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12 433 ord 
 
The research reported here extends the work of Jacobsen (2018) on how young citizens evaluate 
news media credibility by exploring why high school students perceive some news media as 
more credible than others and how they reason about and evaluate what credibility means from 
their own perspective. The study also examined which criterias the students accredit a credible 
news media, and how these criterias correlate with the ones other studies have reached. To 
examine this we conducted two focus groups consisting of 12 participants in total, with 6 in each 
focus group from two different high schools located in Sundsvall in northern Sweden. All the 
participants answered a questionnaire before the focus group began which collected background 
variables of their media usage. The focus groups which followed were conducted with the help 
of pre existing questions brought from Jacobsens (2018) study.  
 
The main results of the study revealed that the participants seemed to consume the news media 
they evaluated as less credible more and the news media they evaluated as more credible less. 
Which may seem as a paradox, although it appears as though the participants are aware of their 
choice of media usage, and they seem to use media, not only according to the quality of a media 
and to gain relevant information about the society, but also to make the time pass and for 
pleasure which may open up for media usage of news media they evaluate as less credible. 
 
Keywords: Credibility, agenda-setting, media usage, source credibility, media credibility.  
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1. Introduktion  
Vi som två journaliststudenter är av möjligen förklarliga skäl också intresserade av journalistik 
och har också erfarenhet av direkt journalistiskt arbete. Detta har gjort att vi har fått en insyn i 
hur journalister arbetar mot trovärdighet, och att det är något som anses eftersträvansvärt, men 
det är inte lika tydligt hur allmänheten uppfattar nyhetsmediernas trovärdighet och hur de 
utvärderar trovärdighetens innebörd.  
 
Forskning kring nyhetsmediernas trovärdighet har utgjort en stor del i medie- och 
kommunikationsforskning sedan dess begynnelse (Kiousis 2001, 381). Den tidiga forskningen 
inom området handlade främst om dimensionerna av källors trovärdighet, och de olika attributen 
som påverkar den uppfattade trovärdigheten hos källor, här var Hovland et al. (1953) och deras 
experiment vid Yale University framstående. Forskning något närmare i tiden har belyst hur 
attribut tillhörande olika medieplattformar påverkar hur trovärdig de uppfattas (exempelvis 
Rimmer och Weaver, 1987). Den nutida forskningen har delvis handlat om att etablera ett 
unisont sätt att mäta trovärdighet på (se exempelvis Kohring och Matthes, 2007), men framför 
allt har trovärdigheten i det nya medielandskapet studerats. Där internet och de möjligheter och 
problem som det har medfört för kommunikationen och medier är betydande aspekter (se 
exempelvis; Lee 2010, Tsfati 2010 och Hassan, Mehrabi, Shahkat 2009). 
 
Trovärdighet agerar som nyhetsmediernas viktigaste valuta på journalistmarknaden inom ett fritt 
samhälle (Zhang, Zhou, Shen 2014, 158). Medan många andra yrken får en licens, såsom 
advokater, som allmänheten kan anta deras expertis utifrån har journalister snarare en licens eller 
ett kontrakt med publiken som prövas återkommande utifrån dess benägenhet att prenumerera, 
läsa, lyssna och titta på det producerade innehållet. Enligt Zhang, Zhou och Shen (Ibid) är alltså 
publiken möjligen benägen att konsumera och lita på nyhetsmedier endast när de anser att de är 
trovärdiga i sin rapportering. Emellertid finns det tecken på att mediekonsumtionen är mer 
komplex än så, exempelvis påpekar McQuail (2010, 509) att en konsumtion av medier som man 
ej litar på också kan förekomma. Med det i åtanke är nyhetsmedier föremål för en mer 
omfattande granskning i det avseendet att de övervakas av publiken konstant (Zhang, Zhou, Shen 
2014, 159). 
 
Emellertid finns i dag en ytterligare utmaning angående hur publiken uppfattar nyhetsmediernas 
trovärdighet som har pånyttfött problematiken och forskningen kring den. Det är den enorma 
utvecklingen av kommunikationsmöjligheter som internet och sociala medier har medfört 
(McQuail 2010, 509). Det är svårt för användarna att utvärdera trovärdigheten av informationen 
på internet såvida källan inte är ett etablerat nyhetsmedium (Ibid). Dels agerar nya plattformar 
för nyhetsmedier också en konkurrent om publiken, likaså en konkurrent om vilken information 
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som ska spridas (Hassan, Mehrabi, Shahkat 2009, 136). Eftersom internet och framförallt sociala 
medier har möjliggjort för i princip vem som helst att sprida information gör det att traditionella 
nyhetsmedier inte är ensamma om den möjligheten och funktionen längre (Ibid, 137). Detta gör 
också att trovärdigheten kan ifrågasättas i större och enklare utsträckning (Ahmed 2018, 909). 
Aktörer kan ifrågasätta traditionella medier för att på så sätt försöka underminera samhällets 
tilltro för traditionell media och nyhetsmedier som trovärdiga källor (Ibid). Samtidigt som 
aktörer kan sprida fabricerade nyheter för ekonomisk eller ideologisk vinning (Ibid). Dessa 
rörelser indikerar på att inga länder som traditionellt karaktäriseras av en hög tilltro går säker 
från den annalkande mediaskepticismen (Jacobsen 2018, 1). 
  
Exempelvis visar Lee (2010, 8) på hur de som står politiskt åt höger kritiserar media för att deras 
rapportering är politiskt partisk åt vänsterfalangens fördel, medan de som står politiskt åt vänster 
kritiserar media för att vara partisk åt motsatt håll. När journalisters politiska tillhörigheter har 
undersökts tenderar de att luta åt vänster, emellertid har inga studier funnit samband mellan detta 
och det faktiska innehållet i rapporteringen (Ibid, 9). En annan intressant upptäckt som Tsfati 
(2010, 37) gjorde var att ju mer en person misstrodde media, desto oftare tenderade personen att 
söka sig till alternativa nyhetskällor. Samtidigt som de individer som litade på etablerad media 
visade på en högre benägenhet att konsumera ytterligare nyheter från andra etablerade medier 
(Ibid).  
 
Internet och digitaliseringen av medier möts av olika uppfattningar om framtiden, dels finns det 
optimister som menar på att nya och större informationsmängder lättare når ut till allmänheten, 
vilket gör att de får allt mer insyn, blir kunnigare och kommer närmare makten (Hvitfelt 2008, 
30). Sedan finns det pessimister som påkallar ökade informationsklyftor och att medierna som vi 
känner till dem kommer att försvinna som problem (Ibid). Samtidigt ser vi enligt 
internetstiftelsens rapport, Svenskarna och internet (2019, 127), hur den äldre generationen 
tenderar att konsumera traditionella medier i hög grad, medan den yngre generationen snarare 
tenderar att välja bort de traditionella medierna. Trots detta visar en undersökning från 
SOM-institutet på att det fortfarande är de traditionella public service medierna, Sveriges radio 
och Sveriges television, som anses som mest trovärdig (Andersson, Weibull, 2018, 80). 
Emellertid gäller detta Sverige i en övergripande aspekt i dag, denna studie har genomförts i 
syfte att undersöka morgondagens mediekonsumenter, att möjligen få en inblick i hur de 
utvärderar nyhetsmediers trovärdighet, varför de gör de val som de gör och hur deras konsumtion 
ser ut i relation till den upplevda trovärdigheten. Vi jämför sedermera resultatet med en tidigare 
liknande studie av Jacobsen (2018). Detta är av intresse eftersom det är ungdomar som i 
framtiden möjligen kommer att använda sig av den journalistiska informationen för att orientera 
sig i samhället, ta ställning i samhällsfrågor och utkräva ansvar av makthavare (Nord, 
Strömbäck, 2018, 37). 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar och utvärderar trovärdigheten 
hos nyhetsmedier samt vilka kriterier de tillskriver ett trovärdigt nyhetsmedium. Ytterligare 
ämnar vi att jämföra den här studiens resultat med de som tidigare studier tagit fram. 

 
1. Vilka nyhetsmedier uppfattar gymnasieelever som mest trovärdiga? 
2. Hur bedömer gymnasieelever trovärdigheten hos ett nyhetsmedium? 
3. Vilken roll spelar gymnasieelevers uppfattade trovärdighet av ett nyhetsmedium för 

konsumtionen av det? 
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2. Teori 
Det här samt kapitel 3 skapar ett ramverk för att sätta in och förstå de resultat som denna 
undersökning nått fram till. Det gäller framför allt den utveckling som skett inom journalistiken, 
medievanor samt nyhetsmedier och hur det möjligen påverkar nyhetsmediers trovärdighet. 
Kapitlen innefattar tidigare forskning och teorier som kartlägger fältet inom forskningen kring 
mediers trovärdighet. De allmänt vedertagna termerna är egentligen credibility och media 
credibility, men för att undvika att blanda engelska med svenska kommer en översättning till 
trovärdighet och mediers trovärdighet att göras. 
 

2.1 Trovärdighet som en teoretisk konstruktion 

Tilltro anses som en viktig grund för både social ordning och social sammanhållning (Kohring, 
Matthes 2007, 231). Därmed är tilltro också en essentiell del för ett funktionellt modernt 
samhälle (Ibid). Ytterligare är någon nivå av tilltro också nödvändig för nyhetsmediernas 
effektivitet, även om det också finns studier som visar på att människor ofta konsumerar 
nyhetsmedier som de inte har en tilltro för (McQuail 2010, 509). Mediekonsumtionen och hur 
den ser ut tycks också påverka hur den sociala sammanhållningen kan komma att se ut 
(Strömbäck 2015, 70). Exponering för likartade medier och medieinnehåll kan bidra till att skapa 
en starkare social sammanhållning, samtidigt som en mer splittrad exponering för medier och 
medieinnehåll kan bidra till det motsatta (Ibid). Ytterligare kan typen av innehåll som man 
exponeras för bidra till hur man uppfattar omvärlden, exempelvis tycks hög konsumtion av hårda 
nyheter kring brott och andra missöden bidra till en uppfattning om att världen är en farlig plats 
(Ibid, 71). Uppfattningen kring sådant, exempelvis andra grupper av människor, som man har 
mindre erfarenhet av, kan alltså tyckas att formas av den bild som medierna ger en (Ibid). 
 
Gaziano och McGrath (1986, 454) hittade att trovärdigheten i större utsträckning hade att göra 
med uppfattningen om rättvis rapportering, avsaknad av partiskhet samt god tro än vad det 
handlade om uppfattad exakthet eller pålitligheten av informationen. Alltså att kvaliteten av 
källan var viktigare än den faktiska informationen för uppfattningen om ett nyhetsmedias 
trovärdighet. En annan intressant komponent är uppfattningen om att nyhetsmedier har 
allmänhetens intresse i åtanke (McQuail 2010, 509). I USA och Storbritannien under 1960-talet 
tog televisionen över som den mest tillförlitliga källan av nyheter från dagstidningarna, 
antagandet att bilder är mer pålitlig än ord spelar en viss roll för allmänhetens tilltro, men också 
den reglerade opartiskheten (Ibid). Det finns en viss distinktion mellan de mer trovärdiga public 
service kanalerna och de mindre trovärdiga privata aktörerna i vissa länder (Ibid). Likaså finns 
det en skillnad i nivån av allmänhetens uppfattning av trovärdigheten hos tidningar, däribland 
dagstidningar och kvällspress (Ibid). Ytterligare finns det skillnader länder emellan, som 
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exempel visade Eurobarometern (1999, 20) att Storbritanniens tidningar uppfattades som 
betydligt mindre trovärdig än tidningarna i nästintill alla andra länder som undersöktes. Därmed 
kan det tyckas att uppfattningarna om trovärdighet reflekterar faktiska skillnader mellan 
nyhetsmedier som källor och att de kan komma att ändras (McQuail 2010, 509).  

