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Utmaning 

 
Det är det oväntade som är intressant för 

journalister och allmänhet.  

 

Men undersökningar och forskningsrapporter 

visar oftast bara det förväntade. 

 



 

”Det visade sig att 

de joggare som 

sprang snabbt 

löpte lika stor risk 

att dö som de som 

inte joggade alls, 

under studiens 

gång.” 



Minst 55 artiklar baserade 

på TT:s text. Däribland 

svt.se. 

Bland de som joggar 

mycket är det bara två (2) 

personer som dött*. Hade 

det varit en (1) hade 

resultatet blivit ett helt 

annat. 

 
* BBC More or Less 



Utmaning 
 

Ibland har vi som journalister bestämt att 

verkligen ser ut på ett visst sätt och vill då få den 

bekräftad för att sedan gå vidare och ställa 

makthavare till svars. 

 

 



Hur väl tycker du följande påståenden 

stämmer?  
 

Mitt barn lär sig vad  

han/hon behöver i skolan 
  

Skolbarnsföräldrar:   Allmänheten:  

Andel instämmer 76%  Andel instämmer 28% 

Andel instämmer inte 22%  Andel instämmer inte 67% 

 
Källa: TNS-SIFO för SVT mars 2014 

  

Skolbarnen i Sverige lär sig  

vad de behöver i skolan 
 



Utmaning 
 

Uppskattningsvis 300 journalister och 

redaktörer fattar beslut om vilka nyheter vi 

gör och hur publicering ska se ut. 

 

Därför behövs en policy. 

 

 



SVT:s policy angående opinionsundersökningar 

- Undersökningarna ska ha slumpmässigt urval 

- Minst 1000 svar 

- Telefon, brev och webbpaneler är ok  

- Bortfallet högst 60 % 

- Är frågorna vettigt ställda?  

- Vilka är avsändarna?  

- Var observanta på felmarginalerna 



Några exempel på hur vi jobbat på  

SVT med undersökningar 



Väljarnas viktigaste frågor 

Enkätundersökning med öppna svar 





Fråga till förstagångsväljare 

På vilka sätt har du tagit del av riksdagsvalet 
via Internet? 
 

1. Via valkompasser 62% 
2. Läst nyheter 61% 
3. Via Facebook 57% 
4. Mediernas webb-TV 47% 
5. Reklamfilmer 47% 
 

8.    Partiernas hemsidor 34% 
13.  Via Twitter 13% 

 
Källa: Novus eftervalsundersökning september 
2014 



Statistiska paneltester för urval av frågor 



Statistiska paneltester  

för urval av frågor 



Statistiska paneltester för urval av frågor 



Interaktiv Valu-grafik på  

svt.se under valkvällen 

 





Fler väljare anser sig ligga till vänster 





Tack! 
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