildningsbakgrund och politiska preferenser. Jämförelsen avser
här år 2015. Resultatet visar att yngre individer i
åldersgruppen 16–29 genomgående gör en mer kritisk bedömning av medierna än personer i pensionsåldern. Likaså har högutbildade och storstadsbor en
mer kritisk uppfattning än lågutbildade och landsbygdsbor. För synen på mediernas skicklighet att
granska makthavare har yngre en åsiktsbalans om
+6, vilket ska jämföras med +43 bland äldre. Och för
låg- respektive högutbildade är åsiktsbalansen +46
respektive +26. När partisympati tas i beaktande visar det sig att C- respektive S-sympatisörer präglas
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av den klart mest positiva åsiktsbalansen (+66 respektive +50) medan SD-sympatisörerna befinner sig
nära balanspunkten (−2).
Mönstret återupprepas i bedömningen av huruvida
den politiska inriktningen avspeglar sig i nyhetsbevakningen. Även här anser yngre (+30), storstadsbor
(+22), högutbildade (+22) och SD-sympatisörer (+60)
i högre utsträckning att så är fallet, medan åsikterna
går mer isär bland landsbygdsbor (+5), lågutbildade
(+8) och S-sympatisörer (+1). Och i bedömningen
av nyhetsmediers opartiskhet är 16–29-åringar (-28),
högutbildade (−17), storstadsbor (−22) och SD-sympatisörer (−29) mer kritiska än 65–85-åringar (−1),
lågutbildade (−2), landsbygdsbor (−5) och S-sympatisörer (+2).
Den faktor som, i de allra flesta fall, bidrar till störst
åsiktspolariseringen är dock hur stort eller litet förtroende människor har för medier (tabell 2). Bland dem
med stort förtroende för radio och tv är det en stor
majoritet som anser att medierna är skickliga på att
granska samhällets makthavare (+56). Det motsatta
förhållandet råder bland dem som har litet förtroende
för radio och tv (−46). Polariseringen syns även bland
människor med stort respektive litet förtroende för
dagspressen (+62 respektive −16).
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Tabell 2. Synen på svenska medier efter medieförtroende 2015
(balansmått)
Förtroende för radio/tv
Stort

Förtroende för dagspressen

Varken
eller

Litet

Stort

Varken
eller

Litet

Är skickliga på att
granska samhällets
makthavare

+56

+16

-46

+62

+36

−16

Låter sin politiska
inriktning styra
urvalet av nyheter

+10

+37

+50

+2

+14

+48

Är opartiska i sin
nyhetsbevakning

+6

−36

−50

+14

−12

−48

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning anser du att svenska medier ...?
följt av det aktuella påståendet. Balansmåttet är beräknat bland dem som har angett
en uppfattning i frågan. Måttet varierar mellan +100 (samtliga anser att påståendet i
stor utsträckning stämmer) och −100 (samtliga anser att påståendet i liten utsträckning
stämmer). Antalet svarspersoner varierar mellan 1468–1494.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

Skillnaderna är inte riktigt lika kraftiga – om än fortfarande stora – när det gäller bedömningen av den
politiska inriktningens eventuella påverkan på nyhetsurvalet (tabell 2). Bland dem med stort förtroende
för tv/radio och dagspress befinner sig åsiktsbalansen
nära eller strax över balanspunkten, medan det finns
en tydlig övervikt för uppfattningen att nyheterna är
politiskt styrda bland dem med lågt medieförtroende. Ett liknande mönster, fast i omvänd riktning, gäller för synen på mediernas opartiskhet. Sammanfattningsvis finns det således ett mycket stort samband
mellan människors förtroende för medier och deras
upplevelser av hur den journalistiska verksamheten
fungerar.
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Överdrifter, underdrifter och mörkning

En av alla de åsikter om medier och journalistik som
florerar runt om på internet i olika diskussionsforum, på bloggar, nyhetsportaler och i kommentarsfält
handlar om mörkande i nyhetsmedier. Det mörkande
som diskuteras rör ofta immigration och brottlighet,
men ibland handlar det även om klimatförändringar
och situationen på arbetsmarknaden. De etablerade
medierna – eller MSM (mainstream media), PK-media, vänstermedia eller dinosauriemedia, som de ofta
benämns – kritiseras bland annat för att utelämna
information, förvränga sanningen, ljuga eller lägga
locket på. ”Har den svenska journalistkåren laglig
rätt att censurera en nyhet av det här slaget” undrar
en användare på Flashback forum i frustration över att
svenska medier inte hakat på ett inslag i dansk tv om
hur den kraftigt ökade immigrationen skulle ha lett till
en katastrofal situation för svenska poliser. Bland alla
kommentarer om hur typiskt det är att medier mörkar
och förtiger fakta, syns då och då någon kommentar
om att det kanske helt enkelt handlar om ett rykte som
inte kunnat beläggas – en synpunkt som i just den diskussionstråden inte faller i särskilt god gjord.
Även om de flesta svenskar sannolikt inte går runt
och tror att medierna jämt och ständigt hittar på eller
ljuger, visar resultat från 2011 års SOM-undersökning
att en förhållandevis stor del av befolkningen då upplevde att nyhetsbevakningen var överdriven inom vissa
områden och underdriven inom andra. Den vanligaste
åsikten var förvisso att rapporteringen generellt låg
på en rimlig nivå. Men samtidigt uppgav uppemot en
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tredjedel av dem med en åsikt i frågan att till exempel nyhetsrapporteringen i samband med ekonomiska
kriser tenderar att överdriva problemen. På den här
punkten utmärkte sig särskilt yngre individer och höginkomsttagare genom att i högre utsträckning än andra samhällsgrupper anse att problematiken överdrivs
i medierna. Det var också omkring en tredjedel av befolkningen som menade att nyhetsmedier underdrev
problem som rörde miljöförstöring och organiserad
brottslighet. Bland dem som i högst utsträckning ansåg
att det förelåg underdrifter i miljörapporteringen återfanns kvinnor och högutbildade. Allra mest kritiska till
miljöbevakningen var dock V- och MP-sympatisörer,
vilket inte är särskilt förvånande då båda grupperna
också karakteriserades av ett stort intresse för miljöfrågor. Den grupp som i sin tur var allra mest kritisk
till nyhetsrapporteringen om organiserad brottslighet
var Sverigedemokraternas sympatisörer – en spegling
av gruppens allmänna syn på brott och straff. Däremot
förekom det inga kopplingar mellan människors rimlighetsbedömning och deras medieförtroende.
En av de frågor som ofta ligger i fokus för diskussionen om huruvida medierna medvetet mörkar är
immigrationen. Demokratiforskaren Marie Demker
har i sina studier av invandringsopinionen bland annat
belyst människors upplevelser av hur invandringsrelaterade frågor behandlas i nyheterna.17 Resultaten visar
att drygt halva befolkningen anser att svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem som
är förknippade med invandring (tabell 3). Ungefär en
17

Demker, 2014, 2012; Demker & van der Maiden, 2016.
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tredjedel menar att det är ett felaktigt påstående medan en femtedel uppger sig sakna uppfattning i frågan.
Tabell 3. Åsikt om svenska mediers rapportering om
invandring 2015 (procent, balansmått)
Helt
riktigt
Svenska medier
berättar inte
sanningen om
samhällsproblem
förknippade med
invandring

25

Delvis
riktig

29

Delvis
felaktigt

14

Helt
Ingen
felaktigt uppfattning

13

19

Balansmått

+31

Kommentar: Frågan lyder: Hur väl anser du att följande påstående stämmer?
Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en uppfattning i frågan. Måttet
varierar mellan +100 (samtliga svarar att påståendet är riktigt) och −100 (samtliga
svarar att påståendet är felaktigt). Antalet svarspersoner är 1322.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

När olika grupper jämförs med varandra visar det sig
att män, äldre, låginkomsttagare samt individer som
bor utanför storstadsområdena i högre utsträckning
än kvinnor, yngre medelålders, högutbildade och storstadsbor instämmer i uppfattningen att medierna inte
berättar sanningen om problematik förknippad med
invandring (tabell 4). Den mest positiva åsiktsbalansen
– vilket här innebär att man håller med i påståendet
– återfinns bland lågutbildade (+62), bland dem med
lågt förtroende för radio/tv (+64) respektive dagspress
(+66) och, framför allt, bland dem som sympatiserar
med Sverigedemokraterna (+95). I den senare gruppen
råder en kraftig övervikt för uppfattningen att svenska
medier mörkar.
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Tabell 4. Uppfattning om svenska mediers rapportering om
invandring 2015 (balansmått)
Påstående:
Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade
med invandring
Kvinnor

+25

V

−26

Män

+38

MP

−32

S

+9

16–29 år

+31

C

+48

30–49 år

+20

L

+25

50–64 år

+28

M

+39

65–85 år

+47

SD

+95

Låg utb.

+62

Litet samhällsintresse

+54

Medel utb.

+39

Stort samhällsintresse

+24

Litet förtroende dagspress

+66
+32

Hög utb.

+3

<300 tkr årsinkomst

+42

Varken eller

301–700 tkr årsinkomst

+35

Stort förtroende dagspress

>701 tkr årsinkomst

+16

+6

Litet förtroende radio/tv

+64

Landsbygd

+36

Varken eller

+48

Mindre tätort

+38

Stort förtroende radio/tv

+16

Större tätort/stad

+34

Sthlm/Gbg/Malmö

+15

Kommentar: Frågan lyder: Hur väl anser du att följande påstående stämmer?
Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en uppfattning i frågan. Måttet
varierar mellan +100 (samtliga svarar att påståendet är riktigt) och −100 (samtliga
svarar att påståendet är felaktigt). KD-sympatisörer ingår inte jämförelsen då antalet
svarspersoner endast är 34.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.
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Sverigedemokraternas sympatisörer utmärker sig
dock inte enbart genom en tydlig åsiktsbalans (+95).
De utgör också den grupp där andelen respondenter
som uppger att de saknar uppfattning i frågan är som
lägst (figur 1). Endast 6 procent av SD-sympatisörerna
säger sig inte ha någon åsikt, vilket kan jämföras med
26 procent bland S-sympatisörer och 25 procent bland
M-sympatisörer. Eftersom åsiktsbalansen här utgår
från de individer som har en uppfattning i frågan innebär det att beräkningen för SD-sympatisörer omfattar
en mycket stor andel av det totala antalet respondenter i denna grupp, medan åsiktsbalansen bland S- och
MP-sympatisörer är beräknad på de 75 procent av respondenterna som har uttryckt en åsikt.
Figur 1. Åsikt om svenska mediers rapportering om invandring
efter ideologi 2015 (procent, balansmått)
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L
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100
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Kommentar: Frågan lyder: Hur väl anser du att följande påstående stämmer?
Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en uppfattning i frågan. Måttet

32 | Ulrika Andersson

varierar mellan +100 (samtliga svarar att påståendet är riktigt) och −100 (samtliga
svarar att påståendet är felaktigt). Antalet svarspersoner varierar mellan 97 (MP)
och 348 (S).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

Uppfattningen om huruvida svenska medier egentligen berättar sanningen om problematik förknippad
med invandring är, inte helt förvånande, också starkt
kopplad till den mer allmänna inställningen till immigration. Bland dem som menar att det är ett bra
förslag att Sverige bör ta emot färre flyktingar anser
82 procent att medierna mörkar bevakningen om invandring (tabell 5). Bland dem som menar att det är
ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar, är motsvarande andel 28 procent. Skillnaderna blir särskilt
tydliga när åsiktsbalansen beräknas: +82 respektive
−30 för respektive grupp. Det finns också ett samband mellan hur oroande svarspersonerna är för att
främlingsfientligheten ska öka i samhället. Bland
dem som inte är oroade för ökad främlingsfientlighet
anser 77 procent att medierna inte berättar sanningen om problem förknippade med invandring. Motsvarande andel bland dem som oroar sig för ökad
främlingsfientlighet är 49 procent. Åsiktsbalansen
bland dem med uppfattning i frågan ligger här +76
respektive +20.
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Tabell 5. Åsikt om svenska mediers rapportering om
invandring efter syn på invandring 2015 (procent, balansmått,
korrelation)
Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem
förknippade med invandring
Helt
riktigt

Delvis
riktig

Delvis
felaktigt

Helt
felaktigt

Ingen
uppfattning

Åsikts
balans

Ta emot
färre
flyktingar
Bra förslag 49

33

5

3

11

+82

Varken
eller

15

36

15

5

29

+40

Dåligt
förslag

6

22

25

28

20

−30

Inte
oroande

44

33

5

5

13

+76

Oroande

20

29

16

15

20

+20

Oro inför
framtiden:
Ökad
främlingsfientlighet

Kommentar: Frågan lyder: Hur väl anser du att följande påstående stämmer? Svarsalternativen för påståendet om flyktingmottagning är: Mycket bra förslag, Ganska bra
förslag, Varken bra eller dåligt förslag, Ganska dåligt förslag samt Mycket dåligt förslag.
I tabellen har Mycket bra respektive Ganska bra slagits samman till Bra, medan Mycket dåligt respektive Ganska dåligt har slagits samman till Dåligt Svarsalternativen för orosfrågan
är: Mycket oroande, Ganska oroande, Inte särskilt oroande samt Inte alls oroande.
Mycket respektive Ganska oroande har här slagits samman till Oroande och Inte särskilt
respektive Inte alls oroande har slagits samman till Inte oroande. Antalet svarspersoner varierar mellan 97 (MP) och 348 (S). Sambandet mellan uppfattningen i sanningsfrågan och
respektive båda påstående är .43*** (ta emot färre flyktingar) respektive −.20*** (oro för
ökad främlingsfientlighet) Sambandet är mätt genom r Pearsons r. ***p=0.000
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

Men om den allmänna åsikten nu är att medierna håller
inne med viktig information – åtminstone i vissa delar
av samhällsrapporteringen – hur ser då förtroendet för
34 | Ulrika Andersson

mediernas nyhetsrapportering mer specifikt ut? Om det
handlar den avslutande delen av det här kapitlet.
Högt förtroende för nyheter om sjukvård –
lågt förtroende för nyheter om invandring

Forskning om människors förtroende för olika medieinstitutioners generella innehåll, visar att innehållet
i publicservicemedierna åtnjuter ett högt förtroende
bland allmänheten medan förtroendet för till exempel
kvällspressen är betydligt lägre.18 Förtroendenivåerna
är här dock mer förknippade med förtroendet för den
enskilda medieinstitutionen, snarare än förtroendet för
det specifika innehållet. I syfte att fördjupa kunskapen
om förtroendet för mediernas innehåll – då specifikt för
nyhetsrapporteringen – ombads respondenterna i 2016
års nationella SOM-undersökning att uppge hur stort
förtroende de har för rapporteringen om ett antal specificerade samhällsområden. De områden som ingick i frågan var: sjukvården, näringslivet, klimatet, arbetsmarknaden, EU, brottsligheten samt invandringen (tabell 5).
Störst förtroende har svenskarna för nyhetsmediers
rapportering om sjukvården, där 53 procent av respondenterna uppger att de har åtminstone ganska stort
förtroende för nyhetsrapporteringen. För näringslivsbevakningen är motsvarande siffror 44 procent, vilket
innebär att lite mindre än hälften av befolkningen känner stort eller ganska stort för nyhetsrapporteringen i
ämnet. Det innebär dock inte att den andra delen ger uttryck för ett litet förtroende. En tredjedel av svenskarna
18

Se Andersson & Weibulls kapitel i den här boken.
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uppger att deras förtroende för näringslivsbevakningen
varken är stort eller litet, en andel som ligger på ungefär
samma nivå för samtliga bedömda ämnesområden.
För sjukvårds- respektive näringslivsrapporteringen ligger förtroendebalansen på en klart positiv nivå,
vilket innebär att det är fler som har stort eller ganska
stort förtroende för mediernas rapportering jämfört
med dem som känner ganska eller mycket litet förtroende. Det råder också en positiv förtroendebalans för
rapporteringen om klimatet, arbetsmarknaden och
EU, medan förtroendet för nyheter om brottslighet och
invandring befinner sig runt balanspunkten (tabell 6).
Tabell 6. Förtroende för svenska nyhetsmediers
samhällsrapportering 2016 (procent, balansmått)
Ingen
Mycket Ganska Varken Ganska Mycket uppfatt- Förtroendestort
stort
eller
litet
litet
ning
balans
Sjukvården

9

44

29

10

4

4

+41

Näringslivet

6

38

36

8

4

8

+35

Klimatet

8

36

34

12

5

5

+29

Arbetsmarknaden

5

32

35

14

7

7

+19

EU

5

30

39

12

7

7

+18

Brottsligheten

5

28

32

18

12

5

+4

Invandringen

5

27

30

19

14

5

−2

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers
rapportering om följande ämnesområden? Förtroendebalansen är beräknad bland
dem som har angett en uppfattning i frågan. Balansmåttet varierar mellan +100 (samtliga har stort förtroende) och −100 (samtliga har litet förtroende). Antalet svarspersoner
varierar mellan 1604–1635.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.
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I likhet med det generella förtroendet för medier, skiljer sig förtroendenivåerna åt i olika samhällsgrupper
(tabell 7). För sjukvårdsrapporteringen gäller att äldre
har högre förtroende än yngre (+50 respektive +32),
likaså har människor med hög mellanmänsklig tilllit (höglitare) betydligt högre förtroendebalans än
människor med låg mellanmänsklig tillit (+57 respektive +4). Det finns också ett tydligt samband med
partisympati, där SD-sympatisörerna har lägre förtroende för sjukvårdsrapporteringen jämfört med övriga
partisympatisörer (+11). Högst förtroendebalans har
S-sympatisörer (+60) samt människor som upplever
att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll (+58).
Förtroendebalansen för näringslivsrapporteringen
är sin tur som högst bland Moderaternas sympatisörer
(+50) samt bland högutbildade (+45), höginkomsttagare (+46), höglitare (+45), bland människor som menar att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll (+46) samt
bland dem som sympatiserar med Liberalerna (+48).
De grupper som i sin tur karakteriseras av en något lägre
förtroendebalans är Vänsterpartiets sympatisörer (+8)
samt människor med låg mellanmänsklig tillit (+11).
Rapporteringen om klimatet når en hög förtroendebalans bland dem som ser positivt på utvecklingen i
Sverige (+52), bland Socialdemokraternas sympatisörer (+47) samt bland höglitare (+42). Bland Sverigedemokraternas sympatisörer och människor med låg
mellanmänsklig tillit ligger förtroendebalansen nära
balanspunkten (+5 respektive −1), vilket innebär att
andelen med stort förtroende i dessa båda grupper är
ungefär lika stor som andelen med litet förtroende.
För två av de omfrågade bevakningsområdena –
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arbetsmarknaden respektive EU – är det övergripande mönstret i människors förtroendebedömningar
relativt likartat. I båda fallen har högutbildade, höginkomsttagare och personer med stort samhällsintresse en högre förtroendebalans relativt lågutbildade, låginkomsttagare och individer med lågt samhällsintresse
(tabell 7). För både arbetsmarknadsbevakningen och
bevakningen av EU är de klart största skillnaderna i
förtroendebalansen emellertid kopplade till individernas partisympati, deras syn på framtiden respektive
tillit till andra människor. Mediernas bevakning av arbetsmarknaden åtnjuter exempelvis högst förtroende
bland dem som sympatiserar med Liberalerna (+51)
och bland dem som ser positivt på framtiden (+41),
medan de lägsta förtroendenivåerna återfinns bland
SD-sympatisörer (−22) och bland dem med låg mellanmänsklig tillit (−24). EU-bevakningen når i sin tur
högst förtroendenivåer bland individer med en positiv
framtidstro (+42) samt bland Miljöpartiets sympatisörer (+37). Och även här står SD-sympatisörer (−27)
och människor med låg mellanmänsklig tillit (−18) för
det lägsta förtroendet. Det råder således en viss polarisering i förtroendet för mediernas bevakning av arbetsmarknaden och EU.
Tabell 7. Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering
om olika ämnesområden 2016 (balansmått)
Sjukvården

Näringslivet

16–29 år

+32

+26

+15

+15

+19

−3

−11

30–49 år

+38

+45

+33

+27

+26

+6

+1

50–64 år

+40

+34

+31

+17

+15

+4

+2

65–85 år

+50

+30

+30

+14

+13

+6

+3
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Klimatet

Arbetsmarknaden

EU

Brottslig–
heten

Invandringen

Sjukvården

Näringslivet

Brottslig–
heten

Invandringen

Låg utb.

+43

+19

+24

+2

Medel utb.

+40

+33

+27

+15

+7

+1

−3

+14

+2

Hög utb.

+44

+45

+36

+35

−7

+30

+9

<300 tkr
årsinkomst

+7

+39

+25

+26

301–700 tkr
årsinkomst

+9

+5

−2

−11

+42

+35

>701 tkr
årsinkomst

+27

+17

+16

+7

−1

+43

+46

+35

+31

+31

+7

+4

Landsbygd
Mindre
tätort

+42

+30

+20

+11

+6

−4

−10

Större
tätort/stad

+35

+29

+25

+10

+12

−2

−7

Sthlm/Gbg/
Malmö

+43

+37

+32

+23

+21

+7

+1

+42

+38

+33

+23

+25

+10

+4

V
MP

+38

+8

+25

+7

+12

+2

+13

+35

+38

+32

+31

+37

+26

+28

S

+60

+42

+47

+34

+31

+20

+18

C

+48

+37

+22

+33

+27

+22

+15

L

+42

+46

+38

+49

+33

+16

+1

M

+48

+51

+38

+28

+32

+10

+2

SD

+11

+19

+5

−22

−27

−40

−54
−42

Låg tillit

Klimatet

Arbetsmarknaden

EU

+4

+11

−1

−24

−18

−22

Medel

+39

+22

+27

+15

+15

−2

−9

Hög tillit

+57

+45

+42

+36

+33

+20

+21

Utvecklingen
i Sverige går
åt fel håll

+31

+28

+18

+6

+2

−11

−21

Utvecklingen
i Sverige går
åt rätt håll

+58

+46

+50

+41

+42

+26

+31

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers
rapportering om följande ämnesområden? Svarsalternativen är: Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken stort eller litet förtroende, Ganska litet förtroende, Mycket litet förtroende, samt Ingen uppfattning. Förtroendebalansen är beräknad
bland dem som har angett en uppfattning i frågan. Balansmåttet varierar mellan +100
(samtliga har stort förtroende) och −100 (samtliga har litet förtroende). KD ingår inte i
jämförelsen då antalet svarspersoner endast är 24.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.
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Polariseringen i befolkningens förtroende för mediers
bevakning växer sig ännu större när det gäller förtroendet för mediernas rapportering om brottslighet. Även
här kretsar kärnan i förtroendet kring partisympati,
framtidstro och tillit. Med en förtroendebalans på +26
vardera står Miljöpartiets sympatisörer respektive individer med en positiv framtidstro för den högsta förtroendenivån när det gäller brottsbevakningen (tabell
7). Motpolen återfinns bland Sverigedemokraternas
sympatisörer där förtroendebalansen ligger på låga
−40. Det innebär att det råder en differens motsvarande 66 balansmåttsenheter mellan de båda grupperna.
Även de som menar att samhällsutvecklingen går åt fel
håll och individer med låg mellanmänsklig tillit har en
negativ förtroendebalans (−11 respektive −22).
Klart störst är polariseringen dock ifråga om mediernas nyhetsrapportering om invandring. Här spänner åsiktsbalansen mellan dem med störst förtroende
för nyhetsbevakningen och dem med minst förtroende från +31 till −54 – det vill säga en förtroendedifferens om 85 balansmåttsenheter (tabell 7). Människor
med en positiv syn på samhällsutvecklingen står här
tillsammans med Miljöpartiets sympatisörer för den
högsta förtroendebalansen (+31 respektive +28), medan SD-sympatisörerna tillsammans med människor
med låg mellanmänsklig tillit står för den lägsta förtroendebalansen (−54 respektive −42). Resultaten pekar onekligen mot att det inom delar av den svenska
väljarkåren tycks råda ett starkt missnöje med hur nyhetsmedier väljer att framställa det svenska samhället i
termer av kriminalitet och immigration.
En närmare granskning av förhållandet mellan parti40 | Ulrika Andersson

sympati och förtroende för nyhetsrapportering om invandring visar att oavsett förtroendenivå är en mycket
liten andel av de olika partiernas sympatisörer som
uppger att de saknar uppfattning i frågan (tabell 8). Vidare är mönstret för samtliga partisympatisörer utom
SD att ungefär en tredjedel av respondenterna svarar
att de varken tycker sig ha stort eller litet förtroende för
nyhetsbevakningen. Bland SD-sympatisörerna är det en
sjättedel som svarar ”varken eller”, vilket innebär att det
i denna grupp är en större andel som tar ställning åt endera hållet jämfört med övriga grupper.
Tabell 8. Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering
om invandringen 2016 (procent)
Mycket
stort

Ganska Varken Ganska
stort
eller
litet

Mycket
litet

Ingen upp- Förtroendefattning
balans

V

8

30

34

16

9

3

+13

MP

7

39

30

15

5

4

+28

S

6

36

27

18

7

6

+18

C

3

35

39

18

5

1

+15

L

4

42

29

24

10

1

+1

M

6

28

31

21

12

2

+2

SD

1

12

17

22

42

6

−54

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers
rapportering om följande ämnesområden? Förtroendebalansen är beräknad bland
dem som har angett en uppfattning i frågan. Balansmåttet varierar mellan +100 (samtliga har stort förtroende) och −100 (samtliga har litet förtroende).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.

Resultaten pekar mot att det framför allt är i frågor
som rör brottslighet och invandring som människors
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förtroende för nyhetsbevakningen går i olika riktningar. Det är dock inte riktigt hela sanningen. Förtroendet är också kopplat till vilken grundläggande
inställning människor har till de ämnesområden eller
samhällsproblem som berörs. Jämförelsen i det följande görs dels med utgångspunkt i människors allmänna
inställning till EU, dels med utgångspunkt i ett antal
förslag som har förekommit i den politiska debatten
om brottslighet och immigration.
Jämförelsen visar att människor som är positivt
inställda till EU också har ett större förtroende för
mediernas bevakning av EU-relaterade frågor än
människor med en negativ inställning till EU (tabell
9). Förtroendebalansen i den EU-positiva gruppen
är klart positiv och uppnår ett balansmått om +48,
medan förtroendebalansen i den EU-kritiska gruppen istället är negativ – i det här fallet −27. Det innebär att förtroendebalansen här har en spännvidd om
75 balansenheter.
Samma tydliga polarisering uppträder dock inte
mellan synen på brott och straff, och förtroendet för
bevakningen av brottslighet. Bland dem som menar
att det är ett bra förslag att införa hårdare straff för
brottslingar råder det en jämn fördelning mellan dem
som har ett stort förtroende för nyhetsbevakningen
och dem som har ett litet förtroende – åsiktsbalansen +1 ligger här nära balanspunkten. Bland dem
som menar att det är ett dåligt förslag att införa en
hårdare straffskala är andelen med förtroende för nyhetsrapporteringen förvisso något större än andelen
som saknar förtroende, men skillnaderna är inte särskilt stora (+12). På den här punkten tycks den gene42 | Ulrika Andersson

rella inställningen till brott och straff inte spela roll
för förtroendet för svenska mediers rapportering om
brottslighet.
Tabell 9. Förtroende för nyhetsrapporteringen efter inställning
till politiska frågor 2016 (balansmått)
EU

Brottsligheten

Invandringen

+24

+21

Inställning till EU
Positiv

+48

Varken positiv/negativ
Negativ

+9

+0

−3

−27

−23

−35

Införa mycket hårdare straff
för brottslingar
Bra förslag

+14

+1

−7

Varken bra/dåligt

+29

+16

+16

Dåligt förslag

+27

+12

+9

Bra förslag

+34

+22

+23

Varken eller

+33

+22

+23

+4

−11

−23

Ta emot fler flyktingar

Dåligt förslag

Kommentar: Frågan lyder: Hur väl anser du att följande påstående stämmer?
Svarsalternativen är: Mycket bra förslag, Ganska bra förslag, Varken bra eller dåligt
förslag, Ganska dåligt förslag samt Mycket dåligt förslag. I tabellen har Mycket bra
respektive Ganska bra slagits samman till Bra, medan Ganska dåligt respektive Mycket
dåligt har slagits samman till Dåligt.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.

Jämförelsen mellan förtroende för rapporteringen
om invandringen och inställning till hur generös den
svenska flyktingpolitiken bör vara, visar att individer
som menar att det är ett bra förslag att Sverige tar
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emot fler flyktingar har en positiv förtroendebalans,
vilket innebär att det är fler som har förtroende för
nyhetsbevakningen än som inte har det (+23). Det
motsatta förhållandet råder bland dem som menar
att det är ett dåligt förslag att ta emot fler flyktingar (−23). Skillnaden i förtroendebalansen motsvarar
här 46 balansenheter.
Det är dock inte bara i förtroendet för rapporteringen om invandring som det finns ett samband med
hur människor ser på svensk invandringspolitik. Den
som är kritisk till att ta emot fler flyktingar har också
lågt förtroende för nyhetsbevakning om brottslighet
(−11) (tabell 9). Förtroendet för det senare området
är också lågt bland dem som har en kritisk inställning
till EU (−25). Och dessa EU-kritiker hyser också lägst
förtroende för rapporteringen om invandring (−35).
Resultaten indikerar således att det finns en viss koppling mellan individens syn på det som kan beskrivas
som främmande och för människor som utgör ”dom
andra” och hur stort förtroende hon eller han har för
medierapporteringen.
I de tidigare analyserna av synen på mediernas
arbete och frågan om svenska medier mörkar ”sanningen” i invandringsrelaterade frågor, visade sig
uppfattningarna vara tydligt kopplade till förtroendet för radio/tv och dagspress. Ett liknande samband
framträder, som förväntat, också mellan det generella medieförtroendet och förtroendet för nyhetsrapporteringen. Eftersom frågan om förtroendet
för radio, tv och dagspress inte har ingått i samma
delundersökning som frågan om förtroendet för ny-
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hetsrapporteringens innehåll19, utgår analysen här
från människors förtroende för innehållet i Sveriges
Television (SVT). Att valet fallit just på SVT beror
på att det är ett av de nyhetsmedier som åtnjuter
störst förtroende bland allmänheten.20
Trots de generellt höga förtroendenivåerna för
Sveriges Television – eller kanske snarare just därför
– framträder tydliga skillnader i människors förtroende för mediernas samhällsrapportering beroende
på hur stort eller litet förtroendet för SVT är. Den
förtroendepolarisering som framträtt i ifråga om bevakningen av brottslighet och invandring, syns i det
här fallet för i stort sett samtliga bevakningsområden (tabell 10). Differensen i förtroendebalans mellan dem med stort förtroende för SVT och dem med
litet förtroende är som allra störst för rapporteringen om invandring, där skillnaden ligger på 92 balansenheter. Polariseringen är dock nästan lika stor för
bevakningen av sjukvården, brottsligheten och EU:
86, 85 respektive 85 balansenheter. Och differensen
i förtroendet för nyheter om arbetsmarknaden, klimatet och näringslivet är i sin tur 78, 70 respektive 52
balansenheter.

19

20

Den nationella SOM-undersökningen bestod 2016 av sex olika delformulär där en del frågor funnits ställda i samtliga formulär medan andra ställts i ett eller möjligen två formulär. Se vidare Vernersdotter, 2016.
Se Andersson & Weibulls kapitel i den här boken.
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Tabell 10. Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering
om olika ämnesområden 2016 (balansmått)
Sjuk- NäringsArbetsvården
livet
Klimatet marknaden

EU

Brotts- Invandligheten ringen

Stort
förtroende
SVT

+54

+44

+40

+32 +30

+17

+12

Varken eller

+4

+4

−1

−18 −13

−27

−36

Litet
förtroende
SVT

−32

−8

−30

−46 −55

−68

−80

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers
rapportering om följande ämnesområden? Svarsalternativen är: Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende,Varken stort eller litet förtroende, Ganska litet
förtroende, Mycket litet förtroende, samt Ingen uppfattning. Förtroendebalansen
är beräknad bland dem som har angett en uppfattning i frågan. Balansmåttet varierar
mellan +100 (samtliga har stort förtroende) och −100 (samtliga har litet förtroende).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.

