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Förord 
 
I kriser är nyheter hårdvaluta. Behovet av information är nästan oändligt, och 
kriskommunikatörer och journalister jobbar intensivt med att ta fram och skicka ut 
information. Men snabbhet och sanning är inte alltid samma sak. I kriser sprids det rykten, 
halvsanningar och många uppgifter är svåra att verifiera, åtminstone på kort sikt. 
Snabbheten är viktig och det är lätt att kritisera att uppgifter sprids som inte är tillräckligt 
kontrollerade, men å andra sidan skulle kritiken vara stenhård mot journalister och 
kommunikatörer om de höll inne med information som kunde räddat liv. Dilemmat att vara 
snabb och samtidigt korrekt är centralt i kriskommunikation. I denna rapport har vi med 
hjälp av flera experiment försökt reda ut om det spelar roll vilka ord journalister använder 
när nyheter omgärdas av osäker och obekräftad information.  
 
Studien genomfördes i samverkan med SVT. Bakgrunden är den bok som projektgruppen 
publicerade om terrorattentatet i Stockholm 2017. I boken ”Allt tyder på ett terrordåd” – 
Stockholmsattentatet i medier och opinion (Institutet för Mediestudier) handlade ett kapitel 
om journalistiska osäkerhetsmarkörer, dvs. sådana ord som journalister använder för att 
signalera att uppgifterna inte är helt säkerställda, men trots allt så viktiga att de bedöms som 
angelägna att publicera. Resultaten från Stockholmsattentatsstudien visade att publiken har 
svårt att uppfatta osäkerhetsmarkörer. Ska de fungera måste de vara väldigt tydliga och 
under kriser verkar det vara ännu svårare att nå fram. Då SVT vid tillfället tänkt att börja 
använda andra osäkerhetsmarkörer i sin rapportering kring nyhetshändelser kontaktade de 
forskningsprojektet och initierade samverkan kring en ny studie, vilken ligger till grunden för 
denna rapport.   
 
Rapporten är genomförd inom ramen för forskningsprojektet KRISAMS (Kriskommunikation 
och samhällsförtroende i det multipublika samhället) som finansieras av MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) och forskningsprojektet The challenge from terrorism in 
the Nordic countries som finansieras av NordForsk. Datainsamlingen är gjord av LORE 
(Laboratory of Opinion Research) vid SOM-institutet, Göteborgs universitet under våren 
2019. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till Filip Struwe på SVT Nyheter Online för all hjälp med att ta 
fram filmer som används i experimenten.  
 
Författarna, Göteborg mars 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
Nyhetsorganisationer presenterar vanligtvis bekräftade händelseförlopp, men i vissa 
sammanhang, ofta i samband med dramatiska händelser, är det inte möjligt för journalister 
att omedelbart säkerställa tillförlitligheten i de uppgifter som nått nyhetsredaktionen. Om 
journalister i dessa situationer ändå vill nå ut med nyheten använder de så kallade 
osäkerhetsmarkörer. Exempelvis används ord som ”osäkra” och ”obekräftade” för att 
berätta för allmänheten att saker fortfarande kan förändras i den kommande 
rapporteringen.  
 
Trots att osäkerhetsmarkörer är vanligt förekommande i nyhetsrapporteringen i samband 
med så kallade ”breaking news” är det inte klarlagt om vanliga nyhetskonsumenter bedömer 
obekräftad information som mindre tillförlitlig än bekräftad information, vilket de borde. 
Tidigare forskning visar att människor förvisso drar rätt slutsatser av nyheter omgärdade av 
osäkerhetsmarkörer, då de bedömer dessa nyheter som något mindre tillförlitliga. Men 
överlag blir mediepubliken inte särskilt påverkade av dem och osäkerhetsmarkörerna måste 
dessutom vara väldigt tydliga för att få effekt. Denna begränsade förmåga verkar därtill 
sättas helt ur spel i samband med allvarliga krissituationer, som exempelvis ett terrordåd 
(Sohlberg, Johansson och Esaiasson, 2018, 2020). Tidigare studier har dock förlitat sig på 
nyhetstexter och inte tv-nyheter med rörlig bild, något som vi fokuserar på i denna 
undersökning. I jämförelse med andra typer av kommunikation tenderar den audiovisuella 
formen att ge starkare effekter (Druckman, 2003).   
 
