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Abstract 
Denna uppsats har som syfte att undersöka ungdomars syn på källkritik, förmåga till källkritik 

och praktiskt användande av källkritik, på Facebook. Att vara källkritisk har alltid varit viktigt 

– men det är än viktigare idag. I samband med att internet lanserades blev en enorm mängd 

information tillgänglig, och sociala medier har senare gjort det möjligt för alla att vara 

publicister. Sociala medier har också gjort det möjligt för material att få stor spridning, 

snabbt. I centrum av den nya digitala eran står dagens ungdomar. De är uppvuxna i den nya 

digitala världen, och kan därför antas vara experter på att hantera den. Det gör dem till en 

särskilt intressant grupp att undersöka i detta avseende. För att uppfylla syftet har 

fokusgruppsintervjuer använts som metod. 13 ungdomar som gick tredje året på gymnasiet 

deltog i studien. Gatekeepingteorin har använts som teoretisk utgångspunkt för att ta sig an 

detta analytiskt. 

 

Resultatet visar att ungdomarna till viss del är källkritiska, men att det samtidigt finns många 

tillfällen då källkritiken glöms bort eller läggs åt sidan. Resultatet visar också att det enligt 

ungdomarna finns tillfällen då det inte är lika viktigt att vara källkritisk. 
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1. Inledning och bakgrund  
Idag söker majoriteten av Sveriges barn information på internet redan vid åtta års ålder 

(Instiftelsen i Sverige, 2017). För inte allt för länge sedan fanns inte ens den möjligheten. Idag 

har hela 95 procent av alla svenskar tillgång till Internet. År 1995 var det procenttalet inte ens 

5 (Instiftelsen i Sverige, 2017).  

 

Den uppsjö av information som internet bistår med har gjort att frågor kring trovärdighet och 

kvaliteten på den informationen har uppstått (Flanagin & Metzger, 2008; Metzger, 2007; 

Johnson & Kaye, 2000). Digital information kan lätt ändras, vara felaktig, plagieras och göras 

felaktig, eller skapas anonymt. Att granska material källkritiskt är därför viktigt, men när 

sociala medier senare gjorde intåg blev det allt viktigare. Sociala medier har gjort det möjligt 

för alla internetanvändare att skapa innehåll, och sociala medier gör det också möjligt för 

journalistiskt material att få stor spridning, snabbt.  

 

Enligt undersökningen Svenskarna och internet använder 81 procent av alla internetanvändare 

sociala medier, och strax över hälften gör det dagligen (Instiftelsen i Sverige, 2017). 

Facebook är det största sociala nätverket, och bland ungdomarna hittar vi de flitigaste 

användarna. Lite mer än hälften av de internetanvändare som är över 16 år läser också nyheter 

på Facebook (Instiftelsen i Sverige, 2017).  

 

Unga människor är överlag mer benägna att använda sociala nätverk för att hitta information, 

och de är även mer benägna att läsa nyheter på internet än i en tryckt tidning (Metzger m.fl., 

2010; Statens medieråd, 2017). Med andra ord är de primära informationskällorna i deras 

värld ofta digitala, vilket är helt annorlunda än någon tidigare generation (Metzger m.fl., 

2010).  

 

Dagens ungdomar har med andra ord vuxit upp med en stor tillgång till teknik och internet, 

och kan därför antas besitta en hög kompetens vad gäller användning av digitala media 

(Metzger m.fl., 2010). Det tillsammans med en relativt begränsad utveckling och 

livserfarenhet jämfört med vuxna, gör att ungdomar är en särskilt intressant och viktig grupp 

att undersöka vad gäller källkritik på internet. Metzger m.fl. (a.a.) menar på att ungdomars 

uppväxt i ett modernt mediesamhälle inte är någon garanti för att de besitter verktyg och 

förmågor att vara kritiska när de söker och värderar internetinformation (a.a., s. 3):  
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As a group, youth have fewer life experiences to which they might compare information 
than do most adults. In addition, youth may not have the same level of experience with or 
knowledge about media institutions, which might make it difficult for them to understand 
differences in editorial standards across various media channels and outlets compared to 
adults who grew up in a world with fewer channels and less media convergence. As a 
consequence, some youth may not have the same level of skepticism toward digital media 
or particular sources as adults do, because these media are not seen as “new” to younger 
users who cannot remember a time without them.  

 

Till skillnad från de flesta traditionella medier, såsom tryckt dagspress, radio och tv, 

genomgår den information som publiceras på webben inte en kvalitetskontroll i termer av 

redaktionell och journalistisk granskning och bedömning, utan det ansvaret läggs istället på 

den enskilde informationssökande individen, ett ansvar som Metzger och Flanagin (2008) 

menar att människor vanligtvis inte är förberedda på.  

 

Journalistiskt material genomgår traditionellt en process innan publicering – den så kallade 

gatekeepingprocessen. Gatekeepingprocessen syftar till att separera det som är värt att 

publicera från det som inte är värt att publicera, och genom det skydda trovärdigheten och 

kvaliteten på den information som når allmänheten (Singer, 2014). Sedan fler människor 

skapar och delar information online och på sociala medier har gatekeepingprocessen nu 

förändrats, och gatekeeping-rollen, som journalister tidigare lagt beslag på, har nu även 

hamnat på den individuella informationsökaren (Bro & Wallberg, 2015; Bruns, 2003; 

Metzger, 2007; Singer, 2014).  

 

Jag kommer därför att ta mig an den här uppsatsen analytiskt genom att använda begreppet 

gatekeeping.  

 

Givet denna inledning – det jag vill göra i den här uppsatsen är att undersöka ungdomars syn 

på källkritik, förmåga till källkritik och praktiskt användande av källkritik, på Facebook. 

Ungdomar är uppvuxna med att använda digitala medier, och källkritik är en färdighet som är 

central i Skolverkets läroplaner. I gymnasiets läroplan står det:  

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. (Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Tredje årets gymnasieungdomar kan därför antas, men ovan givna inledning och bakgrund, ha 

bra förutsättningar för att vara källkritisk till den informationen de tar del av på internet. Låt 
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oss ta reda på om det är så, eller om följande påstående även kommer att få ta en plats i 

uppsatsens slutsats:   

 

 
 

 

1.1. Syfte & frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp ungdomar granskar nyheter på 

Facebook. Frågeställningen fördelar sig på följande tre frågor:  

 

• Hur använder sig ungdomarna i undersökningen av Facebook i sin nyhetsläsning?  