2.2 Dagordningsteorin 

McCombs och Shaw (1972, 176-177) är grundarna till de beskrivningar över hur massmedier 
påverkar vilken information som allmänheten exponeras för och vilka ämnen, händelser och 
liknande som de får på sin dagordning, alltså vilken information de grundar beslut och åsikter på. 
De studerade en tes om att “massmedia sätter agendan för varje politisk kampanj, och influerar 
attityderna gentemot politiska frågor” (Ibid). De resultat som de nådde var att media hade en 
betydande påverkan för vilka frågor som allmänheten ansåg vara viktiga under kampanjerna, 
alltså kanske inte vad de ska tänka men att massmedia snarare ledsagade allmänheten till viktiga 
ämnen, presenterade vad de bör tänka på, veta och känna kring (Ibid, 180).  

2.3 En modern tolkning av dagordningsteorin och trovärdighetens roll 

Wanta (1997, 59-60) föreslog en ny modifierad dagordningsmodell i fyra steg som tillsammans 
efterföljer varandra och är steg i hur vi slutligen nås av dagordningens effekter. Första nivån 
innefattar hur individer formar åsikter utifrån olika demografiska variabler (Ibid). Äldre och 
högutbildade individer tenderar exempelvis att tycka att medierna gör ett bra jobb med att förse 
dem med en rättvis nyhetsrapportering och de tenderar också att vara mer intresserad av politik 
(Ibid). Andra nivån innefattar hur individer börjar förlita sig på nyhetsmedierna för information 
baserat på deras uppfattning om hur trovärdig de är (Ibid). De som upplever medierna som 
väldigt trovärdig blir också väldigt beroende av dem för information (Ibid). I tredje steget tillåter 
sig individer att exponeras för medier baserat på hur mycket de förlitar sig på media (Ibid). 
Individer som är väldigt beroende av media för information tillåter sig också ofta att exponeras 
för media, de tenderar också ofta att använda kanaler för kommunikation olika individer emellan 
(Ibid). I sista steget påvisar individer dagordningseffekter beroende på hur de exponeras för 
nyhetsmedier samt nivån av kommunikation individer emellan som de deltar i (Ibid). Individer 
som ofta använder media och ofta diskuterar frågor med andra är mer mottaglig för 
dagordningseffekter (Ibid). Detta mönster visade sig hålla både för tidningar och televisionen i 
de undersökningar som genomfördes (Ibid). 
 
På samma ämne är Tewksbury och Althaus (2000, 457) där de i internets tidiga dagar föreslår att 
läsare av digitala nyhetsmedier kan komma att konsumera andra typer av nyheter än vad som 
tidigare gjorts. De menar på att läsare av digitala nyhetsmedier inte utsätts för samma typ av 
signaler för vad som är viktigt som i exempelvis den tryckta upplagan, och att detta därmed leder 
till ett visst skifte från redaktörernas viktiga roll för att sätta dagordningen till att konsumenterna 
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själva i högre grad sätter sin egen dagordning utifrån sina egna intressen (Ibid, 472). Visserligen 
inom ramarna för vad nyhetsmediet publicerar, men de upptäckte att läsarna i högre grad valde 
fritt inom vilka ämnen de tog del av nyheter och att det skilde sig från de som konsumerade 
papperstidningen (Ibid).  

3. Tidigare forskning 

3.1 Trovärdighet och de två huvudangreppssätten  

Hovland et al. (1953, 19) undersökte en källas påverkan på hur informationen uppfattades. De 
öppnade också redan då upp för möjligheten att påverkan av ett meddelande också beror på det 
format som det förmedlas genom (Ibid). Därmed skilde forskare redan i detta tidiga stadie på 
attityder gentemot avsändaren samt åsikter om mediet (Kiousis 2001, 383).  
Forskningsfältet inom trovärdighet kan delas in i tre olika angreppssätt: Källors trovärdighet, 
mediets trovärdighet och det faktoranalytiska angreppssättet, som försöker identifiera olika 
dimensioner av trovärdighet (Jacobsen 2018, 19). Källors trovärdighet handlar om avsändaren 
och den engelska termen är source credibility medan mediets trovärdighet handlar om effekten 
av vilket medium som meddelandet presenteras genom där den engelska termen är medium 
credibility (Ibid). 

3.2 Source Credibility 

I trovärdighetsforskningens tidiga skede undersökte Hovland et al. (1953, 19-20) hur en källas 
olika karaktärsdrag och egenskaper påverkade människors benägenhet att ändra sina attityder 
gentemot särskilda ämnen. Hovland och hans kollegor genomförde ett flertal experiment där de 
betonade att källor har ett stort inflytande (Ibid). Individuella personer, institutioner och 
journalistiska organisationer är några exempel som de räknade som källor (Ibid). De kom fram 
till att en källas expertis samt tillförlitlighet var två centrala egenskaper för en källas trovärdighet 
(Ibid, 35). Med expertis syftade de till hur välinformerad/bildad och intelligent källan 
uppfattades som. Med tillförlitlighet syftade de till frånvaron av avsikten att övertala och 
opartiskhet (Ibid, 21). Dessa två komponenter har fram till modern tid influerat hela spektrat av 
forskningen kring mediers trovärdighet (Kohring, Matthes 2007, 233). Emellertid har denna syn 
på en källas trovärdighet kommit att kritiserats, bland annat att den inte är tillräckligt omfattande 
samt att den är alltför statisk (Kiousis 2001, 383). Andra forskare har också påpekat att de saknar 
en teoretisk grund (Kohring, Matthes 2007, 233). Däremot är det svårt att säga om de två 
komponenter som Hovland et al. (1953, 35) identifierade är dimensioner av trovärdighet eller 
orsaker för trovärdighet. Alltså är exempelvis komponenten expertis en aspekt av trovärdighet 
som sådan, eller är det en variabel i mängden som kan tillskriva en avsändare trovärdighet 
(Kohring, Matthes 2007, 233). Har man exempelvis full tilltro för sin läkare vid vetskapen om att 
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denne är en expert, eller är denne expertis snarare en anledning bland andra som tillsammans gör 
att man utvecklar en tilltro för läkaren i fråga (Ibid).  
 
Berlo, Lemert och Mertz (1970) hävdade senare att en källas trovärdighet hade tre dimensioner: 
Trygghet, kompetens och dynamism (Kiousis 2001, 383). Whitehead (1968) lade också till 
kompetens samt objektivitet som två viktiga komponenter för trovärdighet (Kiousis 2001, 383). 
Något som blir tydligt är att forskare inom området har svårt att komma överens om 
kärndimensionerna för trovärdighet (Kiousis 2001, 383-384). Förutom avsändarens egenskaper 
har också egenskaper för meddelandet i sig senare funnits påverka en källas trovärdighet (Ibid). 
Exempelvis kan presentationen av ett meddelande eller det faktiska innehållet i meddelandet 
påverka uppfattningen om en källas trovärdighet (Ibid). Ytterligare kan komplicerat språk kontra 
enkelt språk också påverka uppfattningen kring källans trovärdighet, därmed verkar det som att 
trovärdighet är en variabel som kan studeras både inom kontexten för avsändaren, mediet eller 
meddelandet i sig (Ibid).  

3.3 Medium Credibility 

Från och med 1959 har Burn W. Ropers fråga kring radions, televisionens, tidningens och 
magasinets trovärdighet ställts vartannat år till den amerikanska publiken (Gaziano, McGrath 
1986, 451). Första åren mellan 1959-1961 ökade publikens tilltro för televisionen samtidigt som 
tilltron för tidningen minskade (Ibid). Därefter har tilltron för televisionen ständigt varit högst 
och ökade till och med 1988 i USA, medan tilltron för tidningen har hållit sig relativt stabilt på 
andra plats, likaså har tilltron för radion varit relativt stabil på tredje plats (Kohring, Matthes 
2007, 234). Frågan löd: “Om du skulle ta del av motstridiga eller annorlunda rapporter kring 
samma nyhet från radion, televisionen, magasiner och tidningar, vilken av de fyra skulle du vara 
mest benägen att tro på - den från radion eller televisionen eller den från magasin eller 
tidningar?”. Denna fråga har kommits att inkorporeras i senare studier (Kohring, Matthes 2007, 
233-234). En av dessa är Westley och Severins (1964) studie av trovärdighet för de olika 
nyhetsmedieformaten, som är en av de tidigare studierna inom området (Kiousis 2001, 384). 
Dels noterade de att demografiska aspekter påverkade människors uppfattning om mediets 
trovärdighet (Ibid). Westley och Severin (1964) skilde också på uppfattningen om ett 
nyhetsmedias trovärdighet och det nyhetsmediet som man föredrar att konsumera, alltså att det 
mediet som man uppfattade som mest trovärdig inte alltid var det mediet som man föredrog att 
konsumera (Kiousis 2001, 384). Ytterligare hittade de att nyheter från televisionen uppfattades 
som mer korrekt än de från tidningen, emellertid påverkade demografiska aspekter detta (Ibid).  
 
En senare studie av Gaziano och McGrath (1986, 456) frågade också varför respondenterna 
upplevde televisionen som mest trovärdig. Det resulterade i anledningar som att det man kan se 
också går att tro på, man kan se i ögonen på människor om de ljuger och att televisionen 
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levererar snabba nyheter (Ibid). De som uppfattade tidningen som mest trovärdig menade på att 
den har möjligheten att erbjuda en detaljerad produkt och har tid att förbereda rapporteringen 
(Ibid). 
 
På samma område finns Rimmer och Weaver (1987) som hittade att televisionens och tidningars 
trovärdighet inte korrelerade med användandets frekvens, däremot korrelerade det med valet av 
nyhetsmedia, och de menade på att det indikerar att trovärdighet påverkar valet av vilket 
nyhetsmedia som konsumeras, däremot inte hur ofta individer använder ett särskilt 
nyhetsmedium (Wanta 1997, 58). Vilket också förstärktes av de analyser som Wanta (1997) 
gjorde, där kunde inte de två trovärdighetsdimensionerna kopplas till nivån av mediaexponering, 
däremot kunde kopplingar göras mellan hur mycket man trodde på mediet, hur integrerad man 
var i samhället och det politiska intresset samt hur mycket man förlitar sig på mediet och i sin tur 
också konsumerar medier (Ibid).  
 
Senare studier har däremot haft svårt att redovisa konsekventa resultat inom jämförelser av 
nyhetsmedieformatens trovärdighet (Jacobsen 2018, 21). Exempelvis noterade Kiousis (2001, 
393-394) att tidningar uppfattades som mest trovärdig, följt av nyheter från internet och sist 
nyheter från televisionen, emellertid påpekar han att samtliga nyhetsmedieformat föll inom den 
tämligen trovärdiga kategorin. Ytterligare argumenterar Kiousis för att introduceringen av 
nyhetsmedier på internet har ändrat allmänhetens uppfattningar och åsikter kring de traditionella 
mediernas trovärdighet; att dess blotta existens kan ha reducerat tilltron för televisionen och 
samtidigt ökat tilltron för tidningar och att detta möjligen är en av anledningarna till att resultatet 
kan ha kommit att se ut som det gjorde (Ibid, 395). Emellertid är forskningen kring hur 
människor tänker kring trovärdighet knapp (Jacobsen 2018, 2). 