Journalister förstår innebörden av begrepp som osäker/obekräftad. Men gäller detsamma 
för vanliga nyhetskonsumenter? Kanske behöver allmänheten ytterligare information om 
vad osäkerhetsmarkörerna innebär för att faktiskt kunna bedöma vad det betyder för hur 
tillförlitlig nyhetens faktiskt är. Vi behöver med andra ord öka kunskapen i vilken 
utsträckning förklaringar av osäkerhetsmarkörer spelar roll, det vill säga om bedömningen av 
nyheters tillförlitlighet påverkas om nyhetsförmedlare explicit förklarar vad en 
obekräftad/osäker nyhet innebär. I vår studie definierar vi obekräftade/osäkra nyheter som 
att de inte bekräftats av officiella källor.  
 
Utöver detta har vi dessutom begränsad kunskap om effekter av olika typer av 
osäkerhetsmarkörer. Vi vet alltså inte om ord som ”osäkra” har starkare eller svagare 
effekter än ”obekräftad”. Med tanke på dessa kunskapsluckor är vårt övergripande syfte av 
studien att förbättra kännedomen om effekter av osäkerhetsmarkörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
 
Experimentell design 
 
Tillsammans med SVT Nyheter Online designade vi ett experiment där vi varierade följande 
tre aspekter/faktorer: 1) nyhetens osäkerhetsgrad (nyheten har hänt eller har möjligen 
hänt), 2) förklaring av osäkerhetsmarkören (osäkerhetsmarkören förklaras eller förklaras 
inte), 3) osäkerhetsmarkörstyp (osäker/säker eller obekräftad/bekräftad). Följaktligen 
hamnade deltagarna slumpmässigt i en av följande åtta grupper:  
 
1. Bekräftad nyhet utan förklaring av osäkerhetsmarkören 
2. Bekräftad nyhet med förklaring av osäkerhetsmarkören 
3. Säker nyhet utan förklaring av osäkerhetsmarkören 
4. Säker nyhet med förklaring av osäkerhetsmarkören 
 
5. Obekräftad nyhet utan förklaring av osäkerhetsmarkören 
6. Obekräftad nyhet med förklaring av osäkerhetsmarkören 
7. Osäker nyhet utan förklaring av osäkerhetsmarkören 
8. Osäker nyhet med förklaring av osäkerhetsmarkören 
 
Dessa experimentgrupper kan placeras in i nedanstående tabell där de tre experimentella 
faktorerna tydliggörs. 
 
Tabell 1. Åtta experimentgrupper fördelade över tre experimentella faktorer. 
 
 Har hänt Har möjligen hänt 
 Bekräftad Säker Obekräftad Osäker 
Osäkerhetsmarkören 
förklaras inte 1 3 5 7 

Osäkerhetsmarkören 
förklaras 2 4 6 8 

 
 
Det finns flera fördelar med studiens design. En generell fördel med att använda en 
experimentell metod är den hjälper oss att fastställa orsak och verkan, dvs. om själva 
ordvalet är det som påverkar tillförlitlighetsbedömningen. En ytterligare fördel är antalet 
experimentellt varierade faktorer. Tack vare tre experimentellt varierade faktorer kan vi 
studera effekten av en enskild aspekt vid kontroll för de andra två. Designen kan också 
hjälpa oss att undersöka om effekten av en faktor beror på en annan faktor, så kallade 
interaktionseffekter.  
 
För att kunna undersöka konsekvenser av osäkerhetsmarkörer skapades en fiktiv nyhet där 
deltagarna visserligen var medvetna om att nyheten var påhittad, men ändå uppmanades 
att försöka uppleva den som om den hade hänt på riktigt. Denna typ av experimentell teknik 
kallas vinjettexperiment och har bevisad hög validitet, trots att den vid första anblick kan 
verka konstlad (Hainmueller et al., 2015). I vårt experiment tittade deltagarna på en nyhet 
om en knivattack på Riksbron nära Riksdagshuset i Stockholm. Medarbetare på SVT Nyheter 



Online hade skapat åtta varianter av nyheten enligt ovanstående experimentella design. 
Exempelvis fick en person som hamnat i grupp 1 (se tabell 1) höra nyhetsuppläsaren berätta 
att knivattacken hade hänt, att den var bekräftad, men innebörden av ordet bekräftad 
förklarades inte. 
 