Sammantaget visar analyserna alltså att det framför
allt finns en tydlig koppling mellan förtroendet för
nyhetsbevakningen och hur människors samhällssyn
respektive politiska uppfattningar ser ut. Också tilliten till andra människor är central, en faktor som möjligen skulle kunna betraktas som en del i den ideologiska världsbilden. Till syvende och sist handlar också
förklaringen till människors förtroende för det som
skrivs i nyhetsartiklar och det som sägs nyhetssändningar om deras grundläggande förtroende för medier
som samhällsinstitution. Den som inte har förtroende
för medierna och deras funktion i samhället, har av
naturliga skäl inte heller förtroende för enskilda delar
såsom bevakningen av sjukvårdens eller arbetsmarknadens tillstånd.
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Förtroendet för nyhetsrapporteringen –
några avslutande ord

Den svenska befolkningen hyser i allmänhet ett stort
förtroende för sina nyhetsmedier. Visserligen är nyhetsrapporteringen inte alltid särskilt opartisk, men
mediernas granskande förmåga är ändå relativt god.
Så skulle några av resultaten i det här kapitlet kunna
summeras. Men medierapporteringen upplevs också
vara överdriven, fast kanske ändå oftare underdriven.
Och ibland väljer medierna att bortse från hur den
verkliga situationen egentligen är – eller åtminstone
hur situationen upplevs vara. Denna beskrivning är
förvisso något hårdragen, men den förefaller inte ligga
alldeles långt ifrån den upplevelse som förhållandevis
många människor ger uttryck för. Fast å andra sidan
är det också en betydande andel av befolkningen som
säger sig ha förtroende för mediers samhällsrapportering. I alla fall så länge det inte handlar om brottslighet
och invandring.
Så hur är då egentligen tillståndet för människors
förtroende för medier? I största allmänhet förefaller
det vara relativt gott. Samtidigt visar de analyser som
gjorts inom ramen för det här kapitlet att det i en del
samhällsgrupper också råder vad som skulle kunna
beskrivas som en stor förtroendekris. Krisen förefaller ha kopplingar till vilken samhällssyn människor
har, vilket bland annat kommer till uttryck bland dem
som sympatiserar med SD. Förtroendet för nyhetsbevakningen ligger också på en generellt lägre nivå
bland dem som ställer sig kritiska till rörlighet över
gränserna, exempelvis i form av EU-samarbete eller
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flyktingströmmar. Likaså spelar det allmänna förtroendet – eller snarare avsaknaden av förtroende – för
medier som samhällsinstitution en central roll för förtroendet för nyhetsmediernas bevakning. Den som exempelvis saknar förtroende för public service, saknar
också förtroende för nyheternas innehåll, alldeles oavsett om det handlar om sjukvård, näringsliv, klimatet,
arbetsmarknaden, EU, brottslighet eller invandring.
Möjligen hänger detta grundläggande medieförtroende samman med vilken funktion medierna upplevs ha
i samhället. För den som inte betraktar medierna som
central granskare av samhällets makthavare och ett
slags tredje statsmakt, finns det inte heller något skäl
att hysa förtroende för det innehåll som dessa medier
producerar.
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Har svenskarna förtroende
för medierna?
Ulrika Andersson och Lennart Weibull*

Går det att lita på massmedierna? Frågan dyker upp med
jämna mellanrum, inte minst då det handlar om hur olika händelser har bevakats. I efterföljande analysen till
terrorattacken i Stockholm den 7 april har det diskuterats om det var rimligt att de traditionella medierna
förmedlade rykten, särskilt som sådana ofta visar sig
vara osanna. Att sociala medier ofta sprider rykten är
förväntat, men om de stora nyhetsmedierna också gör
det riskerar de att tappa förtroende hos allmänheten.
Frågan om vilket förtroende de stora nyhetsmedierna åtnjuter handlar inte bara om i vad mån enskilda
händelser får en korrekt bevakning. I själva verket är
förtroende för medier en viktig komponent i förtroendet för hela samhället. Förtroende och tillit är viktiga
grundstenar i ett fungerande samhällsbygge och medierna är som tredje statsmakt en viktig komponent.
Och om vi har förtroende för samhället och för varan-

* Ulrika Andersson är medieforskare och docent vid Göteborgs universitet. Lennart Weibull är professor emeritus i massmedieforskning vid
Göteborgs universitet och seniorprofessor vid SOM-institutet, Göteborgs universitet.
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dra minskar de sociala transaktionskostnaderna och
vi slipper mycket avtalsskrivande.
Sverige har traditionellt präglats av en stort samhällsförtroende. Vi har stor tilltro till våra institutioners sätt
att fungera och har stor tillit till andra människor. Studier visar att en klar majoritet av den svenska befolkningen är så kallade höglitare, det vill säga individer
som ger uttryck för en stor mellanmänsklig, eller social,
tillit.1 Det är en nivå som i ett internationellt perspektiv är att betrakta som hög. Studier visar att den sociala
tilliten i många andra europeiska länder ofta ligger på
betydligt lägre nivåer.2 Andelen höglitare har också varit stabil över tid. Samtidigt finns det variationer mellan
olika samhällsgrupper. Som exempel är knappt hälften
av gruppen lågutbildade höglitare medan motsvarande
andel bland högutbildade är drygt 70 procent.3 Mellanmänsklig tillit är en viktig förutsättning för förtroende.
Men som vi ska se är förtroendet vidare än så.
Vad är förtroende?

Vad är det då som skapar förtroende? Vad är förklaringen till vårt stora förtroende för vissa människor – och
vårt bristande förtroende för andra? Påverkas våra bedömningar av den andres personliga egenskaper, kompetens, yrkesbakgrund och grupptillhörighet? Eller är
1

2
3

Det mellanmänskliga förtroendet undersöks genom frågan i vilken utsträckning man kan lita på människor i allmänhet. Svaret ges på en skala
mellan 0 (Det går inte att lita på människor i allmänhet) och 10 (Det går
att lita på människor i allmänhet). De som har angett något av värdena
8–10 definieras som höglitare. Se vidare Holmberg & Rothstein, 2016.
Charron & Rothstein, 2015.
Holmberg & Rothstein, 2016.
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det framför allt våra egna förutfattade meningar som är
mest avgörande? Inom forskningen brukar det talas om
fem huvudkomponenter som påverkar vårt förtroende.4
Dessa byggstenar är förmåga eller kompetens, integritet
eller opartiskhet, empati eller medkänsla, transparens
eller öppenhet, samt värdegemenskap eller ömsesidig
förståelse.5 De bygger upp vår föreställning om hur en
viss institution eller individ fungerar. Ytterligare en faktor som ofta har betraktats som viktig är närhet, oavsett
om den är social eller geografisk.6 De som är engagerade
i en verksamhet har vanligen betydligt större förtroende
för den än den som är utanför.
När man ska mäta förtroende är det viktigt att ta hänsyn till att de olika byggstenarna har olika betydelse för
vårt förtroende beroende på miljö och situation. Man
brukar tala om att det rör sig om ett samspel mellan tre
huvudfaktorer.7 Den första handlar om erfarenheten av
institutionens sätt att fungera, alltså ett slags kognitiv
utvärdering som knyter an till frågan om dess kompetens, opartiskhet eller öppenhet. Den andra faktorn är
det upplevda beroendet av institutionen, alltså institutionen betydelse eller graden av berördhet. Den har ett
betydande känslomässigt inslag. Exempelvis har vissa
institutioner stort förtroende, allt annat lika, för att
man vill att de ska fungera bra, exempelvis sjukvården,
men också den tidning man alltid läst. En tredje faktor
som påverkar våra förtroendebedömningar är en insti4

5
6
7

Johansson, Jönsson & Solli, 2006; Kumlin, 2002; se även Holmberg &
Weibull, 2013.
Trägårdh, 2009.
Kassin, Fein & Hazel Rose, 2011.
Elliot, 1997.
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tutions ställning i den allmänna opinionen. Vissa institutioner uppfattas som samhällsviktiga vid en viss tid
utan att vi egentligen reflekterar så mycket över varför.
Mätning av förtroende

De första systematiska mätningarna av samhällsförtroende genomfördes av Carl Hovland vid Yaleuniversitetet i USA under andra hälften av 1940-talet.
De var de första studierna som visade på att förtroendet för en verksamhet hade att göra med både kompetens och trovärdighet.8 Det är ett mönster som bekräftats i en rad studier.
I undersökningar av förtroendet för medier kunde
andra USA-forskare på 1940- och 1950-talen visa att
radio och tv bedömdes mer positivt än dagspress.9
Svenska studier efter amerikansk förebild genomfördes på 1960-talet. Det skedde dels vid ett större forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm10,
dels på uppdrag av den dåvarande Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.11 En översikt av både internationell och svensk forskning om medieförtroende
presenterade Maria Elliot i sin avhandling Förtroende
för massmedier från 1997. Där analyserade hon dessutom SOM-institutets första decennium av förtroendemätningar.

8
9
10
11

Elliot, 1997:8f.
Roper, 1967.
Lundberg & Hultén, 1968.
Arvidsson, 1977, 1980, 1981.
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Svenskt samhällsförtroende 1988–2016

SOM-institutet vid Göteborgs universitet började
mäta samhällsförtroende redan vid institutets start
1986. Med samhällsförtroende menas här förtroendet
för samhällets institutioner. Det brukar därför ofta benämnas institutionsförtroende. Mätningarna av institutionsförtroende har gjorts årligen och utökats efter
hand. Det betyder att institutet efter trettio år har en av
de längsta mätserierna i Sverige.
Förtroendemätningarna vid SOM-institutet visar
på det höga förtroendet för samhällsinstitutioner som
är utmärkande för den svenska befolkningen. Av de
21 institutioner som omfrågades i 2016 års nationella
SOM-undersökning hade 15 en övervikt för stort förtroende hos den svenska allmänheten. Högst förtroende har sjukvården, universitet/högskolor och polisen.
Men också radio/tv når en hög förtroendenivå hos
människor. Mellan 2015 och 2016 kan noteras en liten
minskning av samhällsförtroendet.12
Det svenska institutionsförtroendet är förhållandevis stabilt över tid. I figur 1 redovisas den så kallade
förtroendebalansen – andelen med stort förtroende
minus andelen med litet förtroende13 – för ett urval av
de undersökta samhällsinstitutionerna. Förtroendet
för sjukvården minskade något efter mitten av 1990-talet, men därefter har förtroendet legat på en stabil hög
12
13

Holmberg & Weibull, 2017.
Förtroendebalansen kan variera mellan +100 (alla har stort förförtroende) och −100 (alla har litet förtroende). Skalan består således av 200
procentenheter. Observera att andelen som varken har stort eller litet förtroende ingår i procentbasen.
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nivå. Även förtroendet för polisen har legat på en hög
stabil nivå sedan slutet av 1990-talet även om det under
2016 kan noteras en minskning av förtroendebalansen. Universitet och högskolor åtnjuter genomgående
stort förtroende bland svenskarna. Förtroendet för
riksdagen ligger omkring balanspunkten och varierar
beroende på det aktuella opinionsklimatet i samhället.
Precis som för alla andra politiska institutioner ligger
förtroendet för Riksdagen klart högre under valåren.
Förtroendet för dagspressen som samhällsinstitution har traditionellt legat lägre än förtroendet för
radio och tv och det gör så även under 2016. Dagspressens förtroendebalans har sedan början av 2000-talet
legat relativt nära nollstrecket, vilket innebär att andelen som har litet förtroende för dagspressen är ungefär lika stort som andelen med stort förtroende. Detta
förhållande gäller även för 2016, låt vara att det över en
längre tid har skett en viss nedgång.
Figur 1. Förtroende för olika samhällsinstitutioner 1988–2016
(balansmått)
+100
+80
+60
+40

0
-20

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

+20

-40

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativen lyder: Mycket
stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken eller, Ganska litet förtroende
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samt Mycket litet förtroende. Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en
uppfattning i frågan. Måttet varierar mellan +100 (alla har stort förtroende) och −100
(alla har litet förtroende).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1988–2016.

Det allmänna mönster som kan utläsas ur de årliga
förtroendemätningarna är att det råder en stor samstämmighet i allmänhetens förtroendebedömningar
av de olika samhällsinstitutionerna. Det hindrar förstås inte att det på en del punkter finns tydliga skillnader beroende på individernas ålder, utbildningsnivå
och ideologisk hemvist.
Den yngre delen av den svenska befolkningen hade
2016 genomgående ett något större samhällsförtroende än de äldsta när vi ser till alla de tjugoen studerade
institutionerna – den tydligaste i bedömningen av universitet/högskolor, där yngre har klart större förtroende.14 Men mönstret är inte entydigt. För de institutioner
som redovisas i tabell 1 visar sig således att förtroendet
för radio/tv och dagspressen 2016 är störst bland äldre.
För både dagspressen och radio-tv har det dessutom
skett en minskning i förtroendet mellan 2000 och 2016.
För många av de samhällsinstitutioner som omfrågas
i de årliga SOM-undersökningarna finns det i stor utsträckning en koppling mellan förtroende och den egna
erfarenheten av den aktuella institutionen. När det gäller
utbildning är till exempel det genomgående mönstret att
högutbildade uppvisar störst förtroende. Denna grupp
har störst förtroende för en majoritet av de undersökta
institutionerna. Mönstret i bedömningarna mellan olika
utbildningsgrupper har hållit sig mycket stabilt över tid.
14

Holmberg & Weibull 2017
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Tabell 1. Samhällsförtroende efter ålder, utbildning och
ideologi 2000 och 2016 (balansmått)
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Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativen lyder: Mycket
stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken eller, Ganska litet förtroende
samt Mycket litet förtroende. Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en
uppfattning i frågan. Måttet varierar mellan +100 (alla har stort förtroende) och −100
(alla har litet förtroende).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2000 samt 2016.

En annan faktor som spelar stor roll för förtroendet för
flera av samhällsinstitutionerna är individernas ideologiska inställning. Människor som placerar sig till vänster
på den politiska skalan har traditionellt haft ett något
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genomsnittligt lägre institutionsförtroende än personer
som uppger att de står till höger. De högerorienterade
känner exempelvis ett klart större förtroende för samhällsinstitutioner som Kungahuset, storföretagen och
bankerna, medan fackliga organisationer traditionellt
har högre förtroende bland personer till vänster.15 Men
det finns också institutioner där förhållandet har kommit att förändras över tid. Det gäller i första hand förtroendet för regeringen, som växlar efter vilka partier som
sitter vid makten. Det har dessutom en överspridningseffekt på hur regeringen bedöms.16 I tabellen syns polariseringen tydligt i förtroendet för riksdagen år 2016.
Skillnaderna i människors förtroende förklaras således till viss del med personlig erfarenhet och ideologi.17
När det gäller förtroendet för regeringen varierar till
exempel förtroendet bland olika partiers sympatisörer
beroende på vilket eller vilka partier det som har regeringsmakten. Och förtroendet för universitet och högskolor är, som nämnts, större bland dem som har en högre
utbildning medan förtroendet för polisen är högre bland
dem som har stött på en polis under det senaste året.18
Förtroende för yrkesgrupper 2002–2016

Forskning om förtroende visar på att det finns ett tydligt
samband mellan institutionsförtroende och förtroendet
för de yrkesgrupper som är verksamma inom respektive institution. Förtroendet för sjukvårdens personal, då
15
16
17
18

Se vidare Holmberg & Weibull, 2017.
Holmberg & Weibull, 2016.
Holmberg & Weibull, 2015.
Holmberg & Weibull, 2017.
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Figur 2. Förtroende för olika yrkesgrupper 2002–2016 (balansmått)
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Se vidare Holmberg & Weibull, 2017.
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Holmberg & Weibull, 2016.
Holmberg & Weibull, 2015.
Holmberg & Weibull, 2017.
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Weibull, 2016, 2017.
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Men sambandet mellan institutionsförtroende och
yrkesgruppsförtroende är inte helt linjärt. Exempelvis
5
har förtroendet för poliser som yrkesgrupp traditionellt varit större än för polisen som institution, även
19

Weibull, 2016, 2017.
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om ett avsteg från detta mönster tycks ha skett under
2015 och 2016. Även sjukvårdens personal åtnjuter
större förtroende än sjukvården som helhet, medan
förtroendet för rikspolitiker däremot är betydligt lägre
än förtroendet för riksdagen. Det mönster som har påvisats i flera jämförande studier blir här särskilt intressant när det gäller förtroendet för journalister.
Drygt en fjärdedel av den svenska befolkningen har
stort förtroende för journalister. Andelen som har litet
förtroende för yrkesgruppen är dock något större, vilket
innebär att det råder en svagt negativ förtroendebalans
i den samlade bedömningen (figur 2). Förtroendet för
journalister som grupp ligger på samma nivå som förtroendet för dagspressen, vilket alltså innebär att det är
klart lägre än det allmänna förtroendet för radio/tv som
samhällsinstitution.20 Tendensen är densamma som för
rikspolitiker: båda yrkesgrupperna har lägre förtroendenivåer än förtroendet för den institution som de är
verksamma inom (se figur 1 och figur 2).
Det har diskuterats vad det är som kan tänkas ligga
bakom sådana skillnader i bedömningarna mellan institution och yrkesgrupp.21 När det gäller dagspress och
radio/tv å ena sidan och journalister å den andra skulle
en närliggande förklaring kunna vara att frågan gäller
journalister i allmänhet medan institutionerna är mer
specificerade. Men en sådan förklaring visar sig inte hålla vid en närmare granskning. För även när det i tidigare
undersökningar har frågats om förtroendet för ”jour20

21

Motsvarande förhållande har även framkommit i de västsvenska
SOM-undersökningarna. Se Weibull, 2015.
Holmberg & Weibull, 2005, 2006.
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nalister i radio och tv” har yrkesgruppen haft ett lägre
förtroende än institutionen radio/tv. Samma mönster
har visat sig gälla även för dagspressens journalister.22
När det i tidigare studier har gjorts jämförelser mellan förtroendet för journalister i radio/tv och förtroendet för journalister i dagspress, har det visat sig att
bedömningen av journalister som yrkesgrupp går i
linje med förtroendet för radio/tv respektive dagspressen: journalister i radio och tv har genomgående högre
förtroende än journalister i dagspress.23 Det förstärker
bilden av att det inom journalistiken är institutionerna
som i människors ögon har större betydelse än enskilda
journalister. Annorlunda uttryckt handlar det sannolikt
om att det är ett nyhetsprogram eller en tidningstitel
som bedöms inom ramen för institutionsförtroendet,
där helheten väger tyngre än de enskilda delarna.
Förtroendet för journalister har som allt yrkesgruppsförtroende ett tydligt samband med samhällsförtroendet. Ju högre samhällsförtroende människor
ger uttryck för, desto högre är också deras förtroende
för olika yrkesgrupper. Däremot skiljer sig journalistförtroendet ut sig något från det allmänna förtroendet
för politiker och tjänstemän, då det bara förekommer
små skillnader mellan kvinnor och män respektive
mellan unga och äldre i förtroendet för journalister.
För faktorer som utbildning och samhällsintresse följer dock förtroendet för journalister samma mönster
som för övriga yrkesgrupper, då högutbildade har ett
klart större journalistförtroende än lågutbildade sam22
23

Holmberg & Weibull, 2005, 2006.
Holmberg & Weibull, 2005, 2006.
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tidigt som politiskt intresserade värderar journalisterna högre än de som är mindre politiskt intresserade.24
Tabell 2. Förtroende för journalister efter ålder, utbildning,
ideologi och partisympati 2004 och 2014 (balansmått)
2004

2014

Ingen
Ingen
Varken
uppfatt- BalansVarken
uppfatt- BalansStort eller Litet ning
mått Stort eller Litet
ning
mått
16–29 år

27

45

23

4

+4

28

34

34

4

−6

30–49 år

23

47

28

2

−5

30

40

26

4

+5

50–64 år

23

44

31

2

−8

29

38

29

4

+0

65–85 år

24

47

24

5

+1

28

40

24

8

+3

Låg utb.

24

47

23

6

+1

17

45

24

14

−7

Medel
utb.

23

48

25

4

−2

26

39

30

4

−4

Hög utb.

25

44

31

0

−6

36

35

26

3

+10

Klart t.
vänster

32

40

27

1

+5

41

34

22

3

+19

Något t.
vänster

26

46

26

3

+0

31

42

21

5

+10

Varken
eller

22

49

25

4

−3

24

42

25

9

−1

Något t.
höger

24

46

28

2

−5

29

36

32

3

−4

Klart t.
höger

18

44

35

3

−18

25

31

40

3

−15

V

25

49

23

3

+3

32

46

19

3

+13

S

26

44

27

3

−1

31

40

22

7

+10

MP

25

48

25

2

+0

40

48

10

2

+30

C

29

43

24

5

+1

29

37

28

6

+1

L

24

53

23

0

+1

35

33

29

3

+6

M

22

43

32

3

−10

28

34

34

4

−7

KD

18

55

22

4

−4

27

39

28

6

−2

SD

−

−

−

−

−

15

34

44

7

−31

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt
på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Svarsalternativen lyder: Mycket stort
24

Weibull, 2015.
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förtroende, Ganska stort förtroende, Varken eller, Ganska litet förtroende samt
Mycket litet förtroende. Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en
uppfattning i frågan. Måttet varierar mellan +100 (alla har stort förtroende) och −100
(alla har litet förtroende). Resultaten för SD-sympatisörer redovisas inte 2004 då antalet
svarspersoner endast är 7.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2004 och 2014.

Det finns även en viss politisk faktor i förtroendet för
journalister. Människor som uppger att de står politiskt till vänster har klart större förtroende för journalister än personer som placerar sig till höger på den
politiska skalan och polariseringen är högre 2014 än
2004 (tabell 2). När förtroendet bryts ned efter partisympati kan vi se att den högsta förtroendebalansen
2014 återfinns bland Miljöpartiets sympatisörer (+30).
Det finns också en något högre förtroendebalans bland
dem som sympatiserar med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (+13 respektive +10). Den grupp som
har klart lägst förtroende för journalister är SD-sympatisörerna (−31). Det råder således en tydlig polarisering i allmänhetens förtroende för journalister. Ett
sådant förhållande kan däremot inte skönjas när det
gäller förtroendet för dagspressen eller radio/tv som
institutioner – undantaget SD-sympatisörerna som
även där står för den lägsta förtroendenivån, liksom de
gör ifråga om i stort sett alla samhällsinstitutioner.25
Förtroendet för olika medier

Redan de nordamerikanska studierna från 1940-talet visade på skillnader i förtroende mellan olika medier. Det
genomgående mönstret var att tv-kanalerna fick en mer
25

Se Holmberg & Weibull, 2016.
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positiv bedömning bland allmänheten än dagspressen. 26
Dessa resultat ligger i linje med det som vi nyss har sett
när det gäller den svenska befolkningens bedömningen
av radio/tv och dagspress som samhällsinstitution där
radio och tv värderas högre än dagspressen, och det
överensstämmer också med de resultat som har visat sig
i äldre svenska studier av enskilda medier. 27
Men formen på mediet är bara en av flera faktorer
som ligger bakom skillnaderna i människors bedömningar. Svenska forskare genomförde under 1970- och
1980-talen en rad studier som på olika sätt belyste förtroendet för enskilda medier och som också lyfte fram
olika förklaringar till dessa bedömningsskillnader.28
Även SOM-institutet vid Göteborgs universitet har
sedan 1986 prövat olika sätt att belysa allmänhetens
mediebedömningar. Det har dels handlat om traditionella frågor om förtroende, dels om fördjupningar av
synen på olika egenskaper hos medierna.
Den förtroendefråga som sedan 2010 har ställts inom
ramen för de nationella SOM-undersökningarna har
tagit sikte på förtroendet för innehållet i olika medier.
Ursprungligen fick svarspersonerna bedöma mediernas
nätutgåvor separat. Den senare frågan togs dock bort
2014, eftersom det visade sig att dessa bedömningar inte
på något avgörande sätt skiljde sig från bedömningen
av innehållet i stort. Det betyder att vi i vår analys har
valt att begränsa oss till att granska det tiotal mediebolag som har studerats under huvuddelen av tidspe26
27
28

Roper, 1967.
Lundberg & Hultén, 1968.
Se exempelvis Arvidsson, 1977, 1980, 1981.
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rioden 2010–2015. Frågan rymmer för samtliga år de
största radio- och tv-kanalerna i Sverige, den största
morgontidningen och de största kvällstidningarna. De
mest spridda svenska medierna – de lokala morgontidningarna – inkluderades i frågan först under 2014. Även
dessa ingår i vår analys av innehållsförtroendet.
Resultaten visar att förtroendet för de undersökta
medierna överlag är stabilt. Det gäller både för nivån
på förtroendet och för rangordningen sinsemellan de
olika medierna. Störst förtroende har svenska folket
för det innehåll som förmedlas av Sveriges Television
och Sveriges Radio (tabell 3). Trots att det under senare år har skett omfattande förändringar i det svenska
medielandskapet och trots att det parallellt med denna
strukturomvandling också har kommit att debatteras alltmer om de etablerade mediernas saklighet och
opartiskhet, så har det starka förtroendet för innehållet i de svenska public service-kanalerna hållit i sig. Det
är ungefär 80 procent av befolkningen som uttrycker
ett stort eller åtminstone ganska stort förtroende för
innehållet i dessa medier, vilket är att betrakta som en
mycket hög andel i sammanhanget. Förtroendebalansen för Sveriges Radio och Sveriges Television ligger på
över +70, vilket innebär att det är få människor som
har litet förtroende för de båda medierna.
Om Sveriges Radio och Sveriges Television kan sägas
utgöra ett slags tätgrupp när det gäller förtroendet för
mediernas innehåll, återfinns en andra grupp i Dagens
Nyheter och den lokala morgontidningen, som dock
bara är mätt sedan 2014. Drygt hälften av allmänheten
uppger sig ha stort förtroende för innehållet i dessa medier. Även TV4 bedöms på i stort sett samma nivå.
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Tabell 3. Förtroende för olika mediers innehåll 2010 – 2015
(balansmått)
2010

2011

2012

2013

Sveriges
Radio

+79

+79

+77

Sveriges
Television

+79

+80

Den lokala
morgontidningen

2014

2015

+76

−

+74

+78

+77

+77

+74

−

−

−

−

+61

+59

Dagens
Nyheter

+54

+61

+45

+49

+61

+51

TV4

+51

+53

+45

+38

+55

+44

Aftonbladet

−10

−14

−15

−18

−21

−11

Expressen

−22

−23

−25

−28

30

−19

−6

−7

−7

−11

−

−19

Kanal 5

−6

−5

−7

−11

−

−26

Rix FM

−12

−8

−11

−22

−

−29

Mix
Megapol

−12

−10

−11

−20

−

−30

TV3

Kommentar: Frågan lyder: Vilket förtroende har du för innehållet i följande medier? Svarsalternativen är: Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken
stort eller litet förtroende, Ganska litet förtroende, Mycket litet förtroende samt
Ingen uppfattning. Balansmåttet är beräknad bland dem som har angett en uppfattning
i frågan. Måttet varierar mellan +100 (alla har stort förtroende) och −100 (alla har litet
förtroende). Ett streck (–) innebär att frågan inte ställdes det aktuella året.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010–2015.

I den tredje gruppen finns de medier som allmänheten genomgående har litet förtroende för. Det är de två
största kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen,
samt kommersiell radio och tv i form av TV3, Kanal5,
Rix FM och Mix Megapol. Dessa medier har samtliga
en klart negativ förtroendebalans som rör sig mellan
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−11 (Aftonbladet) och −30 (Mix Megapol). Det innebär alltså att det är fler personer som har litet förtroende för dem än som har stort förtroende.
När analysen bryts ned efter olika bakgrundsfaktorer visar det sig att skillnaden i olika gruppers förtroendenivåer för de flesta medier är relativt små. Äldre
har ett högre förtroende för public service än andra
åldersgrupper men skiljer framför allt ut sig genom sitt
svaga förtroende för kommersiell radio och sitt större
förtroende för den lokala morgontidningen (tabell 4).
När det gäller förtroendet för morgontidningen Dagens Nyheter är förhållandet däremot det omvända:
då är det de yngre åldersgruppernas förtroende som är
större än de äldres.
Åldersskillnaderna framträder i stort sett bara i
fråga om dessa fyra medier. För TV4 och för de andra kommersiella tv-kanalerna är någon motsvarande
skillnad däremot inte skönjbar. Det finns inte heller
några större skillnader mellan de olika åldersgruppernas bedömningar av kvällspressen.
Utbildning spelar en viss roll för hur förtroendet
faller ut för några av medierna. Högutbildade uttrycker exempelvis högre förtroende för public service och för Dagens Nyheter medan deras förtroende
för kvällstidningarna och kommersiell tv omvänt är
lägre jämfört med övriga utbildningsgrupper. För övriga medier förekommer det inga utbildningsrelaterade skillnader. Det som sannolikt ligger bakom de
högutbildades bedömning är ett stort nyhetsintresse
som leder till en positiv värdering av de stora nyhetsmedierna.
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83

81

83

76

80

91

88

88

70

85

85

16–29 år

30–49 år

50–64 år

65–85 år

Låg utb.

Medel utb.

Hög utb.