• Vad har ungdomarna i undersökningen för uppfattning om vad källkritik är och hur 

viktigt det är?  

• Hur ägnar sig ungdomarna i undersökningen åt källkritik av nyheter via sociala 

medier? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
År 2000 förmedlar Johnson och Kaye följande lägesbild:  

This study finds that concerns that the Internet may never be judged as a credible source 
appear to be overblown. The core of politically interested Web users surveyed for this study 
judged the Web as the most credible source. […] As people increasingly turn to the Internet 
because of its convenience and wide availability of news, and as they become increasingly 
savvy about which online sources to question and which ones to believe, credibility ratings 
are bound to rise. (Johnson & Kaye, 2000, s. 874) 

 
 

Forskningen på området har därefter tagit sig framåt, och frågan är om internetanvändare har 

blivit mer kunniga vad gäller vilka internetkällor som ska ifrågasättas och vilka man kan tro 

på, och om internetanvändare fortfarande litar på internetmaterial.  

 

Det tar mig in på fältets mest centrala frågor: om och hur internetinformation granskas och 

värderas, om internetanvändare använder strategier för att bedöma information online, och 

vilka dessa strategier i så fall är, etcetera.  

 

När det gäller den tidigare forskningen som har gjorts på det här området blir det snabbt 

tydligt att kommunikationsforskaren Miriam J. Metzger har bidragit med viktiga studier inom 

området. I en rad arbeten, ensam och tillsammans med andra forskare, har Metzger på bred 

front tagit sig an denna problematik.  

 

Det finns inget rakt och tydligt svar på om internetanvändare litar på information de finner 

online; svaren varierar bland annat beroende på vilken erfarenhet internetanvändaren har 

(Johnson & Kaye, 2000; Metzger & Flanagin, 2000; Metzger m.fl., 2010).  

 

Det finns däremot studier som visar att internetanvändare upplever internetinformation lika 

trovärdig som information som hämtas från tv och radio (Metzger & Flanagin, 2000), och år 

1998 visade en studie att onlineinformation värderades som mer trovärdig än traditionella 

medier (Johnson & Kaye, 1998). Men i studien framkom också att båda slagen av information 

bara värderades som ”något trovärdig”.  

 

I artikeln Perceptions of Internet information Credibility (2000) tar Metzger tillsammans med 

Andrew J. Flanagin avstamp i den problematik det innebär att människor allt mer litar på 

internet och information på webben, trots bevis på att det kan vara felaktigt och partiskt. I en 
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enkätstudie undersöker Metzger och Flanagin (2000) människors uppfattning om trovärdighet 

hos olika kategorier av information på internet i jämförelse med liknande information från 

andra medier. 

 

Studien visar att respondenterna anser att internetinformation är lika trovärdig som 

information som tas emot av tv och radio. Däremot upplevs tidningen som lite mer trovärdig 

än övriga medier – särskilt vad gäller nyheter.  

 

I studien framgår också att respondenterna sällan verifierar webbaserad information, och att 

verifieringsbeteenden varierar beroende på vilken typ av internetinformation som söks. 

Nyheter verifierades exempelvis strängare än underhållsinformation. Undersökningen visar 

dessutom att mindre erfarna internetanvändare är ännu mindre benägna att verifiera 

internetinformation. Metzger och Flanagin menar på att oavsett om internetanvändare 

upplever eller inte upplever information som tillhandahålls via Internet som trovärdig, säger 

insatser för att validera denna information mycket om det upplevda förtroendet.  

 

Metzger och Flanagins studie visar också att erfarenhet spelar roll. Hur lång erfarenhet 

personer har av att använda internet påverkar även hur trovärdig internetinformation upplevs. 

De som är nya på internet kan ha det särskilt svårt att värdera internetinformation korrekt. 

Vad gäller yngre, som spenderar mer tid på internet, finns det studier som visar att de tenderar 

att värdera internet som en trovärdig källa (se t.ex. Johnson & Kaye, 2000).  

 

Ett arbete av Metzger som är särskilt intressant för den här uppsatsens syfte och frågeställning 

är boken Kids and Credibility: An Empirical Examination of Youth, Digital Media Use, and 

Information Credibility (Metzger m.fl., 2010). På grund av dess relevans kommer jag här att 

referera och diskutera just denna studie lite mer långtgående. Metzger och hennes kollegor ger 

i denna studie uttryck för att de ser det som överraskande att majoriteten av den forskning 

som har gjorts inom det här området har studerat den vuxna populationen, i och med att det 

finns ett unikt förhållande mellan dagens ungdomar och medieteknik: 

[…] although youth may be talented and comfortable users of technology, they may lack 
critical tools and abilities that enable them to seek and evaluate information effectively. 
Children’s relative lack of life experience, for instance, may put them at greater risk than 
adults for falsely accepting a source’s self-asserted credibility, since such assessments are 
based on accumulated personal experience, knowledge, reputation, and examination of 
competing resources. (Metzger m.fl., 2010, ss. 2-3) 
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Den forskning som tidigare har gjorts består nästan uteslutande av intervjuer med en mycket 

liten barn- och ungdomspopulation, och kan därför inte bidra med någon möjlighet till 

generalisering gäller den totala ungdomspopulationen (Metzger m.fl., 2010). Därför tar 

Metzger och hennes kollegor ett bredare grepp för att undersöka ungdomar och digitala 

medier, och hur ungdomar bedömer och litar på information online.  

 

Genom en webbaserad undersökning undersöker studien hur ungdomar mellan 11 och 18 år  

söker information online, och hur de bedömer trovärdigheten på den informationen. 2747 barn 

besvarade enkätundersökningen.   

