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SAMMANFATTNING
I Nyhetsvärderaren Valspecial fick forskare hjälp av över 2 400 gymnasieelever
och 1 000 högstadieelever att undersöka vilka politiska nyheter som förekom i
elevernas nyhetsflöden inför valet 2018. Eleverna granskade även hur trovärdiga
nyheterna var, utifrån en vetenskaplig metod för källkritik.
Det antas ofta att unga inte tycker att nyheter från traditionella medier som
tidningar, radio och tv är trovärdiga. På samma vis antas det att ungdomar i första
hand får sin information från sociala medier. Tvärt emot dessa antaganden visar
resultaten från Nyhetsvärderaren Valspecial att svenska gymnasieelever (16–19 år)
främst går till webbplatser från traditionella medier när de ombeds ta fram politiska nyheter i sina egna digitala flöden. Eleverna anser också att trovärdigheten
hos dessa nyheter är större än hos nyheter i sociala medier eller hos nyhetsförmedlare som bara finns online.
Aftonbladet var den vanligaste källan för ungdomarnas politiska nyheter,
medan SVT:s nyheter ansågs vara mest trovärdiga.
Överlag bedömde eleverna att de politiska nyheterna hade hög eller ganska
hög trovärdighet. En mindre del av nyheterna hade låg trovärdighet.
Ett varmt tack till alla elever och lärare som var med och bidrog i Nyhetsvärderaren Valspecial. Utan er hade denna studie varit omöjligt att genomföra!
Thomas Nygren, forskare vid Uppsala universitet
Göran Svensson, forskare vid Uppsala universitet
Fredrik Brounéus, projektledare, Vetenskap & Allmänhet
Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap & A
 llmänhet,
Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden.
Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.
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BAKGRUND
Forskning om nyheter i digitala medier tyder på
att traditionella nyhetsförmedlare såsom morgontidningar och framförallt kvällstidningar fortfarande har en stark ställning i Sverige. Det finns
dock en stor skillnad mellan olika åldersgrupper,
där unga använder allt mer sociala medier för att ta
del av information (Statens medieråd, 2017). Enligt
forskning om nyhetsspridning via sociala medier
är det främst sensationella nyheter som delas. Nyheter som ligger nära i tid och rum delas mycket
mer än nyheter från främmande länder och andra
kulturer. Vanligtvis är de mest delade nyheterna
mycket förenklade (Wadbring & Ödmark, 2014).
I en digital värld kan information utformas, omformas och spridas på nya sätt (Shen et al., 2019;
Silverman, 2015). Internationell forskning har visat
att nya medier och modern journalistik på olika
sätt kan underlätta spridningen av överdrifter och
lögner. Detta medför nya krav på både läsarna och
samhället (Silverman, 2015; Wineburg & McGrew,
2019). Forskningen har också visat att det kan vara

svårt för människor att ompröva sina övertygelser
oavsett utbildningsnivå (Flynn, Nyhan, & Reifler,
2017). Men det finns också positiva motrörelser.
Till exempel har forskare sett att amerikaner inför presidentvalet 2016 inte delade så många falska nyheter som man tidigare trott (Guess, Nagler,
& Tucker, 2019). Idag finns många initiativ inom
politik, teknik, psykologi och utbildning för att
motverka spridningen av propaganda och desinformation (EU, 2018).
I massexperimentet Nyhetsvärderaren (2017)
undersökte vi tillsammans med svenska lärare och
elever vilka nyheter som rörde sig i elevernas nyhetsflöden, och hur trovärdiga eleverna tyckte att
dessa var. I Valspecial ville vi ta en närmare titt på
politiska nyheter inför valet 2018. Vilka valfrågor
syns mest? Hur trovärdiga är nyheterna, och varifrån kommer de? För att försöka besvara dessa
frågor vände vi oss återigen till Sveriges lärare och
elever.

METODER FÖR ATT AVGÖRA TROVÄRDIGHET
Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker
med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att tolka nyheter på ett bra sätt.
Alla tycks kunna luras av vinklade och falska nyheter – oavsett om man går i åttan eller är professor (McGrew, et al., 2018; Nygren & Guath, 2019;

Wineburg & McGrew, 2019). Det bästa sättet att
avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa
vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter
på samma sätt som professionella nyhetsgranskare.
Det är främst tre frågor som är viktiga att tänka
på när man värderar nyheters trovärdighet:
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1.
2.
3.