Klart t.
vänster

Något t.
vänster

Varken eller

Något t.
höger

Klart t. höger

80

80

72

89

87

87

78

74

85

79

79

77

2010 2015

Public
service

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2010

57

52

54

61

51

51

54

65

65

59

48

43

2015

Lokal morgontidning

47

55

31

40

40

64

42

19

29

39

51

56

2010

48

50

35

45

46

63

40

16

30

40

53

57

2015

Dagens
Nyheter

59

58

49

55

52

54

56

53

56

49

58

57

2010

TV4

51

52

50

58

46

48

53

54

55

50

52

51

2015

17

23

22

28

34

13

28

27

22

23

26

28

23

21

22

28

30

18

26

29

22

25

24

27

2010 2015

Kvällspress

23

21

21

20

14

14

21

25

20

18

20

26

2010

18

13

17

16

13

11

16

23

16

18

14

11

2015

Kommersiella
tv-kanaler

Tabell 4. Förtroende efter ålder, utbildning, ideologi och partisympati 2010 och 2015 (procent)

14

15

11

13

9

10

16

7

2

10

18

24

2010

13

8

9

10

9

7

10

10

5

12

10

11

2015

Kommersiella radiokanaler
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83

85

84

89

83

88

55

S

MP

C

L

M

KD

SD

53

75

86

92

94

89

88

82

–

–

–

–

–

–

–

–

2010

38

62

57

61

70

47

68

45

2015

Lokal morgontidning

17

45

40

58

45

57

31

34

2010

19

37

56

71

51

66

39

38

2015

Dagens
Nyheter

55

55

59

47

59

52

56

45

2010

TV4

36

44

58

53

61

49

63

40

2015

22

18

20

19

19

15

37

25

20

16

24

17

24

18

35

23

2010 2015

Kvällspress

9

35

18

19

14

25

17

23

2010

14

9

18

11

20

9

19

12

2015

Kommersiella
tv-kanaler

13

13

15

11

12

12

12

10

2010

6

5

13

7

8

4

11

13

2015

Kommersiella radiokanaler

Kommentar: Frågan lyder: Vilket förtroende har du för innehållet i följande medier? Svarsalternativen är: Mycket stort förtroende, Ganska stort
förtroende, Varken stort eller litet, ganska litet förtroende, Mycket litet förtroende samt Ingen uppfattning. Public service omfattar Sveriges Television
och Sveriges Radio, kvällspress omfattar Aftonbladet och Expressen, kommersiella tv-kanaler omfattar TV3 och Kanal 5 och kommersiella radiokanaler omfattar
Rix FM och Mix Megapol.Tabellen redogör för dem med stort eller ganska stort förtroende.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010 och 2015.
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2010 2015

Public
service

För den politiska faktorn syns i huvudsak bara några
mindre skillnader i förtroendet för kvällspressen, där
de som står politiskt till vänster har ett något större
förtroende jämfört med de som placerar sig till höger på skalan (tabell 4). I praktiken handlar det om
Aftonbladet, där tidningens partipolitiska tradition
har betydelse: tidningen bedöms således mer positivt
bland S-sympatisörer.29 Även för bedömningen av
Dagens Nyheter finns det en antydan om ett partipolitiskt mönster i förtroendet. När det gäller sambandet mellan partisympati och förtroende utmärker sig
huvudsakligen Sverigedemokraternas sympatisörer
genom ett genomgående lägre förtroende för public
service, den lokala morgonpressen och Dagens Nyheter. För kommersiell tv och radio framträder inga
tydliga samband mellan partisympati och förtroendebedömning.
Medieförtroende och medieanvändning

När vi talar om medieförtroende förekommer det ofta
ett outtalat antagande om att förtroendet hänger samman med användningen: den som saknar förtroende
för ett medium antas inte ta del av det. Tidigare studier har dock visat att det inte förhåller sig riktigt så
enkelt. De relativt låga förtroendesiffrorna för kvällstidningarna antyder att det möjligen också förekommer en annan riktning i förhållandet mellan nivån på
förtroendet och hur frekvent mediet används. För även
när kvällstidningar i tryckt form hade stora upplagor
29
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var deras förtroende lågt. Och när vi prövar hur sambandet ser ut 2015 framträder ytterligare ett intressant
mönster.
För det första kan vi se att det inte oväntat finns
ett klart samband mellan hur stort förtroende ett
medium har och hur frekvent det används (tabell 6).
Som exempel kan nämnas att 90 procent av dem som
regelbundet lyssnar på P1 har stort förtroende för
Sveriges Radio medan motsvarande andel bland dem
som sällan eller aldrig lyssnar på P1 är 66 procent.
För Aftonbladet är motsvarande siffror 66 respektive
19 procent (papperstidningen) och för Mix Megapol
är andelen med stort förtroende drygt åtta gånger så
stor bland de högfrekventa användarna jämfört med
förtroendenivån bland sällananvändarna (33 respektive 4 procent).
För det andra kan vi se att sambandet mellan förtroende och användningsfrekvens är starkast för
de kommersiella radiokanalerna Rix FM och Mix
Megapol samt för de kommersiella tv-kanalerna
TV3, TV4 och Kanal 5. De som inte tar del av dessa
kanaler har inte heller något större förtroende för
dem.
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Tabell 6. Förtroende för olika medier efter frekvensen
i användningen 2015 (procent, korrelation)
Användningsfrekvens
Förtroende för:
Sveriges
Radio

Kanal/Titel

Låg

Medel

Hög

Effektmått

Korrelation

P1

66

84

90

+24

.27*

P4

60

81

85

+25

.29*

Ekonyheter

62

84

87

+25

.32*

Lokalnyheter P4

60

77

84

+24

.30*

50

74

85

+25

.30*

62

76

84

+22

.24*

Aktuellt/Rapport

60

79

82

+22

.24*

Regionala nyheter

65

79

82

+17

.22*

Sveriges
SVT 1
Television
SVT 2

TV3

TV3

8

16

30

+22

.38*

TV4

TV4

24

48

68

+44

.38*

Nyheterna

29

59

69

+40

.40*

5

12

27

+22

.40*

38

56

70

+32

.27*

47

66

67

+20

.04

Kanal 5

Kanal 5

Den lokala Lokal morgontidmorgonning papper
tidningen
Lokal morgontidning webb
Aftonbladet

Aftonbladet

19

49

66

+47

.34*

aftonbladet.se

13

20

36

+23

.37*

Rix FM

Rix FM

4

17

29

+25

.48*

Mix
Megapol

Mix Megapol

4

14

33

+28

.51*

Kommentar: Gruppering efter frekvens är för radio, tv och morgonpress: hög = minst 5
dagar/vecka, medel = 1–4 dagar/vecka, låg = mer sällan eller aldrig. För Aftonbladet och
Expressen gäller: hög = minst 3 dagar/vecka, medel = 1–2 dagar/vecka, låg = mer sällan
eller aldrig.Tabellen redogör för andelen med mycket alternativt ganska stort förtroende.
Effektmåttet är procentdifferensen mellan låg och hög användning. Korrelationen mäts
genom Pearson´s r. *= sambanden är helt signifikanta (p=0.000)
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.
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Också för publicservicekanalerna är det generella
mönstret detsamma: de flitiga användarna har större
förtroende än de som använder kanalen mer sällan.
Förtroendet för SVT ökar klart med regelbundenheten
i tittandet på både SVT1 och SVT2, även om sambandet är något större för den förra kanalen. För de två
undersökta kanalerna i Sveriges Radio – P1 och P4 – är
sambandet mellan förtroende och användning ungefär
lika stort. Andelen med stort förtroende är dock något
högre bland P1:s lyssnare jämfört med P4:s lyssnare,
även om det inte handlar om några stora skillnader.
Analysen ger en viktig förklaring till det stora förtroendet för publicservicemedierna. Som framgår av
korrelationsmåtten är förtroendebedömningarna för
dessa något mindre kopplade till hur ofta man tar del
av kanalerna än för de kommersiella kanalerna30. Det
särskilt utmärkande draget är att även personer med
relativt låg frekvens i användning av public service har
stort förtroende för Sveriges Radio och Sveriges Television. Exempelvis har de lågfrekventa SVT1-tittarna
större förtroende för Sveriges Television (50 procent)
än de högfrekventa TV3-tittarna har för TV3 (30 procent). Det innebär att även de som sällan tar del av
innehållet i publicservicemedierna har ett jämförelsevis stort förtroende för dem.
Annorlunda uttryckt kan public service snarast beskrivas som ett slags samhällsinstitution som är starkt
förankrad hos svenska folket oavsett hur ofta de används. Det kan kontrasteras mot förtroendet för TV4
som är nära kopplat till frekvensen i användningen:
30
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de personer som ser lite på TV4 respektive på TV4nyheterna har också ett lågt förtroende för kanalen. Det
senare kan beskrivas som ett slags marknadsmodell – en
slutsats som ger stöd även åt tidigare iakttagelser.31
Även dagspressen följer i huvudsak det allmänna
mönstret att de flitigaste användarna har större förtroende än de sporadiska eller icke-användarna. Jämförelsen görs här mellan förtroendet för Aftonbladet
och läsningen av papperstidningen respektive nyhetssajten samt mellan förtroendet för lokala morgontidningar och läsningen av morgontidningar på papper
och webb. För Aftonbladet är sambandet för läsningen
av papperstidningen respektive för aftonbladet.se ungefär detsamma. Förtroendenivåerna ligger generellt
dock högre för papperstidningen jämfört med nätutgåvan, vilket till stor del förklaras av att pappersläsningen har blivit mer exklusiv.
För de lokala morgontidningarna finns ett positivt
samband mellan förtroende och läsning av papperstidningen medan det däremot inte finns något signifikant samband när det gäller nätläsningen. Förtroendet
bland sällanläsarna är högre bland dem som sällan eller aldrig tar del av nätupplagan, vilket sannolikt förklaras av att det i denna grupp finns en högre andel
äldre individer, vilka vanligen har ett högt förtroende
för morgonpressen.
Det ska slutligen tillfogas att även om det finns ett
klart samband mellan hur ofta man tar del av ett medium och vilket förtroende man har för det är det inte
hundraprocentigt. I själva verket har inte obetydliga
31
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delar av allmänheten regelbundet för vana att använda
medier som de egentligen har ett begränsat förtroende
för, en tendens som främst har gällt kvällspressen.32
Medieförtroendet i Sverige –
några konklusioner

Varje fungerande samhällsbildning bygger på förtroende. Det har sagts många gånger och det förtjänar att
upprepas. Det handlar inte bara om förtroendet för
politiska, ekonomiska och sociala institutioner utan i
lika hög grad om värderingen av medierna. Om förtroendet för medierna är lågt skapar det demokratiska
problem.
Det här kapitlet har i likhet med tidigare studier
visat att den svenska befolkningen genomgående
har stort förtroende för samhällets centrala institutioner. Under det senaste decenniet har förtroendet
i stort varit stabilt, möjligen med en viss försvagning
för de politiska institutionerna under de senaste
åren. Variationen i vår syn på samhällets institutioner påverkas både av hur de faktiskt fungerar, av
vilken betydelse vi tillmäter dem och av det rådande
opinionsklimatet.
Även förtroendet för medierna karakteriseras av
en hög stabilitet, inte minst när det gäller förtroendet
för publicservicemedierna. Störst förtroende i SOMinstitutets årliga mätningar har Sveriges Television och
Sveriges Radio. Även de personer som sällan tar del av
public service hyser ett stort förtroende för både SR och
32
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SVT. Förhållandet kan tolkas som ett slags institutionellt förtroende där människor litar på att public service
förmedlar trovärdiga nyheter och kvalitet även om de av
ett eller annat skäl inte följer dessa medier regelbundet.
Public service står närmast i ett slags egen division
i bedömningarna i kontrast mot de kommersiella tvoch radiokanalerna. De senare avser i första hand kanaler som TV3 och Kanal 5, medan TV4 bildar en mellangrupp i allmänhetens förtroende för etermedier.
När det gäller dagspressen hade den lokala morgontidningen länge ett förtroende som nästan var i nivå
med public service. Även om morgontidningarna fortsatt åtnjuter en stort förtroende bland svenskarna har
försvagningen av särskilt papperstidningarna eroderat
något av förtroendet. Som framgått är dock förtroendet fortsatt högt bland de regelbundna läsarna av pappers- respektive nätutgåvorna. För kvällstidningarna
är förtroende på samma låga nivå som för kommersiell
radio och tv, vilket inte hindrar att de har en mycket
stark ställning som nätmedier.
De flesta svenskar gör en i huvudsak likartad förtroendebedömning. SVT och SR har således stort
förtroende i alla grupper och kvällspressen lågt. Men
det finns även vissa variationer i förtroendet. Det är
framför allt ålder, utbildning och partisympati som
är av betydelse. De äldres större förtroende för publicservicemedierna och den lokala morgonpressen speglar framför allt deras vanor. Det är dessa medier som
har störst betydelse för dem, i motsats till exempelvis
kommersiell radio. Utbildningsfaktorn indikerar en
grupp intresserad av nyheter och ideologifaktorn finns
svagt antydd för public service, där personer som står
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politiskt till höger har något mindre förtroende än de
som placerar sig till vänster.
Mot bakgrund av de senaste årens debatt om medierna är den intressanta slutfrågan i vad mån det går att
se några långsiktiga förändringsmönster. Stämmer det
ofta upprepade påståendet att misstron mot medierna
har ökat? Eller gäller även fortsatt den stabilitet i fråga
om både samhälls-och medieförtroende som kännetecknat Sverige? De resultat som framkommit gör att
vi kan belysa frågorna från något olika perspektiv.
För det första visar sig att det generella medieförtroendet över tid utmärks av en anmärkningsvärd stabilitet. Dagspressen och radio-tv som samhällsinstitutioner har legat på nästan exakt samma nivå i mer än tre
decennier, där radio-tv åtnjutit något större förtroende än dagspressen. Det är samma stabila mönster och
höga förtroendenivå som finns för public servicekanalerna Sveriges Radio och Sveriges Television. Mycket
tyder på att det är just dessa kanalers institutionella
karaktär som bidrar till deras höga förtroende.
En andra iakttagelse är att den lokala morgonpressen är det medium som faktiskt tappat i förtroende. För
ett decennium sedan hade lokaltidningar nästa samma
förtroende som public service. Men det är knappast
en misstro mot tidningarna som är förklaringen. Nedgången är snarast densamma som framträder i upplagesiffrorna. Det pekar på att det är de tryckta tidningarnas generellt minskade betydelse i samhället som
bidragit till nedgången i förtroende. Och den minskade betydelsen har i sin tur att göra med samhälls- och
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teknikförändringar.33 Samtidigt har enstaka tidningar
en stark ställning hos framför allt högutbildade.
En tredje punkt är att även de medier som har ett
litet förtroende bland allmänheten har haft det sedan
länge. Flera studier visar att de medier som ses samlade i denna grupp utmärks av att i första hand syssla
med underhållning eller med lättare nyheter. De medier som åtnjuter stort förtroende är de som främst
sysslar med seriösa nyheter, alltså medier där det finns
regelbunden bevakning av vad som händer i politik
och samhälle. Också detta ger stöd åt slutsatsen att
det knappast finns någon större misstro mot svenska
medier.
Men det finns fortfarande en osäker faktor. Trots
att förtroendefrågan explicit avser mediernas innehåll
tyder mycket av resultaten på att det är medierna som
institutioner som bedöms, inte hur de bevakar olika
områden. En institutionsbedömning riskerar snarast
att bli ett genomsnitt av vad institutionen gör och fångar inte lika snabbt upp förändringar i förtroendet för
olika bevakningsområden. Det finns skäl att anta att
ökad kritik först kommer upp för enskilda områden
för att sedan över tid fortplanta sig även till andra och
slutligen också till förtroendet för hela mediet. Att det
kan finnas sådana tendenser syns i SD-sympatisörernas mediekritik, som främst är en konsekvens av deras
generella samhällskritik. Från ett annat perspektiv visar detta hur nära medieförtroende ligger samhällsförtroende.

33
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Sjunkande förtroende för
svenska medier?
En analys av hur medborgarnas medieförtroende
och betydelsen av partisympati har förändrats
mellan 2014 och 2016
Jesper Strömbäck och Michael Karlsson*

Under det senaste decenniet har det svenska medielandskapet förändrats kraftigt. Traditionella nyhetsmedier – framförallt tidningar – pressas ekonomiskt
och har tappat publik samtidigt som digitala och sociala medier har blivit viktigare som källa till information om politik och samhälle (Andersson, 2016;
Oscarsson & Bergström, 2016). Samtidigt har det på
nätet dykt upp en rad högerextrema, främlingsfientliga och invandringskritiska så kallade ”alternativa
medier”, ofta med misstro för att inte säga hat mot
traditionella nyhetsmedier som en framträdande del
i retoriken (Holt, 2016; Truedson, 2016). Både från
dessa och mer etablerade borgerliga röster hörs ofta
påståendet att svenska medier är vänstervridna. Till-

* Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Michael Karlsson är professor i medieoch kommunikationsvetenskap vid Karlstad universitet. De ingår båda i
Mediestudiers vetenskapliga råd.
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sammans har detta bidragit till att diskussionen om
förtroendet för traditionella nyhetsmedier har fått en
politisk dimension (Ohlsson, Oscarsson & Solevid,
2016). Visserligen är situationen inte lika extrem som
i USA, där president Trump ofta anklagar traditionella nyhetsmedier för fake news, men man behöver inte
söka länge för att på digitala medier möta påståenden
om att traditionella nyhetsmedier inte går att lita på.
Man behöver heller inte söka länge för att möta påståendet om att förtroendet för svenska medier sjunker.
Visst stöd för detta kan hittas i Förtroendebarometern,
som visar att förtroendet under de senaste åren har
sjunkit för en del – men inte för alla – nyhetsmedier och
medieinstitutioner (Medieakademin, 2017). Samtidigt
visar de årliga SOM-undersökningarna att förtroendet
för dagspressen och radio/tv i stort är stabilt. Det fluktuerar något från år till år, men någon trend i riktning mot
sjunkande förtroende för medierna går inte att utläsa
(Holmberg & Weibull, 2016). Detta skiljer situationen i
Sverige från den i USA, där förtroendet för nyhetsmedierna har sjunkit under en längre tid (Gallup, 2016).
Om det fanns en tydlig trend i riktning mot sjunkande
medieförtroende i Sverige borde det rimligtvis få genomslag i alla de undersökningar som görs av förtroendet
för svenska nyhetsmedier. Att olika undersökningar ger
delvis olika resultat talar därför för att det inte finns någon tydlig sådan trend. Samtidigt kan det finnas många
skäl till varför resultaten av olika enkätundersökningar
skiljer sig åt. Det kan exempelvis handla om när de genomförs, de exakta frågeformuleringarna och svarsalternativen, om de genomförs via post, telefon eller
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sökningsdeltagare, och om de urval som studierna är
baserade på. Vad som är gemensamt för de allra flesta
enkätundersökningar är att de är tvärsnittsundersökningar, vilket innebär att olika urval deltar vid olika tillfällen. Det gör att man aldrig kan vara helt säker på om
skillnader över tid avspeglar faktiska förändringar eller
påverkas av att olika urval deltagit vid olika tillfällen.
Det gör också att man inte kan analysera förändringar
på den individuella nivån.
För att analysera förändringar på den individuella
nivån krävs panelundersökningar, där samma personer
vid flera olika tillfällen deltar i undersökningarna. Sådana är relativt sett ovanliga, och såvitt vi känner till finns
det ingen svensk studie som undersöker förtroendet för
svenska medier utifrån data från en panelundersökning.
I Demokratipanelen 2014–2016, som ingår i forskningsprojektet ”De förändrade medielandskapen och demokratin”, ingår det dock en rad frågor som handlar om
förtroendet för svenska medier och journalister.1 Detta
ger oss en unik möjlighet att undersöka hur medieförtroendet har förändrats mellan 2014 och 2016.
Mot den här bakgrunden är syftet med detta kapitel att analysera hur förtroendet för svenska journalister och nyhetsmedier har förändrats mellan 2014
och 2016. Eftersom frågan om medieförtroende har en
politisk dimension är ett delsyfte att undersöka vilken
betydelse partipolitiska sympatier har och hur medieförtroendet under samma tidsperiod har förändrats
bland de olika partiernas sympatisörer.
1

Forskningsprojektet genomförs av Jesper Strömbäck och är finansierat av
Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål.
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Metod och material

Analyserna i detta kapitel bygger på panelundersökningen Demokratipanelen 2014–2016. Den bygger på
ett riksrepresentativt urval, stratifierat utifrån kön,
ålder och geografisk hemvist, och har genomförts av
Novus. Totalt omfattar Demokratipanelen tre panelvågor. Den första panelvågen genomfördes den 13–25
november 2014, den andra den 12–24 november 2015,
och den tredje den 10–22 november 2016. Av de 7 652
personer som bjöds in för att delta i undersökningen
valde 2 254 personer– vilket motsvarar 29 procent– att
delta i samtliga panelvågor.2 Analyserna i detta kapitel omfattar enbart dem som deltog i samtliga panelvågor. Det gör det möjligt att undersöka förändringar
över tid bland samma grupp människor.
Har medieförtroendet sjunkit över tid?

Den första fråga som ska besvaras handlar om hur förtroendet för svenska journalister och medier har förändrats under de senaste åren. För att undersöka detta
använder vi oss av frågan ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för...”, där människor ombads ange vilket förtroende de har för ”svenska journalister”, ”Sveriges Television”, ”Sveriges Radio”, ”kvällstidningar”
2

Urvalet är i stort representativt för befolkningen vad gäller kön, ålder
och geografisk hemvist, men med en med en viss underrepresentation av
åldersgrupperna 18–25 samt 36–45 år samt boende i Stockholm och Sydsverige. Omvänt finns det en viss överrepresentation av åldersgrupperna
46–55 och 66–75 år samt boende i östra Mellansverige och övre Norrland. Detta bör man ha i åtanke, även om det har mindre betydelse när
det gäller förändringar över tid.
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och ”morgontidningar”. Svarsskalan gick från 1 (mycket litet förtroende) till 5 (mycket stort förtroende).
Resultaten i form av medelvärden framgår av Figur 1. Som framgår av den visar resultaten en påfallande stabilitet i förtroendet för svenska journalister,
Sveriges Television, Sveriges Radio, kvällstidningar
och morgontidningar under perioden 2014–2016. I
de flesta fall är förändringarna mellan åren små. Tre
av förändringarna mellan 2014 och 2016 är trots det
signifikanta. Det handlar om förtroendet för svenska journalister, Sveriges Radio och kvällstidningarna. När det gäller förtroendet för Sveriges Radio
handlar det om en minskning, om än från en relativt hög nivå, men när det gäller svenska journalister
och kvällstidningarna handlar det om ökningar av
förtroendet. Oavsett detta bör förändringarna bedömas som små.
Figur 1. Förtroende för svenska journalister och
nyhetsmedier, 2014–2016 (medelvärde)
5
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Källa: Demokratipanelen 2014–2016. Antal svar = 2 254.
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Resultaten tyder med andra ord på att förtroendet för
svenska journalister och nyhetsmedier i allt väsentligt
är stabilt, och om det går att tala om någon förändring handlar det om en viss ökning snarare än om en
minskning av förtroendet. Några tecken på ett generellt sjunkande medieförtroende går inte att spåra. Att
förtroendet för Sveriges Television och Sveriges Radio
är högre än för andra medier, och att det är lägst för
kvällstidningarna, ligger samtidigt i linje med resultat
från andra studier (Ohlsson, Oscarsson & Solevid,
2016; Weibull, 2013).
Partisympati och förtroendet för
svenska journalister och nyhetsmedier

Att medieförtroendet på ett övergripande plan är stabilt förhindrar inte att det skulle kunna vara så att det
bland vissa grupper har sjunkit under de senaste åren.
Med tanke på att frågan om medieförtroende tycks ha
en politisk dimension (Ohlsson, Oscarsson & Solevid,
2016) ska vi här undersöka vilken betydelse som partisympati har för medieförtroendet och om det har skett
några förändringar under perioden 2014–2016. Enligt
SOM-undersökningarna är förtroendet för svenska
medier betydligt lägre bland dem som sympatiserar
med Sverigedemokraterna än bland dem som sympatiserar med de övriga partierna. Det gäller för samtliga
nyhetsmedier, men särskilt för public service-medierna Sveriges Television och Sveriges Radio (Ohlsson,
Oscarsson & Solevid, 2016). Vi kan därför förvänta
oss ett liknande mönster också här.
Låt oss börja med att analysera hur förtroendet för
Sjunkande förtroende för svenska medier? | 89

svenska journalister, Sveriges Television, Sveriges Radio, kvällstidningar och morgontidningar skiljer sig
mellan partiernas sympatisörer år 2016. Resultatet redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Förtroende för svenska journalister och nyhetsmedier efter partisympati, 2016 (medelvärde)
V

MP

S

C

L

M

KD

SD

Genomsnitt

Svenska
journalister*

3,47 3,50

3,35 3,19 3,21 2,98

2,96 2,08

3,01

Sveriges
Television*

4,00 3,99

3,89 3,60 3,78 3,46

3,50 2,60

3,52

Sveriges
Radio*

4,19 4,17

4,00 3,85 3,99 3,63

3,61 2,71

3,67

Kvällstidningar*

2,11 2,01

2,24 1,93 2,20 2,01

1,96 1,83

2,05

Morgontidningar*

3,28 3,43

3,33 3,45 3,64 3,31

3,33 2,60

3,21

Källa: Demokratipanelen 2014–2016. Endast de som uppgett partisympati för något
av riksdagens partier ingår i analysen (N=1773). Den sista kolumnen syftar på medelvärdet bland dem som uppgett sympati för något av riksdagens partier. * indikerar att
skillnaden mellan partierna är statistiskt signifikant (One-Way Anova).

Tabell 1 visar flera intressanta resultat. Till att börja
med är skillnaderna mellan partiernas sympatisörer
signifikanta när det gäller förtroendet för såväl svenska journalister som de olika nyhetsmedierna. En närmare analys (se Tabell 2) visar också att förtroendet
för svenska journalister samt Sveriges Television, Sveriges Radio och kvällstidningarna är signifikant högre
bland dem som sympatiserar med de rödgröna partierna än med de borgerliga partierna. Däremot finns det
ingen signifikant skillnad när det gäller förtroendet för
morgontidningarna.
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Tabell 2. Förtroende för svenska journalister och
nyhetsmedier efter blocktillhörighet, 2016 (medelvärde)
Sympatisörer till
rödgröna partier

Sympatisörer till
borgerliga partier

Svenska journalister*

3,40

3,07

Sveriges Television*

3,93

3,55

Sveriges Radio*

4,07

3,74

Kvällstidningar*

2,18

2,02

Morgontidningar

3,33

3,40

Källa: Demokratipanelen 2014–2016. Endast de som uppgett partisympati för något
av riksdagens rödgröna (V, MP, S) och borgerliga (C, L, M, KD) partier ingår i analysen
(N=1425). * indikerar att skillnaden mellan blocken är statistiskt signifikant (One-Way
Anova).

Möjligen är det högre förtroendet bland sympatisörer
till de rödgröna partierna ett resultat av att svenska
medier relativt ofta anklagas för att vara ”vänstervridna”, trots att den forskning som finns inte ger stöd
för att den politiska nyhetsbevakningen – åtminstone
under valrörelser – skulle vara partipolitiskt partisk
(Asp & Bjerling, 2014; Strömbäck, 2013, 2015a). De
som verkligen skiljer ut sig är emellertid de som sympatiserar med Sverigedemokraterna. De har betydligt
lägre förtroende för såväl svenska journalister som för
svenska nyhetsmedier än samtliga övriga partiers sympatisörer. Det gäller i synnerhet förtroendet för svenska journalister och för Sveriges Television och Sveriges
Radio, vilket ligger i linje med SOM-undersökningarna (Ohlsson, Oscarsson & Solevid, 2016). Samtidigt
är det värt att notera att rangordningen är densamma
som för övriga partier, med högst förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio och lägst förtroende
för kvällstidningarna.
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Den centrala frågan i det här kapitlet handlar dock
om förändringar över tid. För att undersöka detta har
vi jämfört medelvärdet bland dem som sympatiserade
med respektive parti både 2014 och 2016. De som har
bytt parti under tidsperioden ingår med andra ord inte
i den här analysen. Resultaten visar därmed hur förtroendet för svenska journalister och nyhetsmedier på
individnivå har förändrats bland partiernas mest trogna sympatisörer, kärnan bland dem som sympatiserar
med partierna. Resultatet redovisas i tabell 3.
Tabell 3. Förändringar av förtroendet för svenska journalister
och nyhetsmedier efter partisympati, 2014-2016 (medelvärde)
V

MP

S

C

L

M

KD

SD

Svenska
journalister

+0,44*

+0,23* +0,25* +0,18* +0,22* +0,15* +0,25

Sveriges
Television

+0,11

+0,03

+0,14*

Sveriges
Radio

+0,07

+0,05

Kvällstidningar +0,11

–0,05

Morgontidningar +0,24*

+0,11

+0,10* +0,15* +0,03

+/–0

+0,06 –0,18*

N

59

381

287

32

151

–0,06

–0,06

+0,11

–0,05

+0,12 –0,33*

+0,09* +/–0

+0,09

–0,01

+/–0

–0,33*

+0,09* +0,04

+0,06

+/–0

+0,03

–0,06

100

78

247

Källa: Demokratipanelen 2014–2016. Endast de som uppgett partisympati för respektive parti både 2014 och 2016 ingår i analysen (N=1335). * indikerar att förändringen
är statistiskt signifikant (paired samples t-test).

Resultaten visar både likheter och skillnader vad gäller hur medieförtroendet förändrades bland partiernas sympatisörer mellan 2014 och 2016. Den främsta
likheten gäller förtroendet för svenska journalister,
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som har ökat hos samtliga partiers sympatisörer
med endast ett undantag: Sverigedemokraternas.
Överhuvudtaget visar resultaten att de som verkligen skiljer ut sig från de andra är Sverigedemokraternas sympatisörer. Medan förtroendet för svenska
journalister och nyhetsmedier har ökat eller legat i
princip stilla bland övriga partiers sympatisörer har
det minskat bland dem – och bara bland dem – som
sympatiserar med Sverigedemokraterna. Särskilt tydligt är det när det handlar om förtroendet för Sveriges Television och Sveriges Radio. Med andra ord:
Sverigedemokraternas sympatisörer skiljer ut sig
från de andra partiernas sympatisörer inte bara genom att ha lägre medieförtroende utan också genom
att deras medieförtroende sjunker över tid.
Sammanfattning och slutsatser

Trots tal om och oro för att förtroendet för svenska
journalister och nyhetsmedier håller på att sjunka visar resultaten av vår studie i allt väsentligt att medieförtroendet är stabilt. Några tecken på ett generellt
sjunkande förtroende för svenska journalister och
nyhetsmedier går inte att spåra. Inte när det gäller
människor i allmänhet. Dessa resultat ligger i stort i
linje med de senaste SOM-undersökningarna (Holmberg & Weibull, 2016), även om tidsperioderna inte är
identiska.
Det finns dock ett återkommande undantag, och det
handlar om Sverigedemokraternas sympatisörer. De
skiljer ut sig både genom att ha lägre förtroende för
svenska journalister och nyhetsmedier och genom att
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deras förtroende har sjunkit över tid. En slutsats som
kan dras av detta är följande: Det är inte bland svenska
folket i stort som förtroendet för svenska journalister
och medier har sjunkit under de senaste åren. Det är
bland Sverigedemokraternas sympatisörer.
Med tanke på att misstro och ibland hat mot svenska nyhetsmedier är en viktig del av budskapen från
olika högerextrema, främlingsfientliga och invandringskritiska så kallade ”alternativa medier” är dessa
resultat måhända inte särskilt förvånande. Målgruppen för dessa så kallade ”alternativa medier” är i hög
grad Sverigedemokraternas sympatisörer, och oavsett
om människor vänder sig till diverse ”alternativa medier” för att de misstror traditionella nyhetsmedier
eller av andra skäl är det troligt att de påverkas av att
återkommande mötas av budskap om att traditionella
nyhetsmedier inte går att lita på. Detta gäller särskilt
om diskussionen är ensidigt negativ i förhållande till
traditionella nyhetsmedier, eftersom ensidig påverkan och homogena åsiktsmiljöer tenderar att förstärka människors uppfattningar och åsikter (Sunstein,
2009). Användningen av alternativa medier som regelmässigt attackerar och anklagar traditionella nyhetsmedier för att ”mörklägga”, ”vara vänstervridna” eller
för att på andra sätt inte förtjäna förtroende kan i den
meningen leda till förstärkningseffekter.
Resultaten visar också att förtroendet – framförallt
för svenska journalister, Sveriges Television och Sveriges Radio – tenderar att vara lägre bland borgerliga
sympatisörer jämfört med dem som sympatiserar med
något av de rödgröna partierna. En förklaring skulle
kunna vara att borgerliga sympatisörer har påverkats
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av anklagelserna mot svenska journalister och nyhetsmedier – inte minst public service – för att vara
vänstervridna. Bland annat visar amerikansk forskning att människors uppfattningar om att medierna
präglas av liberal bias inte kan förklaras av att den
politiska nyhetsbevakningen faktiskt är partisk. Istället handlar förklaringen om de återkommande anklagelserna mot medierna och att dessa anklagelser har
fått ett genomslag i den politiska nyhetsjournalistiken
(Watts et al., 1999). Här finns en parallell till Sverige,
där det inte heller finns forskningsmässigt stöd för att
den politiska nyhetsbevakningen är partipolitiskt partisk (Asp & Bjerling, 2014; Strömbäck, 2013, 2015a; se
även Hopmann et al., 2017) men där uppfattningen att
nyhetsmedierna och journalistiken är vänstervriden
trots det lever vidare. Vad det finns forskningsmässigt
stöd för är att journalister politiskt står till vänster
om allmänheten (Asp, 2012a, 2012b; Strömbäck et al.,
2012), men inte för att den politiska nyhetsjournalistikens innehåll präglas av att vara vänstervridet eller
partipolitiskt partiskt. Centralt i sammanhanget är att
nyhetsjournalistikens innehåll påverkas av en lång rad
faktorer vid sidan av journalisternas privata åsikter
och värderingar, och att det är en viktig del av den journalistiska professionalismen att inte låta sig påverkas
av de egna åsikterna och värderingarna när man utför
sitt journalistiska arbete (Johansson, 2015; Shoemaker
& Reese, 2014; Strömbäck, 2015b). Perceptionerna att
nyhetsmedierna på olika sätt inte ger rättvisande bilder av verkligheten hänger samtidigt samman med det
som kallas fientliga medier-fenomenet, som beskrivs
närmare i kapitlet När bjälken sitter i betraktarens
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ögon i denna skrift (Hansen & Kim, 2011; Strömbäck
& Johansson, 2017; Vallone, Ross & Lepper, 1985).
Oavsett detta är det emellertid problematiskt om
förtroendet för svenska journalister och nyhetsmedier
får en allt mer politisk dimension. Ur ett demokratiskt
perspektiv är nyhetsjournalistikens viktigaste uppgift
att tillhandahålla sådan information som människor
behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor (Kovach & Rosenstiel, 2014). I
en tid av allt mer desinformation, falska nyheter och
så kallade alternativa fakta, men också ett växande utbud av partiska informationskällor, är det lika viktigt
som någonsin att nyhetsmedierna lever upp till denna
demokratiska uppgift. Det är också av stor betydelse
att förtroendet för nyhetsmedierna och journalistiken
bygger på i vilken grad de lever upp till denna informationsuppgift och inte präglas allt för mycket av var
människor står politiskt. Annars riskerar vi att få en
situation där människor väljer bort traditionella nyhetsmedier till förmån för informationskällor vars
syfte inte är att tillhandahålla sådan information som
människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor, utan att driva en politisk linje och påverka människor politiskt.
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När bjälken sitter i
betraktarens ögon:
om fientliga medierfenomenet
Jesper Strömbäck och Bengt Johansson*