 

Studien visar att de flesta barn började använda internet mellan andra och sjätte klass. I 

åttonde klass var nästan alla barn online (97 procent). Det framkommer även att barn och 

ungdomarna litar ganska mycket på internet. De är visserligen oroliga för trovärdigheten på 

internet, men de tycker ändå att information online är trovärdig. Metzger och hennes kollegor 

finner också att mängden information som ungdomar litar på ökar något med åldern, även om 

de fortfarande är lika bekymrade kring trovärdigheten. 

 

De ungdomar som Metzger och hennes kollegor undersökt ser också sig själva som 

högkvalificerade internetanvändare. Även 11-åringar tror att deras tekniska skicklighet, 

sökfärdighet och kunskap om trender och funktioner på internet är högre än andra 

internetanvändares (om just detta, se också Fallows, 2015).  

 

Vidare visar resultatet av Metzger och hennes kollegors studie från 2010 att barn och 

ungdomar ”ibland” och ”ofta” verifierar onlineinformation för att bedöma dess trovärdighet.  

Barnen skiljer också på underhållning, hälsa, nyheter, kommersiella och skolrelaterade 

uppgifter när de bestämmer vilka strategier de ska använda för att bedöma informationens 

trovärdighet, och lika så vad gäller hur mycket de ska anstränga sig för att granska 

informationen. Studien visar också att äldre barn har fler strategier och är mer noggranna när 

de bedömer trovärdigheten hos internetinformation.   

 

Vad gäller nyheter specifikt upplever barnen den typen av information som mest trovärdig om 

den levereras via tv:n, efterföljt av internet (Metzger m.fl., 2010). Däremot rapporterade 

barnen att de med störst sannolikhet skulle tro på information online som är till skolarbeten, 

följt av nyheter, underhållning, hälsoinformation och kommersiell information. Underhållning 
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och hälsoinformation kommer därnäst, och de upplevs som lika trovärdiga på nätet, vilket 

Metzger m.fl. (a.a., s. 40) noterar kan vara problematiskt i och med att de möjliga negativa 

konsekvenserna av att tro på felaktig hälsoinformation är mycket större i omfattning och skala 

än de negativa följderna av falsk underhållsinformation.  

 

Metzger m.fl. (2010) föreslår att framtida forskning kan fokusera på hur barns sätt att bedöma 

internetinformation utvecklas, skillnader i och effekterna av föräldraansvar vad gäller 

internetinformation, hur negativa erfarenheter på nätet påverkar framtida 

trovärdighetsbedömningar, förändringar och påverkan av att ha falskt självförtroende vad 

gäller förmågan att värdera och validera onlineinformation samt vilka pedagogiska insatser 

som kan förbättra kompetensen att utvärdera information online.  

 

För att avsluta redogörelsen för Metzgers inflytelserika arbete: det hon och hennes kollegor 

kommit fram till är alltså centralt för denna uppsats, men fältet är samtidigt brett. Andra 

forskare fokuserar på trovärdighetsupplevelser kopplat till sökmotorer (se t.ex. Fallows, 

2005), Wikipedia (se t.ex. Flanagin & Metzger, 2011), och till mer specifika typer av 

information. Fältet domineras särskilt av studier som undersöker hur hälsoinformation på 

internet hanteras, bedöms och värderas (se t.ex. Crocco, Villasis-Keever & Jadad, 2002; 

Eysenback & Köhler, 2002; Freeman & Spyridakis, 2004). Det finns även studier som mer på 

djupet undersöker vilka egenskaper internetanvändare faktiskt tittar på när de bedömer en 

hemsidas trovärdighet (se t.ex. Fogg m.fl., 2003), och studier som undersöker orsakerna till 

att felaktig information delas (se t.ex. Chen, Sin, Theng, & Lee, 2015).  

 

Det finns idag däremot begränsat med forskning som undersöker hur internetanvändare litar 

på nyheter som publicerats på sociala medier, och ännu mer specifikt på Facebook. Twitter 

som informationskälla har studerats av t.ex. Westerman, Spence och Van Der Heide (2012), 

som har undersökt om det går att bedöma en Twitter-sidas trovärdighet genom att titta på 

antalet anhängare som källan har och antalet personer som källan följer. Vidare finns en 

studie av Johnson och Kaye (2014) som undersöker hur mycket internetanvändare litar på 

politisk information som de hittar på sociala medier. Studien visar att internetanvändare litar 

ganska lite på politisk information på sociala medier, 7.4 på en skala mellan 4-20. Johnson 

och Kaye menar däremot att den låga nivån av tillit till sociala medier kan bero på att bara 4.5 

procent av de 4241 respondenterna rapporterat att de vänder sig till sociala medier för nyheter 

och information om politik.  
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En särskilt inspirerande text för mitt arbete är kandidatuppsatsen Sant eller falskt på sociala 

medier – en kvalitativ studie om unga vuxnas, åsikter, beteenden och attityder kring källkritik 

och nyhetsspridning på Facebook (2015), skriven av medie- och kommunikationsstudenterna 

Sandra Thörnstrand och Maja Kvamme på Karlstads universitet. 

 

Det finns likheter men också skillnader mellan deras uppsats och denna. När de beskriver 

studiens relevans tar även de fasta på internets frammarsch, ungdomars särskilda deltagande 

på sociala medier och att det har uppstått frågor kring trovärdighet vad gäller 

internetinformation. De har även använt fokusgruppsintervjuer som metod och har intervjuat  

2 grupper med 4 respondenter i respektive, som är mellan 18 och 19 år. Däremot skiljer sig 

våra frågeställningar sig åt, och på sidan av att undersöka ungdomars beteenden och attityder 

kring källkritik går Thörnstrand och Kvamme in mer på nyhetsspridning och vilka behov som 

uppfylls vid nyhetsspridning på Facebook (2015). Vidare har uppsatsförfattarna använt sig av 

samma teoretisk utgångspunkt som kommer att presenteras i denna uppsats, men de har också 

använt sig av teorin om Uses and gratifications. Den teorin är däremot inte relevant i denna 

uppsats.  