3.4 Allmänhetens uppfattning av nyhetsmediernas trovärdighet 

Jacobsen (2018, 23) genomförde en intervjustudie med 8 respondenter mellan åldrarna 22-28 i 
Norge. Hon hittade att kvalitetsdimensioner i kombination med påverkan av tabloidiseringen 
verkar vara grunden för hur hennes respondenter utvärderade trovärdigheten hos nyhetsmedier 
(Jacobsen 2018, 62). Alltså att kvalitetskrav är viktigt vid utvärderandet av en kanal och en 
källas trovärdighet, utöver detta har nyhetsmediers trovärdighet påverkats negativt av vad hennes 
respondenter ser som en ökad tabloidisering i och med digitala mediers sökande efter inkomster 
(Ibid). Hon hittade också att digitala nyhetsmedier uppfattades som mindre trovärdiga än tryckta 
tidningar och televisionen på grund av kommersialiseringen och de digitala nyhetsmediernas 
snabba takt, samt något som hon refererar till som “magkänsla” (Ibid). Hon menar på att denna 
“magkänsla” skulle kunna härledas till källkritik, de facto att respondenterna är medveten om 
möjligheten för desinformation på nätet (Ibid). Ytterligare hittade hon att respondenterna 
uppfattade kvaliteten hos digitala nyhetsmedier som negativt påverkade av ett flertal saker (Ibid). 
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Dels det snabba tempot i och med kontinuerlig publicering, några respondenter upplevde att det 
minskade exaktheten och fullständigheten i nyhetsrapporteringen, vilket var negativt för 
trovärdigheten (Ibid). Ytterligare hittade hon att respondenterna var medvetna om hur digitala 
nyhetsmediers affärsmodell ser ut, att inkomsterna till stor del kommer från reklam baserat på 
klick, och exempelvis att “clickbait”, “skvaller” och “icke nyheter” gjorde att de uppfattades som 
mer vinstdrivna än andra nyhetsmedier, samt att respondenterna upplevde att det fanns 
kopplingar mellan kommersialisering och tabloidisering (Ibid, 63).  
 
De dimensioner som individer applicerar i och med utvärderandet av tillförlitligheten eller 
trovärdigheten hos nyhetsmedier är ytterst relevant i både ett praktisk och ett teoretiskt avseende 
(Kohring, Matthes 2007, 231). Ytterligare menar flera forskare på att trovärdighet är ett 
multidimensionellt koncept, däremot varierar de identifierade dimensionerna mellan de olika 
studierna som genomförts (Gaziano, McGrath 1986, 452). Det saknas ett standardiserat sätt för 
att mäta tilltron för nyhetsmedier inom medie- och kommunikationsforskning (Kohring, Matthes 
2007, 237). Detta har forskare påtalat som ett metodproblem, och det kan tyckas som 
problematiskt att jämföra resultat när sättet som man frågar respondenter på kring 
nyhetsmediernas trovärdighet varierar från studie till studie (Jacobsen 2018, 18). Detta har 
därmed lett till att flera kvantitativa studier har genomförts för att försöka identifiera vilka 
dimensioner som mediernas trovärdighet bygger på (Jacobsen 2018, 17). 
 
Gaziano och McGrath (1986, 454) genomförde en studie där de först och främst gjorde en 
faktoranalys av 16 ämnen som mätte människors attityd gentemot nyhetsmedier. Detta 
resulterade i att 12 av dessa ämnen grupperades ihop till en faktor som de namngav “credibility”, 
eftersom de flesta av dessa koncept hade använts som måttstockar för just trovärdighet tidigare 
(Ibid). De 12 identifierade ämnena var: Om nyhetsmedier är rättvis, är opartisk, berättar hela 
historien, är precis, respekterar människors integritet, ser efter människors intressen, har 
samhällets välmående i åtanke, separerar fakta och åsikter, går att lita på, har allmänhetens 
intressen i åtanke, är saklig samt har utbildade reportrar (Ibid).  
 
Efter detta har emellertid ytterligare sätt att mäta trovärdighet på tagits fram (Jacobsen 2018, 17). 
En av dessa är Kohring och Matthes (2007, 232), där de beslutade att fokusera på termen tilltro, i 
stället för trovärdighet, för att på så sätt kunna koppla forskningen inom mediekommunikation 
med de teorier kring tilltro som finns inom sociologin. Detta gjorde de för att kunna utvinna 
dimensioner för tilltro för nyhetsmedier från sociologins teorier för tilltro, eftersom dessa ofta 
refererar till den specifika selektiviteten hos sociala aktörer, som exempelvis nyhetsmedier 
(Ibid). De menar på att tilltro för nyhetsmedia är en hierarkisk faktor (av sekundär ordning), som 
också innefattar faktorerna (av primär ordning) tilltro för utväljandet av ämnen, tilltro för 
utväljandet av fakta, tilltro för exaktheten i skildringarna och tilltro för den journalistiska 
bedömningen (Ibid, 247). Alltså att ha tilltro för nyhetsmedier är att ha tilltro för journalisternas 
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selektivitet, snarare än objektivitet eller sanning, eftersom man saknar kunskap om det (Ibid). De 
menar på att detta är den första lyckade validerade skalan härledd från en teori inom 
trovärdighets- och tilltroforskning (Ibid, 248).  

3.5 Medieanvändning 

Massmedia agerar i dag som ett viktigt forum där journalister, PR-människor, reklammakare, 
politiker med flera försöker utbilda, informera, nå och påverka mediepubliken och huruvida detta 
lyckas bra eller dåligt beror ofta på publikens generella uppfattning om mediets trovärdighet 
(Golan 2010, 3). Många forskare har intresserat sig för medias trovärdighet, och ofta fokuserar 
man på huruvida nyhetsmedia är politiskt partisk (Ibid). En undersökning från 2002 i USA 
visade på att 47 procent av respondenterna var övertygade om att nyhetsmedier generellt är 
politiskt partisk i sin rapportering (Lee 2010, 8). Som vi tidigare tagit upp i introduktionen 
argumenterar kritiker från högerfalangen för att nyhetsmedierna är partiska åt vänster och 
kritiker från vänsterfalangen argumenterar för att nyhetsmedierna är partiska åt motsatt håll 
(Ibid, 9). I undersökningar av vart journalister står politiskt tenderar de att luta åt vänster men 
trots det har forskare inte lyckats hitta en övertygande korrelation mellan deras politiska 
ståndpunkter och det faktiska nyhetsinnehållet (Ibid). 
 
En annan intressant aspekt är att forskare upptäckte en möjlig relation mellan misstro inom 
vanliga nyhetsmedier och konsumtionen av nyheter på internet (Tsfati 2010, 22). Studien 
analyserade relationen mellan de skeptiker som fanns inom media och exponeringen för 
etablerad samt alternativ nyhetsmedia utifrån sekundär data från en opinionsundersökning 
genomförd av Tel Aviv University´s Chaim Herzog Institute for Politics and Society (Ibid, 28). 
Resultatet visade på att desto mer en person misstrodde media, desto oftare sökte sig personen då 
till alternativa nyhetskällor samt ju mer varje individ litade på etablerad media desto mer 
benägen var den att konsumera nyheter från fler andra etablerade medier (Ibid, 37). 
 
Några andra forskare tar upp i sin studie att genomslaget och det växande förtroendet för internet 
motiverade dem att studera trovärdigheten av webbnyheter jämfört med traditionella medier 
(Hassan, Mehrabi, Shahkat 2009, 136). De menar att anonymiteten som publiken får genom att 
vara sändare eller mottagare på internet påverkar att fler vågar publicera olika former av material 
och att det ofta leder till bekymmer och misstankar om falsk information och fabricerade nyheter 
(Ibid, 137). Särskilt i dag när internet fortsätter att växa och numera lagrar en stor del 
information av diverse olika källor (Ibid). Studiens slutsats var att nyheter som publiken fick ta 
del av genom televisionen uppfattades ha en högre trovärdighet jämfört med nyheter som kom 
från webben samtidigt som det stora informationsflödet som finns på internet också skapar en 
möjlighet för felaktig information och att det kan uppfattas som att trovärdigheten inte vårdas 
tillräckligt i dag (Ibid, 145). 
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3.5.1 Medieanvändning i Sverige 

I SOM-institutets rapport om nyhetsintresse och medieattityder (Ahlbom, Andersson 2018, 3) 
indikerades det att nyhetsmedier vanligen ses som ett viktigt inslag i det demokratiska samhället 
och att allmänheten via nyheter ges en möjlighet att navigera sig genom aktuella frågor samt 
skapa sig en egen uppfattning om gemensamma problem, intressen och möjligheter. 
Allmänheten i Sverige har en bild av att svenska medier är tillförlitliga men inte opartiska (Ibid, 
4). Nyheterna uppfattas i regel vara mycket tillförlitliga, en uppfattning som 80 procent av 
befolkningen håller med om (Ibid).  
 
Annan forskning visar förvisso att medieförtroendet har legat stabilt över tid, detsamma gäller 
också för rangordningen sinsemellan de olika medierna, och störst är förtroendet för public 
servicemediernas innehåll, där andelen förtroendefulla svenskar var drygt 70 procent för 
Sveriges television och Sveriges radio 2017 och i jämförelse med andra medier var den andelen 
mycket hög (Andersson, Weibull 2018, 80). 
 
En annan studie på samma område visade att Sveriges television och Sveriges radios innehåll har 
störst förtroende från det svenska folket, trots att det sägs föreligga en allt större misstro 
gentemot de etablerade medierna (Andersson, Weibull 2017, 99). Statistik från 2016 visar att 37 
procent av allmänheten uppgav sig ha ett mycket stort förtroende för innehållet i Sveriges radio, 
31 procent uppgav detsamma angående nyheter från Sveriges television och konkurrenten TV4 
fick 12 procent i mycket stort förtroende (Ibid). SOM-undersökningen konstaterar också att 
yngre har ett något lägre förtroende för SVT och SR än andra åldersgrupper. Exempelvis har 69 
procent av de yngsta (16-29 år) ett stort förtroende för SVT jämfört med de äldsta (65-85 år), där 
80 procent har ett stort förtroende för SVT (Andersson, Weibull 2017, 101-102). 
 
Tittar man i stället på tidningsbranschen visar undersökningens data tydligt att allmänheten i 
Sverige inte har samma stora förtroende till nyhetsinnehållet (Andersson, Weibull 2017, 99). Där 
uppger befolkningen att den lokala morgontidningen endast fick 13 procent i mycket stort 
förtroende, samma betyg fick SvD, Dagens nyheter landade på 15 procent i mycket stort 
förtroende medan kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen fick 4 respektive 3 procent i 
samma kategori (Ibid). Samtidigt visar andra siffror att allt färre prenumererar och läser 
morgontidningar, vilken har haft en nedåtgående trend sedan 1990-talet (Andersson 2018, 
214-215). Där framgår det tydligt att unga (16-29 år) svenska medborgares 
morgontidningsläsning på papper gått från 60 procent till 6 procent från millennieskiftet till i dag 
(Ibid, 219). 
 
Studier visar också att det finns betydande skillnader, till medias trovärdighet, mellan olika 
samhällsgrupper och dessa skillnader är ofta kopplade till ålder, politiskt intresse eller politiska 
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sympatier (Ahlbom, Andersson 2018, 4). Det går att se att unga människor (16–29 år) 
exempelvis inte håller med i samma höga utsträckning som äldre om att svenska nyhetsmedier är 
tillförlitliga och att de bidrar med en sann bakgrund till vad som hänt, vilket tydligt resultatet 
visar på då knappt sju av tio unga anser att nyheter i svenska medier är tillförlitliga jämfört med 
nio av tio bland den äldre generationen (Ibid). Liknande mönster går att se mellan människor 
med litet respektive stort intresse för politik och mellan människor som sympatiserar med partier 
till vänster respektive till höger på den politiska skalan (Ibid). Det går generellt att se att 
individer med stort intresse för politik i högre utsträckning ställer sig positiva i bedömningarna 
av svenska nyhetsmedier men när det kommer till partisympati är det oftast högerfalangen som 
gör en något mer kritisk bedömning av svenska nyhetsmedier (Ibid, 5). 
 