Värt att notera är att vi i denna studie använde oss av väldigt tydliga osäkerhetsmarkörer, 
dvs. vi använder ord som ”obekräftade” eller ”osäkra” och inte mer vaga uttryck som 
”uppgifter om” eller ”uppges ha”. Tidigare studier har visat att starkare osäkerhetsmarkörer 
fungerar i rapporteringen av en dramatisk nyhetshändelse, men när den förekommer i en 
krissituation (exempelvis ett terrorattentat) verkar människor inte uppfatta 
osäkerhetsmarkörerna. Svagare osäkerhetsmarkörer verkar nyhetskonsumenter 
överhuvudtaget inte uppfatta, oavsett om det är kris eller inte (Sohlberg, Johansson och 
Esaiasson, 2018, 2020). Men i detta experiment väljer vi alltså de tydliga 
osäkerhetsmarkörerna som heller inte förekommer i en kriskontext, vilket gör att vi 
förväntar oss att hitta effekter på hur tillförlitligheten bedöms beroende på om det 
förekommer osäkerhetsmarkörer eller inte. 
 
Bild 1. Bilden är ett skärmklipp från den fiktiva videon. 
 

 
 
 
Undersökningsfrågor 
 
Omedelbart efter att deltagarna tittat på inslaget svarade de på följande tre frågor om 
nyhetens tillförlitlighet: ”Hur tillförlitlig upplever du att nyheten om knivattacken är?”, Hur 
välbelagd upplever du att nyheten om knivattacken är?” och ”Hur övertygande upplever du 
att nyheten om knivattacken är?” Varje fråga hade fem svarsalternativ, från ”inte alls” till 
”mycket”. Vi ställde tre frågor om samma begrepp för att öka reliabiliteten av måttet för att 
sedan slå samman dessa till ett övergripande mått på hur tillförlitlig nyheten bedömdes vara. 



Måttet utgör experimentets utfallsvariabel och går från 0 (inte alls tillförlitlig nyhet) till 1 
(mycket tillförlitlig nyhet).1  
 
 
Urval 
 
Deltagare till experimentet rekryterades från Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet, 
vilken består av ungefär 60 000 svenskar som regelbundet deltar i undersökningar av den 
här typen (LORE, 2019). Totalt fick 4 800 av dessa en inbjudan till vår studie. Av de inbjudna 
påbörjade 2 946 individer studien varav 2 627 personer avslutade den. De inbjudna 
individerna är representativa för den svenska populationen mellan 18 till 74 år när det 
kommer till utbildning, ålder och kön. 
 
Resultat 
 
Osäkerhetsmarkörer fungerar 
 
Studien har tre viktiga resultat. För det första visar experimentet att när nyheter presenteras 
som osäkra/obekräftade, det vill säga när de omgärdas av osäkerhetsmarkörer, framstår de 
som mindre tillförlitliga än om de presenteras som säkra/bekräftade. Medelvärdet på 
utfallsvariabeln, nyhetens tillförlitlighet, är 0,65 bland dem som tittade på nyheten utan 
osäkerhetsmarkörer medan är 0,38 hos dem som tittade på nyheten med 
osäkerhetsmarkörer. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Ett sätt att mäta effektstorlek av 
experimentella stimuli är Cohens d. Enligt detta mått är effekten 1,04, vilket klassificeras 
som en stor eller mycket stor effekt.  
 
Förklaringar av osäkerhetsmarkörer spelar roll under vissa förutsättningar 
 
Det andra viktiga resultatet är att förklaringar av osäkerhetsmarkörer också påverkar 
tillförlitligheten av nyheten. När nyhetsuppläsaren i vårt experiment berättar vad det 
innebär att en nyhet är osäker eller obekräftad – att den inte är bekräftad av officiella källor 
– sjunker tillförlitligheten. Vi hittar dock ingen motsvarande effekt av att förklara vad en 
säker/bekräftad nyhet innebär. Effekten av att förklara osäkerhetsmarkörer finns med andra 
ord enbart bland dem som konsumerat osäkra/obekräftade nyheter.2 
 
Ett annat sätt att beskriva effekten är att det finns en interaktion mellan två variabler där 
effekten av förklaringen beror på huruvida deltagarna tittat på en nyhet med 
osäkerhetsmarkörer eller inte. För att underlätta tolkningen av denna effekt visar vi den i 
figur 1. Bland dem som tittat på en nyhet som var osäker/obekräftad minskar 