Redan i klassikern Public Opinion, som publicerades för snart hundra år sedan, konstaterade Lippman
(1922) att människors bilder av verkligheten ofta har
större betydelse än den faktiska verkligheten. Det enkla skälet är att det enda vi människor har tillgång till,
och som vi kan basera våra åsikter och handlingar på,
är våra bilder av verkligheten. Samtidigt kan avståndet mellan verkligheten och våra bilder av verkligheten
vara mer eller mindre stort.
En konsekvens av detta är att man aldrig kan sätta
likhetstecken mellan människors uppfattningar om
hur någonting förhåller sig i verkligheten och verkligheten som sådan. Även om en majoritet skulle tro att
jorden är platt förblir den rund, att det finns de som
förnekar att människan bidrar till den globala upp* Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation
vid Göteborgs universitet. Bengt Johansson är professor i medie- och
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värmningen förändrar inte att forskning visar att så är
fallet, och att det finns de som tror på en nytillträdande
amerikansk president när han hävdar att hans installation hade ett rekordstort antal besökare gör det inte
till en sanning.
Detta har betydelse också för frågan om de traditionella nyhetsmedierna och vilket förtroende människor
har för dem. Under en längre tid har det från borgerligt
håll hävdats att nyhetsjournalistiken är vänstervriden,
och från högerextrema och främlingsfientliga debattörer och så kallade ”alternativa medier” hörs ofta anklagelser mot medierna för att ”mörka” och inte berätta
sanningen om bland annat invandring (Truedson, 2016;
Holt, 2016). Samtidigt finns det också en lång tradition
av vänsterkritik mot medierna för att driva politiken i
en borgerlig och marknadsanpassad riktning (Boëthius 2001). Frågar man svenskarna visar det sig också att
denna tudelning i synen på medierna tar sig uttryck i
synen på den tidning man läser. En studie för några år
sedan visar exempelvis att borgerliga läsare som läser
en borgerlig morgontidning anser att den egna tidningen är mer balanserad på nyhetsplats än borgerliga läsare som läser en tidning med annan politisk färg. På
liknande sätt anser vänsterväljare med borgerlig morgontidning i högre grad att partifärgen lyser igenom i
nyheterna (Johansson 2011). Enligt en undersökning
från YouGov (2016) är det idag många som håller med
om påståendet att den svenska nyhetsrapporteringen är
”allt för vänstervinklad”, medan en undersökning från
Novus (2016) visar att närmare hälften anser att ”traditionell media medvetet vinklar nyheter för att skapa den
bild av samhället de föredrar”.
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Samtidigt visar forskning att de sätt på vilka
människor uppfattar medierna och deras rapportering
påverkas av deras förutfattade verklighetsuppfattningar, åsikter och värderingar. Människor är inte objektiva när de bedömer medierna och deras rapportering.
De är i hög grad subjektiva. Därmed säger människors
uppfattningar om medierna och deras rapportering
ofta lika mycket och kanske mer om dem som kritiserar medierna än om hur medierna sköter sig.
Den teori som framförallt handlar om detta kallas
fientliga medier-fenomenet (hostile media phenomena) eller fientliga medier-effekten (hostile media effect), vilken har kopplingar till det som kallas tredjepersonseffekter (third person-effect) och psykologiska
teorier om hur människor processar information. Ska
man förstå människors uppfattningar om och förtroende för medierna och deras rapportering är dessa
teorier i hög grad relevanta. Syftet med det här kapitlet är därför att översiktligt introducera och beskriva
teori och forskning om fientliga medier-effekten och
angränsande teorier.
Fientliga medier-effekten

Kärnan i fientliga medier-fenomenet (hostile media
phenomena) eller fientliga medier-effekten (hostile
media effect) är att människor har en tendens att uppfatta mediernas innehåll som att det missgynnar den
egna sidan eller positionen och gynnar den andra sidan i en debatt eller konflikt (Gunther & Schmitt 2004;
Hansen & Kim, 2011; Huge & Glynn, 2010; Vallone,
Ross & Lepper, 1985). Teorin utgör en del av ett bre102 | Jesper Strömbäck och Bengt Johansson

dare forskningsfält som handlar om människors perceptioner av medier, medieinnehåll och medieeffekter,
vilket under de senaste decennierna har fått allt större
uppmärksamhet inom forskningen (Gunther & Storey,
2003; Perloff, 2009, Perloff, 2015; Strömbäck, 2011).
Den studie som först uppmärksammade fenomenet och myntade begreppet ”hostile media phenomenon” publicerades 1985 av Vallone, Ross och Lepper. Den bygger på en experimentell studie där olika
grupper fick ta del av nyhetsinslag som handlade om
massakern i Libanon 1982. Då mördade libanesisk milis hundratals palestinska flyktingar i flyktinglägren
Sabra och Shatila, vilka låg i ett område kontrollerat
av Israel. Israel fick hård kritik för att man låtit milisen gå in i lägren och i efterspelet tvingades Israels
dåvarande försvarsminister Ariel Sharon att avgå. I
studien fick tre grupper av studenter vid Stanford se ett
antal amerikanska TV-nyhetsinslag om händelserna.
Studentgrupperna var medvetet rekryterade från studentföreningar som antingen stödde Israels eller palestiniernas sida i konflikten. Dessutom rekryterades en
grupp studenter som hade en mer neutral hållning.
Alla fick se samma nyhetsinslag, men både vad de
upplevdes visa och vilken effekt de antogs få på opinionen var närmast väsensskilda. Bland annat visade
resultaten att de pro-palestinska studenterna menade
att Israels roll i massakern inte togs upp tillräckligt
mycket medan de pro-israeliska studenterna tyckte att
Israels skuld fick för mycket uppmärksamhet. Förutom att de olika studentgrupperna verkade ha sett helt
olika nyhetsprogram gjorde de olika bedömningar
om vilken effekt nyhetsinslagen skulle kunna få. Båda
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studentgrupperna antog att tittare som inte hade en
bestämd åsikt i frågan skulle bli mer kritiska till den
egna sidan, det vill säga att pro-palestinierna trodde
att inslagen skulle göra neutrala tittare mer israelvänliga medan pro-israelerna trodde att rapporteringen
skulle göra neutrala tittare mer kritiska mot Israel.
Sedan dess har fientliga medier-effekter undersökts i
en mängd olika studier där både undersökningsmetoder
(enkäter och experiment) och vilka ämnen som har
undersökts har varierat (Hansen & Kim, 2011). Denna forskning visar att fientliga medier-fenomenet har
fått ett tydligt empiriskt stöd oavsett om studierna har
handlat om ämnen som religion, krig, valrörelser, sport,
rökning, abort, strejker eller djurförsök (se exempelvis
Arpan & Raney, 2003; Eveland & Shah, 2003; Feldman,
2011; Gunther & Liebhart, 2006; Hansen & Kim 2011;
Hartmann & Tanis, 2013; Huge & Glynn, 2010; Perloff
2015). Hur starka fientliga medier-effekterna har varit
varierar mellan studier (Hansen & Kim, 2011), men
idag råder det inom forskningen en bred enighet om att
människor har en tendens att uppfatta mediernas innehåll som om det missgynnar den egna sidan och gynnar
motståndarsidan i en debatt eller konflikt (Hansen &
Kim, 2011; Perloff, 2015).
Det innebär inte att fientliga medier-effekter är
lika sannolika hos alla grupper. Vissa människor har
en starkare medan andra har en svagare tendens att
uppfatta medieinnehållet som om det missgynnar den
egna sidan och gynnar motståndarsidan i en konflikt.
De faktorer som tycks ha störst betydelse handlar om
hur engagerad man är i en fråga eller konflikt och hur
starkt man identifierar sig med en grupp som är in104 | Jesper Strömbäck och Bengt Johansson

blandad i det som mediernas bevakning handlar om
(Feldman, 2011; Hansen & Kim, 2011; Hartman &
Tanis, 2013; Perloff, 2015). Det kan exempelvis handla om identifikation med ett politiskt parti, men också
med en viss religion eller ett sportlag.
När det gäller vilka psykologiska mekanismer som
kan förklara varför fientliga medier-effekter uppstår
har forskningen undersökt flera möjliga förklaringsfaktorer (Schmitt, Gunther & Liebhart, 2004; Perloff,
2015). En sådan möjlig förklaring handlar om selektivt
minne, det vill säga att människor har en tendens att
komma ihåg mer information som strider mot snarare
än stödjer den egna sidan. En andra möjlig förklaring
handlar om selektiv kategorisering, med vilket avses
att människor tolkar och kategoriserar olika delar eller
element av en nyhet på olika sätt och att man kategoriserar fler element av en nyhet som om de strider mot
den egna sidan. En tredje möjlig förklaring handlar om
att människor använder olika måttstockar när de bedömer nyheterna, det vill säga att uppfattningarna om
vad som anses vara en ”rättvisande” bevakning redan i
utgångsläget skiljer sig åt. En fjärde möjlig förklaringen handlar om förutfattade åsikter om medierna, det
vill säga att människors misstro mot och uppfattningar om mediernas partiskhet – antingen i allmänhet eller när det gäller specifika medier – smittar av sig på
hur de bedömer innehållet i enskilda nyheter.
Även om det är svårt att isolera vilken betydelse
dessa psykologiska mekanismer har tyder forskningen
på att såväl selektiv kategorisering som tillämpandet
av olika måttstockar och förutfattade meningar om
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le handla om selektivt minne är svagare (Perloff, 2015;
Schmitt, Gunther & Liebhart, 2004).
Ytterligare en central mekanism handlar om människors föreställningar om innehållets spridning och
effekter. Forskningen om fientliga medier-effekten
visar nämligen att det krävs att det finns farhågor att
medieinnehållet ska ha påverkan på en anonym publik för att fenomenet ska uppstå (Gunther & Schmitt,
2004). Möter vi ett budskap som går emot våra egna
uppfattningar tenderar vi med andra ord att uppleva
det som fientligt vinklat om detta innehåll antas nå en
stor heterogen publik. På många sätt relaterar fientliga
medier-effekten därmed till ett annat opinionsfenomen som kallas för tredjepersonseffekten.
Fientliga medier och tredjepersonseffekter

Om fientliga medier-effekten i första hand tar sikte på
om vi bedömer medieinnehåll som vinklat eller inte
handlar tredjepersonseffekter om att vi föreställer
oss att andra människor påverkas mer av mediernas
innehåll än vi själva gör. Tredjepersonseffekter har
också undersökts sedan mitten av 1980-talet och har
fått brett empiriskt stöd inom en mängd olika områden (Johansson, 2000; Perloff, 2009). Gemensamt för
studier av tredjepersonseffekter är att de fokuserar på
kontroversiella sakfrågor eller ämnen. Det visar sig då
att människor ofta föreställer sig att andra påverkas
av olika typer av socialt oacceptabelt medieinnehåll,
såsom propaganda, tv-våld, reklam eller pornografi, medan de samtidigt föreställer sig att de själva har
förmågan att se igenom budskapen och stå opåverkade
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av (oönskade) mediebudskap. Det är alltid ”de andra”
som påverkas av medierna – inte jag. Det är också här
vi ser kopplingen till fientliga medier-effekten. I båda
teorierna finns en tanke om en sårbar och påverkbar
opinion. Inom forskningen kring tredjepersonseffekter är själva studieobjektet föreställningen att andra är
mer påverkbara än vad man själv är. I studier av tredjepersonseffekter jämförs därför om människor tror
att andra påverkas mer än vad de själva gör av sådant
medieinnehåll som de exponeras för. Skillnaden mellan uppfattningen av budskapets påverkan på andra
och en själv är tredjepersonseffekten. För fientliga medier-effekten är föreställningen om en sårbar mediepublik, som påverkas av mediernas innehåll, en underliggande förutsättning för att fenomenet ska uppstå.
Tror vi inte att medieinnehållet når en bred publik
uppstår inte heller fientliga medier-effekten (Gunther
& Schmitt, 2004). Det hänger i sin tur samman med
hur räckvidd samspelar med och aktiverar olika psykologiska mekanismer när människor tar del av och
tolkar ny information.
Motstridiga psykologiska mekanismer

Samtidigt som forskning visar ett omfattande stöd för
fientliga medier-fenomenet strider det till synes mot
en annan psykologisk mekanism, som handlar om att
människor tenderar att tolka information så att den
stämmer överens med de verklighetsuppfattningar och
åsikter som människor redan har (Kahneman, 2011;
Lodge & Taber, 2013; Lord, Ross & Lepper, 1979).
Denna konfirmationsbias (confirmation bias) har
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också fått ett starkt empiriskt stöd och det råder inom
forskningen bred konsensus om att människor har en –
mer eller mindre stark – tendens att tolka information
på ett sätt som stärker de egna verklighetsuppfattningarna och åsikterna (Nickerson, 1988; Lodge & Taber,
2006). Hur kommer det då sig att människor tenderar
att tolka mediernas innehåll som om det missgynnar
den egna sidan och gynnar motståndarna?
En intressant studie som försöker reda ut hur det
hänger ihop har publicerats av Gunther, Miller och
Liebhart (2009). De menar att det egentligen handlar
om en skala med två ytterlighetspunkter, där den ena
är att tolkningen av mediernas innehåll anpassas till de
egna åsikterna (konfirmationsbias) medan den andra
ytterlighetspunkten är att innehållet i medierna tolkas
som en motsats till den egna uppfattningen (kontrastbias). Den mekanism som testas i studien är om föreställningar om medieinnehållets räckvidd eller effekt
avgör hur de svarande reagerar.
I studien undersöktes människors inställning till
genmodifierade grödor, vilket i det här fallet gällde
odling av ris bland den amerikanska urbefolkningen. I
experimentet användes ett antal nyhetsinslag där forskarna försökte balansera olika åsikter om genmodifierad gröda och urbefolkningens villkor där odling av
ris är en central del av kulturen. Det fanns med andra
ord både en kulturell (hot mot urbefolkningens kultur) och miljömässig (faror med genmodifierad gröda)
åsiktsmässig spänning i frågan. I studien rekryterades
svarspersoner som var positiva till ursprungsbefolkningens rättigheter i Minnesota. För att studera effekten fick de svarande olika information om var texterna
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hade publicerats – från en studentuppsats till en lokal
tidning (News from Indian Country) till en nationellt
spridd tidning (USA Today). Även om resultaten i den
här studien inte visade så starka fientliga medier-effekter gav den stöd för att räckvidden var central. Ju
större genomslag som nyheten antogs få, desto mindre
benägen var de svarande att likställa medieinnehållet
med den egna åsikten.
Med andra ord behöver det inte finnas någon motsättning mellan konfirmationsbias och kontrastbias.
Det handlar snarare om att olika psykologiska mekanismer och tendenser aktiveras beroende av våra föreställningar om innehållets räckvidd och effekter. Tror
vi att en nyhet inte når så många aktiveras inte rädslan att andra ska påverkas och då uppmärksammar vi
mest de delar som stödjer vad vi själva tycker. Tror vi
att nyheten når en bred publik fokuserar vi istället på
hur det kommer – eller riskerar – att tas emot av dem
som inte delar våra åsikter och ser istället innehållet
som vinklat mot den åsikt, grupp eller sida i en konflikt
som vi sympatiserar med.
Svensk forskning om fientliga medier-effekter
och tredjepersons-effekter

Vad vi vet finns det inte några svenska studier som direkt har studerat fientliga medier-effekten. Däremot
finns det några analyser som har tangerat området. Ett
exempel är en studie i vilken Johansson (2010) analyserar hur boende i Västsverige bedömde nyhetsrapporteringen av olika politiska sakfrågor (sjukvård, skola,
kollektivtrafik, klimatfrågan och den svenska ekonoNär bjälken sitter i betraktarens ögon: om fientliga medier-fenomenet | 109

min). De tillfrågade västsvenskarna fick bland annat
bedöma om nyhetsbevakningen av sakområdena var
alltför negativ eller alltför positiv. Resultaten visade
att en övervägande andel ansåg att medierna gav en
alltför negativ bild av alla de tillfrågade sakfrågorna.
Men den övergripande bilden är en sak: mer intressant
är om det finns någon koppling mellan människors
åsikter och deras syn på mediebilden. Som framgick
tidigare visar forskning att ett starkt engagemang är
en av de centrala förklaringsfaktorerna när det gäller fientliga medier-effekter (Perloff, 2015). Det är de
med starka åsikter i den fråga som medierna skildrar
som tenderar att uppfatta mediernas bevakning som
vinklad. Analyserna av västsvenskarnas syn på mediebevakningen bekräftade i flera avseenden detta då de
som var positiva till sjukvård, skola och kollektivtrafik
i högre grad menade att nyhetsmedierna svartmålade
dessa områden. Omvänt tyckte de som var kritiska till
dessa serviceområden att medierna snarare skönmålade. För miljö och synen på ekonomi hittades inte denna
koppling. Å andra sidan visade sig en annan central
förklaringsfaktor för fientliga medier-effekter. Inom
forskningen har engagemang setts som en central förklaringsfaktor till fenomenet. Vissa har dock menat
att det finns en oklarhet i vad som menas med engagemang i olika studier då det ofta inte definieras (Perloff
2015). I analysen av synen på klimat- och ekonomirapporteringen visade det sig dock att de som hade olika former av egna erfarenheter, vilket kan ses som en
form av engagemang i sakfrågan, gjorde annorlunda
bedömningar av mediebilden än de som inte hade samma erfarenhet. Exempelvis hade miljömässigt beteen110 | Jesper Strömbäck och Bengt Johansson

de och arbetslöshet en självständig påverkan på hur
mediebevakningen bedömdes. Bland dem som uppgav
sig konsumera miljövänligt ansågs medierna exempelvis ge en alltför positiv bild av klimatförändringarna.
På samma sätt ansåg de som var arbetslösa eller ingick
i olika arbetsmarknadsåtgärder att medierna skönmålade bilden av den svenska ekonomin. Olika typer av
engagemang via egen erfarenhet verkar med andra ord
bidra till att skapa fientliga medier-effekter.
Även om det finns en avsaknad av svenska studier
som undersöker fientliga medier-effekten finns det
dock inga skäl att tro att teorin inte är giltig i en svensk
kontext. De psykologiska mekanismer som kan förklara fientliga medier-effekten skiljer sig inte mellan
människor i olika länder. Däremot skulle det behövas
forskning om fientliga medier-effekten också i Sverige, bland annat för att öka våra kunskaper om hur
stark den är och hur den varierar mellan olika grupper beroende på, bland annat, deras engagemang, vad
nyheterna handlar om, och vilka förkunskaper och
egna erfarenheter människor har om det som nyheterna handlar om.
Sammanfattning och slutsatser

Att människors bilder av verkligheten i praktiken ofta
har nog så stor eller till och med större betydelse än
den faktiska verkligheten är ingen nyhet. Inte heller
att människor tenderar att uppfatta mediernas innehåll som om det missgynnar den egna sidan och gynnar motståndarna i en debatt eller konflikt är någon
nyhet. Forskningen kring fientliga medier-fenomenet
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och tredjepersonseffekter har bedrivits i över 30 år, och
vid det här laget är det inom forskningen en etablerad
kunskap att människors perceptioner av medierna
och deras bevakning i hög grad präglas av vilka det
är som har åsikter om medierna och deras bevakning.
Människor är inte objektiva när de bedömer mediernas bevakning. Människor är subjektiva och präglade
av vilket engagemang, vilka åsikter och vilka verklighetsuppfattningar de redan har. Nog för att det finns
mycket som medierna kan kritiseras för, men ofta sitter bjälken i betraktarens öga.
Detta bör man ha i åtanke när frågan om förtroendet för medierna diskuteras och när medierna anklagas
för att vara partiska eller obalanserade. Att det finns de
som hävdar att medierna är partiska eller obalanserade
åt det ena eller andra hållet behöver inte betyda att det
är sant. Inte ens om de som hävdar detta är många eller
röststarka behöver det betyda att det är sant. Däremot
kan vara sant för dem som framför anklagelserna, i den
meningen att de själva tror på anklagelserna, men det
enda sättet att avgöra om anklagelser mot medierna om
att de är partiska eller obalanserade är befogade, är genom systematiska empiriska studier.
Mycket skulle därför vara vunnet om diskussionen
om mediernas bevakning och förtroendet för medierna
i högre grad än idag byggde på den forskning som finns
om hur medierna bevakar politik och samhälle i vid mening – och om hur och varför människor (miss)uppfattar mediernas bevakning på olika sätt. Frågorna om hur
nyhetsmedierna bevakar politik och samhälle och om
förtroendet för medierna är alltför viktiga för att vara
baserade på tyckande. Särskilt när det finns forskning att
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tillgå och när vi vet att uppfattningarna om mediernas
bevakning är präglade av fientliga medier-fenomenet.
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Mediemisstro –
där ytterkanterna möts
Kristoffer Holt*

Året 2016 var de politiska sensationernas år. Först
Brexit och sedan Donald Trumps otippade valseger
fick såväl forskarvärlden som bedömarkåren att kollektivt klia sig bekymrat i nackhåret i förundran över
vilka missbedömningar som gjorts i de många analyser och förutsägelser som föregick de båda valen. I den
självrannsakan som följde trädde många förklaringsmodeller fram, men särskilt en har gjorts gällande och
upprepats som ett mantra: Klyftan mellan samhällets
elit och ”Average Joe” har blivit så stor att de som utgör
och företräder eliten inte har tillräcklig kontakt med
vanligt folk för att kunna sätta sig in i hur de tänker,
vilka problem som verkligen bekymrar dem. De amerikanska journalisterna verkade chockerade över att den
aggressiva retorik gentemot ”mainstream media” som
Trump gjorde till en huvudingrediens i sin alldeles säregna retoriska stuvning, verkade ha gått hem hos ett
stort antal människor. Ännu obehagligare för många
journalister var insikten att alternativa nyhetssajter

* Kristoffer Holt är docent och medieforskare vid Linnéuniversitetet.
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som Breitbart News, som stödde Trump aktivt under
kampanjen och vars förgrundsgestalt Steve Bannon
även blev huvudansvarig för Trumps kampanj, visade sig ha ett underskattat genomslag trots sitt dubiösa rykte som tummelplats för diverse falanger av den
amerikanska ”Alt-right”-rörelsen. Clintons kampanj
bidrog även, paradoxalt nog, till att begreppet ”Altright” fick så stor spridning genom att så tydligt peka
ut detta brokiga och svårdefinierade fenomen som en
viktig motståndare (Gouriarie, 2016).
Att journalister i de stora tidningarna och radiooch tv-kanalerna av många medborgare betraktas som
en del av det etablissemang som med hårda ord anklagades för att vara korrupt, inskränkt, vänstervridet
och bakbundet av trohet till den politiska korrektheten
verkar ha kommit som en kalldusch för många verksamma i amerikanska medier som snarare har betraktat sig själva som kritiska granskare av makten, som
folkets förkämpar.
Sverigedemokraternas valframgångar i riksdagsvalet 2014 genererade samma typ av frågor som det amerikanska valet 2016, fast i mindre skala. Även här har
frågan om just kritiken och misstron mot medierna
och journalisterna hamnat på dagordningen – särskilt
i ljuset av att så kallade alternativa medier med olika
grad av invandringskritisk agenda fått mycket medial
uppmärksamhet. Framför allt har reportage i form av
granskningar (se t ex DN och Expressen) och diverse
utspel (tydligast i samband med den intensiva debatten
kring Nya Tiders medverkan på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg hösten 2016) bidragit till att vissa
alternativmedier (t ex Avpixlat, Fria Tider, Nya Tider
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och Nyheter Idag) hamnat i såväl allmänhetens som
den mediala debattens blickfång. Särskilt i samband
med och efter flyktingkrisen 2015 och den S-ledda
regeringens plötsliga beslut om att införa gränskontroller för att minska inflödet av asylsökande under
hösten 2015, började en debatt gry där frågor om hur
de svenska journalisterna har skött bevakningen av invandringen och dess sociala konsekvenser började diskuteras även utanför alternativmedierna (Truedson,
2016). Det har dessutom kommit en del signaler om att
medborgarna inte riktigt har förtroende för journalisternas rapportering om just invandringsrelaterade
samhällsproblem (Se t ex Sandberg & Demker, 2013).
Såväl kritik som misstro mot medierna och journalistiken har därmed seglat upp som en viktig fråga. Kritiken av de etablerade medierna som framförts särskilt i
invandringskritiska alternativmedier gäller i huvudsak
hur rapporteringen kring invandringsfrågan har skötts
och hur personer som varit kritiska mot invandringspolitiken har behandlats men även kritik av journalistkåren (som upplevs som vänstervriden) förekommer
ymnigt (Se Holt, 2016).
De svar som givits för att bemöta denna typ av kritik
har varierat. Vissa har antagit en självkritisk hållning.
Ann-Charlotte Marteus skrev till exempel en krönika
i Expressen med titeln ”Det är jag som är åsiktskorridoren” (Marteus, 2015), där hon beskrev upplevelsen
av att som journalist verka i ett klimat som präglats av:
”... självcensur på bred front, rädsla för att undersöka
verkligheten förbehållslöst, minskad tilltro till argumentens makt. Och som resultat en fördummad offentlighet,
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moralfebriga politiker och samhällsproblem som borde
ha uppmärksammats och åtgärdats för länge sedan.”
(Marteus, 2015)

Ord som nästan lika gärna kunde ha kommit från Avpixlat, Fria Tider eller Tobbes Medieblogg. Andra har
valt en mer konfrontativ linje som gått ut på att emotsäga en sådan kritik, antingen genom att påpeka att
den inte är befogad, att begrepp som ”åsiktskorridor”
inte träffar rätt, eller att journalister visst har gjort ett
bra jobb när det gäller rapporteringen om invandringen och dess konsekvenser. En annan strategi har varit
att ”slå tillbaka” mot alternativmedierna på olika sätt
genom att till exempel avslöja identiteten på personer
som verkat anonymt, granska kopplingar till extremism eller att lyfta fram uttalanden som varit mindre
begåvade eller direkt rasistiska.
En av de mest intressanta sakerna på detta slagfält
är placeringen på en tänkt politisk höger-vänsterskala. I dag kommer bombardemanget ideologiskt främst
någonstans ifrån höger, medan svarselden kommer
från vänster. Det många inte tänker på är att det som
idag kan framstå som vänsterns skyddsobjekt (de etablerade medierna) för inte så länge sedan främst var
måltavla för ständigt återkommande attacker just från
vänster – och inte sällan med fokus just på hur invandringsrelaterade ämnen skildrats. Alternativmedia är
trots allt egentligen ett gammalt ”vänsterbegrepp” (Se
t ex Atton, 2015; Holtz-Bacha, 2015) liksom begreppet
Mainstream Media (MSM) som idag används frekvent
i de invandringskritiska alternativmedierna, men som
ofta använts av människor med tydlig vänsterprägel
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(Se t ex Noam Chomskys (1997) definition).1 Det har
alltså skett en ganska intressant positionsförflyttning
som är värd att granska lite närmare.
Borgerliga medier och det falska medvetandet

En typ av kritiska perspektiv på medier som kanske
tydligast gjort sig gällande och förekommit i akademiska och intellektuella kretsar har ofta varit sprungen
ur eller inspirerad av tydligt vänsterorienterade tänkare som Antonio Gramsci, Theodor Adorno och Stuart
Hall. Denna kritik har riktat in sig på mediernas roll
i upprätthållandet av en masskultur som ytterst har
som mål att legitimera det kapitalistiska systemet och
rådande maktstrukturer. Det här synsättet kontrasterar skarpt mot den liberala tanketraditionen där medier har en fri och självständig granskande roll utan
krav på specifik ideologisk inriktning – utan snarare
öppenhet för olika perspektiv. Så skulle nog de flesta
som verkar som journalister beskriva den egna verksamhetens samhällsfunktion. Publish and be damned
är ett sätt att sammanfatta modellen.
Hegemoni upprätthålls, enligt Gramsci (1992), genom att de intellektuella på olika sätt företräder den
1

T ex skriver Chomsky såhär: ”What are the elite media, the agenda-setting ones? The New York Times and CBS, for example. Well, first of all,
they are major, very profitable, corporations. Furthermore, most of them
are either linked to, or outright owned by, much bigger corporations, like
General Electric, Westinghouse, and so on. They are way up at the top
of the power structure of the private economy which is a very tyrannical
structure. Corporations are basically tyrannies, hierarchic, controlled
from above. If you don’t like what they are doing you get out. The major
media are just part of that system. (Chomsky, 1997, s. 2)
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styrande klassens intressen och förklarar sakernas tillstånd för undersåtarna på ett sådant sätt att de upplever de maktförhållanden som råder som självklara
och därför självmant ger sitt samtycke till att låta sig
styras. Medierna ses här som en central arena i borgerlighetens och de reaktionära krafternas projekt som
går ut på att invagga befolkningen i ett sövande och
passiviserande ”falskt medvetande”. Idéhistorikern
Thomas Bates (1975) är en av dem som fångat kärnan i
Gramscis hegemonibegrepp bäst :
”Civil society is the marketplace of ideas, where intellectuals enter as ”salesmen” of contending cultures. The
intellectuals succeed in creating hegemony to the extent
that they extend the world view of the rulers to the ruled,
and thereby secure the ”free” consent of the masses to the
law and order of the land. To the extent that the intellectuals fail to create hegemony, the ruling class falls back
on the state’s coercive apparatus which disciplines those
who do not ”consent,” and which is ”constructed for all
society in anticipation of moments of crisis of command
... when spontaneous consensus declines” (s. 353).