Om man ser till medieanvändningen hos Svenskarna är fortfarande de traditionella medierna 
störst om man ser till åldersgruppen från 16 år och uppåt, det går att läsa i rapporten Svenskarna 
och internet (2019, 125). Däremot går det också att se hur de digitala motsvarigheterna till de 
traditionella medierna ökar i användning, samtidigt som användningen av de traditionella 
medierna minskar (Ibid, 126). Exempelvis har traditionell teve gått från 93 till 89 procent mellan 
åren 2017 och 2019, samtidigt som playtjänster har gått från 78 till 81 procent under samma 
tidsperiod (Ibid). Emellertid går det också att utläsa att den äldre generationen och pensionärer 
representerar en mycket högre användning av de traditionella medierna samtidigt som den yngre 
generationen representerar den minsta nivån av traditionell medieanvändning (Ibid, 127). 

4. Metod och material 
I det här kapitlet presenteras de metodologiska val som har gjorts i undersökningen. Genom detta 
vill vi klargöra hur vi har gått tillväga och på så sätt skapa en dimension av transparens som 
utgör möjligheten för läsaren att dels utvärdera kvaliteten av undersökningen samt möjligheten 
att replikera den.  
 
Denna undersökning har ett kvalitativt angreppssätt för att studera respondenternas tankar kring 
och bedömning av hur nyhetsmediernas trovärdighet uppfattas, samt hur trovärdigheten 
utvärderas. En stor del av forskningen kring mediers trovärdighet är av kvantitativ karaktär (se 
exempelvis Kohring, Matthes 2007; Kiousis 2001; Gaziano och McGrath 1986). Som påpekats i 
kapitel 3 finns det två huvudområden inom trovärdighetsforskning, den ena handlar om 
plattformen som informationen går igenom och dennes betydelse för trovärdigheten, den andra 
handlar om källans egenskaper och attribut och hur dessa möjligen påverkar hur trovärdigheten 
uppfattas. Övergripande saknas däremot förståelse för och forskning om hur människor uppfattar 
och resonerar kring mediers trovärdighet (Jacobsen 2018, 23), emellertid kan just Jacobsens 
(2018) studie tittas på för detta. 

15 



4.1 Fokusgrupper 

För att undersöka varför allmänheten uppfattar ett nyhetsmedie som mer trovärdigt än ett annat 
samt hur resonemanget och värderandet av ett nyhetsmedias trovärdighet ser ut har den 
kvalitativa metoden fokusgrupper valts ut för denna studie. Studiens metodval har baserats på att 
det enligt vår mening är det mest lämpade alternativet för det empiriska insamlandet eftersom det 
i tidigare studier visat sig vara intressant och användbart då man kan utforska hur människor 
tänker och talar om ett visst ämne samt att genom diskussion kunna ta reda på varför deltagare 
har den uppfattningen som de har och varför de tycker som de gör (Casey, Krueger 2009, 6-8). 
Genom det borde också metoden kunna leda oss fram till ännu fler olika perspektiv och 
tankegångar inom forskningsområdet då målgruppens egna ord skapar diskussioner 
(Dahlin-Ivanoff 2015, 81). 
 
Metoden fokusgrupper kan definieras som en diskussion där människor i grupp möts i ett 
samtalsämne och skapar en fokuserad diskussion om olika aspekter av samma ämne (Casey, 
Krueger 2009, 2). Diskussionen av det specifika ämnet eller temat, givet av forskaren, försiggår 
under en begränsad tid med en mindre grupp människor (Casey, Krueger 2009, 6-8). Deltagarna 
väljs ut då de kan tillföra värdefull kunskap till forskningsämnet, diskussionen leds av en 
samtalsledare som intar en styrande roll och försöker stödja samt leda gruppen att dela med sig 
av erfarenheter och tankegångar (Dahlin-Ivanoff 2015, 82). Det är också en av fördelarna med 
fokusgrupper, till skillnad mot enskilda samtalsintervjuer, då det minskar intervjuarens styrande 
roll eftersom poängen är att deltagarna ska skapa ett väl fungerande samtal med riktade frågor 
eller påståenden till varandra (Esaiasson et al. 2017, 330). Detta anser vi också gjordes och att 
deltagarna skapade en grogrund i gruppen till fler impulser samt reflektioner vilket sedermera 
ledde till att datat kunde visa hur deltagarna tänker kring det unika fenomenet (Ibid).  
 
Fokusgruppsmetoden kan användas i många olika stadier av ett forskningsprojekt och kan också 
användas i kombination med andra metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, för att kombinera 
styrkorna i flera metoder (Dahlin-Ivanoff 2002, 3-4). Det är därför resultaten från studiens 
empiriska insamling har använts tillsammans med Jacobsens (2018) studie och SOM-institutets 
undersökningar, om trovärdigheten av mediernas innehåll mellan åren 2000-2017, för att på så 
sätt jämföra de generella internationella och nationella resultaten samt att sedermera kartlägga 
förekomsten av respondenternas förhållningssätt och bidra till en ökad förståelse för deras olika 
resonemang (Esaiasson et al. 2017, 331). 
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4.2 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med fokusgruppsdeltagare kontaktades rektorer och lärare på samtliga 
gymnasieskolor inom Sundsvalls kommun. Sedermera följdes en tät kontakt med två olika lärare, 
som i sin tur lämnade ut en förfrågan till elever där de som kände sig manade att delta fick lämna 
sitt intresse. När respektive lärare hade fått in sex olika intressenter bokades tider för 
genomförandet av fokusgrupperna. Fokusgrupperna genomfördes två veckor efter första kontakt 
vid två olika tillfällen och på två olika gymnasieskolor och då deltagarna utlovats anonymitet har 
varje individ ett eget kodnamn (se kapitel 5, tabell 1). Vi började varje gruppintervju med att 
berätta studiens syfte samt att dela ut blanketter om GDPR, för att få varje deltagares 
godkännande för hantering av kontaktuppgifter samt att säkerställa att de mottog 
kontaktuppgifter till studiens skribenter. Innan genomförandet av respektive gruppintervju 
lämnades även ett frågeformulär (se bilaga 1) ut till varje deltagare att besvara innan 
samtalsledaren började med intervjun. Fokusgrupperna spelades in för att sedermera kunna 
bearbetas i form av transkribering, där varsin fokusgrupp transkriberades av uppsatsskribenterna. 
För att utföra så pass likartade fokusgrupper som möjligt beslutades om att genomföra dem 
utifrån så likartade omständigheter som möjligt, vilket innebar att samma person agerade 
samtalsledare respektive antecknare under båda fokusgrupperna.  
 
Sammanställningen av resultatet genomfördes i två steg. Första steget var att sammanställa det 
empiriska materialet som samlades in via frågeformulären, det vill säga bakgrundsvariablerna 
om deltagarnas medieanvändning, det gjordes digitalt och redovisas i fyra kolumndiagram som 
utgör den första delen (kapitel 5.1) i resultatet. Det andra steget innefattade att transkribera det 
empiriska materialet som samlats in via fokusgrupperna, dessa lästes först igenom av den som 
inte transkriberat samtalet och likartade meningar och stycken ströks under, detta gjorde också 
att det redan fanns en förkunskap om det innehåll som man tidigare transkriberat att jämföra 
med. Därefter gick vi tillsammans igenom transkriberingarna och sökte efter liknande 
resonemang och åsikter och analyserade och tolkade det utifrån frågeställningarna. Resultaten 
från fokusgrupperna utgör den andra delen (kapitel 5.2) i resultatet och redovisas i löpande text 
där relevanta citat från intervjuerna lyfts fram för att exemplifiera vad som har hittats. Löpande 
med resultatet redovisas analyserna av det insamlade och redovisade materialet. För att på så sätt 
göra det enklare att ta del av analyserna till respektive del i resultatet. 

4.3 Frågeformulär och intervjuguide  

Vi har i all väsentlighet valt att basera metoden för denna studie på Jacobsens (2018) studie med 
vissa ändringar. För att kunna samla in bakgrundsvariabler kring respondenternas 
medieanvändning fick varje individ besvara ett frågeformulär i pappersform (se bilaga 1) innan 
genomförandet av fokusgruppen. Det genomfördes på ett liknande sätt som Jacobsen (2018, 
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bilaga) gjorde, skillnaden var att hon genomförde dessa frågor muntligt samt att hon eftersökte 
mer demografisk information vilket vi inte eftersträvade då vårt avseende var att hålla 
undersökningen anonym i den utsträckning det gick. Ytterligare följdes diskussionen med hjälp 
av en intervjuguide under fokusgruppen, då denna utgjorde ett stöd för oss insamlare på så sätt 
att vi hade koll på de teman för att på så vis få en överblick över samtalet samt att båda 
fokusgrupperna genomfördes på ett likartat vis (se bilaga 2). Intervjuguiden har utformats på ett 
liknande sätt som Jacobsens (2018, bilaga) för att på så sätt generera ett så jämförbart empiriskt 
material som möjligt. 

4.4 Population och urval 

För vår studie har vi valt att avgränsa populationen till ungdomar i åldrarna 16–18. Därför valde 
vi att undersöka gymnasieelever, eftersom att de tillhör gruppen ungdomar likväl som dagens 
samt morgondagens konsumenter av nyhetsmedier, då vi fann ett intresse i att undersöka varför 
ungdomar uppfattar ett medie som trovärdigt eller ej. Vi valde då att använda oss av ett icke 
slumpmässigt urval eftersom vi upplevde det problematiskt att få tillgång till elevlistor för 
samtliga gymnasium för att via dessa slumpmässigt kunna få fram respondenter. Därför gjorde vi 
ett självselektionsurval av respondenter, på ett sådant vis att vi tog kontakt med lärare på 
samtliga gymnasium, därefter agerade de som annonsörer inför sina elever där de elever som 
kände intresse fick anmäla sig för att delta i fokusgruppen (Esaiasson et al. 2017, 190). Det 
resulterade i att elever från två samhällsvetenskapliga program undersöktes.  
 
Vi fann det också intressant att kunna generalisera till mer abstrakta fenomen som 
tankekategorier eller möjliga tolkningar av världen och på så vis försöka reda ut och undersöka 
populationens uppfattning och olika tankegångar kring mediers trovärdighet (Esaiasson et al. 
2017, 190). Av den anledningen har fokusgrupper bland den valda population genomförts genom 
besök på två olika gymnasieskolor. Vi fann det lämpligt att använda oss av 4-6 personer i varje 
fokusgrupp eftersom det anses som en tumregel och eftersom antalet inte får vara för litet och 
inte heller för stort (Ibid, 334). Två fokusgrupper genomfördes med sex deltagare i vardera 
grupp. I tabell 1 (kapitel 5) presenteras studiens samtliga deltagare. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

För att diskutera reliabiliteten är det viktigt att vara medveten om forskarnas roll i studien. Vårt 
engagemang kan nämligen både vara en resurs och ett störande moment. Därav är det viktigt att 
vara transparant om hur vår roll som undersökare samt hur våra förutfattade meningar kan 
påverka studien (Jacobsen 2018, 31). Vår roll som journaliststudenter och vårt intresse för 
journalistik har lett oss in på vårt undersökningsområde. De facto att vi även har arbetat på 
redaktioner har gett oss en syn på hur det journalistiska arbetet ser ut och hur de arbetar utifrån 
trovärdighet. I studien vill vi däremot undersöka hur publiken uppfattar nyhetsmediers 
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trovärdighet, och varför de uppfattar vissa som mer trovärdig än andra. Detta gör att det kan vara 
av vikt att undanhålla vår bakgrund för intervjupersonerna, vilket också gjordes, på så vis undvek 
vi möjligen att de anpassade sina svar utifrån vad de vet om oss. Eftersom det är av yttersta vikt 
för studiens reliabilitet att de kan uttrycka sina tankar och uppfattningar helt fritt.  
 