Att avgöra trovärdigheten på en nyhet kan verka
enkelt, men det krävs fokus och erfarenhet för att
ingående granska en nyhet. Man behöver dessutom
ha viljan och förmågan att lämna den sida man är
på, för att aktivt söka reda på annan information.
I den digitala världen är detta särskilt svårt eftersom online-medier stimulerar en snabb och ytlig
informationshantering, genom dramatiska rubriker, korta texter, och vinklade träfflistor baserade
på sidornas popularitet och användarens nätvanor.

Vem är avsändaren och vilka avsikter har hen?
Vilka bevis finns för olika påståenden i nyheten?
Vad säger andra oberoende källor om samma
nyhet? (Wineburg & McGrew, 2019)

Den senaste forskningen visar att professionella nyhetsgranskare
➜➜ utnyttjar nätets resurser för att avgöra hur
trovärdig avsändaren är. Här kan sökmotorer
(som Google) och uppslagsverk (som Wikipedia)
användas för att ta reda om de som står bakom
informationen har grumliga avsikter.
➜➜ tittar på vilka bevis som används för olika
påståenden i nyheten. Är det exempelvis
forskningsresultat, statistik från myndigheter
eller personliga berättelser?
➜➜ söker reda på hur nyheten framställs i andra
oberoende källor. Det räcker alltså inte att läsa
nyheten noggrant eller att klicka sig vidare på
samma sajt. För att avgöra trovärdigheten måste
man lämna sidan och leta information på andra
webbplatser.
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SÅ GICK
EXPERIMENTET TILL
För att besvara våra forskningsfrågor tog vi hjälp
av gymnasieelever för att samla in politiska nyheter
från deras nyhetsflöden. Eleverna tränade samtidigt
på att granska nyheter på ett vetenskapligt sätt. Experimentet genomfördes på samma sätt som i Nyhetsvärderaren 2017, men i Valspecial bad vi även
eleverna att ange vilka tre valfrågor de tyckte var
viktigast innan de granskade de politiska nyheterna.
I granskningen fick de även ange vilken valfråga nyheten handlade om.
Eftersom det var viktigt att alla lärare och elever
utförde experimentet på samma sätt fick lärarna en
detaljerad handledning, en bildpresentation och det
digitala verktyget Nyhetsvärderaren (ett webbformulär) som eleverna sedan använde för att granska
nyheterna. Det var också viktigt att alla klasser genomförde experimentet under samma tidsperiod.
Vi beslöt därför att det skulle utföras under veckan före valet (v.36). Läraren fick själv bestämma en
lämplig dag.
Verktyget bygger på de vetenskapliga principerna för nyhetsgranskning (Wineburg & McGrew,
2019). Eleverna bedömde trovärdigheten hos nyheterna genom att granska: (1) nyhetskällan, (2) vilka
bevis som används i nyheten och (3) vad andra källor säger om samma nyhet (Bild 1).
Eleverna arbetade i grupper om tre för att bedöma hur trovärdig nyheten var på en skala från 1
till 10 och kort motivera detta (Bild 2). Verktyget

BILD 1: Formuläret som eleverna använde för att ange
nyheternas trovärdighet med avseende på källa, bevis och
jämförelse med andra sidor på nätet.

uppmuntrade eleverna att läsa ”på bredden” för att
avgöra trovärdigheten – alltså att lämna nyhetens

9

NYHETSVÄRDERAREN VALSPECIAL

webbplats för att leta information på andra ställen.
Verktyget samlade även in nyheterna som eleverna
granskade till en databas, så att elever, lärare och
forskare kunde se vilka nyheter som rör sig i deras
flöden och göra jämförelser. Alla uppgifter samlades
in anonymt och det går därför inte att spåra en nyhetsgranskning tillbaka till eleverna som skickade
in den.
Experimentet genomfördes i sex steg:
1.

Läraren visade en bildpresentation och gick
igenom experimentet med eleverna.

2.