                                                      
1 Cronbachs Alfa för måttet (skalan) är 0,92, vilket indikerar mycket hög reliabilitet. 
2 Efter experimentet och utfallsvariablerna frågade vi respondenterna om de uppfattat om nyhetsuppläsaren 
förklarat vad osäkra/obekräftade/säkra/bekräftade nyheter innebär. Huruvida frågan gällde ordet 
osäkra/obekräftade/säkra/bekräftade berodde på vilken experimentgrupp respondenterna hamnat i. En majoritet 
(63 procent) av dem som tittat på en nyhet där ordet förklarats svarade korrekt. Bland dem som fått en förklaring 
svarade 26 procent felaktigt att ordet inte förklarats och 11 procent mindes inte. Av personerna i de 
experimentgrupper som tittat på en nyhet där ordet inte förklarats angav en majoritet korrekt att det inte 
förklarats (61 procent). Tjugo procent trodde felaktigt att det förklarats och 19 procent mindes inte. Med andra 
ord uppfattade de flesta om ordet förklarades, men inte alla.  



tillförlitligheten med 0,09 (från 0,43 till 0,33). Minskningen är statistiskt säkerställd. 
Motsvarande ökning (eller minskning) finns inte bland dem som tittade på en 
säker/bekräftad nyhet. Figuren har skapats utifrån resultaten i tabell A1 (se appendix) där 
även kodningar av variabler återfinns. 
 
Figur 1. Nyhetens tillförlitlighet beroende på osäkerhetsmarkör och förklaring av 
osäkerhetsmarkör  
 

 
 
 
Inga skillnader mellan osäkerhetsmarkörer 
 
Det tredje huvudresultatet är att vi inte hittar belägg för att typen av osäkerhetsmarkörer 
påverkar allmänhetens bedömning av nyhetens tillförlitlighet. I experimentet varierades 
orden säker/osäker och bekräftad/obekräftad. Vad vi ser är att en osäker nyhet varken 
framstår som mer eller mindre tillförlitlig än en obekräftad nyhet. På samma sätt hittar vi 
inga skillnader mellan att använda orden säker eller bekräftad. Det framstår därmed som 
irrelevant för nyhetskonsumenter vilka specifika ord man använder för att markera osäkra 
eller obekräftade nyheter. Osäkerhetsmarkörerna fungerar oavsett vilket ord som används. 
 
 
Övriga resultat  
 
Vid sidan av huvudresultaten finns även andra resultat som är värda att nämnas. Efter 
frågorna om nyhetens tillförlitlighet frågade vi om respondenternas beteendeintentioner 
eftersom vi ville veta vad de planerade att göra givet vad de just sett. Resultaten visar att 
säkra/bekräftade nyheter gör att människor blir mer benägna att söka efter ytterligare 
relevant information och sprida den vidare på sociala medier än om de tar del av 



osäker/obekräftad information. Dessa resultat presenteras i appendix, tabell A2.3 Det verkar 
dock inte som att publikationen av osäkra/obekräftade nyheter i grunden påverkar attityder 
till SVT, en annan utfallsvariabel. Attityden till SVT blir alltså varken mer negativ eller mer 
positiv beroende på om nyheten SVT nyss presenterat uppgetts vara osäker, obekräftad, 
osäker eller bekräftad, eller om nyhetsorganisationen förklarat innebörden av orden. 
Detaljer återfinns i tabell A3.  
 
Slutsatser 
 
Studien av osäkerhetsmarkörer hjälper oss att förstå hur nyhetskonsumenter tolkar nyheter 
som inte är fullt ut bekräftade. När nyheter innehåller osäkerhetsmarkörer som 
”obekräftade” eller ”osäkra” framstår de som mindre tillförlitliga än bekräftade och säkra 
nyheter. Överlag verkar människor alltså ta fasta på de osäkerhetsmarkörer som journalister 
använder. Resultaten visar också att när nyhetsorganisationer förklarar att 
osäkra/obekräftade nyheter innebär att de inte bekräftats av officiella källor, upplevs 
nyheterna som än mindre tillförlitliga. Förklaringar av osäkerhetsmarkörer spelar roll, men vi 
hittar inget belägg för att förklaringar av säkra/bekräftade nyheter ökar dess upplevda 
tillförlitlighet.  
 
Effekten av att inkludera osäkerhetsord är stor enligt konventionella kriterier för 
effektstorlekar i experiment, men det är viktigt att notera att tillförlitligheten inte sjunker till 
noll när dessa används. Även om nyheter beskrivs som osäkra/obekräftade och där det 
förklaras att officiella källor inte bekräftat dem framstår de som förhållandevis tillförlitliga i 
allmänhetens ögon. Medelvärdet sjunker enbart till 0,32 på skalan som går från 0 (inte alls 
tillförlitlig) till 1 (mycket tillförlitlig). Då icke-bekräftade osäkra nyheter ändå framstår som 
ganska tillförlitliga är slutsatsen att nyhetsorganisationer bör tänka sig för, både en och två 
gånger, innan de publicerar nyheter där det finns frågetecken om uppgifternas tillförlitlighet.  
 