Temana och frågorna som vi har använt oss av är till stor del härledd från de som tidigare 
forskning inom mediers trovärdighet har använt sig av. Framför allt Jacobsen (2018, bilaga). 
Därmed är inte våra egna uppfattningar och erfarenheter inom området avgörande för hur och 
vad vi väljer att fråga om, detta anser vi stärker validiteten och reliabiliteten. När vi analyserade 
resultatet var vi däremot uppmärksam på att inte enbart fokusera på det som stämmer överens 
med vår världsbild, utan snarare hitta samband mellan respondenternas bild av fenomenet.  
 
Validiteten av en studie kan utvärderas genom sambandet mellan forskningsfrågan, valet av 
metod samt den teoretiska utgångspunkten (Jacobsen 2018, 32). Med andra ord handlar det om 
forskningsfrågan faktiskt är det som undersöks och sedermera besvaras eller inte. Målet är att 
undersöka hur och varför människor uppfattar nyhetsmedier som trovärdig eller ej, det vill säga 
uppfattningar som ligger bakom den deskriptiva och komparativa nivån av nyhetsmediernas 
trovärdighet. Det har redan gjorts en del kvantitativa undersökningar som beskriver fenomenet 
vilket gör att vi vill undersöka en mer förklarande bild av publikens syn på nyhetsmediernas 
trovärdighet, därmed ansåg vi att en kvantitativ undersökning inte är ändamålsenlig i detta fall.  

4.6 Metodproblem  
Problem som uppdagade sig under arbetet var dels att få ihop fokusgrupper, möjligen på grund 
av att vi gick ut med förfrågningar tätt inpå ett skoluppehåll, vilket resulterade i att lärare samt 
elever hade andra åtaganden. Lösningen på detta är och förblir enkel, det vill säga kontakta fler 
och fortsätt att kontakta om de ej svarar på momangen. Ytterligare metodproblem innefattar ett 
visst internt bortfall i det frågeformulär som delades ut, detta försökte motarbetas genom att vi 
var på plats vid genomförandet och att respondenterna kunde ställa frågor kring otydligheter eller 
funderingar till oss. Ytterligare metodproblem kan innefatta urvalet som gjorts, det vill säga 
eftersom eleverna själva fick visa sitt intresse för att vara med kan de elever som har ett gediget 
intresse för nyhetsmedier och trovärdighet också ha anmält sig, därav kan det finnas elever som 
ej undersökts som har helt andra åsikter. Ytterligare kan elever från andra gymnasieprogram ha 
helt andra åsikter än de eleverna som undersöktes. Emellertid jämför vi de resultat denna studie 
nått fram till med andra studier och avsiktligen analyseras resultatet utifrån förutsättningarna att 
de respondenter som deltagit är de som går att säga saker om. Emellertid noteras det i tabell 1 att 
medieanvändandet skiljer sig bland samtliga respondenter, där en variation från 5 minuter till 30 
minuter har uppgetts av respondenterna. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitlet kommer resultatet av det insamlade empiriska materialet att presenteras. Till en 
början kommer respondenternas medieanvändning att presenteras, vilket är det material som 
samlades in via ett frågeformulär som varje deltagare fick besvara innan fokusgruppen startade. 
Därefter kommer respondenternas uppfattning av nyhetsmediers trovärdighet att presenteras, 
vilket är det material som samlades in under fokusgrupperna. Analyser kommer att göras löpande 
i och med framställandet av resultatet. 
 
I tabell 1 presenteras deltagarna från de två fokusgrupperna som genomfördes. Dels ser vi en viss 
variation i ålder, ytterligare ser vi en någorlunda jämn fördelning av kön samt en spridning av 
deltagarnas uppgivna nyhetskonsumtion. Dessa variabler används inte konkret i slutsatserna utan 
agerar mer som ett förtydligande av populationen som resultatet baseras på. Ytterligare ställs inte 
de två fokusgrupperna mot varandra utan de kompletterar snarare varandra. 
 
Tabell 1. 

Respondent Ålder Kön Nyhetskonsumtion 
per dag 

Respondent 1.1 18 Man 30 minuter eller mer 

Respondent 1.2 18 Kvinna 20-30 minuter 

Respondent 1.3 18 Kvinna 0-10 minuter 

Respondent 1.4 18 Kvinna 10-20 minuter 

Respondent 1.5 18 Kvinna 0-10 minuter 

Respondent 1.6 18 Man 10-20 minuter 

Respondent 2.1 16 Man 30 minuter eller mer 

Respondent 2.2 17 Man 20-30 minuter 

Respondent 2.3 16 Kvinna 10-20 minuter 

Respondent 2.4 16 Man 10-20 minuter 

Respondent 2.5 17 Kvinna 0-10 minuter 

Respondent 2.6 17 Kvinna 10-20 minuter 

20 
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5.1 Medieanvändning bland respondenterna (frågeformulärssvar) 

Trots ett brett utbud av plattformar finns det likheter bland vilka plattformar som deltagarna i 
fokusgrupperna tar del av nyheter genom. Som visas i figur 1 uppgav respondenterna att sociala 
medier är den vanligaste plattformen som de tar del av nyheter genom, ytterligare uppgav de att 
televisionen också är en av de vanligare plattformarna. Resultatet är väldigt likt det Jacobsen 
(2018, 35-36) fann. Att sociala medier är den plattform som respondenterna i hennes och denna 
studie oftast tar del av nyheter genom. Resultaten tyder också, precis som Andersson (2018, 
214-215) hävdat, på att allt färre använder sig av papperstidningen som plattform när de ska 
konsumera nyheter, vilket verkar stämma överens med resultaten bland gymnasieeleverna i 
denna studie. Det i sin tur kan bero på, som våra respondenter uttryckte det, att papperstidningen 
i dag är alldeles för inaktuell när den levereras på morgonen och att samma information redan 
konsumerats genom andra snabbare plattformar som exempelvis sociala medier och televisionen. 
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De nyhetsmedier som respondenterna konsumerar är ganska likvärdigt, men med några 
undantag, se figur 2. Ytterligare uppger respondenterna flera nyhetsmedier som de konsumerar, 
ingen av dem uppgav att de konsumerade enbart ett nyhetsmedium. Ser man till de nyhetsmedier 
som de uppgav att de uppfattade som mest trovärdig är det svårt att se tydliga samband mellan de 
nyhetsmedier som de konsumerar och de som de uppfattade som mest trovärdig. Som McQuail 
(2010, 509) påpekade, kan konsumtion av medier som man inte litar på förekomma. Data från 
Svenskarna och internet (2019, 125) har visat att det fortfarande är de traditionella medierna som 
är störst om man ser till medieanvändning bland svenskar i åldersgruppen från 16 år och uppåt. 
Den här studiens resultat kan tyda på, precis som rapporten hävdar, att motsvarigheterna till de 
traditionella medierna såsom Nyheter 24, Upday och podcasten Joe Rogan också börjar 
konsumeras i större utsträckning (Ibid, 126). Detta kan å ena sidan tolkas som att fler söker sig 
till snabbare och mer spännande samt nytänkande nyhetsmedier men å andra sidan är det möjligt 
att det bara är en del av nya medievanor som vi inte än vet så mycket om, då det går att utläsa att 
den yngre generationen representerar den minsta nivån av traditionell medieanvändning (Ibid, 
127). Däremot uppgav många respondenter att de tar del av nyheter via televisionen, samtidigt 
som många också uppgav att de konsumerade tevebaserade medier såsom Tv4 och Svt, dessa två 
är också de nyhetsmedier som flest deltagare uppgav som de nyhetsmedier som de uppfattade 
som mest trovärdiga, se figur 3. 
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Ser man till SOM-institutets undersökning (Andersson, Weibull 2017, 99) av unga svenskars 
förtroende för innehållet i svenska nyhetsmedier förhåller sig resultatet av denna studie liknande 
i det avseende att Svt har ett högt förtroende bland deltagarna. Däremot var förtroendet för Tv4 
bland studiens respondenter relativt högt, se figur 3, jämfört med SOM-undersökningens resultat 
som redovisade att 12 procent av allmänheten hade ett mycket stort förtroende för Tv4 (Ibid). 
Däremot var förtroendet för Sveriges radio betydligt högre i den nationella 
SOM-undersökningen (Ibid, 101-102) än vad förtroendet från ungdomarna i vårt frågeformulär 
påvisar. Detta kan å ena sidan tolkas som att respondenterna uppfattar nyhetsmedier med 
möjlighet till tevebaserade sändningar som mer trovärdiga, vilket Gaziano och McGrath (1986, 
456) presenterade i sin studie, på grund av att det man ser går att tro på och att man kan se i 
människors ögon om de ljuger samt att televisionen levererar snabba nyheter, det skulle också 
kunna tolkas, precis som McQuail hävdat, att bilder kan uppfattas som mer pålitliga än ord 
(2010, 509). 
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I kapitel 4.3 presenteras Burn W. Ropers forskning där han återkommande under flera år har 
ställt en fråga, som kommit att kallas the Roper question, till den amerikanska publiken om 
vilken medieplattform som de uppfattade som mest trovärdig. I ett översatt och uppdaterat 
format uppgav deltagarna liknande svar som också noterats i den forskning frågan kommer ifrån. 
Alltså att televisionen uppfattades som mest trovärdig, däremot har radion och tidningen bytt 
plats i det resultat som deltagarna i denna studie genererat. Utifrån Gaziano och McGraths teori 
(1986, 454) där uppfattningen av trovärdighet i allt större grad handlade om att kvaliteterna av 
källan var viktigare än den faktiska informationen ser vi här ytterligare ett exempel, som kan 
tolkas på så vis, att det man visuellt ser kan spela en betydande roll inom uppfattningen av 
trovärdighet och skulle återigen kunna tolkas, precis som McQuail hävdat, på att bilder kan vara 
mer pålitliga än ord (2010, 509). 
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5.2 Fokusgruppernas uppfattning av nyhetsmediers trovärdighet 

5.2.1 Deltagarnas motiv för nyhetskonsumtion 

Övergripande påpekade deltagarna i båda fokusgrupperna att en av anledningarna till varför de 
konsumerar nyheter är att de vill vara uppdaterade på vad som händer i världen och runt omkring 
dem. De uppgav också att det ger upphov för samtalsämnen på exempelvis skolan med 
klasskamrater och vänner och att utebliven kunskap om händelser gör att de känner en känsla av 
utanförskap och att de inte blir delaktiga. Jacobsen (2018, 38) hittade också liknande skäl där 
exempelvis en av hennes respondenter uppgav att hon kände en förlägenhet om hon kom till 
jobbet och inte hade koll på viktiga händelser som inträffat. 
  

Respondent 2.5 
“Jag tar del av nyheter för att inte känna mig värdelös, för att man ska ha koll och för att det 

känns som en plikt att man ska ha koll på vad som händer runt omkring sig.” 
 