 

Resultatet av Thörnstrand och Kvammes studie visar att respondenterna till stor del delar 

nyheter på Facebook för att få uppmärksamhet och för att påvisa för sina följare att man har 

koll på vad som händer i nyhetsrapporteringen. Vad gäller källkritik pekar studien på att 

respondenterna faktiskt validerar internetinformation och inte litar blint på vad de läser 

online. Thörnstrand och Kvamme är dock kritiska till om det verkligen stämmer, dels i och 

med att tidigare forskning visar på motsatsen, men också på grund av att vissa uttalanden från 

respondenter under fokusgruppsintervjuerna tyder på motsatsen. Thörnstrand och Kvamme 

(2015) menar på att det kritiska tänkandet finns hos samtliga deltagare, men de är inte lika 

säkra på att deltagarna – på grund av dessa uttalanden – är källkritiska till den höga grad som i 

övrigt framkommer under studien.  

 

Med fokus på det som är relevant och av intresse för denna uppsats går det att sammanfatta 

tidigare forskning (framför allt den som jag tagit upp) enligt följande:  

• Internetanvändare verifierar sällan internetinformation, och mindre erfarna 

internetanvändare är ännu mer benägna att verifiera internetinformation (Metzger & 

Flanagin, 2000). 
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• Barn och ungdomar litar sammantaget ganska mycket på internet (Metzger m.fl., 

2010). 

• Mängden onlineinformation barn och ungdomar tycker är trovärdig ökar något med 

åldern (a.a.). 

• Barn och ungdomar upplever nyheter som levereras via tv:n som mest trovärdiga, 

efterföljt av internet (a.a.).  

• Barn och ungdomar tror att de är högkvalificerade internetanvändare (a.a.). 

• Barn och ungdomar verifierar internetinformation ”ofta” till ”ibland” (a.a.). 

 

I det som jag i detta kapitel har redogjort för finns den teoretiska utgångspunkten både 

implicit och explicit uttryckt. Låt mig som avslutning konkretisera detta genom att beskriva 

det centrala begreppet gatekeeping närmare. Jag inleder med ett citat från Metzger:  

The culmination of all this is that the Internet has made the need to critically evaluate 
information more important than ever before while also shifting the burden of 
credibility assessment and quality control from professional gatekeepers onto individual 
information seekers. (Metzger, 2007, s. 2079)  

 

Den akademiska teorin om gatekeeping är den teoretiska utgångspunkten i den här studien. 

Begreppet gatekeeping utvecklades av psykologen Kurt Lewin och hans arbete har fått 

spridning till flera akademiska discipliner. Inom medie- och kommunikationsvetenskap och i 

journalistikforskning har teorin kommit att behandla den redaktionella process som 

information genomgår innan den sprids i nyhetsflödet (Bro & Wallberg, 2015; Hadenius, 

Weibull, & Wabring, 2011). Gatekeepingprocessen handlar om att separera det som är värt att 

publicera från det som inte är värt att publicera (Singer, 2014). Det gäller alla steg från att en 

redaktör bestämmer vilka berättelser som ska publiceras, till att en reporter väljer vilka källor 

som ska lyftas i en berättelse, och alla steg där emellan.  

 

De som är involverade i de gallringar som görs innan en nyhet publiceras – redaktören och 

reportern i exemplen ovan – kallas för gatekeepers. En journalistisk gatekeeper bestämmer 

inte bara vilka berättelser som publiceras, utan främst skyddar den trovärdigheten och 

kvaliteten på den informationen som når allmänheten (Singer, 2014). Det är ett ansvar som nu 

också har hamnat på de individuella informationssökarna (Metzger, 2007).  
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I den öppna och obegränsade onlinemiljön, där en obegränsad mängd information är 

tillgänglig, är skillnaden mellan kvalitet och kvantitet särskilt viktig, menar Singer (2014, s. 

56):  

Users’ active participation in assessing the value – and in doing so, determining the 
visibility – of what is published on a media website goes well beyond previous 
journalistic conceptions of what audience members can or should do. Users now have 
the capability to make and implement what essentially are editorial judgments about 
what is worthy and what is less so, about what others should read and what they might 
as well ignore.  

 
 

Sedan fler människor skapar och delar information online och på sociala medier har 

gatekeepingprocessen förändrats (Bro & Wallberg, 2015; Bruns, 2003; Singer, 2014). Den 

journalistiska gatekeepern är inte längre den enda gatekeepern utan det kan lika gärna vara en 

familjemedlem eller vän som är det (Bro & Wallberg, 2015). Den förändringen som har skett 

har bidragit till ett nytt begrepp: gatewatching (Bruns, 2003) och dessa nya gatekeepers kallas 

för gatewatchers.  

 

Genom att dela och sprida vidare material agerar den individuella internetanvändaren som 

gatewatcher. En gatewatcher offentliggör alltså inte nyheter, utan de kontrollerar istället det 

innehåll som redan har publicerats och avgör sedan om det är värt att sprida vidare (Bruns, 

2003). På så sätt fyller de samma funktion som gatekeepers; de skyddar trovärdigheten och 

kvaliteten på den information som kan få chansen att nå längre ut i allmänheten.  
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3. Metod  
Syftet med studien är, som tidigare nämnts, att undersöka hur ungdomar granskar 

journalistiskt material på Facebook. För att uppfylla det syftet behövs material som säger 

något om ungdomarnas syn på källkritik, och om hur ungdomar granskar journalistiskt 

material, med fokus på Facebook – vilket gör det kvalificerat att använda fokusgrupper som 

metod.  

 

Det är enligt Alvehus (2013, s. 80) vanligt att använda sig av intervjuer som metod i kvalitativ 

forskning. Han beskriver metoden nästan som ofrånkomligt att använda sig av när det 

kommer till att ta reda på hur människor tänker, känner och handlar i olika situationer.  

 

Det finns däremot flera sätt att lägga upp och genomföra kvalitativa forskningsintervjuer; 

först och främst behöver man ta ställning till huruvida det är individuella intervjuer eller 

gruppintervjuer som ska genomföras (Larsson, 2010). Wibeck (2010) beskriver 

fokusgruppsintervjuer som en typ av gruppintervju, men tillägger att alla gruppintervjuer 

däremot inte är fokusgrupper.  