Vi hittade inga skillnader i effekter beroende på om nyhetsuppläsaren använde osäker eller 
obekräftad. Dock kan vi inte utesluta att andra osäkerhetsord kan påverka mer eller mindre 
än dessa. Slutsatserna berör endast dessa två ord. Det är också viktigt att påpeka att icke-
signifikanta skillnader inte innebär frånvaron av en effekt, utan endast att den inte kunde 
hittas. Vi lutar ändå åt att det faktiskt inte finns någon skillnad eftersom experimentet hade 
tillräckligt många deltagare för att även hitta små effekter och dessutom kunde belägga de 
andra två huvudresultaten. Om vi inte hittat några effekter hade en möjlig tolkning varit att 
experimentet inte fungerat, men nu gjorde det uppenbarligen det. 
 
Vi vill också påpeka att designen av experimentet gjordes så att ordvalen osäker/obekräftad 
och säker/osäker betonades av nyhetsuppläsaren flera gånger. Det var med andra ord 
ganska tydligt för de som deltog i experimentet att nyhetens tillförlitlighet var central. Lägg 
därtill att uppmärksamheten hos deltagarna rimligen är större då de deltar i en 
undersökning än när de tar del av nyheter i vardagen. Dessutom sattes inte experimentet in i 
en kriskontext, som tidigare studier visat minska förmågan att uppfatta osäkerhetsmarkörer. 
 

                                                      
3 När det kommer till dessa utfallsvariabler hittar vi ingen effekt av att förklara vad osäkra/obekräftade eller 
säkra/bekräftade innebär. När innebörden av osäkerhetsmarkörer förklaras blir alltså inte människor mindre 
benägna att söka och sprida information. 



Med dessa förbehåll vill vi ändå betona att osäkerhetsmarkörer verkar fungera, åtminstone 
om de poängteras och lyfts fram tydligt. Vill nyhetsredaktionerna också vara säkra på att 
budskapet gått fram om att nyheten kan ha brister i tillförlitlighet ska man inte bara använda 
osäkerhetsmarkörer, man ska också förklara vad ord som ”osäker” eller ”obekräftad” faktiskt 
betyder.   
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Appendix 
 
Tabell A1. Nyhetens uppskattade tillförlitlighet 
 

 (1) (2) 
   
   
Osäkerhetsmarkör -0.28*** -0.23*** 
 (0.01) (0.02) 
Förklaring av (o)säkerhetsmarkör -0.05*** -0.00 
 (0.01) (0.01) 
Osäkerhetsmarkör X Förklaring  -0.09*** 
  (0.02) 
(O)bekräftad 0.00 0.00 
 (0.01) (0.01) 
Konstant 0.68*** 0.65*** 
 (0.01) (0.01) 
   
Antal deltagare 2578 2578 
R-squared 0.22 0.23 

Kommentar: För variabeln osäkerhetsmarkör innebär 1 att deltagaren hamnat i en grupp där 
nyheten var antingen osäker eller obekräftad, d.v.s. hade en osäkerhetsmarkör, medan 0 
innebär att nyheten var säker eller bekräftad, d.v.s. ingen osäkerhetsmarkör. Variabeln 
förklaring av (o)säkerhetsmarkör är kodad 1 om deltagaren fick 
osäker/obekräftad/säker/bekräftad förklarat medan 0 innebär att ordet inte förklarades. 
Variabeln (o)bekräftad är kodad 1 om deltagaren tittade på en nyhet där antingen ordet 
obekräftad eller bekräftad användes medan 0 innebär att osäker eller säker användes. 
Robusta standardfel anges inom parenteserna. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
 
 



Tabell A2. Informationssökning och spridning på sociala medier 
 Informationssökning Spridning på sociala 

medier 
 (1) (2) (3) (4) 
     
Osäkerhetsmarkör -0.10*** -0.08*** -0.04*** -0.04*** 
 (0.01) (0.02) (0.01) (0.01) 
Förklaring av (o)säkerhetsmarkör -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 
 (0.01) (0.02) (0.01) (0.01) 
Osäkerhetsmarkör X Förklaring  -0.04  -0.01 
  (0.02)  (0.02) 
(O)bekräftad -0.00 -0.00 0.01 0.01 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
Konstant 0.73*** 0.73*** 0.12*** 0.12*** 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
     