För att styra ett land räcker det, enligt Gramscis tankemodell, inte med våldsmonopol och sanktionsregister. Det måste finnas en överbyggnad som bärs upp av
kulturella institutioner som skolor, tidningar och t ex
kyrkor, som på olika sätt samverkar i ett slags apologetiskt projekt för att ge människorna i ett samhälle
tillräckligt bra argument för att hålla sig lugna och
inte protestera mot upplevda orättvisor, dumhet eller
maktmissbruk.
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Denna Gramsci-inspirerade analys bygger alltså till
stora delar på en misstro mot eliten i samhället och de
institutioner som företräder dem. Synen på nyhetsmedierna präglas i ett sådant perspektiv av såväl cynism
som misstro. Sprängstoffet i Gramscis texter är den
strategi hans tankar gett upphov till för att succesivt
bryta hegemonin och ersätta den med en annan. Det
går inte att ändra samhället bara med en revolution
– det krävs en ”lång marsch” (Marcuse, 2014) genom
samhällets och kulturens institutioner där det är centralt att rätt personer hamnar i rätt positioner och att
en ny dominerande förklaring av sakernas tillstånd
kommer på plats.
Idéer, och inte bara materiella förhållanden, spelar
en central roll i all samhällsförändring som ska ha en
chans att lyckas. Mycket av den vänsterinriktade kritiska diskussionen kring mediernas roll i samhället
har därför ofta handlat om hinder eller möjligheter
för att åstadkomma social förändring genom att förändra t ex begrepp och verklighetsskildringar som
används i medier. Alternativa medier har ur denna
synvinkel alltid betraktats som ett sätt att på kulturell väg göra motstånd mot etablissemanget och bana
väg för en ny ordning, eftersom de traditionella medierna betraktats som konserverande motkrafter i
förändringsprocessen.
När vi betraktar just de uttryck för misstro mot medierna som blivit så vanliga och uppmärksammade
idag (synen på medieföretagen och dess medarbetare
som korrupta och etablissemangets språkrör och medlöpare) framstår det som anmärkningsvärt att retoriken på ett så tydligt sätt påminner om den typ av missMediemisstro – där ytterkanterna möts | 123

tro mot de ”borgerliga” medierna som så ofta kommit
från vänsterkanten tidigare. Smaka till exempel på
dessa citat som är färska exempel på hur mediemisstro
kommer till uttryck på olika svenska alternativmedier.
Det första exemplet är hämtat från Nya Tider:
”Etablissemangets medier skandaliserar människor så att
de förlorar jobb, vänner, utbildning och kanske tvingas
flytta från sitt hem. (...) Detta drabbar i princip uteslutande regimkritiker eller dem som avviker från åsiktskorridoren.” (Suk, 2017)

Här lyfts just disciplinering av oliktänkande fram som
ett viktigt moment i hur medierna samverkar med
makthavare för att upprätthålla hegemoni. Mats Dagerlind på Avpixlat skriver såhär i en kommentar till
en artikel i Expressen av David Baas som handlar om
hur SD-politiker har lämnat tips till olika alternativmedier:
”Inte färre än 37 gånger (!) förekommer till exempel ordet
’hatsajt’ (räkna själv eller se mina gulmarkeringar HÄR)
som beteckning på Avpixlat och andra alternativa medier
som till Baas och den övriga hegemoniskt vänsterliberala
mediekartellens stora förtret skriver om sådant utanför
åsiktskorridoren som medborgarna enligt rådande elitistiska mediedoktrin bör hållas i okunnighet om.” (Dagerlind, 2017)

Ett annat citat, från NewsVoice, illustrerar tydligt
samma typ av tankegång i en kommentar till valresultatet i USA hösten 2016:
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”Utan självkritik och med uppenbar propaganda, där
man förstås måste fråga sig om även opinionsinstituten
i USA varit riggade, har officiell media, genom att backa
upp globalisten Hillary Clinton, själva skapat den kris
dom nu hamnat i, en kris så djup att man nu på allvar
pratar om att stänga ner den blivande presidentens twitterkonto samt skapa en censur liknande den i kommunistiska Kina. Hur absurt är inte detta? Märklig, eller ska vi
säga förutsägbar, är också tystnaden om detta i officiell
svensk media.” (Svensson, 2016)

Budskapet är att de etablerade medierna medvetet favoriserar och vinklar och undanhåller eller snedvrider
fakta från allmänheten i syfte att styra människors
åsikter och att de har ett medvetet skevt urval när det
gäller att låta människor med olika åsikter komma till
tals. Dessutom stämplar de människor som är kritiska gentemot den rådande ordningen med pejorativa
epitet. Detta leder i sin tur till en känsla av att det demokratiska systemet inte riktigt fungerar som det ska,
eftersom det finns inbyggda hinder för fritt meningsutbyte i det offentliga samtalet och att viktig information
undanhålls. Denna tankefigur återfinns givetvis inte
bara i de invandringskritiska alternativmedierna, utan
är flitigt använd även i politiska sammanhang. Såväl
Frauke Petry och Jimmie Åkesson som Donald Trump,
Marine le Pen och Geert Wilders m fl har uttryckt i
princip samma sak. Den tyska PEGIDA-rörelsen har
även gjort denna typ av kritik till ett huvudnummer
(Haller & Holt, 2016).
Men om vi drar ut linjerna så påminner analysen
om Gramscis: de styrande i samhället företräds av ett
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intellektuellt och medialt skikt som sysslar med att försvara den rådande ordningen, snarare än att granska
makten. Anledningen till att människor inte protesterar är att de är invaggade i ett falskt medvetande. Kort
sagt – folk är lurade, naiva och blåögda och i händerna
på (eller rädda för) en korrupt elit som bryr sig mer om
att upprätthålla sina egna positioner än om hur vanligt folk har det. Här ser vi tydligt att ”vänster”- och
”höger”-perspektiv på hur medierna fungerar konvergerar på flera punkter.
Den nya högern och ”metapolitik”

Denna konvergens är inte alltid en slump. I vissa fall,
som den identitära rörelsen i Europa, är det en direkt
följd av att man helt enkelt studerat Gramsci med
stort intresse. Den franska Nouvelle Droite-rörelsens
främste förgrundsgestalt, Alain de Benoist2, menade
redan på 1960-talet att det fanns ett stort behov av att
mobilisera en ”ny höger” mot bakgrund en upplevelse
av att såväl universiteten som medierna och politiken
generellt dominerades i stor utsträckning av vänstern
att det i princip var omöjligt att bedriva opinion med
konventionella metoder (Griffin, 2000). De Benoist argumenterade uttryckligen för att en ny strategi behöv2

Alain de Benoist har uppehållit sig vid frågor som handlar om etniciet,
europeisk kultur och politik. Han var en av de ledande inom GRECE
(Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne)
- en sammanslutning grundad 1968. Han har figurererat i många sammanhang, bland annat som skribent i Le Figaro. Hans tänkande har haft
stort inflytande inom många rörelser som brukar placeras till höger om
den ”vanliga högern”. Begrepp som etnopluralism, metapolitik och ”ny
höger” är direkt kopplade till hans tänknade.
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des – och vände sig då till Gramsci. Tanken var att studera hur vänstern hade betett sig för att skaffa sig den
dominanta position som de hade lyckats få och sedan
imitera den. Strategin kallar han för ”metapolitik”.3
Eftersom många av de positioner som han själv
företrädde (t ex att etniskt homogena samhällen bör
växa isolerat från varandra och inte blandas) lätt kunde utdefinieras som illegitima i en efterkrigstid med
Tredje Rikets övergrepp mot så kallade rasfrämlingar i färskt minne, var det första steget att bryta den
hegemoni som låste fast honom i retoriskt problematiska positioner som redan på förhand var utdefinierade som fascistiska. Detta görs inte i en handvändning
utan kulturen måste bearbetas under en längre tid för
att succesivt bygga upp en acceptans för alternativa begrepp och verklighetsskildringar. ”Etnopluralism” är
ett exempel på ett sådant begrepp: för att inte kunna
bli anklagad för att vara rasist eller fascist argumenterar de Benoist istället kraftigt emot rasism och pekar
på att människors värde aldrig kan kopplas till yttre
attribut såsom hudfärg. Däremot pekar han på vikten
av att det finns många olika etniska grupper med tydlig
3

De Benoist kallar det inte själv en ”strategi” utan reserverar sig mot den
tolkningen, bland annat i Manifesto of the French New Right in Year
2000: ”Metapolitics is not politics by other means. It is neither a strategy to impose intellectual hegemony, nor an attempt to discredit other
possible attitudes or agendas. It rests solely on the premise that ideas
play a fundamental role in collective consciousness and, more generally,
in human history.” (de Benoist & Champetier, 2000). Däremot används
begreppet av många anhängare just som en strategi eller programförklaring. Det svenska identitära wikipedia-liknande uppslagsverket Metapedia är till exempel (vilket även syns i namnet) en direkt tillämpning av
idén om det metapolitiska. Att stipulera nya begrepp och omdefiniera
gamla är det uttalade syftet med denna alternativa encyklopedi.
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särart – och att det amerikanska ”melting pot”-idealet
oundvikligen kommer resultera i en enda stor blandning som suddar ut etniska identiteter. För att bevara
mångfalden, menar de Benoist, är det viktigt att skydda de europeiska folken mot för stor invandring från
andra etniska grupper (de Benoist, 1999).
Mediekritik eller mediemisstro?

Detta grepp – att genom nya ord och angreppssätt
skapa nya kommunikationsmöjligheter för idéer som
allmänt klassas som icke rumsrena – är i dagsläget
ganska välkänt och diskuterat (se t ex Griffin, 2000)
men är värt att poängtera i dagens diskussion om
mediemisstro. För det är viktigt att skilja mellan å ena
sidan ideologiskt motiverad och strategiskt formulerad misstro mot en medial och intellektuell elit med
tolkningsföreträde och makten över beskrivningen av
verkligheten, och å andra sidan de som bara upplever
en genuin osäkerhet på om den bild av verkligheten
som rapporteras verkligen är vederhäftig, allsidig och
fri från hänsyn till vem som eventuellt kan gynnas av
att vissa problem beskrivs på vissa sätt. Det går nämligen inte att sätta likhetstecken mellan misstro mot
medier och en underliggande metapolitisk agenda. De
som framför den typen av kritik skiljer sig för mycket
åt för att vi ska kunna härleda dem till en gemensam
ideologisk kärna, samtidigt som kritiken som framförs i dagens invandringskritiska alternativmedier är
ganska överensstämmande (Holt, 2016).
Här är det viktigt att hålla isär två begrepp, låt oss
kalla dem mediekritik och mediemisstro. Eftersom det
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är omöjligt att garantera en perfekt återgivning av alla
skeenden och förhållanden i samhället, behövs en ständigt pågående och öppen mediekritisk diskussion kring
hur medierna lyckas med att presentera nyheter för allmänheten på ett sätt som möjliggör ett demokratiskt
system med välinformerade medborgare. Om många
sedan upplever att journalister inte gör sitt jobb ordentligt, utan slirar på sanningen, vinklar medvetet för att
gynna egna syften eller för att slippa obekväma frågor,
kan vi tala om att kritiken ger upphov till misstro (media distrust).4 Detta kan vi se tendenser till i den svenska
debatten kring hur invandringsfrågan har skötts (Truedson, 2016). Men här är det viktigt att skilja agnarna
från vetet. När misstron motiveras av ett upplevt ideologiskt underläge och den egna strategin för att bemöta
ett sådant underläge inbegriper att underminera andras
förtroende för den rapportering om samhället som sker
(som i såväl Gramscis som de Benoists fall), då förflyttas
vi genast från den kritiska diskussionens arena till den
ideologiska kulturkampens eller metapolitikens arena
och detta är minerad mark.
Det knepiga är att det är inte alls otänkbart att den
kritik mot medierna som framförs med sådana utgångspunkter även kan ha poänger och bygga på riktiga eller delvis riktiga iakttagelser (se t ex Lundell,
2017). Därför går den inte att a priori avfärda som irrelevant eller som enbart illasinnad propaganda med
ideologiska motiv. Men det går inte heller att blunda
4

Av Yariv Tsfati definierat som: ”the feeling that journalists are not fair or
objective in their reports about society and that they do not always tell
the whole story” och att journalister ”will sacrifice accuracy and precision for personal and commercial gains” (Tsfati, 2003, p. 67).
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för att kritiken överdrivs, att spekulativa uppgifter
används i syfte att misskreditera på osakliga grunder.
Här hamnar vi i ett gungfly som är svårt att navigera i. Tydligast visar detta sig i debatten om huruvida
”medierna mörkar” problem som är relaterade till invandring (Truedson, 2016). Å ena sidan kan det hävdas
att vissa problem har underbevakats och vissa frågor
inte har ställts som de borde. Detta är legitima kritiska
frågor som också går att koppla till och diskutera utifrån empiriska observationer. Å andra sidan ligger det
i uttrycket ”mörkar” en avsikt som inte är direkt gripbar, men som tillskrivs den som anklagas för att mörka. Ofta artikuleras misstron mot medierna utifrån
antaganden om underliggande motiv som svårligen
låter sig mätas eller undersökas. Det är ofta här som de
ideologiska motiven blir synliga. I en kommentar till
SVT’s reportage om facebooksidan ”Rädda vården”
skriver exempelvis en skribent på Motpol såhär:
”SVT:s uttalat fientliga ’granskning’ bekräftar samtidigt
något många förutsåg redan när invandringskritiker började få hembesök och hängas ut, detta är ett sluttande
plan och samma metoder skulle på sikt komma att användas mot andra obekväma kritiker” (Andersen, 20177).

Här är utgångspunkten tydligt att de journalister som
gjort granskningen har en illasinnad agenda från början, och syftet med rapporteringen tolkas som en form
av disciplinering av oliktänkande. Denna form av misstro kan jämföras med andra exempel där mer konkreta
saker utgör huvudstoffet. En vanligt förekommande
punkt där de svenska etablerade medierna kritiseras är
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den som handlar om invandringens långsiktiga kostnader (Holt, 2016). Detta är en typ av fråga som det
går att resonera om på ett sakligt sätt. Det går att studera hur journalistiska texter är utformade. Det går
att resonera om de faktiska kostnaderna och hur man
ska räkna. Det går att göra jämförelser och därefter
rikta kritik och bemöta kritik på ett underbyggt sätt
(Se t ex Strömbäck 2016; Sanandaji, 2016). Detta är en
helt annan typ av kritik och den misstro som eventuellt
kan härledas till en sådan diskussion är av en annan
art än den som kommer ur antaganden om intentioner
och motiv bakom en upplevd skevhet och antagonism
i rapporteringen. I retorikens hetta blandas dessa typer dock ofta ihop, vilket inte gynnar en konstruktiv
diskussion.
Det är också centralt att komma ihåg att misstro per
se är subjektiv. Oavsett om det finns fog för den eller
inte, så är det en personlig upplevelse av att något inte
står rätt till. Det finns ganska mycket forskning kring
det som brukar kallas fientliga medier-effekten (the
hostile media effect) (se kapitel av Strömbäck och Johansson i denna skrift samt t ex Perloff, 2015), en teori
som går ut på att personer med stark övertygelse i någon fråga även färgas i sin tolkning av innehållet så att
en nyhetsartikel exempelvis tolkas som vinklad till den
egna ståndpunktens nackdel. I experimentstudier har
man kunnat se att när försökspersoner med motsatta
ståndpunkter läst samma artikel så har båda uppfattat
texten som vinklad till egna ståndpunktens nackdel.
Detta innebär såklart inte att vinkling aldrig förekomer (för det gör det), men det säger oss något om
att upplevelsen av omfattningen och riktningen ofta
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inte är lika självklar som vi tror. Eftersom misstron är
subjektiv spelar det också egentligen ingen roll om det
finns fog för den eller inte. Som Walter Lippman påpekat är det främst ”the pictures in our heads” som är
viktiga för hur vi mäniskor ordnar våra liv (Lippman,
1922) – upplevelsen eller bilden av att något är på ett
visst sätt får konsekvenser även om det inte stämmer
med faktiska förhållanden.
Mediekritik och mediemisstro är begrepp som tål
att fundera lite närmare kring. Bara det faktum att
människor misstror mediernas rapportering kring vissa ämnen är i sig nog för att vi måste börja ställa frågor
om varför. I en sådan diskussion räcker det inte att avfärda kritiken som resultatet av illasinnad ideologisk
propaganda eller metapolitiska ansträngningar. Då
riskerar man att missa viktiga aspekter och att sopa
eventuella problem under mattan. Diskussionen måste
även vara öppen för att misstron kan vara kopplad till
en legitim kritik och befogade frågetecken.
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Synen på sanning i nyheterna
Lennart Weibull*

Is Truth Dead? var det enda som stod att läsa på titelsidan av den amerikanska tidskriften Time från den
tredje april 2017. Titelbladet hade samma form som
ett tidigare mycket uppmärksammat omslag från 1966
med texten Is God Dead? Det omslaget kom att kristallisera ett slags paradigmskifte i synen på religion. Med
omslaget Is Truth Dead? förefaller Time vilja frammana tanken på ett nytt idéskifte, där sanningen i klassisk
bemärkelse ersätts av andra bedömningsgrunder.1
För alla som följer vad som händer i USA är det uppenbart att detta handlar om hur president Donald
Trump har handskats med fakta. Time lyfter i sin genomgång fram flera bekräftade felaktigheter och osanningar som presidenten gjort sig skyldig till genom
att tala om alternativa fakta. Och, skriver tidskriften,
Trump har insett att ”det tjugoförsta århundradets
epistemologi innebär att sanningen visserligen är verklig, men att lögnen fungerar bättre”.
Formuleringarna sätter fokus på den generella frågan
* Lennart Weibull är professor emeritus i massmedieforskning vid Göteborgs
universitet och seniorprofessor vid SOM-institutet, Göteborgs universitet.
1
Artikeln i Time hade rubriken ”Can President Trump Handle the Truth?”.
En bakgrund till Is God Dead?-omslaget 1966 finns på Wikipedia (https://
en.wikipedia.org/wiki/Is_God_Dead%3F).
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om sanningens roll i opinionsbildningen och inte minst
vad den betyder för förtroendet för nyhetsmedier. Vilka
föreställningar har människor om sanning i nyheterna?
Och vad betyder dessa för deras bedömningar av journalistik? Det är frågor som på olika sätt ska belysas i det
följande bland annat genom ett försök att ställa en direkt
sanningsfråga i en representativ frågeundersökning.
En svensk studie av objektivitet

Frågan om sanning i nyheterna inte ny. Den var särskilt aktuell på 1960-talet då den professionella journalistiken växte fram. Kritisk nyhetsbevakning var
kontroversiell och skakade om dåtidens politiska och
ekonomiska etablissemang som hade varit vant vid en
tämligen hovsam rapportering (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Det som framför allt skapade debatt var
radions och televisionens rapportering från Vietnamkriget, men senare även bevakningen av riksdagsvalet
1968 och av LKAB-konflikten 1969/70.
För att möta kritiken och få underlag för bedömningar av framför allt hur Sveriges Radio behandlat
konflikterna inkallades statsvetarprofessorn Jörgen
Westerståhl.2 Han hade redan tidigare genomfört en
liknande granskning av läroböcker. Nu var hans uppgift att utifrån lagstiftning och avtal studera om radi2

Rapporten om Vietnambevakningen initierades av Radionämnden (föregångaren till Granskningsnämnden för radio och tv) och publicerades 1968, rapporten om riksdagsvalet 1968 kom 1969 och var initierad av
radiochefen och rapporten om LKAB-konflikten initierades av Sveriges
Radios styrelse och Arbetarrörelsens Arkiv och kom 1971 (Westerståhl,
1968, 1969, 1971). Erfarenheten från studierna sammanfattades i boken
Objektiv nyhetsförmedling (Westerståhl, 1972).
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on och televisionen hållit sig till reglerna för public
service.
Jörgen Westerståhl utgick från vad han bedömde vara
grundkrav på en objektiv nyhetsförmedling. I en schematisk skiss över objektivitetsbegreppet beskrev han det
som ett överordnat krav på nyhetsförmedling (figur 1).
De två huvudkraven var å ena sidan saklighet, å andra
sidan opartiskhet. Sakligheten hade i sin tur de två sidorna sanning och relevans, medan opartiskheten skulle
bygga på balans och neutral presentation. Saklighetskravet beskrivs som svårast att leva upp till, medan kravet på opartiskheten är något mer lättfångat.
Att saklighetskravet i journalistiken är svårt att hantera hänger till stor del samman med frågan om sanningen. Sanningskravet är på många sätt fundamentalt:
”om en uppgift är uppenbart osann, blir alla andra krav
utan intresse”, skriver Westerståhl. Han pekar på att det
oftast går att pröva sanningshalten hos många enskilda
uppgifter, alltså om de stämmer med verkligheten eller
ej. Däremot är detta betydligt svårare när det gäller bakgrunder och fördjupningar, där istället relevansbedömningen i praktiken måste ta över.
Figur 1.Westerståhls objektivitetsmodell
OBJEKTIVITET

SAKLIGHET

SANNING

Källa: Westerståhl (1972)

138 | Lennart Weibull

OPARTISKHET

RELEVANS

BALANS/
ICKE-PARTISKHET

NEUTRAL
PRESENTATION

Opartiskhetskravet kan ytligt sett förefalla enklare än
saklighetskravet att applicera på journalistik, exempelvis att balansera mellan två parter. Men det gäller
bara så länge det rör sig om parter med likartad syn
på verkligheten. Men hur hanteras en situation där en
part sakligt sett faktiskt har rätt och en annan har fel
eller talar osanning? Det finns skäl att återkomma till
den frågan.
I Jörgen Westerståhls undersökningar av nyhetsbevakningen på olika områden omkring 1970 prövas sanningskravet på något olika sätt (Westerståhl,
1972). Studien av nyheterna om Vietnam belyser hur
olika typer av källor har använts, medan i studien av
valrörelsen 1968 utgör partiernas budskap verkligheten, alltså det sakförhållande som mediernas utbud
jämförs med. I den efterföljande debatten fick sanningsfrågan relativt liten uppmärksamhet, eftersom
medierna efter de kriterier som undersökaren använt
hade fungerat bra. Debatten kom istället att handla
om balansen – framför allt om frågan vad som kunde
anses vara en rimlig balans mot bakgrund av olika
parters karaktär.
En slutsats av 1970-talets studier var att sanningsbegreppet trots allt var ganska oproblematiskt. Det var
sällan svårt att ena sig om vad som var sant eller inte,
medan det däremot ofta kunde finnas delade meningar
om vad som var relevant.
Etik, förtroende och innehållsbrister

I Sverige råder yttrandefrihet i den meningen att i
princip allt ska kunna publiceras. Dagspressen introSynen på sanning i nyheterna | 139

ducerade dock redan i början av 1900-talet vissa etiska regler. Exempelvis anger reglerna att ett ansvarsfullt förhållningssätt innebär att alla detaljer inte ska
publiceras. På 1980-talet handlade mycket av journalistikdebatten om hur enskilda människor behandlades i medierna. De pressetiska reglerna hade sedan
början på seklet markerat att enskilda människors
privatliv skulle respekteras ”såvida inte ett oavvisligt allmänintresse kräver offentlig belysning”. Det
innebar att medierna skulle hålla inne med vissa uppgifter. Namn skulle således inte sättas ut liksom inte
heller andra identifierande uppgifter om en person.
Integritetsfrågan som framför allt gällde brottsmisstänkta kom att ställas på sin spets 1986 då det gällde
personer som blev misstänkta för att ha mördat Olof
Palme (Weibull & Börjesson, 1995).
Frågan om namns nämnande eller inte kom i samhällsdebatten att handla om att medierna visserligen inte ljög men att de inte heller redovisade ”hela
sanningen”. Bland människor i allmänhet har dock
principen haft starkt stöd. I en studie från slutet av
1980-talet framkom att 84 procent ansåg en sådan
inskränkning av namnpubliceringar var mycket viktig. Endast principerna att ge korrekta nyheter och
att inte döma någon ohörd hade större stöd. Allmänheten ansåg dessutom att morgonpress, radio och
tv skötte sig relativt väl när det gällde att förmedla
korrekta nyheter och ge plats åt bemötanden, medan
respekten för personlig integritet ansågs vara något
lägre. För kvällstidningarna var bedömningen överlag kritisk (Weibull & Börjesson, 1995:130). Även
aktuella studier visar att allmänheten är beredd att
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acceptera vissa inskränkningar av yttrandefriheten för att värna bland annat människors integritet
(Carlsson & Weibull, 2017).
Etiska hänsyn handlar om att undvika viss publicering, det andra perspektivet är att det faktiskt
publiceras uppgifter som är felaktiga eller osanna.
I en studie i Göteborg 1988 ställdes frågor om förekomst av felaktiga uppgifter i olika typer av medier.
Det visade i stort samma mönster som framkommit
i den allmänna inställningen till olika medietyper.
Minst förekomst av felaktiga uppgifter ansågs det
vara i riksradion – 10 procent av svarspersonerna ansåg att sådana förekom i ganska stor utsträckning,
för televisionen var andelen 15 procent, för lokal
morgonpress knappt 30 procent – för kvällspress däremot 65 procent. Det intressanta i jämförelsen var att
förekomsten av fel inte verkade ha något samband
med hur frekvent man brukade ta del av respektive
medium. Däremot visade sig att de som var kritiska
till ett mediums bevakning hade större sannolikhet
att vara kritisk också till andra medier.
Under 1980-talet började det bli vanligare att också genomföra studier av förtroendet för olika medier.
En första studie av medieförtroende som SOM-institutet genomförde år 1990 (Elliot, 1994:130ff) gällde allmänt förtroende utan någon specificering till
innehållet. Den visade att 75 procent av de svarande hade stort förtroende för riksradion, 67 procent
för Sveriges Television och 61 procent för den lokala morgonpressen. Endast för kvällspressen var det
fler som hade litet än som hade stort förtroende. Två
år senare var rangordningen i stort sett densamma
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men förtroendet hade överlag minskat något (Elliot,
1994).
Visserligen har medieförtroendet i ett längre perspektiv visat sig vara i hög grad stabilt (jfr Weibull,
2014 och Ulrika Andersons artikel i denna volym)
men den då aktuella nedgången, om än relativt liten, blev utgångspunkten för frågor om vilka egenskaper hos medierna som allmänheten var kritisk
mot. I SOM-undersökningen 1997 belystes frågan
för morgon- och kvällspress. Studien var en vidareutveckling av den tidigare analysen av felaktigheter.
Svarpersonerna fick ta ställning till tretton negativa
egenskaper hämtade från debatten och bedöma hur
ofta man ansåg att de förekom i morgon- respektive
kvällstidningar. Undersökningen replikerades ett år
senare med likartade resultat i fråga om fördelningen
mellan olika egenskaper.3
För morgonpressen föll bedömningen ut jämförelsevis positivt – och var i linje med förtroendemätningen
(figur 2). Några kritikpunkter ansågs dock förekomma
relativt ofta. Det var vad som uppfattades som ”För
mycket negativa nyheter”, ”Partiskhet i de politiska
nyheterna” och ”Ointressanta nyheter”. En gemensam nämnare för dessa kan möjligen vara att de står
för olika typer av relevansproblem. Samtidigt var det
bara en femtedel som ansåg att felaktiga sakuppgifter
ofta förekom (Weibull, 1999).

3

Kvällspressen bedömdes dock mer kritiskt 1997 än 1998 (Weibull, 1998,
1999).
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Figur 2. De mest kritiska egenskaperna i morgonoch kvällspress 1998 (procent)
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Anmärkning: Frågan lyder: ”Det riktas ibland kritik mot dagspressens journalistik. I det
följande har vi räknat upp ett antal brister som förts fram i debatten. Ange för var och
en av dem om Du anser att sådana brister förekommer i de morgontidningar respektive
kvällstidningar Du brukar läsa eller titta i”. Totalt 13 olika brister fanns listade. För var
och skulle svarspersonerna ange hur ofta den förekom i morgontidningen respektive
kvällstidningen (Mycket ofta, ganska ofta, någon gång, Aldrig). I figuren anges procentandelarna för mycket och ganska ofta. Endast de sex mest förekommande bristerna
redovisas.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1998 och Weibull (1999)

Däremot var bedömningarna av kvällspressens innehåll, inte oväntat, överlag kritiska. Det som ansågs vara
”Bristande respekt för människors privatliv” fick mest
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kritik: 62 procent av allmänheten bedömde det som en
ofta förekommande brist. På nästan samma nivå kom
”Alltför stora överdrifter”, medan 43 procent menade
att kvällstidningarna ofta hade felaktiga sakuppgifter.
Även de som regelbundet läste kvällstidningar hade
samma kritik.
Slutsatsen från de fördjupade analyserna av innehållskritiken är att både stort och lågt förtroende har
en mångfacetterad bakgrund. Vidare visar det sig att
upplevda felaktigheter i nyhetsförmedlingen tycks spela en relativt mindre roll. Samtidigt är det tveksamt hur
mycket detta egentligen säger om hur sanna nyheterna anses vara. Att det anses förekomma felaktigheter
i nyheterna är inte nödvändigtvis detsamma som att
nyheterna är osanna; det handlar inte sällan om mindre felaktigheter i ett sammanhang som uppfattas som
korrekt. En rimlig tolkning är därför att människor
uppfattar nyheter som i huvudsak sanna. Det är ett
perspektiv som vi måste bära med oss i analyserna av
människors förtroende för medierna.
En fråga om sanning i nyheterna

Det våra resultat så långt visar är att vad som är sanning i nyheterna kan uppfattas olika beroende på vilket perspektiv som anläggs. En naturlig förklaring är
att själva begreppet sanning i praktiken är svårt att
definiera. I Jörgen Westerståhls studier handlade det
ofta om vissa specifika uppgifter som kunde prövas
mot verkligheten, medan man i övrigt utgick från antagandet att fakta stämde eller i varje fall var rimliga. I
studierna av vad allmänheten anser vara kritiska egen144 | Lennart Weibull

skaper hos dagspress handlar det om svarspersonernas
egen bedömning av korrektheten hos fakta.
En tredje ingång i sanningsfrågan är att försöka få
en bild av vad allmänheten lägger in i sanning. I den aktuella debatten om fake news är utgångspunkten ofta
att en nyhet är felaktig när fakta inte stämmer. Att felaktiga uppgifter anses förekomma har också visat sig
i flera svenska studier och den intressanta följdfrågan
är: Inte stämmer med vad? Den handlar således om vilka kriterier människor har för att något stämmer eller
inte stämmer – och vad det betyder. Dessa frågor är
utgångspunkt för denna första analys av svenskarnas
syn på sanning i nyheterna.
För att kunna belysa frågan om sanning används
ett frågeinstrument som 1987 utformades av Gunnar
Andrén, Stockholms universitet, inom ett projekt
om svenskarnas kunskapssyn (Andrén, 2016a).4 Frågan avsåg att studera hur allmänheten såg på sanning och inleddes med en introduktion som hänvisade till att sanningsfrågan i alla tider diskuterats
men att man nu ville veta hur människor uppfattade
sanning. Det fanns fasta svarsalternativ som skulle
svara mot olika filosofiska synsätt. Frågan ställdes
till ett slumpmässigt urval svenskar inom ramen för
en rikstäckande enkät från Statistiska Centralbyrån
(SCB). Frågan visade sig fungera och året därpå ställdes frågan även i en studie som avsåg att belysa hur
4

Frågan ställdes inom ett projekt vid filosofiska institutionen och Centrum för masskommunikationsforskning med Gunnar Andrén som ansvarig och finansierat av Anders Karitz Stiftelse. I projektet medverkade
även doktoranden Björn Eriksson. Gunnar Andrén har dessutom lämnat
mycket värdefulla synpunkter på en tidigare version av denna text.
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sanning uppfattades i nyheterna.5 Det är det senare
instrumentet som nu använts.
Den till nyheter anpassade sanningsfrågan formulerades som Ett huvudkrav på nyheterna i press, radio och tv
är att dessa ska vara sanna. Det finns dock många delade
meningar om vad man ska lägga in i ordet sanning. Vad
betyder det enligt din uppfattning att tankar och påståenden som uttryckts i massmedierna är sanna? Svarsalternativen var samma som använts i den ursprungliga
frågan med filosofisk ingång. De var åtta och avsåg att
spegla olika kunskapsteoretiska förhållningsätt till verkligheten samt ett övrigt alternativ. Svarsalternativen kan
i vissa avseenden förefalla mycket abstrakta eller till och
med konstlade, men avsikten har varit att ha samma alternativ som i de tidigare studierna (Andrén, 2016a):6
Ingenting, ordet sanning är meningslöst
De känns riktiga eller självklara
De är levande och starka
De är användbara, de fungerar i praktiken
De stämmer överens med vad folk i allmänhet tycker
5

6

Studien 1988 genomfördes inom ramen för forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid Göteborgs universitet. Undersökningen avsåg ett slumpmässigt urval av personer i åldern 15–75 år bosatta i Göteborg. 2017 års
studie bygger på SOM-institutets medborgarpanel med personer mellan
18 och 74 år (se nedan). Dessutom ställdes frågan i Sifo:s slumpmässigt
utvalda svarspanel 16 år och uppåt.
Ingenting, ordet sanning är meningslöst (nihilism), De känns riktiga
eller självklara (subjektivistisk relativism), De är levande och starka
(vitalism), De är användbara, de fungerar i praktiken (epistemologisk
pragmatism), De stämmer överens med vad folk i allmänhet tycker (populistisk relativism), De stämmer överens med hur det är i verkligheten
(realism), De stämmer överens med våra vetenskapliga teorier och De är
resultatet av ett förståndigt meningsutbyte (båda rationalistisk koherentism). För en vidare diskussion se Andrén, 2016a.
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De stämmer överens med hur det är i verkligheten
De stämmer överens med våra vetenskapliga teorier
De är resultatet av ett förståndigt meningsutbyte
Någonting annat, nämligen: ....................................