 

Fokusgruppsintervjuer bygger på att man samlar en eller flera grupper människor som ska få 

samtala om ett specifikt ämne som på förhand bestämts av forskaren (Larsson, 2010; Wibeck, 

2010). Genom fokusgrupper kan man studera åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och 

argumentationer, men också själva interaktionen mellan deltagarna i gruppen (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Larsson, 2010; Wibeck, 2010). På så sätt skiljer sig gruppintervjuer och 

fokusgruppsintervjuer åt; medan fokus i gruppintervjuer ofta ligger på innehållet i vad som 

sägs, handlar fokusgrupper både om diskussionens innehåll och om själva grupprocessen, dvs. 

hur attityder formas och utvecklas under social interaktion (Alvehus, 2013; Wibeck, 2010). 

 

Enligt Morgan (1997, s. 34, refererad i Larsson 2010, s. 80) finns det ett antal tumregler som 

skapats kring hur man lägger upp fokusgrupper, som säger att man i fokusgruppsstudier 

vanligen använder sig av  

a) ett homogent urval,  

b) ett relativt strukturerat upplägg med en samtalsledare,  

c) grupper med 6-10 deltagare och  

d) 3-5 grupper per projekt.  
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Wibeck (2010, s. 63) rekommenderar homogena grupper om man genom att uppnå intimitet 

och samförstånd mellan deltagarna vill underlätta utbytet av information, men om målet med 

undersökningen däremot är att jämföra åsikter hos olika grupper av människor 

rekommenderas separata grupper som är homogena inbördes.  

 

I den här studien har fokusgrupperna varit till största del homogena, men vad gäller kön är 

grupperna heterogena inbördes. Det har inte varit aktuellt med separerade grupper i och med 

att studien inte har som huvudsaklig ambition att undersöka skillnader mellan olika grupper 

av människor.   

 

Grupperna har varit homogena vad gäller vissa demografiska variabler. De är i samma ålder 

och går samma utbildning, på samma skola. Det är till en fördel, menar (Wibeck, 2010, ss. 29-

30), i och med att gruppens interagerande underlättar när de har liknande bakgrund vad gäller 

kunskap och utbildning. Enligt Wibeck (a.a., s. 65) kan det även vara till fördel att använda 

sig av redan existerande grupper, då det både kan bidra till att deltagarna är mindre rädda för 

att diskutera med varandra, och även att det underlätta rekryteringen. När man använder sig 

av en likartad sammansättning inbördes finns det emellertid en tendens att deltagarna lätt 

övergår till att diskutera sådant som är intressant för den lilla gruppen, vilket man måste vara 

uppmärksam på för att inte komma ifrån det ämne som ska diskuteras (Wibeck, 2010, s. 86). 

 

En fokusgrupp leds av en moderator (Alvehus, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014; Wibeck, 

2010). Det är moderatorns uppgift att introducera det ämne som ska diskuteras och se till att 

det blir ett meningsbyte (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 191). Intervjuaren i gruppintervjuer 

har, till skillnad från intervjuaren i individuella intervjuer, en roll som mer liknar en 

samtalsledare (Larsson, 2010, s. 80). Därför kallas moderatorn ibland för samtalsledare i 

litteraturen.  

 

Moderatorns roll skiljer sig däremot åt beroende på vilken typ av fokusgrupp som ska 

genomföras (Wibeck, 2010, s. 83). Ju mer moderatorn styr interaktionen, desto mer 

strukturerad är fokusgruppsintervjun (a.a., s. 57). Strukturerade fokusgrupper kan enligt 

Wibeck (a.a.) vara bra att använda när ämnet som ska diskuteras är känsligt och deltagarna är 

sårbara, eller när syftet med studien är att göra en utvärdering eller marknadsundersökning. 

Vid ostrukturerade fokusgruppsintervjuer är målet en fri diskussion.  
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I den här studien har semistrukturerade fokusgrupper genomförts. Det för att göra det möjligt 

för moderatorn att avbryta en utsvävande diskussion och för att se till att önskvärda aspekter 

täcks in (Wibeck, 2010, s. 57). Semistrukturerade fokusgrupper är lättare att analysera än 

ostrukturerade (a.a., s. 58), och Alvehus (2013, s. 83) menar dessutom att semistrukturerade 

intervjuer kanske är det vanligast förekommande när det gäller intervjuer.  

I en intervju som är semistrukturerad följer intervjuaren ett formulär som består av några 

öppna frågor eller bredare teman som samtalet ska fokusera på (Alvehus, 2013, s. 83). 

Därigenom ger en semistrukturerad fokusgrupp fortfarande gruppmedlemmarna möjligheten 

att diskutera fritt, samtidigt som det är öppet att se vart diskussionen tar vägen, men utan att 

den försvinner i väg bort från det ämne som ska behandlas (a.a.). I fokusgrupperna som 

genomförts inom ramarna för den här studien har ett frågeschema använts, som skapats 

utifrån forskningsfrågorna (se Bilaga 1). Under fokusgrupperna har ett frågeområde om 

gången täckts, men genom att fokusgrupperna har varit semistrukturerade har det funnits plats 

för att känna av diskussionerna. 

 

Målet beträffande antal fokusgrupper och antal deltagare är att uppnå mättnad (Wibeck, 2010; 

Kvale & Brinkmann, 2014); dvs. att för varje ny gruppdiskussion kommer mindre och mindre 

ny information komma fram tills ämnet slutligen är ”mättat” (Wibeck, 2010, ss. 60-61). Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 156) ger rådet att ”intervjua så många personer som behövs för att ta 

reda på vad du behöver veta”.  

 

Vad som är ett rimligt antal grupper att bestämma sig på förhand beror på hur komplext 

fenomenet är som ska studeras och hur mycket deltagarnas åsikter skiljer sig åt (Morgan 

1998b, refererad i Wibeck 2010, s. 61). Wibeck (2010, s. 60) menar på att alltför många 

grupper kan ge ett ohanterligt material, men att det samtidigt kan vara svårt att se mönster och 

tendenser i ett litet material. Därför behöver man ta hänsyn till åtgången av tid och resurser 

när det gäller antalet grupper, och redan från början räkna med att analysen av materialet 

förmodligen tar längre tid än vad man tror (a.a.).  