Antal deltagare 2584 2584 2345 2345 
R-squared 0.03 0.03 0.01 0.01 
Kommentar: Utfallsvariabeln informationssökning som används i modell 1 och 2 är skapad av 
två frågor: ”Hur troligt är det att du skulle söka efter mer information om knivattacken?” och 
”Hur troligt är det att du skulle prata med personer i din närhet om nyheten om 
knivattacken?”. Båda frågorna hade fem svarsalternativ var (från 1 = inte alls troligt till 5 = 
mycket troligt). Korrelationen mellan frågorna är hög (0,65), varför de slås ihop till ett 
gemensamt mått, kodat 0 till 1. Högre värden innebär en högre grad av trolig 
informationssökning. Utfallsvariabeln spridning på sociala medier för modell 3 och 4 är 
skapad från frågan ”Hur troligt är det att du skulle sprida nyheten om knivattacken på sociala 
medier?”. Svaren gavs på en femgradig skala från 1 = inte alls troligt till 5 = mycket troligt. 
Respondenterna kunde även fylla i alternativet ”använder inte sociala medier”. Analysen 
exkluderar de 242 respondenter som valde detta alternativ. Högre värden på den omkodade 
utfallsvariabeln (0 till 1) innebär högre trolighet till spridning på sociala medier. För variabeln 
osäkerhetsmarkör innebär 1 att deltagaren hamnat i en grupp där nyheten var antingen 
osäker eller obekräftad, d.v.s. hade en osäkerhetsmarkör, medan 0 innebär att nyheten var 
säker eller bekräftad, d.v.s. ingen osäkerhetsmarkör. Variabeln förklaring av 
(o)säkerhetsmarkör är kodad 1 om deltagaren fick osäker/obekräftad/säker/bekräftad 
förklarat medan 0 innebär att ordet inte förklarades. Variabeln (o)bekräftad är kodad 1 om 
deltagaren tittade på en nyhet där antingen ordet obekräftad eller bekräftad användes 
medan 0 innebär att osäker eller säker användes. Robusta standardfel anges inom 
parenteserna. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
 
  



Tabell A3. Attityder till SVT 
 (1) (2) 
   
   
Osäkerhetsmarkör -0.02 -0.03 
 (0.01) (0.02) 
Förklaring av (o)säkerhetsmarkör 0.00 -0.01 
 (0.01) (0.02) 
Osäkerhetsmarkör X Förklaring  0.02 
  (0.02) 
(O)bekräftad 0.02 0.02 
 (0.01) (0.01) 
Konstant 0.66*** 0.66*** 
 (0.01) (0.01) 
   
Observations 2583 2583 
R-squared 0.00 0.00 

Kommentar: Utfallsvariabeln är attityder till SVT, vilken är skapad av följande två frågor: 
”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete?” och ”Tycker du att 
avgiften som man betalar för public service är värd priset?” Den första frågan hade fem 
svarsalternativ (”mycket stort förtroende”, ”ganska stort förtroende”, ”varken stort eller litet 
förtroende”, ganska litet förtroende”, och ”mycket litet förtroende) och den andra hade fyra 
alternativ (”mycket värd priset”, ”ganska väl värd priset”, ”inte speciellt värd priset” och 
”inte alls värd priset”). Då korrelationen mellan frågorna är hög (0,75) skapade vi ett 
gemensamt mått från frågorna, kodat 0 till 1, där högre värden innebär en mer positiv 
inställning till SVT. För variabeln osäkerhetsmarkör innebär 1 att deltagaren hamnat i en 
grupp där nyheten var antingen osäker eller obekräftad, d.v.s. hade en osäkerhetsmarkör, 
medan 0 innebär att nyheten var säker eller bekräftad, d.v.s. ingen osäkerhetsmarkör. 
Variabeln förklaring av (o)säkerhetsmarkör är kodad 1 om deltagaren fick 
osäker/obekräftad/säker/bekräftad förklarat medan 0 innebär att ordet inte förklarades. 
Variabeln (o)bekräftad är kodad 1 om deltagaren tittade på en nyhet där antingen ordet 
obekräftad eller bekräftad användes medan 0 innebär att osäker eller säker användes. 
Robusta standardfel anges inom parenteserna. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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