Resultatet torde möjligen kunna stämma överens med Strömbäcks (2015, 70) uppfattning kring 
vikten av nyhetskonsumtion, och en likartad sådan, som en viktig aspekt för social 
sammanhållning. Deltagarna i denna studie menade också på att det är en form utav skyldighet 
att vara insatt och påläst kring vad som händer i världen. Emellertid menade deltagarna också att 
de tar del av nyheter för att det är svårt att undvika, de menar på att det dyker upp överallt. 
Ytterligare ter sig valet av nyhetsmedia som konsumeras bero något på vad respondenterna är ute 
efter för information, exempelvis menar de att de kan konsumera Aftonbladet och Expressen om 
det är skvaller eller nyheter om kändisar de är ute efter. Jacobsen (2018, 38) hittade också att 
målet med konsumtionen kunde påverka vilket nyhetsmedium som sedermera konsumerades.  

 
Resultatet torde ytterligare kunna tyda på, precis som SOM-institutets rapport (Ahlbom, 
Andersson 2018, 3) hävdat, att nyhetsmedier ses som ett viktigt inslag i det demokratiska 
samhället och att allmänheten via konsumering av nyheter ges en möjlighet att navigera sig 
genom aktuella frågor samt att också skapa sig en egen uppfattning om gemensamma problem, 
intressen samt möjligheter. Vilket möjligen stämmer överens med deltagarna i denna studie, 
eftersom de uppgav att de vill vara uppdaterade på vad som händer i världen och runt omkring 
dem. 

5.2.2 Deltagarnas uppfattning av source credibility 

Även om resultatet inte är entydigt upplevde båda fokusgrupperna att stora nationella mediehus 
ingav ett trovärdigt intryck. Däremot upplevde fokusgrupp 1 att public service medierna ansågs 
som mest trovärdig på grund av att de ägs av staten och inte är beroende av externa intäkter i 
form av annonsering och betalväggar i den grad som andra medier är. Samtidigt som fokusgrupp 
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2 upplevde att Dagens nyheter och Tv4 ansågs mest trovärdig på grund av att de har funnits 
länge och har många konsumenter som de når ut till, det nämndes också att Dagens nyheter 
kändes som något som ligger på föräldrarnas kontor, och att de hade en förnimmelse om att 
lärare rekommenderat dem. I samma grupp upplevde däremot majoriteten att public service 
medierna var trovärdiga medan en minoritet i gruppen upplevde de som mindre trovärdiga, de 
grundade det resonemanget på, att eftersom de ägs av staten kan de vrida på innehållet för att 
Sverige ska framstå i god dager.  
 
Ytterligare ansåg deltagarna att korrespondenter också utgjorde en trovärdighetsaspekt, för att 
genom dessa kunna presentera information från den plats där exempelvis en händelse inträffat. 
Den lokala tidningen, vilket i denna studie innefattar Sundsvalls tidning, uppfattades som 
trovärdig av båda fokusgrupperna, däremot uppfattade de nyheterna som mindre väsentliga och 
därför valde de att inte konsumera Sundsvalls tidning i samma utsträckning som andra 
nyhetsmedier.  
 
Båda grupperna upplevde att Aftonbladet och Expressen inte gav ett lika trovärdigt intryck på 
grund av att de uppfattades som att de hade mer fokus på skvaller än väsentlig information som 
kan vara av nytta för allmänheten. Ytterligare uppgav de fler exempel på att kvällstidningarna 
uppfattades som minst trovärdiga. Så som att de ansåg att de hårddrar och vinklar artiklar för att 
de ska bli mer intressant så att de vinglar på kanten för vad som är sant och inte. Deltagarna 
menade också på att Aftonbladet och Expressen använder sig av överdrivna rubriker, 
“clickbaits”, och att det handlar mycket om att sälja lösnummer för att på så sätt generera 
intäkter.  
 

Respondent 1.2 
“Kvällstidningar plockar bara upp det mest intressanta av det som har hänt, sånt där juicy stuff, 
som de vet att folk kommer att klicka på medan exempelvis Sveriges radio och Sveriges television 

kanske ger en mer informativ bild.” 
 
Deltagarna upplevde också att om nyhetsmedier är politiskt färgade åt något håll hade det en 
negativ inverkan på hur trovärdig de uppfattades. Samtidigt som de upplevde att de flesta 
nyhetsmedier är påverkade av olika externa faktorer, såsom finansiering, partibeteckningar och 
att det oftast är en person som skapar innehållet som både medvetet eller omedvetet kan föra in 
egna åsikter och värderingar. 

 
Likt deltagarna i denna studies uppfattning om att användandet av “clickbaits” för att locka 
läsare och sedermera få intäkter via annonsörer påverkar trovärdigheten negativt hittade också 
Jacobsen (2018, 40-41) att attribut kopplade till tabloidiseringen såsom “clickbaits” uppfattades 
av hennes respondenter som skadliga för trovärdigheten hos ett nyhetsmedium. Hennes 
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respondenter menade på att trovärdighet var kopplat till en idé om att nyhetsmedier bör vara 
informativa och utbildande och inte oseriösa (Ibid, 41). Vilket är likt den uppfattning deltagarna i 
denna studie också visat på, sett till exempelvis Aftonbladet och Expressen.  
 
Ytterligare likheter från resultaten går att finna med tidigare studier som visat på att det finns 
betydande skillnader till medias trovärdighet bland unga människor. Åsikterna från den minoritet 
bland deltagarna i fokusgrupp 2, som upplevde public service medierna som mindre trovärdiga 
vilket grundades på åsikterna, att de ägs av staten och kan därmed vrida på innehållet för att 
Sverige ska framstå i god dager, kan tolkas som att unga människor exempelvis inte håller med i 
samma höga utsträckning som äldre om att svenska nyhetsmedier är tillförlitliga samt att de inte 
bidrar med en sann bakgrund till vad som hänt, vilket Ahlbom och Andersson hävdat (2018, 4). 
Men å andra sidan kan det tolkas som att samma minoritet tillhör den högerfalang inom politiken 
vilka möjligen gör en mer kritisk bedömning av svenska nyhetsmedier samt att de i allt högre 
grad uttrycker att journalister ofta vinklar nyheter efter sina egna personliga åsikter (Ibid, 5).  
 
Ytterligare indikerar Jacobsen (2018, 45) att attityder gentemot nyhetsmediers trovärdighet kan 
påverkas av socialisering från hemmet, vilket också resultat från denna studie möjligen indikerar 
på, då exempelvis vissa deltagare som uppfattade Dagens nyheter som trovärdig menade på att 
den “ligger på vuxnas kontor” och att “lärare har rekommenderat den”. Detta skulle därmed 
kunna utvidga påverkan av socialiseringen från enbart hemmet till att också omfatta socialisering 
från skolan och lärare. 

5.2.3 Hur fokusgruppsdeltagarna utvärderar trovärdighet 

I de båda fokusgruppernas utvärderande av trovärdighet och vilka kvaliteter och egenskaper som 
de upplevde kännetecknade ett trovärdigt nyhetsmedium fördes liknande resonemang och tankar. 
Dels menade de på att fakta, forskning och statistik gav ett mer trovärdigt intryck, ytterligare 
påpekade de att förstahandskällor samt att man var på plats där det hände och intervjuade 
människor som faktiskt har varit på plats och sett händelsen med egna ögon var 
förtroendeingivande. Deltagarna upplevde också att det är viktigt att båda parter får komma till 
tals och att hela historien beskrivs. De ansåg även att pålästa och kunniga källor som presenterar 
fakta och inte åsikter ingöt ett mer trovärdigt intryck. Ytterligare menade deltagarna på att om ett 
nyhetsmedium är obundet uppfattas det som mer trovärdigt, emellertid ansåg det som en form av 
utopi, det vill säga att det är svårt att stå helt obunden. Deltagarna uttryckte även att 
nyhetsmediernas särställda roll till exempelvis stat i Sverige gör att de uppfattas som mer 
trovärdig, att den demokrati som råder utgör en förutsättning för det, tillsammans med 
grundlagarna yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. De menade också på att i 
länder där nyhetsmedierna är mer styrd av staten och där det lättare förekommer censur och 
vinklade nyheter skulle de vara betydligt mer kritiska inför den informationen som förmedlas.  
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Gaziano och McGrath (1986, 454) tog fram 12 kriterier som de kopplade till trovärdighet (se 
sista stycket i kapitel 3.4). Jacobsen (2018, 27) bröt sedan ner dessa till 8 stycken som hennes 
respondenter fick utvärdera via lappar för hur viktig de upplevde att de var för trovärdigheten. På 
ett liknande sätt fick fokusgrupperna i denna studie, efter att de själv diskuterat egna kvaliteter 
och egenskaper för trovärdighet, tillsammans rangordna dessa kriterier för att på så sätt 
ytterligare nå en djupare förståelse för vad de ansåg är utmärkande karaktärsdrag för 
trovärdighet.  
 
Resultaten från de båda fokusgrupperna var inte helt entydiga, men överlag kunde liknande 
tendenser urskiljas. Båda ansåg att kriterierna “opartisk”, “separerar fakta från åsikter” och 
“berättar hela historien” tillhörde de mest betydande kriterierna för uppfattningen av ett 
nyhetsmedias trovärdighet. I fokusgrupp 1 ansåg de att dessa kriterier utgör förutsättningar för att 
nyheter ska fungera och vara trovärdiga, samtidigt som resterande kriterier kunde vara bra men 
inte väsentliga. Ytterligare ansåg båda fokusgrupperna att kriterierna “har utbildade reportrar”, 
“exakthet/precis” och “respekterar människors integritet” var av någorlunda vikt för 
uppfattningen av trovärdigheten hos ett nyhetsmedium. Slutligen visade sig kriterierna “rättvis” 
och “har samhällets välmående i åtanke” anses vara av minst vikt för hur trovärdig de uppfattade 
ett nyhetsmedium som.  

 
Respondent 1.3 

”Det här med samhällets välmående i åtanke känns inte så viktigt. Folk kommer inte tycka att 
det känns bra att läsa om att det bombas i Syrien, men man kan ju inte i stället skriva att alla i 

Syrien får massa kattungar bara för att det ska låta bra och att alla ska tro att världen är 
perfekt.” 

 
Liknande resultat fann Jacobsen (2018, 40-41) där hennes respondenter också ansåg att 
opartiskhet var viktigt för hur trovärdigheten hos ett nyhetsmedium uppfattades, men att det är 
svårt att uppnå på grund av att reportrarna naturligt har åsikter och dessa kan vara svåra att 
stänga av när de går till jobbet. Ytterligare fann hon likt denna studie att respondenterna tyckte 
att det var viktigt att “hela historien berättas”, att båda sidor får komma till tals kring en fråga 
(Ibid). Liknande de resultat denna studie nått om att respondenterna upplevde att “har samhällets 
välmående i åtanke” inte var lika viktigt för hur trovärdigheten uppfattades hittade också 
Jacobsen (Ibid, 41-42), vilket kan tyda på att de ser nyhetsmedier som en granskande och 
övervakande funktion i samhället, vilket är en av de roller nyhetsmedier antas ha enligt 
Tewksbury och Althaus (2000, 457). Att respondenterna anser att en viss mån av opartiskhet och 
att båda sidor får komma till tals är något både denna studie visat resultat på, likväl som 
Jacobsens (2018, 41-42). 
 