 

Enligt Morgan (1998b, refererad i Wibeck, 2010, ss. 67-68) utmärker sig ett mindre 

fokusgruppsprojekt genom att bestå av mellan två och fyra grupper, men han menar också på 

att det inte är kriterier som man måste hålla sig till. Under förutsättning att det är lätt att 

rekrytera deltagare kan ett mindre fokusgruppsprojekt även bestå av fler än fyra grupper 
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(a.a.), men Larsson (2010, s. 81) skriver att fler grupper oftast anses obehövliga då det lätt 

uppstår mättnad.  

 

Det råder lite delade meningar om hur många deltagare det ska vara i en fokusgrupp. Enligt 

Wibeck (2010, s. 61) är ett lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp inte färre än fyra och inte 

fler än sex personer. Som teoretisk motivering till den undre gränsen lutar hon sig lite mot vad 

Simmel (1964, refererad i Wibeck, 2010, s. 62) säger om triaden. Simmel menar på att det 

mellan tre personer finns inbyggda spänningar, och att man därför bör undvika fokusgrupper 

med mindre än fyra personer. Om det å andra sidan är fler än sex personer i fokusgruppen 

bildas lätt subgrupper, dvs. mindre grupperingar i den stora gruppen, som har egna samtal 

(Wibeck, 2010, s. 61). Det finns också en risk att mer tillbakadragna personer inte kommer till 

tals. Att fyra till sex personer är ett lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp beskriver    

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 322) som en ”vanlig tumregel i 

litteraturen”.  

 

I den här studien var målet att rekrytera fyra grupper á fem deltagare i varje grupp – två 

grupper på två olika gymnasieskolor. Tyvärr skedde ett bortfall, och studien genomfördes 

slutligen med tre fokusgrupper med 5 elever i en grupp och 4 i de två andra. Bortfallet 

berodde främst på att studien genomfördes i slutet av elevernas sista termin på gymnasiet och 

att de därav var både svårt att få tag på lärare på skolorna, och senare även elever. Inför den 

tredje fokusgruppsintervjun gick det dock att se att studien med stor sannolikhet skulle uppnå 

mättnad trots bortfall, vilket senare blev ett faktum.  

 

3.1. Urval  
13 ungdomar deltog i studien, fördelade på tre grupper. Det är vanligt att utgå från ett 

strategiskt urval när man ska sätta ihop fokusgrupper (Morgan 1998b s. 56, refererad i 

Wibeck 2010, s. 66). Då väljs deltagarna ut i enlighet med undersökningens mål. Den här 

studien är delvis inget undantag, då deltagarna i steg ett rekryterades utifrån att de är 

ungdomar i en specifik ålder (se vidare under kapitel 3.3, Etiska överväganden, angående den 

specifika åldern). Däremot gjordes ett slumpmässigt urval i steg två, då det inte fanns någon 

aktiv styrning i vilka som hamnade i vilken grupp. Anledningen till det är att studien inte har 

som ambition att jämföra grupperna.  
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Respondenterna som deltagit i studien studerar på två olika gymnasieskolor i Uppsala län. 

Skolorna valdes ut enligt ett bekvämligshetsurval, men målet var från början att utföra alla 

fokusgruppsintervjuer på en skola. Tyvärr fanns det för få antal intresserade studenter på den 

först utvalda skolan, och därför rekryterade även studenter från ytterligare en gymnasieskola.  

 

Skolorna kommer vidare att benämnas som skola 1 och skola 2.  

 

3.2. Genomförande av fokusgruppsintervjuer  
Det finns en del att ta i beaktande inför utförande av fokusgruppsintervjuer. Utöver 

sammansättningen av gruppen påverkas även val av lokal, observatör och hur 

fokusgruppsintervjuerna inleds hur studien faller ut (Wibeck, 2010).  

 

Fokusgruppsintervjuerna har genomförts i ett mindre rum, av anledning att en grupps 

interaktion kan bli mer intensiv i små rum än i större rum (Wibeck, 2010, s. 33). Enligt 

Wibeck (a.a.) kan man sedan till fördel använda ett runt bord, då det är vanligare med 

kommunikation mellan gruppmedlemmar som sitter mitt emot varandra, än mellan personer 

som sitter i andra positioner. De två första fokusgruppsintervjuerna utfördes runt ett 

kvadratiskt bord, men jag försökte placera deltagarna på sätt att endast två av dem satt mitt 

emot varandra, och en tredje satt mitt emot mig, och en deltagare var utan partner rakt över 

bordet. Det går inte att veta om det påverkade kommunikationen i grupperna, men det gick 

inte att se tendenser på att den främsta kommunikationen skedde mellan de som satt mitt emot 

varandra. Det kan också ha haft att göra med på vilka platser de mest dominanta 

personligheterna satt. Den sista fokusgruppsintervjun genomfördes vid ett runt bord.  

 
Fokusgruppsintervjuer leds av en samtalsledare (Alvehus, 2013; Larsson, 2010; Wibeck, 

2010). Samtalsledaren ska opartiskt och engagerande leda samtalet och styra det så att alla 

frågor avhandlas, samtalsledaren ska lyssna och stimulera till nya spår i diskussion (Larsson, 

2010, s. 84). Det är också att rekommendera att samtalsledaren för anteckningar om hur 

deltagarna uppträder; deras kroppsspråk, gester, tonfall etcetera (a.a.). Ett annat alternativ är 

att förlita sig på vad samtalsledaren kommer ihåg efter att fokusgruppsintervjun har avslutats, 

men det är ingenting som rekommenderas i och med att den informationen är mer osäker och 

lika så blir då analysen osäker (Alvehus, 2013, s. 91).  
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Ett tredje alternativt är att tilldela en observatör uppgiften att anteckna under 

fokusgruppsintervjun (Alvehus, 2013; Larsson, 2010). Wibeck (2010, s. 90) menar dock på 

att även om det i många handböcker tas förgivet att en observatör ska närvara under en 

fokusgruppsintervju bör man komma ihåg att närvaron av en assistent inte är en förutsättning 

för en lyckad studie. I och med att en fokusgrupp inte är en stor grupp kan ytterligare en 

person påverka interaktionen, även om hon/han bara är tyst (a.a.).  