Alla elever fyllde i en anonym enkät om
digitala nyheter och vilka valfrågor som de var
intresserade av.

3.

Varje elev tittade i de digitala kanaler som
hen vanligtvis använder (Facebook, Twitter,
Snapchat, Instagram, bloggar, nyhetssidor,
m.m.) och tog fram den senaste politiska
nyheten.

4.

Eleverna arbetade tre och tre med att
granska sina politiska nyheter med verktyget
Nyhetsvärderaren. Grupparbete är bra både
för forskningen och lärandet. Samtalet kring
nyheterna bidrar till att man kommer fram till en
gemensam slutsats. Forskare har också visat att
det kan göra att man bättre förstår och kommer
ihåg uppgifter (Chen, et al., 2018). Grupperna
fick 30–40 minuter för att gemensamt granska
gruppens nyheter. Eleverna fick själva välja om
de ville att deras granskningar skulle användas i
forskningen eller ej.

BILD 2: Efter att ha bedömt nyhetens källa och
bevisföring, samt jämfört den med andra sidor på nätet,
gav eleverna nyheten ett helhetsbetyg.

5.

Läraren ledde en gemensam genomgång i
klassen, där varje grupp presenterade nyheter
som de hade granskat.

6.

Både lärare och elever fyllde i en enkät om hur
det var att vara med i experimentet.
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RESULTAT
Fler än 2 400 gymnasieelever och 1 000 högstadieelever från skolor runtom i Sverige deltog i Nyhetsvärderaren Valspecial. Tillsammans granskade
gymnasieungdomarna 1 736 nyheter om valet som

de hittade i sina egna digitala informationsflöden.
Eleverna på högstadiet granskade 335 nyheter. Nedanstående analys är baserad på nyheterna som gymnasieungdomarna rapporterade in.1

HÄR HITTADE ELEVERNA SINA POLITISKA NYHETER
Eleverna rapporterade både vilka källor som de
hade för sina nyheter, och om de använde sig av
sociala medier för att komma till källorna. Källan i
det här sammanhanget är aktören som har skapat

nyheten, till exempel Aftonbladet. De vanligaste
källorna till elevernas politiska nyheter var etablerade nyhetsföretag, till exempel Aftonbladet och
SVT (Tabell 1).

TABELL 1: Elevernas mest använda källor för att hitta politiska nyheter.
POSITION

KÄLLA

TYP AV NYHETSFÖRMEDLARE

ANTAL NYHETER

1

Aftonbladet

Kvällstidning

514

2

Expressen

Kvällstidning

305

3

SVT

Public service TV

119

4

Dagens Nyheter

Morgontidning

82

5

Nyheter24

Nätnyheter

62

Totalt

1

1 082

Anledningen till att endast gymnasieelevers resultat finns med i rapporten är att forskning av det här slaget i regel samlar in målsmans godkännande då material från personer under 15 år ska analyseras. Eftersom vi ville att så många som möjligt skulle få öva på digital källkritik bjöd vi in högstadieelever att vara med
i experimentet, men utan att analysera deras resultat utöver en översiktlig jämförelse med gymnasieeleverna. Jämförelsen visar att det överlag var väldigt små
skillnader mellan högstadieelevernas och gymnasieelevernas resultat. Rapporten ger därför ändå en bild av hur det ser ut för svenska tonåringar som helhet.
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De sociala medierna är ganska vanliga som förmedlare, men inte som källor, för elevernas nyheter.
Eleverna hittade 689 av 1 736 nyheter i sina sociala
medier. Facebook och Instagram var de mest framträdande sociala medierna (Tabell 2), men de nyheter som förmedlades i sociala medier hade ofta
etablerade medier som källa (Tabell 3).

Resultatet i Valspecial visar att de nya medierna (Facebook, Twitter, m.fl.) ofta fungerar som
förmedlare till mer traditionella nyhetsmedier (Aftonbladet, Expressen, SVT, m.fl.) – se Tabell 3.

TABELL 2: Elevernas mest använda sociala medier för att hitta politiska nyheter.
POSITION

SOCIAL MEDIA

ANTAL NYHETER

1

Facebook

430

2

Instagram

168

3

Twitter

59

4

Youtube

29

5

Snapchat

3

Totalt

689

TABELL 3: De åtta vanligaste nyhetskällorna och antalet nyheter förmedlade via sociala medier.