29 



Deltagarna problematiserade också hur det moderna samhället som vi lever i i dag har en 
påverkan på hur trovärdighet gestaltar sig. De menade dels på att internet lagrar information om 
varje individ, och att det innehåll som presenteras för dig också är anpassat utifrån vad man 
tenderar att besöka och konsumera, de menade på att om du exempelvis gillar hästar presenteras 
du sedermera för den informationen i större utsträckning, oavsett om det är ett medvetet val eller 
ej. De antydde även att detta gör att individer tar del av en mer ensidig information, och att man 
sedermera bygger en världsbild med tankar och åsikter utifrån detta, och att det är lättare i dag att 
få sin egen världsbild bekräftad via exempelvis sociala medier och att det också är lättare att nå 
ut med sin egna världsbild och influera andra människor, särskilt för redan inflytelserika 
personer. Emellertid menar de också på att det finns positiva aspekter av möjligheten för 
exempelvis politiker att lättsamt nå ut med information och åsikter till allmänheten.  

 
Respondent 1.3 

“När man läser vill man få sin egen åsikt bekräftad om saker och ting och det går också om man 
letar tillräckligt länge. Därmed kan man få “bevis” för sina egna åsikter.” 

 
Deltagarna var eniga om att det är viktigt att ett nyhetsmedium är trovärdigt, att den information 
som de nås utav går att lita på. De menade på att om den information som nyhetsmedierna 
publicerar ej är sanningsenlig eller korrekt riskerar samhället att drabbas negativt. De anser att 
kunskap är viktigt för att människor utifrån den ska kunna utforma beslut och åsikter, och att den 
kunskapen som ska ligga till grund för dessa beslut och åsikter bör vara av sann karaktär, baseras 
på korrekt fakta och inte vara censurerad.  
 

Respondent 2.1 
“Skulle nyhetsmedier inte vara trovärdiga är det ingen idé att ha dem, för då kan man bygga 

sina egna åsikter som man vill, då får man bara höra personliga åsikter i stället för vad faktan 
säger och då blir det bara tok alltihop.”  

 
Samtidigt menar deltagarna på att det kan vara svårt att avgöra vad som är rätt information, 
eftersom det som är rätt för en person inte behöver vara rätt för en annan, men de antyder också 
att det torde finnas någon form av objektiv sanning och korrekt information, men att det är 
möjligt att bortse från den informationen och samtidigt förse sig med annan information som 
passar sin egna världsbild bättre. Emellertid uttryckte deltagarna också att vikten av trovärdighet 
styrs i viss mån av vad man är ute efter att konsumera, om konsumtionen är av 
informationsinhämtande karaktär eller enbart förströelse. Vilket Jacobsen (2018, 39) också 
hittade liknande resultat på. 

 
Tewksbury och Althaus (2000, 458) menar på att de interaktiva elementen som digitala 
nyhetsmedier är uppbyggda av kan göra att redaktörens roll i vad och hur allmänheten tar del av 
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information och nyheter blir allt mer betydelselös. Ytterligare visade deras studie tidiga tecken 
på att människor som presenterades för fler valmöjligheter av vilka typer av nyheter de kunde 
konsumera också verkade ta tillvara på den möjligheten, det vill säga att läsare av 
papperstidningen var mer påverkade av den dagordning som redaktörerna för papperstidningen 
satte, medan läsare av nyheter på nätet i större utsträckning kunde sätta sin egen dagordning (Ibid 
472).  
 
Om man ser till deltagarna i denna studies uppfattning om att man på internet presenteras för mer 
information likt den du ofta redan besökt skulle de tidiga farhågor, som Tewksbury och Althaus 
(2000, 457-458) hade, kunna ses ha blivit ännu mer prominenta i dag. Deltagarna i denna studie 
antyder att detta bidrar till en mer ensidig världsbild som inte bygger på all nödvändig 
information, utan att man ofta själv väljer vilken typ av information man vill ta del av för att 
bekräfta sin egen världsbild, samtidigt som man bortser från information som ej passar sin egen 
världsbild, och att internet som teknik aktivt hjälper till med detta. Därmed skulle redaktörens 
roll i dagordningen nästintill kunna ses som än mer betydelselös, och möjligen att dagordningen i 
högre grad sätts av individen själv tillsammans med internets funktioner för riktad 
informationspresentation.  
 
De farhågor och problem deltagarna uttrycker kan vara ett resultat av att den traditionella roll 
nyhetsmedier har i ett demokratiskt samhälle har kommit att förändras, och att det 
personaliserade nyhetsflödet har en negativ inverkan, vilket Tewksbury och Althaus (2000, 
458-459) också förutsåg vissa möjliga tecken på eftersom traditionella nyhetsmedier har ansetts 
haft en hierarkisk ordning på nyheterna vilket gjorde att konsumenterna tog del av de nyheter 
som redaktörerna ansåg viktig. Denna ledsagarfunktion gjorde också att allmänheten i generella 
drag tog del av samma information och baserade därmed också sina åsikter och beslut på ett 
likartat underlag, vilket dagordningsteorin redogör för (McCombs, Shaw 1972, 180). Det resultat 
som presenteras i denna studie skulle därmed kunna tolkas som att den traditionella 
dagordningsfunktion som massmedia har haft möjligen har förändrats.  
 

5.2.4 Deltagarnas uppfattning av medium credibility 

I båda fokusgrupperna framgick det tydligt att sociala medier som plattform uppfattades som 
icke trovärdig av deltagarna. Samtidigt framgick det också att sociala medier används i hög grad 
av samtliga deltagare för att hålla sig uppdaterad. Några anledningar till varför sociala medier 
sågs som en plattform med låg trovärdighet var fake news, den snabba spridningen och det 
ständigt uppdaterade flödet. Deltagarna menade också på att sociala medier är utformat på ett sätt 
som inte passar traditionell nyhetspresentation, de anser att det lilla utrymmet som ges för att 
presentera information gör att det är svårt att presentera rikligt med fakta och en heltäckande 
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bild, vilket leder till att uppfattningar som inte är baserade på all nödvändig information kan 
genereras.  
 

Respondent 2.4 
“Det kan ju vara bra med sociala medier ibland också om man exempelvis ser vad som händer i 

Chile. Där känns det inte som att tidningarna skriver exakt vad som händer och då kan man 
kolla vad människor på plats lägger ut på sociala medier och jämföra.”  

 
Ytterligare menar de på att de använder sig av andra plattformar för att säkerställa informationen 
som de tar del utav via sociala medier, som exempelvis televisionen och nyhetssajter, vilket 
också respondenterna i Jacobsens (2018, 36) studie uppgav att de gjorde. Resultatet visar även att 
de menar på att de facto att vem som helst kan publicera information utan att innehållet granskas 
på sociala medier också bidrar till ett mindre trovärdigt intryck för sociala medier som plattform 
precis som också Jacobsen hävdat (Ibid, 62). Emellertid ser deltagarna i denna studie det som ett 
problem att sociala medier kan filtrera bort vissa av de publikationer som användarna gör. 
Samtidigt ansåg deltagarna också att sociala medier kan utgöra en plattform för information som 
de traditionella nyhetsmedierna ej publicerar. De menar på att exempelvis händelser i andra delar 
av världen som annars inte hade uppmärksammats i ens närhet kan nå en själv och många andra 
via sociala medier, och att det sedermera kan komma att tas upp av de mer traditionella medierna 
efter att det fått spridning på sociala medier. 
 
Deltagarna uppfattade television, radio och nyhetssajter som de trovärdigaste plattformarna för 
nyhetskonsumtion, men framför allt televisionen, vilket Jacobsens (2018, 44) studie också visade 
på, tillsammans med ytterligare studier av Gaziano och McGrath (1986, 451). Dels baserade 
deltagarna i denna studie det på att dessa konsumeras i stor utsträckning, att desto fler 
konsumenter genererar ett mer trovärdigt intryck. De menade också på att dessa plattformar till 
skillnad från en papperstidning kan uppdatera nyheter och information snabbt och nå ut till 
allmänheten med den informationen, vilket de ansåg var en viktig aspekt för uppfattningen av 
plattformarnas trovärdighet. Emellertid uttryckte deltagarna också att papperstidningen kan ses 
som trovärdig på grund av att det är en tryckt källa, att de har lång tid på sig att framställa och 
granska det material som publiceras, och att presentera en hel bild av exempelvis ett 
händelseförlopp, vilket också Gaziano och McGraths (1986, 456) studie pekade på. 
 
Om man ser till deltagarnas förhållande till nyhetsmediers trovärdighet kan man tyda att de är väl 
medvetna om att alla källor inte är trovärdiga, utan att vissa anses som mer trovärdig och andra 
mindre. Resultatet utifrån att deltagarna uppgav att deras förhållande till konsumtion och 
användning av sociala medier för att hålla sig uppdaterad är högt tyder på, precis som Rimmer 
och Weaver (1987) hävdat, att trovärdighet inte behöver korrelera med användandets frekvens 
men att det i stället korrelerade med valet av nyhetsmedia (Wanta 1997, 58). Därmed verkar det 
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som att deltagarna har en naturlig ifrågasättande inställning, särskilt till sociala medier, där de 
uppger att de ofta kollar upp den informationen som de ser där på andra plattformar för att 
säkerställa om informationen skulle kunna stämma eller inte. Det kan å ena sidan också tolkas på 
ett sådant vis att gymnasieelever har en uppfattning om vilka plattformar och nyhetsmedier de 
känner en tillit till på grund av sitt eget konsumerande då studier visat att det finns kopplingar 
mellan förtroendet till ett medie samt hur mycket man förlitar sig på det samt sedermera 
konsumerar det (Ibid). Men å andra sidan kan det också tordas vara på ett sådant vis att desto 
mer en person misstror media desto oftare söker sig personen då till alternativa nyhetskällor i 
stället (Tsfati 2010, 37). Anledningar som fake news, snabb spridning och ett ständigt uppdaterat 
flöde gjorde att sociala medier sågs som en plattform med låg trovärdighet bland deltagarna i 
denna studie. Det torde kunna tolkas på ett sådant vis som Hassan, Mehrabi och Shakat (2009, 
137) hävdat att anonymiteten som publiken och konsumenterna får genom att vara sändare eller 
mottagare på internet påverkar att fler vågar publicera olika former av material, oavsett om det är 
baserat på fakta eller ej, vilket kan leda till bekymmer och misstankar om falsk information och 
fabricerade nyheter. 

6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser  

För att undersöka vårt syfte framställdes tre frågeställningar, den första var: Vilka nyhetsmedier 
uppfattade gymnasieeleverna som mest trovärdiga. Av det empiriska materialet som insamlats 
till denna studie framgår det att Svt och Tv4 uppfattades som de mest trovärdiga nyhetskällorna 
bland respondenterna, vilket möjligen också kan betyda att televisionen är den nyhetsplattform 
som respondenterna anser vara den mest trovärdiga vilket går att jämföra med Jacobsens (2018, 
44) resultat. Emellertid ansåg deltagarna i denna studie också att det fanns andra nyhetsmedier 
som de uppfattade som trovärdiga så som Dagens nyheter och Sveriges radio, detta resultat går 
att jämföra med det som SOM-institutets studie (Ahlbom, Andersson 2018, 4) har visat på. 
 