Undersökningen genomfördes inom ramen för medborgarpanelen LORE, Göteborgs universitet 7 i mars 2017
och avser 1 595 personer bosatta i Sverige i åldern 18–74
år. Urvalsramen – 2 500 personer – är delvis självrekryterad, vilket påverkar representativiteten. För att få en
jämförelse ställdes samma fråga samtidigt till ett slumpmässigt urval i en undersökning hos Sifo; det likartade
utfallet pekar på att resultaten bör kunna behandlas som
representativa.8 Avsikten var ursprungligen att det skulle
vara möjligt att ange mer än ett alternativ, men det stannade vid att det bara blev möjligt att ange ett.9 För den föreliggande analysen är inte avsikten att fördjupa den ursprungliga kunskapsteoretiska infallsvinkeln utan bara
att använda undersökningens resultat som underlag för
en analys av hur människor ser på sanning i nyheterna.
Antagandet är att det i debatten ofta använda kriteriet
att sant i nyheterna är sådant som stämmer med verkligheten ska ha störst uppslutning. Det blir då intressant
att ställa det mot de övriga synsätten på vad sanning kan
7

8

9

Studiens dataunderlag kommer från LORE:s medborgarpanel 24 (2017).
LORE är en självständig enhet vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, specialiserad på studier av opinionsförändringar som bygger på frågor till en medborgarpanel. Panelens urval är stratifierat utifrån kön, ålder (18–74 år) och utbildning (minst tre års högskole-/universitetsstudier
eller mindre). En metodrapport publiceras vid halvårsskiftet 2017.
Denna undersökning genomfördes av Sifo och bygger på ett representativt urval med 1 142 personer över 15 år.
Det är en förhoppning att i SOM-undersökningen 2017 kunna ställa frågan med möjlighet att ange mer än ett alternativ.
Synen på sanning i nyheterna | 147

vara. Det kommer även att göras en del förenklingar genom sammanläggningar av några svarsalternativ.10
För att få ytterligare perspektiv ställdes inom ramen
av studien även den urspungliga frågan med den filosofiska ingången.11 Det ger möjlighet att studera i vad
mån bilden av sanning i nyheterna skiljer sig från föreställningen om sanning i allmänhet.
Sanningskriterier för nyheter

Utfallet på frågan om sanning i nyheterna redovisas i figur 3. Vårt grundantagande bekräftas. Alternativet att
sanning är det som stämmer överens med hur det är i
verkligheten är det som får klart störst uppslutning.
Nästan exakt hälften av svarspersonerna har markerat
det. Därnäst kommer alternativet att sanning är det som
stämmer överens med våra vetenskapliga teorier (13
procent) och att ordet sanning är meningslöst (10 procent). Minst uppslutning finns det kring alternativet att
sanna nyheter är de som är levande och starka, med under en procent. Övriga, exempelvis att sanningen är vad
vanligt folk tycker, ligger på omkring 5 procent.
Den samtidigt genomförda Sifo-undersökningen gav
samma mönster. Vanligaste svaret var att sanning är det
som stämmer med verkligheten (50 procent). Alternati10

11

Jag tackar Gunnar Andrén för värdefulla synpunkter på texten om sanningsbegreppet.
Frågan formulerades då: Sanning är ju något som filosofer i alla tider har
diskuterat och man har haft skiftande åsikter om vad sanning är. Vad
betyder det, enligt Din uppfattning, att tankar och påståenden är sanna?
Svarsalternativen var desamma i båda studierna. I den urspungliga frågan fanns möjlighet att ge mer än ett alternativ. Den möjligheten fanns
även 2017 men flertalet valde endast ett alternativ.
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ven att sanning är det som stämmer med vetenskapliga
teorier respektive att sanning saknar mening markerades av omkring 15 och 10 procent.12 Också i denna studie ligger alternativet ”levande och starka” längst med
en procent. Att de två studierna ger i huvudsak samstämmiga resultat pekar på att de iakttagna mönstren
har en rimlig stabilitet.
Figur 3.Synen
Sanningskriterier
för nyhetsmedier 2017
på vad som är sanning i nyheterna 2017 (procent, viktat)
(procent, viktat)

Figur 3
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12

För jämförbarhetens skull är procenttalen beräknade på dem som har
markerat något alternativ. Andelen som svarat vet ej (15 procent) ingår
således inte i underlaget för procentberäkningen.
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Under alternativet Annat (9 procent) fanns det även möjlighet att ge en egen definition av sanning. Möjligheten
är flitigt utnyttjad och rymmer en rad olika synsätt som
skiftar mellan sådana som ligger nära att sanning är det
som stämmer med verkligheten, exempelvis ”Att det
finns bevis”, ”Att fakta återges utan personliga åsikter”
eller ”Grundlig analys av alla tillgängliga fakta” och sådana som ligger nära att sanning inte finns, exempelvis
”Alla har sin sanning”, ”Journalisters uppfattning” eller ”Medias egen uppfattning”. Ett försök till analys av
den öppna frågan pekar på att det finns majoritet som
menar att sanning handlar om grundfakta.
Om vi jämför med den äldre studien av sanning i nyheterna i Göteborg 1988 är bilden likartad. Också i den
studien var andelen som markerade att sanning är det
som stämmer med verkligheten 50 procent och drygt
15 procent angav att kriteriet på sanning var vetenskapliga teorier. Drygt tio procent uppfattade sanning
som något meningslöst. En skillnad mellan studierna
var dock att alternativet att sanning är det som känns
riktigt och självklart hade nästan 20 procent. Förklaringen till det avvikande mönstret är att svarspersonerna i den studien hade möjlighet att markera mer än
ett alternativ.13 I övrigt visade en dimensionsanalys av
den äldre frågans svarsalternativ att det fanns en tydlig ”realistisk” dimension där stämmer med verkligheten utgör den ena ytterpunkten och att sanning är
utan mening den andra, men även en dimension där
den subjektivistiska tolkningen laddar högt. Genom
de skilda möjligheterna att ange svarsalternativ är det
13

Genomsnittspersonen hade markerat 1,3 alternativ.
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däremot tyvärr inte möjligt att säga något om förändringar mellan 1988 och 2017.
När människors syn på sanning i nyheterna jämförs
med deras allmänna föreställning om sanning – det vi
kallat den filosofiska ingången på frågan (se not 11)
– är andelen som anger att sanningen stämmer med
hur det är i verkligheten lägre, 40 procent, medan särskilt det som kallats det rationalistiska alternativet att
sanning är det som stämmer med våra vetenskapliga
teorier har ökat till 20 procent. Även andelarna för
flertalet övriga alternativ är något större då utgångspunkten är generell. Undantaget är svarsalternativet
att sanning inte finns som får enbart sex procent när
sanningsfrågan ställs med en filosofisk ingång.
Tre huvudsakliga synsätt

Det är särskilt tre synsätt på sanning i nyheterna som är
av principiellt intresse. Det är först och främst det dominerande alternativet att sanning överensstämmer med
verkligheten. Det står i någon mening i motsats till samtliga övriga alternativ (utom Annat) som rymmer olika
slag av subjektiv tolkning. Annorlunda uttryckt handlar
det om en enkel avstämning: om inte nyheterna stämmer
med verkligheten är de osanna eller i varje fall felaktiga.
Alternativet att sanningen är det som stämmer med
vetenskapliga teorier och ett förståndigt meningsutbyte står för ett subjektivt resonerande synsätt. Möjligen
kan det tolkas som uttryck för ett kritiskt förhållningssätt där verkligheten som kriterium på sanning inte är
tillräckligt.
Alternativet att sanning inte betyder någonting
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utan är ett meningslöst begrepp kan också tolkas som
kritiskt men då snarast som en kritik mot nyhetsförmedlingen.
Synsätten representerar de tre huvudsakliga tankefåror som kan beskrivas som realism, subjektivistisk
koherens och nihilism (Andrén, 2016a; jfr Andrén,
2016b). De övriga fyra som samtliga har få förespråkare får närmast betraktas som restpost när det gäller
synen på sanning i nyheter. De har delats i två grupper
där den ena är att sanningen står för vad som är riktigt,
självklart och levande, och den andra att sanning är
vad som fungerar i praktiken och ligger nära vad vanliga människor tycker.14
Gruppskillnader

Mot bakgrund av vad vi skiljt ut som olika synsätt kan
vi nu studera hur sanning i nyheterna uppfattas i olika
grupper (tabell 1). Det övergripande intrycket är att det
är förhållandevis små skillnader efter demografiska
grupper. Kvinnors och mäns syn på sanningsbegreppet
är nästan identisk. När det gäller ålder är det de yngre
som något mer betonar det dominerande synsättet att
sanningen stämmer med verkligheten (56 procent). De
äldre skiljer ut sig något genom en relativt hög andel
(13 procent) för alternativet att det är meningslöst att
tala om sanning.

14

Det är troligt att dessa hade fått en något större andel av svaren om svarspersonerna om svarspersonerna fått möjlighet att ange mer än ett alternativ (jfr studien från 1988).
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Totalt

Anmärkning: *) Av de nio kategorierna enligt figur 2 har här sex av dem förts samman i tre grupper. För en diskussion om grupperingen se texten. LU= Låg
utbildning(i huvudsak grundskola), MLU = medellåg utbildning (i huvudsak gymnasium), MHU = medelhög utbildning (i huvudsak påbyggnad efter gymnasium), HU = hög utbildning (i huvudsak avslutad högskoleutbildning); Ideologi är självplacering av en vänster-högerskala: KV=klart vänster, NV=något vänster,
VE=varken vänster eller höger, NH=något höger och KH=klart höger.
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De stämmer överens
med verkligheten

Kv

Tabell 1. Sanning i nyheterna efter kön, ålder, utbildning och politisk ideologi 2017 (procent)

Utbildningsskillnaderna är något större även om huvudmönstret kvarstår. I alla utbildningsgrupper dominerar
alternativet att sanning är det som stämmer med verkligheten, men andelen är högre bland de högutbildade (55
procent), särskilt i jämförelse med lågutbildade (43 procent). Det är också vanligare bland högutbildade att anse
att vetenskapliga teorier och meningsfull diskussion är
ett kriterium på sanning och ytterst få menar att sanning
är ett meningslöst begrepp. Bland de lågutbildade ligger
det senare alternativet relativt högt.
När det gäller politisk ideologi – alltså självplaceringen på en vänster-högerskala – finns några intressanta skillnader. Visserligen har alternativet att sanning är det som stämmer med verkligheten störst andel
oavsett politiskt synsätt, men i fråga om två alternativ
finns det en viss vänster-högertendens. Att betrakta
sanning efter vad som stämmer med vetenskapliga teorier och diskussioner är vanligare bland dem som placerar sig politiskt klart till vänster (23 procent) medan
alternativet att sanning saknar mening är vanligast
bland dem som står längst till höger (18 procent). Det
kan också noteras att personer både längst till vänster
och längst till höger i något mindre utsträckning anger
att sanning är det som stämmer med verklighetren.
När det gäller förhållandet mellan partisympati och
synen på sanning visar det sig att det framför allt är
Sverigedemokraternas sympatisörer som skiljer ut sig.
Nästan var fjärde anser att sanning inte betyder något.
Även bland moderata sympatisörer är andelen klart
över genomsnittet. V-sympatisörer och liberala sympatisörer markerar oftare än andra att sanning är det som
stämmer med vetenskapliga teorier. KD-sympatisörer
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anger oftare alternativet Annat. Mönstret som även
framträder i Sifo-undersökningen kan möjligen ha att
göra med att denna grupp utgår från ett religiöst grundat sanningsbegrepp.
Här är inte platsen att föra någon principdiskussion
om skillnaderna om innebörden av olika gruppers synsätt. Det som är viktigt är iakttagelsen att det dels finns
ett huvudsakligt synsätt där sanning är liktydigt med
verkligheten, dels ett antal olika varianter som mer eller
mindre problematiserar sanningsbegreppet eller avfärdar det. Detta är perspektiv som är viktiga att ha med vid
tolkningar av medieförtroende.
Sanning, medier och trovärdighet

Frågan om sanningens relevans vid bedömning av nyheter har sitt särskilda intresse när det gäller förtroendet för medier. Den ofta ställda frågan är vad sådana
bedömningar egentligen betyder för människors val av
medier och deras syn på mediernas innehåll. För att belysa den frågan handlar det om att vända på perspektivet och studera i vad mån synen på sanning i nyheterna
har samband med medievanorna.
Ett första steg i en sådan analys är att studera sambandet mellan synen på sanning och frekvensen i användning av ett antal traditionella medier. För att få ett
hållbart underlag har endast tre kategorier av sanningsbedömningar valts ut: att sanning är det som stämmer
med verkligheten, att sanning är det som stämmer med
vetenskapliga teorier eller ett förståndigt meningsutbyte
och att sanning är meningslöst. I tabell 2 redovisas andelen som tar del av nyheter i olika medier efter deras syn
på sanning.
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Ofta
Sällan

Ofta
Sällan

Ofta
Sällan

Ofta
Sällan

TV4

Sveriges Radio, Ekot

Morgontidning

Kvällstidning
689

29
53

54
27

34
41

18
51

43
28

De stämmer överens
med verkligheten

242

32
57

58
25

36
37

19
52

47
24

151

31
53

39
35

29
50

29
43

43
30

De stämmer överens med vetenskapliga Ingenting. Ordet sanning
teorier/förståndigt meningsutbyte
är meningslöst

1 381

29
55

52
28

35
41

21
49

46
25

Samtliga

Anmärkning: Ofta = nyhetskonsumtion minst fem dagar i veckan, Sällan = mindre än en dag i veckan. Om grupperingen av sanningskriterier se texten.
Mellangruppen redovisas inte men ingår i procentberäkningen.
Källa: LORE:s medborgarpanel nr 24, SOM-institutet 2017

Antal svar

Ofta
Sällan

SVT Nyheter

Kanal och frekvens i nyhetskonsumtion

Sanning i nyheterna innebär:

Tabell 2 Nyhetsvanor efter synen på sanning i nyheterna 2017 (procent, viktat)

Den allmänna tendensen är att det endast finns små
skillnader i medieval och användningsfrekvens efter synen på sanning. Tittandet på SVT-nyheter och
läsning av kvällspress uppvisar samma frekvens oavsett hur man ser på sanning i nyheterna, men inte
heller för övriga nyhetsmedier är skillnaderna särskilt stora. Men det finns några mönster som kan
uppmärksammas. Det är framför allt den gruppen
som ifrågasätter om sanning finns som skiljer ut sig
något, bland annat genom mer frekvent tittande på
TV4-nyheter – 29 procent fem dagar i veckan bland
de sanningskritiska, i jämförelse med knappt 20 procent bland övriga – och mindre lyssnande på Ekonyheter (knappt 30 i jämförelse med omkring 35 procent) och mindre läsning av morgonpress (knappt 40
i jämförelse med omkring 55 procent). Annorlunda
uttryckt verkar gruppen som inte tror på sanning i
nyheterna föredra medier som är något lättsammare
framför sådana som är något mer krävande.
Hur frekvent människor använder olika nyhetsmedier är ett förhållandevis grovt mått på nyhetsintresse. Mer intressant är hur man ser på innehållet
i medierna. Som Ulrika Andersson visar i en annan
artikel i denna volym finns det betydande skillnader
i förtroende för olika typer av innehåll och dessutom en betydande variation mellan olika grupper av
allmänheten. Mot den bakgrunden är det intressant
att belysa i vad mån människors föreställning om
sanning i nyheterna påverkar vilket förtroende man
har för olika kategorier av nyhetsinnehåll. Därför
fick svarspersonerna i denna undersökning göra en
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motsvarande bedömning av nyhetsrapporteringen
– utan hänsyn till medium – på sju ämnesområden:
sjukvården, invandringen, klimatet, näringslivet,
brottsligheten, EU och arbetsmarknaden.15 I tabell 3
redovisas resultatet.
De bevakningsområden som svarspersonerna har
störst förtroende för är sjukvården och klimatet, där
det är en klar övervikt för stort förtroende. Även för
näringslivet och arbetsmarknaden har allmänheten i
huvudsak stort förtroende. De två områden där det
finns en övervikt för litet förtroende är brottsligheten och invandringen. Det är samma grundmönster
som Ulrika Andersson visar på i sin artikel i denna
publikation.16 Nu är frågan om det kan iakttas några
mönster som kan ha att göra med skillnader i synen
på sanning i nyheterna efter den gruppering som användes i tabell 2.

15

16

För en detaljerad analys hänvisas till Ulrika Anderssons artikel i denna
volym. Det ska tillfogas att det dataset som används här är ett annat
och mindre omfattande än det som Ulrika Andersson arbetat med. Bedömningarna av de sju nyhetsområdena ger i stort sett samma utfall i
båda. LORE:s medborgarpanel verkar dock bestå att något mer engagerade svarspersoner, vilket kommer till uttryck i att det är färre som
svarar Ingen uppfattning eller placerar sig på mittalternativet Varken
stort eller litet förtroende. Panelen står också något till vänster i jämförelse med det representativa SOM-urvalet. Detta måste vägas in vid
tolkningen av resultaten.
Den av Ulrika Andersson redovisade studien är genomförd inom ramen
för SOM-institutets nationella undersökning 2016. Utfallet är i stort detsamma, men i SOM-undersökningen visar sig värderingen av mediernas
bevakning av invandring och brottslighet inte vara lika negativ som i LORE:s medborgarpanel 2017 (se not 16).
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Tabell 3. Förtroendet för nyhetsbevakningen på sju områden
efter synen på sanning i nyheterna 2017 (procent)
Sanning i nyheterna innebär:

De stämmer
överens med
De stämmer vetenskapliga
överens
teorier/
Ingenting.
med
förståndigt
Ordet sanning
verkligheten meningsutbyte är meningslöst Samtliga

Förtroende
för nyheter
om:
Sjukvården Stort
Litet
Förtroendebalans
Invandringen

Stort
Litet
Förtroendebalans

Klimatet

Stort
Litet
Förtroendebalans

Näringslivet

Stort
Litet
Förtroendebalans

Brottsligheten

Stort
Litet
Förtroendebalans

EU

Stort
Litet
Förtroendebalans

61
14

69
10

36
28

53
16

+47

+59

+8

+37

36
42

43
33

10
74

34
48

−6

+10

−64

−14

56
19

57
16

23
41

51
21

+37

+41

−18

+30

47
18

47
20

27
31

43
21

+29

+27

−4

+22

37
41

41
29

13
66

25
42

−4

+12

−53

−17

41
23

43
22

20
48

37
27

+18

+21

−28

+10
41
23

ArbetsStort
marknaden Litet
Förtroendebalans

44
21

50
17

20
40

+23

+33

−20

+18

Antal svar

689

242

151

1381

Anmärkning: Stort förtroende = mycket + ganska stort förtroende, Litet förtroende =
mycket + ganska litet förtroende. Alternativen ”Varken stort eller litet förtroende” och ”Ingen
uppfattning” redovisas inte men ingår procentbasen. Med samtliga menas alla som ingår
i undersökningen och inte bara de tre redovisade grupperna. Förtroendebalans anger differensen mellan stort och litet förtroende. En förtroendebalans kan gå mellan +100 (alla
svarspersoner har stort förtroende) och −100 (alla svarspersoner har litet förtroende).
Källa: LORE:s medborgarpanel nr 24, SOM-institutet 2017
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En första iakttagelse är att rangordningen i de tre
sanningsgrupperna i stort är densamma. Sjukvården,
klimatet och näringslivet är de områden som man har
mest förtroende för oavsett synen på sanningen i nyheterna. I botten finns nyhetsbevakningen av invandring
och brottslighet. Den stora grupp som menar att sanning är när det stämmer med verkligheten – alltså det
mest frekventa alternativet – ligger inte oväntat nära
genomsnittet. Men det är de två andra grupperna som
skiljer sig betydligt från varandra.
De som menar att sanning är det som stämmer med
vetenskaplig teori och ett förståndigt meningsutbyte har överlag en positiv inställning till nyhetsbevakningen. För alla ämnesområden har de en övervikt för
stort förtroende, låt vara att den i fråga om nyheter om
invandring är ganska liten (+10). Dessa bedömningar
kan kontrasteras mot den sanningskritiska gruppens
(−64). De som menar att sanningskravet är meningslöst uppvisar en klar övervikt för litet förtroende på
alla ämnesområden utom sjukvården – där den positiva övervikten dock är marginell (+8).
Resultatet pekar på att det finns ett samband mellan
hur man ser på sanning i nyhetsbevakning och vilket
förtroende man har för mediernas innehåll, men det är
svårt att avgöra vad som ligger i ett sådant samband.
Att de som överhuvudtaget tar avstånd från sanningen
som kriterium är negativa till nyhetsinnehåll kanske är
väntat, men det är svårare att förklara varför personer
med ett mer vetenskapligt sanningsbegrepp har större
förtroende. För det måste man sätta in resultatet i ett
vidare perspektiv.
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Sanning och medieförtroende

I Jörgen Westerståhls så kallade objektivitetsmodell
är kriteriet för ett sakligt nyhetsinnehåll att det ska
kännetecknas av både sanning och relevans. Sanning
är samtidigt ett överordnat krav: det är aldrig rimligt
att balansera mellan osanna uppgifter. Syftet med denna artikel har varit att utifrån det senaste årets debatt
om ”fake news” och ”alternativa fakta” gör att första
försök till belysning av vilken roll sanningen har i nyhetsrapporteringen, åtminstone i allmänhetens ögon.
Det vi vet är att människor har ett stort förtroende för
flertalet av de traditionella medierna i Sverige (jfr Ulrika
Anderssons och Lennart Weibulls artikel i denna volym). Vad vi också tror oss veta är att medieförtroende
till stor del är kopplat till nyhetsbevakning. Det är medier med ett omfattande nyhetsutbud som värderas högt,
medan medier med ett lättsammare innehåll som värderas lägre. I Sverige får dessutom publicservicemedierna
SVT och SR en särskilt positiv bedömning vilket troligen har sin bakgrund i svenskarnas stora förtroende för
offentlig verksamhet och staten (Holmberg & Weibull,
2012). Kvällspressen och kommersiell radio och tv kommer ut med lågt förtroende. Det är medier som i mindre
utsträckning befinner sig på förtroendemarknaden och
mer inom underhållningssektorn.
Även om förtroendet överlag är högt för publicservicemedier och morgontidningar – och till viss del
för TV4 – är det givetvis inte hundraprocentigt. Den
i det föregående redovisade studien av kritiska egenskaper hos morgon- respektive kvällstidningar ger en
ingång till vad som väcker irritation hos läsarna. För
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morgonpressen gäller kritiken vad läsarna kallar negativa nyheter. Det visar sig inte främst handla om
”negativa händelser” i sig utan om att nyhetsvinkeln
ofta är negativ och kritisk. För kvällspressen handlar kritiken främst om bristande respekt för enskilda
människor, men också om stora överdrifter. En gemensam nämnare för bedömningen av morgon- och
kvällspress är att felaktiga sakuppgifter anses mindre
vanliga. Samtidigt bör tillfogas att felaktiga sakuppgifter inte nödvändigtvis behöver uppfattas som osanna, utan kan handla om mindre sakfel i en i huvudsak
korrekt beskrivning.
Slutsatsen så långt pekar således på att medieförtroendet är stort och att frågan om sant och osant spelar en
begränsad roll i synen på medier och nyheter. Det kan
betraktas som ett gott betyg till journalistiken. Men för
att ytterligare fördjupa perspektivet har allmänhetens
syn på sanning i nyheter analyserats. Det vanligaste kriteriet på sanning – som anges av hälften av allmänheten
– är att den stämmer med verkligheten, därnäst att den
stämmer med vetenskapliga teorier och diskussioner.
En tredje grupp är de som menar att sanning ingenting
betyder och därmed är meningslös.17
När det gäller vetenskapliga teorier som sanningskriterium är det något vanligare bland högutbildade
och personer som politiskt står till vänster. Det förefaller vara en allmänt mer kritisk grupp. För dem verkar
synen på nyheter inte handla om hur väl dessa stäm17

Detta gäller eftersom svarspersonerna bara hade möjlighet att ange ett
alternativ. Vid en fortsatt analys är det viktigt att det även blir möjligt att
markera mer än ett alternativ.
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mer med verkligenheten i snävare mening utan mer om
hur nyheterna förhåller sig till generell kunskap. Det
står i kontrast särskilt till den grupp som anser att inte
finns någon sanning, där lågutbildade och personer till
höger är något överrepresenterade. Medan de förra flitigt använder de stora nyhetsmedierna är de senare i
större utsträckning inriktade på ”lättmedier” och har,
också i motsats till de förra, ett överlag lågt förtroende
för nyhetsbevakning, nästan oavsett ämnesområde.
Det kan diskuteras hur utfallet ska tolkas. Är den
faktakritiska gruppens låga förtroende för medieinnehållet en konsekvens av man inte tror att det finns
någon sanning? Eller är den negativa inställningen
istället följden av en allmän kritik av det inte går att
lita på mediernas nyhetsbevakning? Frågorna låter
sig inte besvaras på befintligt underlag och måste
prövas på ett större material. Men de väcker i sin tur
frågor om vilken roll den politiska faktorn spelar i
synen på mediernas nyheter. Bedömningar av dagstidningar har alltid haft ett inslag av politik, men det
vi ser här är en allmän mediekritik som förefaller ha
politisk grund. Den sanningskritiska – och nyhetskritiska – gruppen visar sig vara en högerorienterad
grupp med en överrepresentation av sympatisörer till
Sverigedemokraterna med lågt förtroende för nyhetsbevakningen i svenska medier. Den är visserligen
begränsad till mindre än tio procent av allmänheten
och det omöjligt att uttala sig om det länge har varit
så eller om det är något nytt. Men det är viktigt att
följa det som sker, inte minst som gruppens sammansättning och bedömningar uppvisar inte obetydliga
likheter med den mediekritiska amerikanska opinion
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som ofta tillskriver de etablerade medierna fake news
och gärna talar om alternativa fakta.
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Mitt försök att förstå
misstron mot medier
Andreas Ericson*

För utomstående är det inte alltid lätt att hänga med
när journalister diskuterar den egna verksamhetens
förhållande till omvärlden. För de flesta andra branscher är allmänheten syn på ens jobb en ganska sekundär aspekt. Vad folk tycker är inte så viktigt, huvudsaken är att man tjänar pengar, att kunderna är nöjda
och kommer tillbaka och att man har kul på jobbet.
Men mediebranschen befinner sig sedan några år
i en period av grubbel och tvivel där andras åsikter
om den plötsligt blivit väldigt viktig. Inte nog med att
kunderna sviker eller i vart fall inte vill betala för det
man tillhandahåller – det verkar också som hela ens
bransch plötsligt blivit en paria.
Så illa är det förstås inte, men att mediabranschen
genomgår en skakig period är det få som invänder
mot. Orsaken till det är omdiskuterad, men om jag beskriver den som en perfekt global storm av hastigt förändrad teknologi, politiska vindkantringar och förändrade ekonomiska förutsättningar tror jag de flesta

* Andreas Ericson är chef för Timbro Medieinstitut.
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håller med. Till det kommer lokala oväder för just Sverige som vissa olyckliga låsningar i den politiska debatten, en del felaktiga beslut på företagsledningsnivå
samt rätt mycket slump. Resultatet av allt detta är i alla
fall att våren 2017 är debatten kring mediernas roll i
samhället intensiv, turbulent och ganska infekterad.
Var ska man börja för att förstå vad som egentligen
händer?
Ett första steg kan vara att fråga sig om det ens finns
en misstro mot medierna? På den frågan kan man svara ja, nej och kanske. Det beror helt på hur man ställer
frågan och till vem. Det finns en hel del undersökningar som försöker mäta saken, men resultaten är splittrade. Å ena sida är det många som svarar ”ja” när undersökande forskare ställer frågan om de har förtroende
för stora svenska medieföretag som SVT och SR. Frågar man istället om andra stora aktörer som Expressen
och Aftonbladet är det påfallande få som svarar jakande. Dessa siffror har varit stabila över tid och verkar
inte ha påverkats av tidningsdöd och klickjournalistik.
I andra fall kan man se en påtaglig förändring, som
exempelvis i fallet Dagens Nyheter där förtroendet
sjunkit ganska kraftigt på senare år.1
Problemet är att resultaten är ganska svårtolkade. Vad betyder det att nästan tre gånger så många
människor har förtroende för Svenska Dagbladet jämfört med Aftonbladet? Är det verkligen rimligt när de
båda företagen har samma ägare, arbetar enligt sam1

För förtroendet för SVT, SR, Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter se Medieakademins ”Förtroendebarometer”. http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf
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ma professionella metoder och etik och görs av samma
människor som omväxlande får vikariat på de båda
tidningarna som dessutom ligger i samma lokaler?
Och vad betyder det ens att hysa misstroende mot medier? Innebär det att man helt enkelt inte tror på det
som förmedlas? Varför tar man då ens del av det? Eller
är misstron riktad mot enskilda artiklar? Är det vissa
ämnen och företeelser man tror är missledande?
Internationella utblickar är ovanligare, men de som
finns innehåller en del oroväckande tecken. I en undersökning från det amerikanska företaget Edelman (Edelman Trust Barometer 2016) var förtroendet för medier i
Sverige näst lägst av samtliga undersökta länder. Bara i
Turkiet var förtroendet lägre. En annan studie från opinionsundersökningsföretaget Yougov2 jämförde samma
år hur invånare i sju europeiska länder såg på eventuell
politisk vinkling i rapporteringen. De svenskar som deltog ansåg att rapporteringen i samtliga de områden som
omnämndes (ekonomi, flyktingar, sjukvård, brottslighet och bostäder) kännetecknades mer av vänster- än
högervridning. Sverige var det land där medierna ansågs
ligga allra mest till vänster.
Tecken finns alltså på att misstroendet mot medierna faktiskt är ett reellt problem i Sverige, men precisionen i mätningarna och relevansen i måtten är förmodligen inte de bästa. (Man skulle samtidigt kunna fråga
sig vad en total avsaknad av misstro mot medierna
skulle betyda – vore det något att sträva efter?) Frågan
2