POSITION

KÄLLOR

TYP AV
NYHETSMEDIA

ANTAL NYHETER
TOTALT

HITTADE VIA SOCIALA MEDIER
Facebook

Instagram

Twitter

1

Aftonbladet

Kvällstidning

514

80

7

9

2

Expressen

Kvällstidning

305

74

6

10

3

SVT

Public service TV

119

15

8

5

4

Dagens Nyheter

Morgontidning

82

6

8

3

5

Nyheter24

Nätnyheter

62

32

2

1

6

Metro

Gratistidning

24

3

3

0

7

Svenska Dagbladet

Morgontidning

19

3

3

3

8

Nyheter idag

Nätnyheter

16

5

0

2

1 141

218

36

33

Summa
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ELEVERNAS VIKTIGASTE VALFRÅGOR
Eleverna fyllde i en kort enkät innan de började
granska sina nyheter. I enkäten fick de bland annat
svara på vilka valfrågor som de ansåg var viktigast
(de kunde kryssa i minst ett och max tre alternativ
från en angiven lista (se Figur 1)). Sju områden sågs
som särskilt viktiga av eleverna: sjukvård, miljö, utbildning, invandring, jämställdhet/HBTQ, brott/
lag och ordning, samt arbetslöshet/jobb.

Som syns i Figur 1 finns vissa skillnader mellan
hur viktiga eleverna ansåg att en del valfrågor var,
och hur ofta dessa frågor förekom i nyheterna som
de granskade. Eleverna tyckte att sjukvård var den
viktigaste valfrågan, men bland de granskade nyheterna låg valfrågan på femte plats. Omvänt var
invandring på plats fyra på elevernas lista, men var
den vanligaste valfrågan av alla granskade nyheter.

FIGUR 1: Valfrågor som eleverna tyckte var viktigast, och hur dessa syntes i totala mängden nyheter som de
granskade, samt på Facebook respektive Instagram.

Position

INTRESSE

TOTALT NYHETSFLÖDE

FACEBOOK

INSTAGRAM

Position

1.

Sjukvård

Invandring

Invandring

Invandring

1.

2.

Miljö

Brott/lag och ordning

Jämställdhet/HBTQ

Jämställdhet/HBTQ

2.

3.

Utbildning

Miljö

Ekonomi

Sjukvård

3.

4.

Invandring

Jämställdhet/HBTQ

Brott/lag och ordning

Brott/lag och ordning

4.

5.

Jämställdhet/HBTQ

Sjukvård

Utbildning

Miljö

5.

6.

Brott/lag och ordning

Ekonomi

Miljö

Integration

6.

7.

Arbetslöshet/jobb

Utbildning

Sjukvård

Ekonomi

7.

8.

Integration

Integration

Arbetslöshet/jobb

Utbildning

8.

9.

Bostäder

Arbetslöshet/jobb

Integration

Arbetslöshet/jobb

9.

10.

Krisberedskap

Bostäder

Bostäder

Bostäder

10.

11.

Ekonomi

Krisberedskap

Krisberedskap

Krisberedskap

11.

Position

INTRESSE

TOTALT NYHETSFLÖDE

FACEBOOK

INSTAGRAM

Position
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SÅ TROVÄRDIGA BEDÖMDES NYHETERNA VARA
De granskade nyheterna fick överlag ett högt trovärdighetsbetyg av eleverna. På en skala mellan
1–10 hamnade medelvärdet på 7,2. Tabell 4 visar
hur många nyheter som fick respektive helhetsbetyg. Hela 87 procent av nyheterna fick ett betyg på
5 eller högre.
Om man slår samman trovärdighet med valfrågorna som nyheterna handlade om, så ser man
att nyheter om krisberedskap, utbildning samt arbetslöshet/jobb hade högst trovärdighet, medan

äldreomsorg och integration hade lägst (Tabell 5).
Här behöver vi dock vara försiktiga när vi jämför
siffrorna, eftersom det är stora skillnader i antalet
granskningar som handlar om de olika valfrågorna.
Vissa valfrågor förekommer i väldigt få granskade
nyheter (t.ex. krisberedskap, bostäder, pensioner),
medan andra återfinns i ett stort antal granskningar
(t.ex. styrelseskick/politik, invandring och brott/lag
& ordning).