Ytterligare syftade denna studie till att undersöka mer bakomliggande faktorer till varför 
nyhetsmedier uppfattades som trovärdiga eller ej, detta med hjälp av den andra frågeställningen 
som löd: Hur bedömer gymnasieelever trovärdigheten hos ett nyhetsmedium. Där visade det 
empiriska materialet på att fakta, forskning och statistik tillsammans med förstahandskällor, att 
vara på plats där saker händer och intervjua människor som själv bevittnat händelser samt att 
nyhetsmediet är obundet i den utsträckning det går gav ett trovärdigt intryck. Ytterligare fick 
deltagarna utvärdera åtta stycken kriterier, utvunna ur Gaziano och McGraths (1986, 454) studie. 
Där kriterierna “opartisk”, “separerar fakta från åsikter” och “berättar hela historien” ansågs som 
de viktigaste för ett nyhetsmedias trovärdighet bland deltagarna. Samtidigt som kriterierna 
“rättvis” och “har samhällets välmående i åtanke” ansågs som de minst viktiga kriterierna för hur 
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trovärdig ett nyhetsmedium uppfattades. Dessa resultat kan också jämföras med de som Jacobsen 
(2018, 40-42) hittade. 
 
Den tredje och sista frågeställningen som löd: Vilken roll spelar gymnasieelevers uppfattade 
trovärdighet av ett nyhetsmedium för konsumtionen av det. Här visade det insamlade materialet 
att respondenterna konsumerar nyhetsmedier med innehåll som de ej uppfattar som trovärdigt, 
men samtidigt att det är ett medvetet val. De menade på att valet av vad som skall konsumeras 
delvis styrde hur pass viktigt det var att nyhetsmediet var trovärdigt. Exempelvis uppfattade 
deltagarna Expressen och Aftonbladet som inte särskilt trovärdiga informationskällor, men att de 
ändå kunde konsumera tidningarnas innehåll om de var ute efter nyheter om kändisar och 
skvaller. Ytterligare uppgav deltagarna att de ofta konsumerade sociala medier och tog del av 
nyheter via denna plattform, oftast inte med syfte att konsumera nyheter utan att de dök upp i 
flödet ändå, däremot sökte de sig till andra informationskällor för att säkerställa om 
informationen faktiskt stämde eller inte. Jacobsen (2018, 35-36) hittade också ett resultat som är 
jämförbart med det som denna studie nått fram till. Alltså ter det sig som att deltagarna värderar 
vissa medier som mer kvalitativa och trovärdiga, exempelvis Svt och DN. Däremot konsumerar 
de dessa desto mindre, samtidigt som de konsumerar de medier som de värderar som mindre 
kvalitativa och trovärdiga desto mer, vilket kan ses som paradoxalt. Därmed är deltagarna 
selektiva i sin medieanvändning men inte enbart utifrån kvaliteten utan de har en mer 
instrumentell hållning till sin nyhetskonsumtion. Det vill säga, är de intresserad av förströelse 
snarare än informationsinhämtning, vilket det verkar som att de oftare är, kan de exempelvis 
konsumera sociala medier även om de värderar det mediets trovärdighet som lågt. Därmed 
verkar det som att valet av vilket medie som konsumeras styrs av många andra faktorer än enbart 
trovärdighet. Med det sagt ter det sig som att valet av vilket nyhetsmedium som skall 
konsumeras är ett komplext fenomen, vilket också Westley och Severin (1964) redovisade 
tecken på (Kiousis 2001, 384).  
 
Vi ämnade att undersöka varför gymnasieelever uppfattar vissa nyhetsmedier som mer 
trovärdiga än andra samt på vilket sätt de resonerar och värderar vad trovärdighet innebär utifrån 
sitt egna perspektiv samt hur det påverkar deras konsumtion av nyhetsmedier, ytterligare ämnade 
studien att undersöka de kriterier som gymnasieelever tillskriver ett trovärdigt nyhetsmedium 
samt hur de korrelerar med de kriterier som tidigare studier har tagit fram.  
 
Resultatet av det empiriska materialet tyder på att gymnasieeleverna som undersökts verkar 
uppfatta nyhetsmedier som ger ett mer seriöst intryck och inte är lika beroende av externa 
faktorer, såsom intäkter och partibeteckningar som mer trovärdiga nyhetskällor. Ytterligare 
pekade de på att nyhetsmedier som existerat under en längre period, är nationella och 
konsumeras av ett större antal individer värderades som mer trovärdig. Deltagarna i denna studie 
pekade också, likt Jacobsens (2018, 40-41) respondenter, på att attribut kopplade till 
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tabloidisering, exempelvis “clickbaits” för att locka konsumenter till att köpa lösnummer eller in 
på hemsidan för att på så sätt generera annonsintäkter hade en negativ inverkan på hur trovärdig 
nyhetsmedierna uppfattades. Deltagarna uttryckte oro för att den digitala utvecklingen har 
bidragit till att människor i dag omedvetet eller medvetet kan utsättas för en mer ensidig 
information, och att de formar sin världsbild utifrån vad de själva väljer att konsumera 
tillsammans med internets mekanik för anpassat innehåll. Detta skulle kunna betyda att 
redaktören och nyhetsmediernas roll i sättandet av allmänhetens dagordning har kommit att 
överlåtas i högre grad åt individerna själva, vilket Tewksbury och Althaus (2000, 458-459) hade 
tidiga föraningar om. Emellertid är resultatet av denna studie baserade på ett begränsat antal 
gymnasieelever och bör hanteras därefter, däremot visar resultatet på liknande tendenser som 
tidigare nationella och internationella studier redovisat vilket gör att mer omfattande 
undersökningar på området kan vara av intresse.  

6.2 Diskussion  

I ett landskap där medieutbudet är betydligt större än vad den en gång varit, finns större 
möjligheter för att välja och framför allt välja bort vad som skall konsumeras, vilket i sin tur 
möjligen kan leda till olika uppfattningar om hur omvärlden ser ut inom olika grupperingar, det 
vill säga en mer polariserad bild av verkligheten. Samtidigt skulle detta kunna generera en lägre 
social tillhörighet till samhället i stort, men en högre social tillhörighet till den grupp som 
gemensamt exponeras för liknande medier och medieinnehåll samt åsikter och värderingar, alltså 
en förstärkt “vi och dem” mentalitet. Den objektiva verkligheten, om sådan existerar, blir kanske 
inte lika intressant eller viktig i detta samhälle, trovärdigheten av nyhetsmedierna utvärderas 
möjligen enbart för de som representerar “dem” och inte “vi”. Även om flertalet av medierna 
högst troligt inte representerar “vi eller dem” tolkas de som representanter för båda sidor 
beroende på vilken av dem som utför tolkningen. Trots det tyder resultaten i denna studie på att 
det finns en medvetenhet hos de undersökta ungdomarna om att vissa nyhetsmedier möjligen är 
mer trovärdiga än andra, och att de till följd av det också väljer vilka nyhetsmedier de skall 
konsumera beroende på vilken karaktär informationen de är ute efter har. Anses informationen 
som mer viktig verkar alltså ett mer trovärdigt nyhetsmedia krävas och är den mer till för 
förströelse är trovärdighetsaspekten inte lika viktig. En annan intressant aspekt är hur den 
kommersialisering som har skett inom massmedier dels verkar ha skapat flera olika typer av 
medier, och att nyhetsmedier möjligen har kommit att påverkas av detta. Framför allt genom att 
det råder en kamp om konsumenternas tid, vilket i sådana fall gör att arenan som medierna spelar 
på möjligen har kommit att förändras rejält och att den publika kommunikationen eventuellt 
kommit att adresserat allmänheten mer som konsumenter än medborgare, vilket möjligen 
bidragit till en logik bland konkurrensaktiga massmedier där de erbjuder ett mer sensationellt och 
sammanfattat innehåll. På ett sätt kan man tycka att det inte är mediernas fel att politik och 
nationella samt internationella angelägenheter inte tillhör de mest attraktiva innehåll som 
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mediemarknaden erbjuder, å andra sidan kan detta också ses som problem för mediernas 
möjlighet att bidra till en informerad debatt och skapa likvärdiga grunder för medborgarna att 
forma beslut och åsikter utifrån. Men det som resultatet av denna studie tillsammans med andra 
tycks visa på är att de medier som följer denna logik utvärderas som mindre trovärdiga, och att 
de mer traditionella medierna som riktar sig till allmänheten mer som medborgare utvärderas 
som mer trovärdig. Samtidigt som de sistnämnda typerna av medierna paradoxalt nog tycks 
konsumeras i mindre utsträckning. Ytterligare studier kring varför man konsumerar olika typer 
av nyhetsmedier, och möjligen undersöka om de nyhetsmedier som uppfattas som mest 
trovärdiga konsumeras mindre och de nyhetsmedier som uppfattas som minst trovärdiga 
konsumeras mer och i sådana fall varför det är så, skulle vara av intresse. 
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8. Bilagor  
Bilaga 1 
Frågeformulär  
 
Hur gammal är du?  
______________________________________________________________________________ 
 
Vilket kön definierar du dig som?  
______________________________________________________________________________ 
 
Vilket eller vilka nyhetsmedie/-r konsumerar du till vardags? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Vilket nyhetsmedium uppfattar du som mest trovärdigt? 
______________________________________________________________________________ 
 
Vilken/vilka plattform/-ar tar du del av nyheter igenom? (teven, deras hemsida, app, radion, 
papperstidning, sociala medier, annan isf vilken) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Hur mycket tid i minuter skulle du säga att du lägger på nyheter under en vanlig dag? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Om du skulle ta del av motstridiga eller annorlunda rapporter kring samma nyhet från radion, 
televisionen, papperstidningen, nyhetssajten eller sociala mediet vilken av de fem skulle du vara 
mest benägen att tro på - den från radion, den från televisionen, den från papperstidningen, den 
från nyhetssajten eller den från sociala mediet?  
Rangordna från 1 (den du tror på mest) till 5 (den du tror på minst). 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
 

1) Varför tar ni del av nyheter? 
 
Källors trovärdighet 

2) Vilka nyhetsmedier uppfattar ni som mest trovärdiga?  
Nu ska ni arbeta tillsammans och rangordna dessa lappar efter er uppfattning om vilken 
som är mest trovärdig, respektive minst trovärdig. Diskutera om varför ni tycker som ni 
gör och det är okej att vara oense så länge ni alla i gruppen tillslut kommer överens om 
en rangordning.  
 

3) Varför tror ni att den som ni rangordnat först uppfattas som mest trovärdig? Varför tror ni 
att den som ni rangordnat sist uppfattas som minst trovärdig? 
 

4) När man pratar om trovärdighet och tilltro för nyheter så pratar människor ofta om olika 
kvaliteter och egenskaper, vilka kvaliteter och egenskaper skulle ni säga kännetecknar ett 
trovärdigt nyhetsmedium? (skriv ned dessa) 
Nu ska ni återigen få arbeta tillsammans med lappar som innehåller några karaktärsdrag 
som förknippas med trovärdighet. Rangordna dessa tillsammans utifrån vad som är 
viktigast kontra minst viktigt för er uppfattning av trovärdighet, dessa åtta är: Rättvis, 
opartisk, berättar hela historien, “exakthet/precis”, respekterar människors integritet, 
har samhällets välmående i åtanke, separerar fakta och åsikter och utbildade reportrar. 
 
Medieplattformars trovärdighet 

5) Vilken nyhetsplattform uppfattar ni som mest trovärdig? Varför är denna mer trovärdig? 
(Radion, televisionen, papperstidningen, tidningar på internet, sociala medier) 
 

6) Vilken nyhetsplattform uppfattar ni som minst trovärdig? Varför är denna mindre 
trovärdig? 
 

7) På vilket sätt uppfyller X (fråga 5) de kvaliteter och egenskaper kopplat till trovärdighet 
som ni tidigare kommit fram till, och på vilket sätt saknar Y (fråga 6) dessa? 
 
Avslutande frågor 

8) Hur viktigt skulle ni säga att det är att ett nyhetsmedium är trovärdigt/går att lita på? 
 

9) Är det något ytterligare som ni vill diskutera på området som vi ej tagit upp? 
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