YouGov / Eurotrack Survey Results. https://d25d2506sfb94s.cloudfront.
net/cumulus_uploads/document/n2brop7n28/Eurotrack_January_MediaRepresentation_Website.pdf
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är hur den misstro som faktiskt finns ska bedömas och
hur den kan förstås. Ett första steg tror jag är att försöka rota runt och dela upp den där misstron i lite mer
hanterliga bitar. Att bara bekräfta eller avfärda den i
sin helhet gör oss knappast klokare.
Diskussionen blir hanterligare om den kan delas
upp i några mindre delar. För det första, finns det en
politiskt motiverad misstro mot medierna? Ja, förmodligen och från ett flertal håll. Det finns extremister av alla möjliga kulörer som medierna knappast
har någon anledning att lyssna på eller anpassa sig
till. Men det finns också legitim kritik från mindre
extremt håll som ställer medierna inför en tuffare utmaning. Som liberal opinionsbildare känner jag bäst
till det misstroende som formulerats från borgerligt
håll och därför beskriver jag det här, men det finns
förstås motsvarande skepsis från vänsterhåll. Borgerlig skepsis mot mediernas arbete kan ha flera orsaker, men ofta handlar det om att medierna ses som
en politisk aktör som själva driver en viss ideologisk
linje. Även om medierna sällan publicerar felaktigheter ses ändå valet av ämnen, vinklar, frågor som ställs
och så vidare som ett ställningstagande. Friskolor blir
föremål för en annan bevakning än kommunala skolor. Det som är normal praxis på alla äldreboenden
blåses upp till skandal när det är ett företag och inte
en kommun som är ansvarig. Timbro Medieinstitut
har under årens lopp uppmärksammat många publiceringar där den typen av vinklingar blir synliga när
man systematiskt granskar ett visst område. (Och
återigen, det här är inte något som enbart drabbar
ämnen som vi liberaler håller kära, det går säkert att
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från exempelvis socialdemokratiskt håll hitta andra
typer av frågor som också framställs vinklade.)
När den här typen av kritik kommer – givet att den
är saklig och väl underbyggd – kan det vara lockade för
medierna att göra det lätt för sig genom att låtsas som
alla kritiker utgör en enhetlig massa och sedan välja att
enbart bemöta extremisternas kritik. Det gör debatten
lätt, för att ta avstånd från politiska ytterhetsrörelser
som befinner sig i det demokratiska samtalets marginaler är ingen komplicerad uppgift. Kanske känns det
också skönt att få nypa till envisa kritiker genom att
bunta ihop dem med fascister. Men risken är att den
slutgiltiga effekten blir lite som den vid sängvätning
– kanske varmt och gott i början men snart betydligt
obehagligare eftersom man riskerar att alienera stora
grupper som medierna är beroende av som både konsumenter och finansiärer.
Hur ska politiskt motiverat misstroende då bemötas? Det är en intrikatare fråga och beror helt på i vilken grad medierna själva vill positionera sig politiskt.
För att lösa det skulle det förstås vara bra om det gick
att identifiera någon slags politisk neutral zon där medierna kan placera sig och tryggt motivera sitt oberoende. Ofta har detta skett i samband med att man försökt hitta gränser för var det demokratiska samtalet
bör befinna sig, exempelvis genom att hänvisa till alla
människors lika värde. Erfarenheterna av den typen av
uppdelning är dock inte särskilt upplyftande. Det har
gång på gång visat sig svårt att göra rimliga avgränsningar och man riskerar att få en debatt om gränserna som tvärtom ger dem man försöker hålla utanför
samtalet oproportionerligt stort inflytande. En rimli170 | Andreas Ericson

gare lösning är då att medierna istället för att försöka
hitta en neutral politisk position tar sig an saken med
ödmjukhet. Erkänner att det finns skilda uppfattningar om många frågor och att en mångfald av ideologier och värdesystem alltid kommer konkurrera om hur
samhället ska organiseras. (Här finns förresten en intressant paradox: anledningen till att medierna ibland
uppfattas som politiskt vinklade kan faktiskt vara att
de i vissa fall inte alls är särskilt politiska så till vida att
journalister faktiskt inte uppfattar när de tar politisk
ställning.)
Ytterligare en klok uppdelning att göra tror jag är
att skilja den politiskt motiverade kritiken mot övrigt
misstroende. ”Rensar” vi bort politiken kan vi istället
fundera på hur rimlig resten av kritiken är. Hur sann
och relevant är den bild av verkligheten som medierna ger oss? Den kritiken bör utvärderas samtidigt
som man ställer sig frågan om mediernas uppgift över
huvud taget är möjlig att utföra. Ibland tar företrädare för medierna på sig en nästan övermänsklig uppgift. De anser sig inte bara förmedla en korrekt bild
av det som bevakas, det som väljs ut till bevakning
anses dessutom vara heltäckande. Eller med andra
ord: svenska medier levererar varje dag så bra som någon kan kräva. Det tror jag är en livsfarlig inställning.
Medier som framställer sig som bärare av någon slags
omnisciens löper flera risker. Dels blir de naturligtvis
väldigt lätta att kritisera för alla möjliga krafter som
vill underminera förtroendet för dem, av den enkla
anledningen att ingen är felfri. Dels gör det seriös
diskussion om mer systematiska fel omöjlig. Slutligen försätter det journalisterna själva i en närmast
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omöjlig position när de ska försvara det arbete som
verkligen varit bra och relevant.
Inom de flesta samhällsvetenskapliga analyser utgår
man från att alla utfall inte är direkt beroende av att
enskilda gör aktiva och medvetna val. Ett känt exempel är andelen kvinnor i styrelser. Varför är de så pass
mycket färre än männen? Få förklarar det med att de
som väljer styrelser inför varje beslut bestämmer sig
för att det helst inte ska vara en kvinna. Istället finns
andra faktorer som spelar in, andra beslut, normer och
funktioner som indirekt gör det mindre sannolikt att
en kvinna som kommer väljas. Det finns med andra
ord strukturer som påverkar utfallet. När mediernas
arbete diskuteras är det sällan den typen av analyser
används. Diskussionen är sällan särskilt sofistikerad.
Det finns flera anledningar till det. Dels är det få aktörer som har tid och resurser att göra mer systematiska
utvärderingar som kan frilägga den typen av strukturer. Dels är medierna ointresserade att bemöta strukturell kritik och fokuserar hellre på att bemöta kritik
kring enskilda publiceringar.
Hur kommer vi framåt? Hur undviker vi att diskussionen fastnar i pajkastning, politiskt käbbel eller meningslösheter?
En idé är att se medier som en del i ett större system för informationshantering i samhället. På så sätt
avdramatiserar vi mediernas roll och även den kris
som medierna genomgått under senare år. Domedagsklockorna kan dämpas något och vi kan också börja
fundera mer konstruktivt inför framtiden. Och framför allt – vi kommer kunna motivera varför vi verkligen
kommer behöva medier även i framtiden.
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Jag kallade tidigare mediernas kris för ”en perfekt
storm”. Så kan det säkert kännas för många som lever
i dess öga. Men å andra sidan är det knappast värre
än vad andra branscher och professioner har upplevt
genom historien. Branscher och professioner uppstår
och försvinner allt efter att teknologi, vanor och efterfrågan förändras. Det finns inget egenvärde att en viss
profession eller institution i sig ska bevaras. Vi saknar
inte lykttändare och sumprunkare för gatlysena tänds
på annat sätt och vi kan fortfarande äta färsk fisk. Så
länge informationshanteringen i samhället organiseras på ett bra sätt finns ingen anledning att sörja enskilda företag, yrken eller branscher. Vi är vana vid att
höra att dagens medier kommer ta med sig ovärderliga
storheter i form av demokrati, upplysning och tolerans
i graven. Men måste det vara så? Hänger verkligen vår
civilisation på att 1900-talets medier fortsätter att kunna agera precis som förut för all framtid?
Mediernas uppgift i samhället under 1900-talet kan
enkelt beskrivas som den som informationsförmedlare. Som medborgare behöver vi ”få reda på vad som
händer” omkring oss för att kunna fungera som ansvarsfulla medlemmar av samhället. Men medierna
har aldrig varit ensamma med att utföra den uppgiften, det finns en rad olika andra system för detta. Vill vi
ha den mest genomgripande datainsamlingen och den
mest skärskådade analysen har vi forskningen. För den
som är intresserad tillgängliggörs idag enorma mängder ny kunskap i vetenskapliga tidskrifter som är lättillgängliga via databaser. För politisk debatt finns sociala medier som varje dag hanterar mångdubbelt fler
frågor än landets samtliga debatt- och ledarsidor. En
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annan viktig roll spelar myndigheter som erbjuder information om allt från protokoll från politiska nämnder till förslag på nya detaljplaner och nya utskänkningstillstånd. Myndigheter har under de senaste åren
satsat mycket på kommunikation och det material de
publicerar håller ofta hög kvalitet. Ytterligare aktörer
är civilsamhällets organisationer vars verksamhet till
stor del går ut på att tillgängliggöra information.
Sammantaget finns idag massor med aktörer som
professionellt hanterar information. För varje steg i
kedjan – datainsamling, sammanställning och analys
– är tiotusentals människor sysselsatta varje dag och
journalister är bara en liten del av dem.
Mot det här perspektivet kan förstås invändas att
journalistiken har vissa kvaliteter som andra yrkesgrupper som forskare, informatörer, konsulter etc inte
har. Skulle journalistiken försvagas eller rentav försvinna går något vitalt förlorat som inte kan ersättas.
Och så är det givetvis. Och det är just i den kärnan som
jag tror svaret på mycket av diskussionen kring förtroendet för medierna kan finnas. Kan vi identifiera vad
journalistiken faktiskt gör bättre än alla andra så kan
vi också ha betydligt stadigare mark under fötterna
när medierna bemöter misstroende mot dem. Man
kan sortera bort orättvis och felaktig kritik och identifiera rimliga invändningar och använda dem för att bli
ännu bättre.
Men vad innebär det här i praktiken? Ett bra exempel är den för tillfället så populära faktagranskningen.
Det finns förstås stora förtjänster med att medierna
håller koll på att politiker inte kommer med uppenbara
lögner, men den typen av journalistik har idag betyd174 | Andreas Ericson

ligt större ambitioner än så och här kan man verkligen
diskutera om medierna agerar på ett område som man
behärskar bättre än alla andra aktörer. En sak är att
rätta felaktiga siffror, en helt annan att en gång för alla
ge svar på komplexa frågor som samhällsvetenskapen
brottats med i decennier. Innebär exempelvis invandring en kostnad eller vinst för mottagarlandet? Vad
beror terrorism på? Varför uppstår bostadsbubblor? I
vilken grad är omfördelning av resurser bra? Verkligheten är en komplex plats och det finns gott om exempel på händelser i världshistorien vars orsak, utfall,
innebörd och förlopp vi ännu långt efteråt är oeniga
om, trots att de varit föremål för många år av granskning och analys. Att journalister då bara några timmar
eller dagar efter ett komplext skeende ska kunna förmedla någon slags slutgiltig sanning är fåfängt och direkt kontraproduktivt att hävda. Det riskerar att leda
till fler publiceringar som med rätta kan ifrågasättas
och uppfattas som politiskt motiverade partsinlagor
snarare än neutrala sammanfattningar.
Det finns flera andra exempel på nya eller i alla fall
delvis nya uppgifter som medierna tagit på sig i takt
med att deras tidigare affärsidé och monopolställning
underminerats. Det är absolut inte givet att den typen
av aptit på att spela en väsentligt större roll i samhället än tidigare kommer att bidra till högre legitimitet,
risken är snarare att det blir tvärtom. Det perspektiv
på misstroende mot medierna jag försöker argumentera för är en mer pragmatisk hållning. Medierna är
väldigt bra på en del saker och ska kanske försöka
koncentrera sig på det. Kanske bör man också i övrigt
spara på brösttonerna. De flesta uppfattningar som
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hålls för självklara i debatten mår bra att nyanseras.
Misstroende finns, men det hotar knappast mediernas
övergripande legitimitet. Politiskt motiverat misstroende är vanligt, men majoriteten är sådant man får
acceptera i ett demokratiskt samhälle. De verkliga
mörkerkrafterna är svagare än vi fruktar. Journalistiken är en utmärkt institution men den är inte den enda
som upprätthåller demokratin. Både professionen och
branschen har alltid förändrats och det har hittills gått
att hantera. Det finns egentligen ingen orsak att tro att
människor skulle vilja vara utan relevanta och korrekta berättelser från det samhälle som omger dem. Kan
medierna fortsätta erbjuda det kommer också misstroendet mot dem att vara hanterligt. Och bästa sättet
att hantera kritik är att ta den för vad den är. Ibland
orättvis och ibland rimlig. Ibland motiverad av politisk
extremism, men oftast helt legitim. Ibland präglad av
okunskap, men minst lika ofta initierad och relevant.
Att hysa misstro mot medierna är inte att ifrågasätta
mediernas existens. Att kritisera enskilda publiceringar är inte att säga andra publiceringar inte är möjliga
eller önskvärda. Att ifrågasätta en viss politisk bias är
inte att kräva en annan. Oftast är det tvärtom. De som
är kritiska och skeptiska till mediernas praktik är ofta
samma personer som värdesätter de principer som medierna arbetar efter allra högst.
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Konsten att skapa
förtroende – eller varför
medier måste bli bättre på
mediehantering
Edvard Lind*

Medierna hanterar förtroendekriser på ett sätt som företag och andra makthavare gjorde för tjugo-trettio år
sedan. När de blir ifrågasatta eller misstrodda gör de i
princip alla fel i handboken. Och de blir allt mer ifrågasatta än tidigare. En av förklaringarna är att de etablerade medierna inte har samma problemformuleringsprivilegium. Det ställer ännu högre krav på att bemöta
misstro på ett professionellt sätt. Den som klarar att
hantera granskning eller ifrågasättande på ett bra sätt
kan till och med skapa förtroende. Men misslyckas du
skapar du mer misstro. Att människor har ett högt förtroende för våra etablerade medier är absolut nödvändigt. Därför vill jag påstå att medierna har ett demokratiskt ansvar att bli bättre på mediehantering.
Vem bestämmer om du är att lita på? Inte du själv
i alla fall. Det är en besk, men nödvändig medicin att
svälja för alla som hamnar i en förtroendekris. Det
* Edvard Lind är presschef på Skanska AB.
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är inte ovanligt att situationen känns djupt orättvis.
Bilden som målas upp stämmer inte alls med din självbild. Men huruvida du går ur krisen med stärkt eller
minskat förtroende har förvånansvärt lite att göra med
om du har gjort ”rätt” eller ”fel”. Det avgörs istället till
stor del av din förmåga att förstå och hantera kritiken.
En förtroendekris kan handla om att du som person/företag/organisation i en given situation agerat på
ett sätt som i ett givet tillfälle inte överensstämmer med
en allmän uppfattning av vad som hade varit rätt. Du
kan alltså ha gjort helt rätt, följt alla regler, men ändå
bli misstrodd. Det kan också vara så att du gjorde vad
som betraktades som rätt vid tillfället, men senare förstås på ett nytt sätt.
Även i de fall där kritiken är sakligt korrekt har de
inblandade, i de fall jag varit inblandade i, sällan gjort
medvetet dåliga val. Tvärtom bygger besluten ofta på
mycket medvetna val, men utifrån andra förutsättningar än vad de senare blir bedömda på. Jag har flera
gånger mött chefer som med en blandning av förvåning, irritation och oro frågat: ”Hur kan det här vara
en grej? Vi har ju inte gjort något fel”. Saken är att det
inte spelar någon roll. Det är inte du som avgör. Om
människor känner sig besvikna på ditt agerande, din
vara eller tjänst måste du hantera det. Och du måste
göra det på ett sätt som skapar förtroende.
Det är här jag och kollegorna i mitt skrå kommer in.
Det vi jobbar med är att bevara och bygga förtroende
för de organisationer vi representerar. Det missförstås
ibland som att vår uppgift är att skydda uppdragsgivaren från ”sanningen”, vilseleda kritiker eller förhindra
en dialog. Jag vill hävda motsatsen. Uppgiften är att
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utifrån fakta som alla kan enas om förklara och medla
mellan perspektiven. Men också att hjälpa organisationen att förstå ”utifrån”-perspektivet och omvärldens förväntningar.
När du ställs inför en förtroendekris är det ofta
ont om tid. På kort tid vill en rad olika målgrupper ha
snabb information. Det kan vara kunder, medarbetare,
ägare, partners eller institutioner som banker och stora investerare. Samtidigt lider du av ett svårt informationsunderläge, ofta har omvärlden mer information
om den påstådda situationen. Du måste ta ställning till
mängder av nya uppgifter, rykten och påståenden. Vid
en kris pågår ett intensivt arbete med att ta fram information inom olika delar av verksamheten: tekniska
experter, juridik, internrevision, investerarrelationer
med flera. Men en av de viktigaste målgrupperna är
givetvis medierna, då de i hög grad påverkar hur övriga
kommer att förstå situationen.
I en kris finns det ett antal tumregler du bör tänka på
för att återskapa förtroende. Det finns många experter inom medie-/krishantering och alla är långt ifrån
överens. Det ska därför understrykas att det här är en
personlig reflektion. Punkterna nedan är några av de
lärdomar jag har tagit med mig efter många år på några av våra mest exponerade företag.
• Lyssna. Argumentera inte. Här är det lätt att gå till
sig själv. Om du hamnar i en diskussion i ett förhållande, har den någonsin lösts på ett bra sätt genom
att du argumenterat för att din partner har fel i sin
upplevelse eller känsla? Människors upplevelser är
inte rationella och går inte att argumentera bort.
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Om människor däremot upplever att du lyssnar på
dem och förstår kan deras besvikelse vända till ett
förtroende.
Ta ansvar. Skyll inte ifrån dig. Ditt problem är ditt
ansvar. Om någon är besviken på dig kommer det
inte att repareras av att du påstår att någon annan är
sämre. Det kommer bara att få dig att framstå som
svag eller pressad. Om du däremot på ett rakryggat
och ärligt sätt tar din del av ansvaret och åtgärdar fel
kommer det att bemötas med respekt.
Förneka inte det ”uppenbara”. Ja, den här kan verka självklar, för att inte säga uppenbar.
”Roll with the punches”. Uttrycket är hämtat från
boxningens värld och syftar till att absorbera kraften i motståndarens slag genom att hålla sig i rörelse.
I en förtroendekris kommer du att få flera smällar,
ibland måste du bara ta dem och gå vidare. Avgör
snabbt vad som spelar roll i ett större sammanhang.
Uppehåll dig inte vid felaktiga detaljer, låt dem passera. Håll dig i rörelse.
”Stay calm and carry on”. Den som först blir upprörd har förlorat. Att inte kunna hantera kritik på
ett lugnt och sakligt sätt får dig att framstå som lättretlig och omogen ansvaret. Det kan också skapa
misstänksamhet. Medier brukar ofta spekulera i att
”det måste finnas något där eftersom de reagerar så
starkt” – förklaringen kan i själva verket vara att den
anklagade tappar humöret efter lång tid under hård
press i en fråga som uppfattas som djupt orättvis.
Håll dig till fakta. Spekulera aldrig. Uttala dig bara
om sådant du vet. Vet du inte, avvakta utredning
eller annat klargörande. Framförallt, gör aldrig
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antaganden om andras drivkrafter eller agendor.
Ingen kommer att få större förtroende för dig för
att du börjar misstänkliggöra någon annan, tvärtom. Att vara konsekvent och saklig skapar däremot
trygghet och förtroende.
• Lär av kritiken. Många företag och organisationer
säger ”vi välkomnar granskning, det hjälper oss att
bli bättre”. Enligt min erfarenhet är det inte bara ord.
Även om du inte formellt gjort fel har din verksamhet
uppenbarligen inte varit i linje med de förväntningar
som dina kunder eller andra har på dig. Det måste du
acceptera och dra lärdom av annars har hela krisen
varit till ingen nytta och kan hända igen.
Företag och organisationer är egentligen inte rustade
för att hantera krissituationer. De har många interna
intressen och intressenter, men även flera externa, som
styrelse, ägare, politiker, investerare. De är i de flesta
fall inte heller vana vid att agera så snabbt som en kris
ofta kräver. Att driva en affärsrörelse handlar till stor
del om att hantera risker. Det gör du bäst genom kunskap, fakta och ett gediget underlag. Allt sådant tar
tid och bygger in en tröghet i verksamheten – i motsats till krisens krav på snabbhet.Trots sina inbyggda
utmaningar har företag lärt sig vad som förväntas av
dem i en förtroendekris. Idag är de flesta rätt duktiga
på att lyssna in omvärlden och förstå mediernas logik
och uppdrag. Skälet är helt enkelt att företagen idag
är medvetna om att bilden av dem påverkar kundernas
förtroende och i slutänden deras resultat. Därför måste de hantera omvärldens förväntningar lika väl som
exempelvis sina inköp eller distributionskedjor för att
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vara framgångsrika. Det är ett av skälen till att kommunikatörsskrået växt de senaste åren.
Medieföretag däremot är uppbyggda för att kunna agera snabbt utifrån händelser. En redaktion är på
många sätt en krisorganisation, ständigt beredd att
agera på oväntade händelser i omvärlden. Trots det
förefaller de ha svårt att anpassa sig till det nya medielandskapet.
De etablerade medierna befinner sig onekligen i en
mycket pressad situation. Intäkterna från annonser
och prenumerationer krymper, resurserna minskar,
kraven på snabbhet och tillgänglighet ökar och konkurrensen från alternativa medier och plattformar blir
allt tuffare. Men den kanske svåraste utmaningen är
problemformuleringsprivilegiet.
Traditionellt sett har de etablerade medierna varit
agendasättande. De har haft stort inflytande över den
offentliga debatten men också över den kritik som riktats mot dem. Eventuell kritik kurerades av medierna
själva i deras egna forum. Kritiken kunde utgå från deras egna premisser och utifrån vad som anses vara god
publicistisk sed. Det här har förändrats dramatiskt de
senaste åren.
Mitt jobb ser delvis annorlunda ut idag än när
jag började för drygt tio år sedan. Då diskuterade
människor vad som publicerats i medierna. Hade Uppdrag granskning haft ett stort avslöjande diskuterades det på arbetsplatser och runt middagsbord. Idag
är det på flera sätt viktigare att följa vad människor
diskuterar, för det är inte längre alltid samma sak som
vad som publicerats i medierna. Idag kan ett Uppdrag
granskning sändas, men diskussionen kring middags182 | Edvard Lind

bordet kan snarare röra en nyhet i de sociala medierna.
Eller så diskuteras en nyhet ur de etablerade medierna,
men diskussionen kan ha tagit en annan form än vad
den ursprungliga publiceringen avsåg.
Det här gäller också diskussionen kring medierna
själva. Företag och enskilda kända människor kan ha
lika många följare i sina sociala kanaler som en medelstor dagstidning. Om de dessutom publicerar något
intressant kan det snabbt få stor spridning. Om de
anser att de blivit orättvist behandlade eller att uppgifter om dem är fel kan de själva publicera rättelser
eller ifrågasätta publiceringar. Många skulle hävda att
det här öppnar upp ett demokratiskt samtal och ger
plats för fler röster och perspektiv. Det innebär också att medierna inte längre kan moderera kritik eller
ifrågasättanden.
En förtroendekris är egentligen mycket allvarligare
för ett medium än för ett företag, eftersom de seriösa
mediernas valuta är trovärdighet. Om vi inte känner
förtroende för att de sköter sitt uppdrag på ett bra sätt
förlorar de sitt existensberättigande som trovärdiga
avsändare av sann och relevant information. Därför
måste medierna bli bättre på ”mediehantering”. För
återigen, förtroende handlar inte i första hand om att
göra ”rätt” eller ”fel”, utan hur du hanterar kritiken.
Den som följt de senaste årens debatt kring en rad
publicistiska beslut kan dessvärre se ett oroande mönster. När medier blir ifrågasatta gör de många av de fel
företagen gjorde för många år sedan. Mediechefer kan
vägra kommentera publiceringar eller rent av springa
ifrån kameror och mikrofoner. Medier kan ge sig på
budbäraren, gräva ner sig i detaljer eller teknikaliteter
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kring enskilda publiceringar, förneka vad som är uppenbart för andra eller förklara att de inte är någon
idé att föra en diskussion eftersom kritikern ändå inte
förstår hur komplicerat det är att driva en nyhetsredaktion (föreställ dig exempelvis att Vattenfall skulle
vägra diskutera kärnkraft med andra än kärnkraftstekniker). Bara under senaste året har stora etablerade medier använt sina spalter för att rättfärdiga publicistiska beslut, intervjua egna reportrar eller driva
juridiska tvister. Sådana gånger kan annars självklara
journalistiska principer hamna på undantag.
Efter terrorattacken på Drottninggatan publicerade
till exempel tidningen Journalisten en artikel med rubriken ”Svenska medier skötte sig väl”. Det nämndes att
det funnits kritik mot medierna, men båda sidor hördes inte. Samtliga intervjuade mediechefer förklarade
att de gjort ett bra jobb. Inte en enda kritisk röst kom
till tals, inte en enda kritisk fråga ställdes. Det ger intryck av ett starkt skråtänkande.1
Den av grundreglerna som kan verka mest självklar
är den som medier kanske oftast bryter mot – förneka
inte det uppenbara. Medier har förbluffande svårt att
medge när det blivit fel, eller ens att det kan uppfattas
som fel. Det är egentligen bara att lyssna på valfritt avsnitt av Medierna i P1 för att höra förklaringar som
inte hade godkänts i något annat sammanhang. Eller
som när journalisten Jens B Nordström konfronterar
Svenska Dagbladet med en rad mycket konkreta felaktigheter i granskningen av SCA-skandalen och SvDs
1

”Svenska medier skötte sig väl”, http://www.journalisten.se/nyheter/
svenska-medier-skotte-sig-val
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ansvarige utgivare först indirekt medger att det sannolikt är fel men sedan förklarar att de inte tänker rätta
något: ”Det finns inga fel”.2 Alla vet att det kan bli fel.
Det är inte det som skjuter hål i trovärdigheten, det är
när du vägrar medge det.
Den kanske allvarligaste tendensen är den där kritiker angrips. Bara sista året har flera kritiska röster
liknats vid Donald Trump eller utmålats som motståndare till tryckfriheten, eller som en ansvarig utgivare för en av våra största tidningar uttryckte det: om
man ifrågasätter mediernas rapportering ”tror jag att
man tjänar andra syften”. Flera andra medierepresentanter har varit inne på samma linje.3
Onekligen finns idag ett olustigt inslag av antidemokratisk ”mediekritik”. Medier angrips systematiskt av
”troll” och enskilda reportrar hotas och trakasseras.
Det här är avskyvärt. Men för att ta de här problemen
på allvar får vi inte misstänkliggöra alla som engagerar sig i mediernas rapportering. Då urholkas en viktig debatt. Dessutom är några av grundreglerna vid en
förtroendekris – spekulera aldrig, håll dig till fakta,
tappa inte humöret.
Rätt ofta har en granskande reporter en mycket tydlig agenda när hen närmar sig ett företag eller ämne.
Som en av dem uttryckte det i ett samtal: ”jag är inte
ute efter folkbildning i mitt arbete. Jag är ute efter för2

3

Exempelvis: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=
1637&artikel=6501429#
För exempel på enskilda kritiker som utmålats som Donald Trump se
exempelvis, ”Trump gör det på twitter, Odenberg på Facebook”, http://
bloggar.expressen.se/nyhetsbloggen/2016/12/08/1731/. Citatet är ur Medierna i P1, specialsändningen efter Terrorattacken på Drottninggatan,
söndagen den 9 april.
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ändring”. Men att som granskad börja spekulera i det
vore förödande. Istället måste du ta ansvar för dina
frågor och ditt agerande. Var saklig och konsekvent.
Frågan är varför medierna hanterar förtroendefrågor på ett annat sätt än andra. Varför tror de sig ha
tolkningsföreträde i en förtroendefråga? Är det verkligen de själva som bestämmer om de gör ett bra jobb?
Varför behöver de inte bemöta sina konsumenters
frågor?
Det här innebär givetvis inte att medierna ska styras
av en allmän opinion i sitt arbete. Vikten av självständiga, granskande medier kan inte överskattas. Den
tredje statsmakten har i uppdrag att vakta demokratin
och lotsa oss genom informationsflödet för att kunna
fatta välgrundade beslut. Men med den makten följer
också ett stort ansvar mot sitt uppdrag, mot samhället
och mot sina konsumenter.
Här finns också ett inbyggt problem i det pressetiska
systemet. Ett medium kan idag publicera rena felaktigheter men ändå ha gjort rätt enligt de pressetiska
spelreglerna. Så länge medierna följer spelreglerna,
bland annat genom att prata med ”båda” sidorna i en
konflikt, kan de frias av PO/PON och slippa göra rättelser, trots att det är uppenbart att grunduppgifterna
är sakligt fel. Det är i den här sprickan det finns grogrund för misstro och förtroendekris. Som vi konstaterade tidigare kan du göra allt rätt, följa reglerna, men
överensstämmer det inte med en allmän uppfattning
om vad som är rätt (uppgifterna är fel) skapas en förtroendekris som måste hanteras.
Det finns en sliten klyscha om att varje kris är en
möjlighet. Men den rymmer stor sanning. Egentli186 | Edvard Lind

gen är det positivt att människor kritiserar. Det betyder att de är engagerade och intresserade. Jag är fullkomligt trygg med att en överväldigande majoritet av
människor delar övertygelsen om betydelsen av fria
och självständiga medier. Men för att ta vara på det
engagemanget och skapa förtroende måste medierna
bli mycket modigare, mer transparenta och ödmjuka
när de gör fel. När det kommer till kritik måste de ställa samma höga krav på sig själva och varandra som de
gör på andra. De har ett alltför viktigt uppdrag för att
inte hantera förtroendefrågor på allra bästa sätt.
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Du kan aldrig ana vad
receptet mot mediemisstro
innehåller …
Torbjörn von Krogh*

Nej, tänkte väl det. Hade vi känt till receptet hade vi
inte suttit här och pratat, som experter brukar säga
när de får svåra frågor i tv-soffan.
Men några ledtrådar går att identifiera och diskutera. Och en sak tål att slås fast direkt, rubriker som
systematiskt lovar mer än de håller kan öka klicken
men inte förtroendet (Hurst, 2016). Särskilt inte på
längre sikt. Ändå utgör klicklockarna en femtedel av
internationella traditionella mediers rubriker utlagda
på Facebook 2014–2016 (Rony m fl, 2017).
Detta kapitel behandlar tänkbara åtgärder för
minskad mediemisstro. Färre klickjagande rubriker
är en sådan åtgärd, dock inte den mest fundamentala.
Men innan vi fördjupar oss i olika förslag från forskare, debattörer och praktiker i Sverige och USA är det

* Torbjörn von Krogh är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap på
en avhandling om medieetik och medieansvar. Han har lång erfarenhet
som journalist och har bland annat varit chefredaktör för Pressens tidning och redaktionschef på Kommunaktuellt. Han var tidigare föreståndare för Stiftelsen Institutet för Mediestudier (Simo).
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viktigt att påpeka att mediemisstron innehåller flera
komponenter varav några är av godo. All misstro bör
inte vara föremål för motåtgärder.
Viss misstro är befogad, den ingår i området medieoch informationskompetens (media literacy) och behöver spridas till alla mediekonsumenter och till alla
som är aktiva gillare, delare och kommentatorer på
nätet. En helt okritisk inställning till mediernas innehåll tjänar varken mediernas eller medieanvändarnas
intressen. En viss skepsis parad med kunskap om källkritik, medielogik och externa aktörers utnyttjande av
denna medielogik är nyttig och faktiskt en del av receptet mot en ryggmärgsdriven och ritualiserad misstro.
Egen kunskap om mediernas arbete underlättar egna
ställningstaganden till om kritik är befogad eller ej.
Den misstro som framträder i bokens redovisning
av situationen i Sverige är inte generell utan kopplad
till en särskild politisk övertygelse; SD-anhängare
har genomgående mycket lägre förtroende för olika
medieslag än andra partiers sympatisörer, liksom för
andra institutioner i samhället. Denna misstro är särskilt tydlig beträffande mediernas rapportering om
invandringen.
I USA ligger förtroendet för massmedier på en lägre
nivå än i Sverige och har gjort så sedan toppåret 1976.
Sedan 2003 har förtroendet sjunkit snabbt, från 54 till
32 procent (Swift, 2016). Ser man till politiska sympatier är nedgången särskilt stark bland republikanerna,
från 51 till 14 procent medan demokraternas förtroende sjunkit långsammare och från en högre nivå, från
66 till 51 procent (ibid.). Dessutom spelar utbildningsnivån in, personer med lägre utbildning hyser mindre
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medieförtroende än de med högre utbildning, en faktor som även har inverkan i Sverige.
Vad motverkar fientliga medier-effekten?