TABELL 4: Övergripande trovärdighetsbetyg.
HELHETSBETYG TROVÄRDIGHET

KÄLLA

TYP AV NYHETSFÖRMEDLARE

1

41

2,4 %

2

44

2,6 %

3

64

3,7 %

4

72

4,2 %

5

134

7,8 %

6

180

10,4 %

7

252

14,6 %

8

372

21,6 %

9

281

16,3 %

10

283

16,4 %

1 723

100,0 %

Saknade betyg

13

Summa

1 736
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TABELL 5: Trovärdighet inom olika valfrågor.
NYHETSINNEHÅLL

ANTAL NYHETER

PROCENT

TROVÄRDIGHET

Krisberedskap

10

0,6%

8,1

Utbildning

64

3,7%

7,6

Arbetslöshet / Jobb

39

2,2%

7,6

Kultur

46

2,6%

7,5

Sjukvård

83

4,8%

7,4

Brott / Lag & ordning

128

7,4%

7,4

Jämställdhet / HBTQ

122

7,0%

7,3

Pensioner

6

0,3%

7,3

Miljö

124

7,1%

7,2

Bostäder

16

0,9%

7,2

Styrelseskick / politik

290

16,7%

7,2

Annat

398

22,9%

7,2

Invandring

205

11,8%

7,1

Klasskillnader

24

1,4%

7,1

Utrikespolitik

40

2,3%

7,1

Ekonomi

78

4,5%

7,0

Äldreomsorg

20

1,2%

6,8

Integration

43

2,5%

6,5

Totalt

1 736

100,0%

7,2

DE VANLIGASTE NYHETSKÄLLORNAS TROVÄRDIGHET
Den mest trovärdiga nyhetskällan enligt eleverna är SVT, som ligger klart över alla andra källor
(Tabell 6).2 Därefter kommer nyheter från Dagens

2

Nyheter och Metro, följt av de båda kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.

Även Sveriges Radio, SR, får högt betyg (8,1), men eftersom eleverna sammanlagt bara rapporterade elva nyheter från SR finns de inte med i tabellen.
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TABELL 6: De vanligaste nyhetskällorna rankade efter trovärdighet.
RANK
TROVÄRDIGHET

MEDIA

ANTAL
NYHETER

TROVÄRDIGHET,
SLUTSATS (MEDELVÄRDE)

1

SVT

119

8,5

2

Dagens Nyheter

82

7,6

3

Metro

24

7,6

4

Aftonbladet

514

7,4

5

Expressen

305

7,4

6

Svenska Dagbladet

18

7,3

7

Nyheter idag

16

6,1

8

Nyheter24

62

5,4

FIGUR 2: De fem vanligaste nyhetskällorna och elevernas helhetsbetyg på deras respektive nyheter. I figuren
har morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet slagits ihop, liksom Sveriges Radio och SVT.
POSITION

ANDEL AV NYHETSFLÖDE

TROVÄRDIGHET

POSITION

1.

Aftonbladet (30%)

SVT/SR (8,4)

1.

2.

Expressen (17%)

DN/SvD (7,6)

2.

3.

SVT/SR (8%)

Aftonbladet (7,4)

3.

4.

DN/SvD (6%)

Expressen (7,4)

4.

5.

Nyheter24 (4%)

Nyheter24 (5,2)

5.

POSITION

ANDEL AV NYHETSFLÖDE

TROVÄRDIGHET

POSITION

Bland de vanligaste källorna får nättidningarna
Nyheter idag och Nyheter24 lägre helhetsbetyg för
sina nyheter. Nyheter idag har en politisk inriktning på sin nyhetsförmedling och Nyheter24 har
populariserade nyheter. Liksom för valfrågorna är
det stora skillnader mellan antalet granskningar av
de olika källornas nyheter. Överlag kan man säga
att ju fler granskningar en källa har, desto säkrare