 

I den här studien var jag som författare samtalsledare. Jag har en liknande kulturell bakgrund 

som fokusgruppsdeltagarna, vilket Wibeck (2010, ss. 83-84) menar på kan göra så att 

deltagarna känner sig mer avslappnade och vågar säga sådant de annars kanske hade undvikit 

att säga. Det fanns ingen observatör på plats under intervjuerna, vilket främst berodde på att 

jag genomför undersökningen själv, men också på att det inte var möjligt att få tag på en 

observatör som kunde infinna sig i båda orterna där skolorna låg, och som kände sig trygg att 

utföra uppgiften.  

 

För att se till att deltagarna skulle känna sig avslappnade när de anlände till lokalen ställdes 

det fram dryck, jordgubbar och kakor på bordet. Det tillsammans med bordsplacering och den 

tekniska utrusningen förbereddes och ställdes fram innan deltagarna anlände, just för att de 

skulle kunna känna sig så avslappnade som möjligt.   

 

När deltagarna anlände presenterade jag mig själv, och vi småpratade. I enighet med Wibecks 

rekommendationer (2010, ss. 90-91) presenterade jag sedan studien och syftet med studien, 

varför just de valts ut, vad materialet ska användas till och hur materialet ska användas, och 

att de kommer att avidentifieras. Jag frågade om tillåtelse att spela in intervjuerna med hjälp 

av ljudinspelning, och därefter berättade jag för deltagarna att det inte finns några riktiga eller 

felaktiga åsikter kring det ämne som ska diskuteras, utan att allt de har att säga i ämnet är 

intressant.  

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes sedan, som tidigare nämnt, på ett semistrukturerat vis 

utifrån ett frågeschema, som skapats utifrån forskningsfrågorna (se Bilaga 1). Vi gick igenom 

ett frågeområde åt gången, men i och med att intervjuerna var semistrukturerade fanns det 

plats att känna av diskussionerna och röra sig i marker utanför frågeområdet.   
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I slutet av fokusgruppsintervjuerna visade jag exempel på artiklar, som eleverna fick diskutera 

och validera. 

 

Trots att Alvehus (2013, s. 91) avråder att man väntar med att anteckna till efter en 

fokusgruppintervju, på grund av att informationen och därefter analysen kan bli mer osäker, 

valde jag att främst anteckna efter att intervjuerna avslutats. Det motiverades med att jag 

under intervjuerna behövde fokusera på vad som skedde i samtalet och mellan deltagarna i 

rummet, och att jag kunde sitta kvar och anteckna direkt efter att intervjuerna avslutats, 

medan minnet var färskt. Utöver det spelades fokusgruppsintervjuerna in med hjälp av 

ljudinspelning, vilket är en dokumentationsform som Wibeck rekommenderar i och med att 

deltagarna för det mesta tänker bort ljudinspelningsutrustningen (Wibeck, 2010). 

 

3.2.1. Rekrytering 
Fokusgruppsrespondenterna rekryterades via deras skolor. På skola 1 etablerades kontakten 

först via en av skolans rektorer, som vidarebefordrade min förfrågan till programansvarig för 

Samhällsvetenskapliga programmet, och till programansvarig för Naturvetenskapliga 

programmet. Det var tyvärr bara programansvarig för Samhällsvetenskapliga programmet 

som ville ta emot mig.  

 

På skola 1 rekryterades 9 elever. Alla från Samhällsvetenskapliga programmet. Elever fick 

anmäla sig frivilligt till att delta efter att jag presenterat studien under en lektion. Jag kom 

tillsammans med de anmälda deltagarna överens om när första fokusgruppen skulle 

genomföras, och resterande elever kontaktades med ny dag och tidpunkt via mejl.   

 

På skola 2 gick kontakten via en närstående, som har kopplingar till skolan. Jag skickade 

inbjudan till studien till henne, som vidarebefordrade den till eleverna, utan att nämna att vi 

känner varandra. De fick då anmäla sitt deltagande till henne, och hon hjälpte mig också med 

både tid och lokal utifrån mina önskemål. Från skola 2 rekryterades slutligen 5 elever, efter ett 

bortfall på 4 elever. 

 
3.3. Etiska överväganden  

För att underlätta rekryteringsprocessen rekryterades ungdomar som är över 18 år och därför 

inte behöver något godkännande från målsman att delta i studien.  
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Deltagarna fick anmäla sig frivilligt till studien, och de fick innan sin anmälan information 

om till vad och hur resultatet skulle användas. De fick också ge sitt samtycke till att 

intervjuerna skulle spelas in med hjälp av ljudinspelning. 

 

Deltagarna fick också försäkran om att resultatet av deras deltagande skulle hanteras 

konfidentiellt – att deras namn skulle bytas ut och lika så andra uppgifter som kan röja 

deltagarnas namn, och att ljudinspelningen och övrigt material skulle skyddas noggrant.  

 

En fördel med fokusgrupper utifrån ett etiskt perspektiv är att samtal i grupp gör det möjligt 

för deltagare att avstå från att uttala sig om det som diskuteras är för känsligt för honom eller 

henne (Wibeck, 2010).  

 

3.4. Analys av material  
För att kunna analysera studieresultatet har jag använt mig av en analys som baserar sig på 

ljudinspelning. Det innebär genomlyssning av inspelningarna från fokusgrupperna och en 

förkortad transkribering av dem (Wibeck, 2010). Jag valde att göra en grövre variant av 

transkribering, men ändå en transkribering av nivå 2. Det innebär en ordagrann transkribering 

(a.a.). Det blev aktuellt genom att man förlorar möjligheten att analysera interaktionen i 

gruppen desto grövre transkription man gör. Samtidigt fångades detaljer i interaktionen 

mellan deltagarna i gruppen också upp genom anteckningar skrivna direkt efter 

intervjutillfällen.  

 

Efter att varje frågeområde diskuterats gjorde jag även en sammanfattning i transkriptionen.  

 

Det finns enligt Wibeck ingen specifik metod för att analysera data från just fokusgrupper 

(Wibeck, 2010). I den här studien har jag använt mig av analysstrategin 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014)., för att analysera resultatet av 

intervjuerna och därigenom kunna göra tolkningar. På det hela taget innebär strategin att man 

delar upp resultatet från intervjun i olika teman och jämför respondenternas svar med 

varandra för att hitta gemensamma nämnare, eller avvikelser (a.a.).  
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3.5. Metoddiskussion  
Bortsett från vad som går att få fram ur fokusgrupper poängterar Esaiasson m.fl., (2012, s. 