Det verkar enligt de föregående kapitlens redovisning
av förtroendefakta finnas stöd för att teorin om en
fientliga medier-effekt gäller såväl i Sverige som USA,
även om det är förhållandena i USA som är analyserade (se vidare kapitel av Strömbäck och Johansson om
just denna effekt). Teorin innebär att människor som
är starkt engagerade i en fråga i samband med en konflikt tenderar att anse att mediernas bevakning gynnar
den andra sidan på den egna sidans bekostnad, särskilt
när medierna når en stor allmän publik.
Vad kan då motverka denna effekt? Forskningen
har inga uttömmande svar på frågan, men pekar på
att utbildning, bland annat i mediekompetens (media
literacy) kan dämpa effekten (Perloff, 2015). Det finns
studier som funnit att sådan utbildning minskat uppfattningen att medierna är partiska, fast effekten visat
sig vara starkare hos ”liberals” än hos ”conservatives”
i USA och förefaller inte öka förtroendet för medierna (Vraga m fl, 2009). Andra studier antyder att olika
former av bekräftelse av individens självkänsla kan
stärka utbildningens positiva påverkan; människor
med ett fungerande psykologiskt ”immunförsvar” kan
reagera mindre kategoriskt och fientligt mot information som går emot de egna uppfattningarna (Cohen
& Sherman, 2014). Slutligen ges rekommendationer
om mediernas innehåll. Dels föreslås att medierna ger
visst utrymme även för marginaliserade och extrema
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grupperingars åsikter för att inte förstärka en partisk
presentation och framtoning (Tsfati & Cohen, 2005).
Och dels betonas betydelsen av tillgång till kanaler
som strävar efter att förmedla nyheter som inte är partiska; som är mångsidiga istället för ensidiga (Garrett
m fl, 2014). Men mer forskning krävs för att bättre förstå hur de psykologiska mekanismer fungerar som påverkar sambandet mellan känslomässig politisk polarisering och medieanvändning (ibid.). Det behövs även
grundläggande studier om fientliga medier-effekten
och polariseringen i Sverige.
Här rann blodet både rött och hett …

Själv har jag som säkert de flesta journalister några gånger stött på en djup polarisering inom delar av
läsekretsen vilket lett till kraftiga reaktioner mot det
redaktionella innehållet. Inte av samma omfattning
och djup som i dagens politiska klyftor, men med
liknande mönster av fientliga medier-effekter. Som
chefredaktör på Pressens Tidning blev jag i slutet av
1990-talet beskylld för att vara en lismande lakej åt
Bonniers. Inbitna trotjänare på Arbetet Nyheterna i
Malmö framförde de glödgade anklagelserna efter att
jag skrivit en positiv notis om ett projekt i Sydsvenskan,
Arbetets efterhand övermäktige konkurrent. Texten
ingick i en konspiration med udden riktad mot Arbetet
som ju kämpade för att överleva, fick jag höra. Ännu
hårdare tag blev det några år senare när nyhetsbyrån
TT utmanades av landsortstidningarnas alternativa
nyhetstjänst FLT. Här rann blodet både rött och hett,
båda sidor ringde och ville skipa rätt. Pressens Tidning
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hamnade i en veritabel korseld när vi rapporterade om
fejdens olika aspekter. Vi var osakliga propagandister,
köpta av den andra sidan hette det; det gick inte att lita
på oss.
Hur bemötte vi denna misstro? Vi besökte både TT
och FLT, talade med deras chefredaktörer och hade
möten med deras redaktioner, penetrerade gemensamt
våra texter, noterade deras klagomål och skrev om
konfliktens olika dimensioner i våra spalter.
Nådde vi förståelse för våra argument? Nja, kanske hos några personer. Men misstänksamheten mot
oss levde nog kvar hos åtskilliga av de inblandade lika
länge som konkurrensen var en ekonomiskt och emotionellt laddad stridsfråga.
Erfarenheterna förstärkte de försök vi redan gjorde
för att öppna Pressens Tidning och våra publicistiska
beslut för insyn och bedömning utifrån. Vi inviterade
regelbundet gäster från olika redaktioner att komma
och kritisera tidningens innehåll, vi bad intervjuade
personer betygsätta såväl intervju som intervjuresultat
och vi gjorde flera olika debattuppmuntrande experiment där vi försåg våra artiklar med förklarande rutor
om vilka källor vi använt, vilken relation som förelåg
mellan skribenten och ämnet (fanns det någon risk för
jäv?) och hur lång tid arbetet tagit med research och
skrivande (von Krogh, 2008). Vi prövade att beskriva
en händelse eller ett förlopp på helt olika sätt sida vid
sida i ett och samma nummer för att belysa vinklingens betydelse. Och under nio år listade och diskuterade
jag årligen mina publicistiska misstag under det gångna året i en längre text; vad som orsakat dem och vad
jag lärt mig av dem. Ett år tillstod jag att jag förstod
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att en text faktiskt kunde läsas på ett helt annat sätt
än vad vi avsett, detta om läsarens glasögon var aningen konspiratoriskt slipade. Jag lånade upplägget från
David S. Broder, politisk kolumnist i Washington Post,
som årligen belyste sin egen kommenterande verksamhet på detta vis.
Bidrog dessa aktiviteter till att förtroendet för Pressens Tidning ökade? Kanske, jag tror i varje fall inte att
misstron ökade. Och vi på redaktionen lärde oss mer
om våra läsare, insikter som kunde förbättra vår journalistik. Nyfikenhet är ett ledord i sammanhanget.
Medierna, migrationen och
Sverigedemokraterna

Sverigedemokrater har enligt Ulrika Anderssons kapitel och tidigare mätningar extra lågt förtroende för
medier och för deras rapportering om invandring och
brott, en rapportering som ofta kritiseras av SD för att
vara tillrättalagd och ofullständig. Hur har medierna
förhållit sig till denna polarisering och till denna kritik? Fram till att SD valdes in i riksdagen 2010 skedde
det med tystnad (valet 2006) och med villrådighet (valet 2010) (Häger, 2012). Det fanns en osäkerhet bland
medierna om hur man skulle bevaka SD: som ett parti
bland andra partier eller som ett parti som särbehandlas för att inte ”gynna mörka krafter” (Häger, 2016).
Dagens Nyheter beslöt inför valet 2010 att bevaka SD
restriktivt, medan kvällstidningarna satsade extra
mycket på att noga granska partiet (ibid.).
2012 försökte radioprogrammet Medierna i P1 att
diskutera mediernas rapportering om invandringen,
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men möttes av så stark kritik att en fördjupande diskussion uteblev; kritikerna hävdade att ämnet togs
upp på ett felaktigt, närmast rasistiskt sätt i inslaget
(Truedson, 2016). Redaktionen vidtog förtroendeskapande åtgärder för att bemöta kritiken. Hela det
kritiserade inslaget skrevs ut ord för ord och publicerades på programmets sida på sverigesradio.se. Dessutom släpptes en av inslagets skarpaste kritiker fram i
en intervju i programmet veckan efter. Mediernas dåvarande producent Lars Truedson noterade att debattläget var ett helt annat tre år senare, hösten 2015, när
ett avsnitt av Medierna med liknande innehåll som
2012 inte väckte någon opposition alls (ibid.).
Skarpa reaktioner blev det däremot när DN 20
mars 2016 publicerade ett reportage om stämningarna på Östermalm och de forna M-ministrarna Lena
Adelsohn Liljeroth och Ulf Adelsohn uttryckte förståelse för att människor kompletterar sitt medieintag
med Avpixlat för att se vad de traditionella medierna
har ”mörkat”, det vill säga underlåtit att rapportera
(af Kleen, 2016). Upprörda företrädare för medierna
och deras organisationer kritiserade ex-ministrarna
för att sprida villoläror, medierna mörkar definitivt
inte, däremot håller man sig till branschgemensamma etiska regler som bland annat går ut på att inte
ange etnicitet om det inte är relevant för ämnet som
behandlas. Ett antal initiativ togs för att försöka motverka mediemisstron. Forskare intervjuades om forskningsläget i Sverige och internationellt, DN beställde
och publicerade en opinionsundersökning som bland
annat jämförde allmänhetens generella förtroende
för DN, 50 procent, med Avpixlat, 4 procent (Rosén,
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2016), däremot publicerades inte några siffror om förtroendet för DN:s respektive Avpixlats invandringsrapportering. Fleråriga informationskampanjer om
självsanering, medieetik och publicistik utlovades från
utgivarhåll. Chefredaktörer skrev kolumner om vikten
av transparens.
Ett bidrag till debatten senare under försommaren
var Institutet för mediestudiers bok ”Migrationen i
medierna” (Truedson, 2016) som tillförde ny forskning och lät åtta journalister och debattörer reflektera
i essäform över goda och dåliga inslag i migrationsrapporteringen 2006-2016. Bokens problematisering
av ämnet diskuterades på seminarier i Stockholm och
i Almedalen och fördes vidare på en del ledarsidor. Så
här motiverade exempelvis Erik Helmerson i Dagens
Nyheter att det ibland kan vara nödvändigt att ha en
särskild måttstock för frågor som rör invandring och
etnicitet:
Absolut konsekvensneutralitet är omöjlig och inte önskvärd om vi inte vill ha ett iskallt, cyniskt skvallersamhälle. Men jag tror att medierna som kollektiv måste bli mer
transparenta. Vi bör i möjligaste mån undvika att ta särskilda hänsyn, och när vi gör det måste vi öppet och rakt
förklara varför.
Helmerson, 2016

”Ett brutalt långfinger riktat mot makten”

Sedan kom överraskande valvinster slag i slag för Brexit och Donald Trump. Mediedebatten handlade därefter mindre om invandringsjournalistiken och mer om
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mediernas misslyckande med att beskriva folkliga opinioner och om den mediemisstro som utvecklats i detta
sammanhang.
”Sällan har vi skådat ett så brutalt långfinger riktat
mot makten i USA och sällan har vi sett journalistiken så avklädd – både där och här.” Så lät ingressen till
radioprogrammet Medierna i P1 den 12 november 2016,
tre dagar efter att Donald Trump utropats till segrare. I
inslaget resoneras om ”a white backlash”; en reaktion
från en vit medelklass som känner sig trängd i ett alltmer främmande USA och bland annat reagerar genom
att rösta på Trump. En reaktion som medierna inte riktigt sett, inte riktigt förstått och heller inte rapporterat
på djupet om. Reportern introducerar en fråga till Sveriges Televisions USA-bevakare Erika Bjerström:
… visst har man läst om Trumps väljare i svenska medier.
Men ofta är det bilden av globaliseringens förlorare som
målas upp – vita arga män som förlorat jobbet på stålfabriken.
– Finns det en risk att när vi som journalister ska beskriva väljare som inte är som oss, så att säga, att man har
närmare att måla karikatyrer av dem?

Erika Bjerström svarar:
– Men när du kallar den arga stålarbetaren för en karikatyr då tycker jag att du blir en del av problemet, om jag
ska vara ärlig. Då blir du en del av den här liberala eliten.
Därför att det är just för att man har betraktat dem som
karikatyrer som man inte riktigt har tagit dem på allvar.
(Medierna, 2016.)
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Konkreta åtgärder mot misstron

Debatten var yrvaken i början och spände över ett brett
fält men fick också konkreta inslag. En tråd handlade
om riksjournalistikens koncentration till makt- och
befolkningstäta storstäder och vilka konsekvenser detta kan få för verklighetsbilden och för dem som lever
utanför metropolerna vad gäller relevans och medieförtroende. Ett konkret inslag blev att Dagens Nyheter etablerade ett riksnät av frilanskorrespondenter
på ett 20-tal orter runtom i landet efter förlaga från
Washington Posts Talent Network (DN, 2017). En
annan tråd handlade om svårigheterna – särskilt på
nätet – att skilja på ledare, debattartiklar, kolumner,
analyser och faktaartiklar. Detta gav konkreta resultat i form av tydligare märkta artiklar/inslag i åtskilliga nyhetsmedier på nätet. En tredje tråd poängterade
fake news, faktagranskning och källkritik. Den har
konkret lett till högklassig förklarande och grävande
journalistik samt till åtskilliga satsningar från myndigheter, organisationer och medier att utveckla olika utbildningsinsatser. Tidningen Bamse och Metros
projekt Viralgranskaren tillhör de som utmärkt sig,
den senare med ett rikt utbud på nyinrättade Källkritikens dag den 13 mars med öppna seminarier på nätet
och i Kulturhuset i Stockholm. En fjärde handlar om
filterbubblornas teori och praktik. Konkret har olika
verktyg skapats för att punktera bubblor, exempelvis
filterbubblan.se, och uppmaningar om vyvidningar
har publicerats, som här av Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karén:
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Läs andra sidan. Det finns inget bättre sätt att vidga sina
vyer än att läsa nyhetskällor vars opinionsmaterial eller
politiska profil du inte sympatiserar med. (…) Interagera med människor som inte tycker som du. Blockera inte
personer på Facebook bara för att du inte delar deras
åsikter – diskutera med dem i stället. Försök förstå deras
perspektiv och argument.
Karén, 2016

Självkritiska resonemang har förekommit, men har
inte präglat diskussionen (se också Edvard Linds kapitel). På en debatt inom Publicistklubben i Stockholm med rubriken ”Misstron mot medierna – har
vi oss själva att skylla?” svarade de tre journalisterna
i panelen nej medan de två icke-journalisterna svarade övervägande ja (Publicistklubben, 2017). Däremot har flera publicister betonat vikten av att inte
demonisera kritiker som inte känner igen sig i mediernas rapportering och att använda en annan ton till
dem än till den hårda kärna som sprider hot och hat
i desinformationskampanjer mot traditionella medier. Correns publisher Anna Lindberg menar att det är
nödvändigt för medierna att inte falla in i populisternas aggressiva, svepande och generaliserande retorik.
Om journalistiken ska klara av att vara en motvikt till
populismen måste den präglas av det motsatta: respekt,
inkludering, konkreta fakta och exempel. Det är en viktig
utmaning för oss i medieföretagen att arbeta vidare med
journalistiska principer, men också med en attityd som
präglas av respekt för dem vi skriver om och för.
Lindberg, 2017
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Jan Helin, SVT, formulerade en liknande ståndpunkt
på den tidigare nämnda PK-debatten: ”When they go
low, we go sakligt”.
Debatt I, bevakningen av invandringen

Frågan är om det är görligt för medierna att ta med sig
denna sakliga och öppna attityd till en ny diskussion om
de senaste tio årens bevakning av invandringen. Mediernas företrädare anser kanske att de tröskat denna fråga utan och innan och att intet finns att tillägga, men
det förefaller å andra sidan inte vara en allmänt delad
åsikt bland mediernas läsare, lyssnare och tittare. Enligt
SOM-institutets årsrapporter har andelen som anser
att medierna ”inte berättar sanningen” om invandringen legat mellan 50 och 60 procent från 2011 till 2015.1
Om dessa andelar stämmer så är misstron mycket mer
utbredd än enbart inom gruppen SD-anhängare, som i
opinionsmätningar från Statistiska centralbyrån under
samma år legat mellan sex och femton procent.2 Denna
rapportering, och åsikterna om den, bör därför vara särskilt viktig för medierna att diskutera med sin publik.
Några förslag: Gör en genomgång av de viktigaste delarna i er rapportering. Går den att läsa på ett annat sätt
än ni avsett om glasögonen är slipade på ett annat sätt
än era? Har ni använt en särskild måttstock i frågor som
1

2

Andel som anser att påståendet ”Svenska medier berättar inte sanningen
om samhällsproblem förknippade med invandring” är helt eller delvis
riktigt i SOM-rapporterna gällande 2013 (innefattar även uppgift om andel för 2011), 2014 och 2015. Rapporterna finns att läsa på http://som.
gu.se/publicerat/Böcker
http://www.statistikdatabasen.scb.se. I valet 2014 fick SD 12.9 procent av
rösterna.
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gäller invandring och etnicitet? Är det som Björn Häger
skriver befogat att göra en särskild bedömning på detta
område (Häger, 2016, s. 34)? Är det som Erik Helmerson
föreslår i så fall angeläget att ”öppet och rakt” förklara varför särskilda hänsyn tas när så sker (Helmerson,
2016)? Hur nyfikna är ni på vad era användare anser?
Debatt II, den agendasättande journalistiken

En närliggande debatt som också kan vara klargörande för den misstrogna delen av publiken handlar om
så kallad agendasättande journalistik. Begreppet har
hittills uttryckt mediers ambition att publicera granskningar och debattinlägg som syftar till att få ett stort
genomslag i samhället, såväl i riksdagens arbete som
i snackisar på sociala medier. En ambition som historiskt ingår i journalistikens DNA och som hyllats i
samband med Watergate och smädats i samband med
spekulativa övertramp. Dagordningsteorin (på engelska agenda setting) är sedan 1970-talet en av medieforskningens mest studerade teorier (Strömbäck, 2014;
Shehata, 2015) och samspelet i olika situationer mellan
politiker, medier och medborgare är flitigt kartlagt.
Förutsättningar, funktioner och inte minst begränsningar för mediernas inflytande är analyserade.
Under senare år har flera nyhetsorganisationer bokstavligen inlemmat begreppet agendasättande journalistik i sina policydokument. Ur Dagens Nyheters
publicistiska målsättning:
Varje dag ska Dagens Nyheter sätta agendan för det politiska, offentliga och kulturella samtalet. DN ska inte bara
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spegla och vara ett forum för samtidsdebatten, utan även
driva den på ett tydligt sätt.
Dagens Nyheter, 2017

Peter Wolodarski förklarade när han utsetts till chefredaktör våren 2013 att tidningen ska satsa mer på ”agendasättande journalistik som får oss att både tänka och
känna” och exemplifierade med ”serien om tiggeri, Jonas Hassen Khemiris brev till Beatrice Ask och våra artiklar om såväl gömda flyktingar som Tobias Billström”
vilka rönt ”ett väldigt gensvar” (Dagens Nyheter, 2013).
I takt med den politiska polariseringen i synen på
mediernas innehåll har bland annat DN kritiserats för
att överge sina traditionella ideal om oberoende och
sanningssökande journalistik på nyhetsplats; kritiker jämställer agendasättande journalistik med kampanjjournalistik (Popova, 2016; se även Werner, 2016).
Detta trots att Peter Wolodarski hänvisat till en ökad
öppenhet om hur redaktionen arbetar.
Vi vill … vara mer öppna om grunden för vår journalistik: hur mycket resurser vi lägger på att säkerställa att
publiceringarna är korrekta, att vi hela tiden söker förstahandskällor, strävar efter konsekvensneutralitet och
har en ambitiös utrikesrapportering, med skribenter och
fotografer på plats vid viktiga världshändelser.
Just nu engagerar flyktinginvandringen flest svenskar.
Journalistiskt måste ämnet skildras med vad den tyska tidskriften Der Spiegels chefredaktör kallat för ”kritisk empati”, det vill säga både hjärna och hjärta. Frågans hela komplexitet behöver belysas, alltifrån möjligheter till problem.
Wolodarski, 2016
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Agendasättande journalistik i teori och praktik – i
går, i dag, i morgon – är värd en rejäl genomlysning,
varför inte börja under en eftermiddag på Kulturhuset i Stockholm? Samla en panel med chefredaktörer,
medieforskare, mediekritiker och mediekonsumenter. Sänd det på nätet. Se seminariet som en möjlighet
att komma förbi den polariserade och ofta retoriska
mediemisstron och dryfta skälen till olika reella redaktionella överväganden.
”Amerikanerna har all anledning
att misstro oss”

Strax efter att valutgången stod klar, klockan 01.22 på
natten den 9 november 2016, skrev The New Yorkers
korrespondent i Washington, Ryan Lizza, på tidningens live blogg:
A few thoughts on the unthinkable (…)
The press, myself included, was spectacularly wrong
about this election. Americans have good reasons to
mistrust us, especially when it comes to predicting
electoral outcomes, which frankly took up far too much
of our attention.
Lizza, 2016

Den självkritiska mediedebatten i USA startade direkt
efter att valresultatet stod klart. I början i chock och
förnekelse – det var undersökningsföretagens fel – men
efterhand med eftersinnande och självständiga analyser,
till exempel av behovet att bevaka USA bortom storstäderna. Men inte som upptäcktsresande på expedition
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i främmande land utan inifrån, med reportrar som är
hemmastadda och kan förmedla och förklara vad som
sker. Att återge dessa förslag och analyser skulle kräva
en egen bok, här väljer jag några nedslag som jag tror
kan vara av intresse i det svenska sammanhanget.
Den rannsakande och reflekterande fasen dämpades
när president Trump och hans medhjälpare gick till
verbal frontalattack mot åtskilliga namngivna nyhetsorganisationer och akuta frågor uppstod; hur ska vi förhålla oss till angreppen, är vi ett ”oppositionsparti”?,
vad krävs för att kalla en president för en lögnare? Denna försvarsfas övergick så småningom i en mera långsiktigt planerande fas med rätade ryggar och ny svikt
i stegen. Nu föreföll det som om framtiden var enklare och tydligare, adjö till den forna osäkerheten om
mediernas roll och kvalitet i klickträsket, nu har vi har
en uppgift, back to the journalistic roots, bevaka vad
administrationen säger – och vad den gör!
Prenumeranter strömmar till varje gång Trump twittrar, berättade en glad chefredaktör på New York Times
och donationer flyter in till olika projekt för att utveckla kvalitetsjournalistik, medieförtroende och tekniska verktyg mot fake news och filterbubblor. Inom det
närmsta året kommer ett antal samarbetsprojekt mellan traditionella medieföretag, färska entreprenörer,
branschorganisationer, universitet och välgörenhetsfonder att börja rapportera och leverera resultat.
Förmedla redaktörens frågor till läsaren

Tom Rosenstiel i Washington DC har sysslat större delen av sitt yrkesliv med mediernas funktion, kvalitet och
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förtroende. Han arbetade under tolv år med medierna
som sitt bevakningsområde på Los Angeles Times. I slutet av 1990-talet grundade han och kollegan Bill Kovach
föreningen Committee of Concerned Journalists för att
undersöka, stärka och sprida journalistikens normer.
Arbetet mynnade bland annat ut i boken ”Elements of
Journalism” som fått stor betydelse även utanför USA
för såväl praktiker som teoretiker inom journalistiken
(Kovach & Rosenstiel, 2001; uppdaterad upplaga 2007).
I boken slås fast att det som skiljer journalistik från
underhållning, propaganda, skönlitteratur och konst är
kravet att belägga händelser och fakta; the essence of
journalism is a discipline of verification.
Nätet har förändrat journalistikens ställning och
journalistens roll. Nu menar Rosenstiel att verifikationen måste flytta ut på nätet och ske i fullt dagsljus, det
är så förtroende kan skapas (Rosenstiel, 2016). Han
pekar på David Fahrenthold på Washington Post som
ett föredöme. Fahrenthold undersökte under 2016 vart
Donald Trumps välgörenhetsdonationer gick och fann
med bistånd av läsarna steg för steg att de bland annat
bestod av ett porträtt i olja av Donald Trump på en
av hans egna golfklubbar. Fahrenthold belönades 2017
med ett Pulitzer-pris för sin insats. Medieforskaren Jay
Rosen förklarar varför Fahrenthold är ett föredöme:
Fahrenthold förklarar vad han gör medan han gör det.
Han låter den slutlige läsaren av hans projekt förstå hur
oerhört noggrant han byggt upp berättelsen. Han låter
de som kan ha kunskap hjälpa honom. Läsare som följer
honom kan se hur mycket möda som läggs ner på varje
artikel, vilket betyder att de troligen har lättare att ha till204 | Torbjörn von Krogh

tro till den. (Och att misstro Trumps attacker mot den…
Förstår ni hur det hänger ihop?)
Rosen, 2017

Rosenstiel utvecklar Fahrentholds princip ytterligare
genom att konkretisera en arbetsledares frågor till en
reporter som just lämnat in en artikel. ”Vad är nytt i
den här historien? Vilka bevis finns? Vilka är källorna?
Hur säkra är de? Vad är det vi fortfarande inte vet?”
(Rosenstiel, 2016). Varför är dessa pedagogiska kontrollfrågor från redaktören enbart interna, undrar Rosenstiel. Vad skulle hända om de blev offentliga, kanske som länkar i en ruta intill artikeln ifråga? Skulle
inte en skeptisk publik vara intresserad av de frågor
och de svar som ingår i den redaktionella kvalitetsprocessen? Jämfört med den märkning av artiklar/inslag
som införts i Sverige under 2016/2017 är Rosenstiels
förslag mera långtgående och dessutom skräddarsydda för varje enskild artikel/inslag.
Rosenstiel pekar på två positiva effekter av en sådan
ökad transparens. För det första tvingar det reportrarna
att ha tydliga belägg för sina artiklar/inslag, ribban höjs.
Tveksamheter blir mera synliga och därmed nödvändiga
att åtgärda eller förklara. För det andra ger det läsare/
tittare bättre möjligheter att bedöma det redaktionella
innehållet. Undervisningen i mediekompetens flyttar
från klassrummet ut till de artiklar/inslag vi tar del av.
Från privata bekymmer till samhällsproblem

Den nyss nämnde medieforskaren och utbildaren Jay
Rosen i New York har liksom Tom Rosenstiel ägnat
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många år åt att granska journalistikens nytta och trovärdighet, bland annat som förespråkare för public
eller civic journalism. I ett långt inlägg på sin blogg
pressthink.org resonerar han kring nödvändigheten av
att journalister lär sig att bättre lyssna till människor
om förtroendet för medierna ska kunna återställas.
Journalister måste lyssna till människornas bekymmer
och lokalisera de skärningspunkter där dessa bekymmer har anknytning till samhällsproblem. Journalisterna
måste bli bättre på detta än vad det trasiga politiska systemet är. Därifrån kan förtroendet byggas upp på nytt.
Rosen, 2016

Rosen hämtar begreppen bekymmer (troubles) och
samhällsproblem (issues) från sociologen C. Wright
Mills. Han skiljde mellan bekymmer, som berör
en person i sin närmaste omgivning, och samhällsproblem som uppstår när allmänna värden hotas.
Det politiska systemet fungerar dåligt om det som
bekymrar människor inte tas upp av systemet och
formuleras som problem som ska lösas, likaväl som
det är illa om de samhällsproblem som diskuteras
inom systemet inte bottnar i människornas egna
erfarenheter.
Rosen tar filmen om tidningen Boston Globes grävgrupp Spotlight som exempel.
Tusentals invånare var personligen bekymrade över övergreppen mot barn inom den katolska kyrkan. Men deras
privata lidande var inte ett offentligt samhällsproblem
förrän Boston Globe gjorde det till ett sådant problem –
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genom att lyssna på deras berättelser, pussla ihop bitarna
och sedan ställa makthavarna till ansvar.
Ibid.

Rosen föreslår inte att alla redaktioner ska inrätta
Spotlight-grupper. Men han menar att redaktionernas
lyssnarposter kan omplaceras och att deras lyssnande
kan utvecklas.
5 april 2017 annonserade eBay-grundaren Pierre
Omidyar att han och hans hustru beslutat satsa 100 miljoner dollar för att under flera år stödja samhällsviktig
journalistik och nya medieformer. Ett sådant projekt,
som stöds av deras Democracy Fund i samarbete med
New York University, handlar både om medieförtroende och om en affärsmodell byggd på förtroende. Jay
Rosen är engagerad i projektet som går ut på att pröva
en holländsk mediemodell i USA med start 2018.
Utvecklingen i Holland är intressant. Här finns
erfarenheter av djup mediemisstro efter en specifik
händelse, mordet på den populistiske politikern Pim
Fortuyn 2002. Händelsen ingår i underlaget för en
avhandling om de holländska mediernas ansvarighet (media accountability) åren 1987-2007 (de Haan,
2011). Efter mordet anklagades ledande medier för
att demonisera Fortuyn och hans politik och därmed bidra till det hatiska klimat som sades vara en
bakgrund till mordet. ”Genom att ställa sig på den
socio-politiska elitens sida beskylldes public servicemedierna för att blunda för samhällsproblem, särskilt
vad gäller invandring”, skriver avhandlingsförfattaren
(ibid., s. 131). Chefredaktörer erkände offentligt att de
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inte varit medvetna om det växande missnöjet inom en
femtedel av befolkningen, en självkritisk skrift publicerades och nya bevakningsområden inrättades inne i
utsatta bostadsområden. Reportrar uppmuntrades att
komplettera intervjuade ämnesexperter med ”erfarenhetsexperter” i sina artiklar/inslag; att knyta ihop ”nyheter om staten med gatan” och minska andelen institutionella nyheter (ibid., s. 144). Det holländska public
service-bolaget NOS satsade på att kliva ner från ”sitt
elfenbenstorn”, förstärka publikkontakterna, införa
en avdelning för rättelser och utse en ombudsman för
lyssnare och tittare (ibid., s. 197). Här finns erfarenheter från en turbulent period som kan vara av värde i
dagens Sverige.
Utvecklingen av medieförtroendet i Holland sedan
dess har inte varit spikrak, men ett antal initiativ har
väckt internationellt intresse. Det senaste gäller en
medlemsfinansierad nyhetssajt vid namn De Correspondent – som alltså ska introduceras i USA med stöd
av Pierre Omidyar och andra. Jay Rosen förklarar sitt
stöd för projektet genom att ställa frågan – vad händer
om förtroendet ställs i centrum i stället för ekonomi
och räckvidd:
Vad händer om nyhetsorganisationer skulle optimera
varje del av sin verksamhet för att vinna förtroende? Inte
för att vinna trafik, hastighet, vinst, rubriker eller priser –
utan förtroende. Hur skulle det kunna se ut?
Mitt svar: Det skulle till stor del se ut som De Correspondent.
Rosen, 2017
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De Correspondent startade 2013 efter att ha samlat in
motsvarande 12 miljoner kronor via crowdsourcing på
nätet. Det är en nyhetssajt som våren 2017 har mer än
50 000 betalande medlemmar. Jay Rosen ger fyra skäl
till varför han tycker att upplägget gynnar förtroendet
(ibid.):
För det första har sajten inga annonser. De Correspondent behöver inte bekymra sig om att samla ihop
målgrupper som är attraktiva för annonsörer, behöver
inte jaga klick och kan koncentrera sig på läsarnas nyfikenhet och behov av information.
För det andra har sajten till dels ställt sig utanför
den ständiga jakten på egna vinklar på dagens stora
nyheter. En slogan är ”Inte vädret, men klimatet”; med
det avses att det underliggande mönstret är viktigare
än de dagliga mindre händelserna.
För det tredje har reportrarna stort inflytande över
vilka bevakningsområden de väljer och själva utformar. De uppmuntras att välja ämnen som de är passionerat nyfikna på och att sedan öppet redovisa sina
slutsatser för läsarna, slutsatserna måste dock noga
underbyggas med fakta.
För det fjärde krävs av reportrarna att de har täta
kontakter med läsarna. Det sker genom att varje reporter skickar ut veckobrev med rapporter om pågående projekt och med efterlysningar av läsarinput om
olika sakfrågor; 100 läkare bland läsarna vet mer än
en hälsoreporter är en annan slogan. Den arbetsmetod
som David Fahrenthold på Washington Post på eget
initiativ utvecklade när han kartlade Trumps donationer är rutin på De Correspondent. Reportrarna fungerar dessutom som konversationsledare i diskussionsDu kan aldrig ana vad receptet mot mediemisstro innehåller … | 209

trådarna på sajten, läsarnas inlägg benämns bidrag
och inte kommentarer.
Jay Rosen understryker att de olika delarna förstärker varandra. Mindre daglig nyhetsjakt och avsaknad av annonsörer ger reportrarna större frihet.
Kreativ frihet skapar en attraktiv arbetsplats. Talangfulla reportrar som interagerar med läsarna förbättrar journalistiken och ökar läsarnas förtroende
för reportrarna, vilket i sin tur ökar läsarnas vilja att
dela materialet i sociala medier och att förnya medlemskapet. ”Det är så här du maximerar förtroendet
– och åstadkommer kvalitetsjournalistik – med hjälp
av genuint läsarengagemang” sammanfattar Rosen
(ibid.).
Receptet till sist

Det finns inget Recept med stort R mot mediemisstro.
Men översikten i detta kapitel visar förhoppningsvis
att det finns gemensamma ingredienser i flera olika recept och att skilda aktörer har tillgång till olika råvaror och kryddor.
Det politiska systemet kan se över möjligheter att
reducera den polariserande politiska kulturen, stärka
skyddet för hotade journalister, satsa på utbildning på
bred front i medie- och informationskompetens och
inte motarbeta kvalitetsmedier.
Forskningen kan studera fientliga medier-effekter
i olika svenska miljöer, analysera de senaste tio årens
migrationsbevakning och granska olika strategier för
att kommunicera med misstrogna medieanvändare,
lärdomar finns bland annat gällande klimatskepti210 | Torbjörn von Krogh

ker och vaccinationsförnekare (Belluz, 2017; Cook &
Lewandowsky, 2012).
Medierna kan göra mycket. Förutom det som redan
nämnts exempelvis att bredda sammansättningen på
redaktionerna, ge utrymme för reflektion i anslutning
till arbetet, diskutera vilka nya bevakningsområden
och arbetsmetoder som krävs för att möta dagens samhällsproblem, lära av tidningen Södra Sidans tioåriga
verksamhet i Botkyrka, Salem och Huddinge3, göra
journalistik även om lösningar. Satsa på god journalistik och vara nyfikna.
Medborgarna, vi alla, kan försöka att utmana våra
gränser, spräcka våra bubblor, leta efter nyanser, ta ansvar för våra handlingar – även på nätet. Samt kräva
och stödja god journalistik.
Sista ordet går till danah boyd, data- och ungdomsforskare i Boston och New York, som oroas av en växande tilltro till att bolag som Facebook och Google
kan lösa de sociala problemen med fake news och
filterbubblor. Teknik kan inte lösa de underliggande
sociala klyftorna i USA anser hon. Hennes recept:
”Vi måste utveckla sociala, tekniska, ekonomiska och politiska strukturer som gör det möjligt för
människor att förstå, uppskatta och överbrygga olika
ståndpunkter” (boyd, 2017).

3

”Södra Sidan är en annorlunda lokaltidning för 127-området, Botkyrka,
Salem och Huddinge. Vi vänder på perspektiven, släpper fram fler röster och letar konstruktiva lösningar – tillsammans med läsarna”; https://
www.facebook.com/lokaltidningensodrasidan/ Se även boken ”Utanför
nyhetsmallen” av Petter Beckman, Sim(o), 2011
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Misstron mot medier
Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala
medier och misstro mot medier används som politiskt vapen.
Anklagelser om mörkande, lögner och drevande haglar. I den
här boken undersöks förtroendet för medierna i detalj.
När man tittar närmare på forskningen visar det sig att
förtroendet för medier inte sjunkit påtagligt de senaste åren.
Men ändå finns misstron i siffrorna – och den är politiskt
laddad. En unik studie visar att förtroendet är särskilt lågt för
bevakningen av invandringsfrågan. Förtroendet för medier är
lägre bland sympatisörer till allianspartierna än de rödgröna och
lägst är det hos Sverigedemokraternas väljare. Och just hos
SD-sympatisörerna sjönk det dessutom under de senaste årens
migrationspräglade debatt.
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