kan vi vara på att helhetsbetygets medelvärde ger
en sann bild av hur trovärdiga svenska tonåringar
tycker att källan är. Figur 2 visar vilka nyhetskällor
som är vanligast och hur deras trovärdighetsbetyg
från eleverna ser ut.
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DISKUSSION
Det sägs ofta att tonåringar inte använder sig av
traditionella nyhetsförmedlare som tidningar, radio och tv, och att de istället hämtar sin information från sociala medier. Resultaten från Nyhetsvärderaren Valspecial tyder tvärt om på att svenska
gymnasieelever väljer att gå till webbplatser från
traditionella medier när de får i uppgift att ta fram
politiska nyheter i sina egna digitala flöden. Detta i
likhet med vår tidigare studie 2017, Nyhetsvärderaren (Nygren & Brounéus, 2018; Nygren, Brounéus,
& Svensson, 2019). Eleverna ger också dessa nyheter
ett högre trovärdighetsbetyg än nyheter där sociala
medier är källan, eller hos nyhetsförmedlare som
bara finns online.
Däremot är det ganska vanligt att eleverna använder sig av sociala medier som kanaler för att hitta nyheter som är skapade av traditionella medier.
Till exempel, att på Facebook hitta en nyhet som
kommer från Aftonbladets webbplats. På det viset
kan vi säga att gamla och nya medier kompletterar
varandra för att tillgodose ungas informationsbehov. Ungefär 700 av 1 700 nyheter hittades via sociala medier, vilket betyder att de flesta av nyheterna hämtades direkt från nyhetssajterna. Av de 700
nyheterna som förmedlades via sociala medier kom
många från traditionella medier.
Skillnaden mellan vilka valfrågor som eleverna
tycker är viktigast och de som förekommer mest i
nyhetsrapporteringen kan bero på två olika saker.
(1) Att eleverna valde bort att granska nyheter som
handlade om valfrågor som de angett att de tyckte
var viktiga, eller (2) att de inte hittade så många
nyheter om sina viktigaste valfrågor. Med tanke på
hur mediabevakningen under veckan före valet såg

ut, så tror vi att det är den sistnämnda förklaringen som är den avgörande orsaken. Alltså att massmedierna i sin valbevakning inte tog upp elevernas
valfrågor i någon större utsträckning. Det här är
ett resultat att reflektera över för våra nyhetsmedier, om de är måna om att behålla och engagera en
ung publik.
Med tanke på att det har förekommit stora problem med falska nyheter inför demokratiska val i
andra länder, är vi glada att se att detta inte verkade ha drabbat svenska ungdomar i någon större utsträckning inför valet 2018. Att döma av resultaten
i vår studie så var det en försvinnande liten andel
nyheter som skulle kunna kallas för ”fake news” i
ungdomarnas politiska nyhetsflöden. Eller så valdes
dessa bort när eleverna valde vilka nyheter som de
skulle granska – något som i så fall skulle kunna
tolkas som att de inte fäste någon större vikt vid
dessa nyheter. Det är också möjligt att unga är varsamma med att dela tveksamma nyheter eftersom
man riskerar att verka dum om man delar falska
nyheter (Andersson, 2018). Att nyheterna som granskades överlag får så höga trovärdighetsbetyg är inte
särskilt förvånande, eftersom de nästan uteslutande
kommer från etablerade nyhetsförmedlare.
Slutligen ser vi i våra resultat hur viktigt det är
med fri tillgång till trovärdiga nyheter för alla medborgare, unga som gamla. I Sverige spelar public
service (SVT och SR) en viktig roll, liksom kvällstidningarna, som har det mesta av sina nyheter
gratis tillgängliga för besökare. Våra resultat tyder
på att ungdomarna har som vana att vända sig till
dessa när de söker nyheter. Många ungdomar hittade även nyheter via morgontidningen Dagens Ny-
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heter som veckorna före valet 2018 gav ungdomar fri
tillgång till deras nyheter.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla
lärare och elever som deltog i Nyhetsvärderaren Valspecial. Utan er hade det varit omöjligt att genomföra den här studien!

För mer om Nyhetsvärderaren, besök gärna vår
webbplats www.nyhetsvarderaren.se. Här lägger vi
kontinuerligt ut information om hur projektet och
verktyget utvecklas.
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