320) också vikten av att ställa sig frågan vad man inte kan uppnå. Intrapersonella och 

interpersonella faktorer påverkar resultatet av fokusgruppsintervjuer, och moderatorn kan 

också påverka resultatet, etcetera, och för att undvika att dessa faktorer påverkar 

studieresultatet är det viktigt att vara medvetna om dem.  

 

Intrapersonella – individuella – faktorer kan till exempel vara att en individs 

personlighetsdrag eller fysiska framtoning påverkar andra i gruppen (Wibeck, 2010). Som 

moderatorn är det därför viktigt att snabbt se om någon är dominant och därigenom gör att 

andra blir mer tysta, eller till och med påverkar andra så att de inte vågar tala öppet om sina 

åsikter och värderingar. I en sådan situation bör moderatorn gå in och styra samtalet mer, så 

att alla får komma till tals (a.a.).  

 

Interpersonella faktorer handlar om att fokusgruppsintervjuerna kan påverkas av att det kan 

uppstå en önskan hos gruppmedlemmar att förbli just medlemmar i gruppen (Wibeck, 2010). 

En för hög känsla av samhörighet kan göra att så kallad group-think inträder – att det uppstår 

ett ”rätt” sätt att tänka och endast det är accepterat.   

 

För att redan innan fokusgruppsintervjuerna kunna uppskatta vilka möjligheter och problem 

som ryms i gruppsammansättningen rekommenderar Wibeck (2010) att moderatorn så tidigt 

som möjligt studera de olika deltagarna och hur de bemöter varandra.  

 

För att i den mån det går undvika att dessa faktorer påverkar studieresultatet inledde jag också 

fokusgruppsintervjuerna med att förklara att det inte finns något rätt eller fel svar, och att 

målet med samtalen inte är att nå en slutsats, utan att det är deras diskussioner och reflektion 

som är vad som är intressant. Jag poängterade att ingenting är dumt att säga, och att jag som 

moderator inte bryr mig om hur duktiga de är på källkritik eller hur deras nyhetsläsning ser ut.   

 

Det gick ganska snabbt i denna studie att upptäcka om deltagare i fokusgrupperna var 

påverkade av interpersonella och intrapersonella faktorer. De flesta deltagare i 

fokusgrupperna var ganska dominanta i sin framtoning, vilket gjorde att några personer 

försvann och inte kom till tals lika mycket. Det blev därför viktigt för mig att försöka styra 
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samtalet i den mån att också fick komma till tals, och uttrycka sina tankar och reflektion. Hos 

specifikt en person kunde jag också se tendenser till att vilja få sina åsikter bekräftade, och att 

hon svajade i sina svar beroende på vilken respons hon fick av övriga deltagare. Detta har jag 

tagit med mig vid analysen av studieresultatet.  
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4. Resultat och analys  
Jag ska nu presentera resultatet av min undersökning. Jag har valt att lägga upp det på 

följande sätt: genom att varva eget resonemang med representativa citat tar jag er igenom 

resultatet av fokusgruppsintervjuerna. Underrubrikerna anger de frågeområden som 

avhandlades under intervjuerna, och jag karaktäriserar snabbt hur intervjuerna föll ut.  

 

Vi går först igenom ungdomarnas generella nyhetskonsumtion och därefter går vi in på 

sociala medier och deras nyhetsläsning på Facebook. Slutligen behandlas källkritik; hur de 

resonerar kring källkritik och hur källkritiska de är när de läser nyheter på Facebook.  

 

Alla som deltog i undersökningen har avidentifierats, för att bibehålla utlovad anonymitet i 

uppsatsen. Fokusgruppsrespondenternas namn nämns inte och inte heller de två skolorna. 

Slutligen räknas grupperna inte upp i den ordning de genomfördes. 

 

När fokusgrupperna genomfördes enades vi inledningsvis tillsammans om vad som definierar 

en nyhet. Respondenterna nämner både ”något nytt” och ”något intressant och viktigt” som 

kriterier för vad som är en ”nyhet”. De tycker exempelvis inte att det är en nyhet att Kim 

Kardashian har förstorat läpparna. Tillsammans enas vi om att en nyhet är något nytt som har 

hänt, och som påverkar oss på något sätt.  

 

Jag vill även tillägga att jag har valt att ta med en del återkopplingar och referenser till 

tidigare forskning och teori i resultatpresentationen, men en mer djuplodande analys och 

diskussion följer i kapitel 6. Anledningen till det är för att skapa bättre förutsättningar för 

läsaren att ta till sig analysen.  

 

4.1. Nyhetskonsumtion  
När deltagarna i intervjuns inledande del berättar om hur deras nyhetskonsumtion började 

skiljer sig historierna knappt åt. De berättar att de började ta del av nyheter i samband med att 

deras föräldrar kollade på nyhetssändningar på tv:n, och därefter har skolan stått för den större 

delen av nyhetsexponeringen. Deltagarna uppskattar att de har tagit del av nyheter i skolan 

sedan fjärde till sjätte klass, och begrepp som ”nyhetsorientering”, ”nyhetsquiz” och 

”nyhetskrysset” nämns och är välkända begrepp av samtliga deltagare.  

 



 
 

26 

– Hade inte ni ’nyhetskryss’ eller ’nutidkryss’ i skolan, så man blev lite 
tvungen att ta del av nyheter? säger en deltagare och övriga deltagare 
svarar ”jaaa” i kör. 

 
En deltagare menar också på att ’man’ under högstadiet blev mer insatt i nyhetsrapporteringen 

på grund av att ”man skaffade Facebook och var ute mer på internet”.  

 

Om Facebook fyller en stor funktion i även övriga respondenters nyhetsläsning återstår att se, 

men det finns onekligen redan från början undersökningar och studier som pekar på att det 

finns ett starkt samband mellan internet, sociala medier och ungdomars nyhetsläsande. Med 

tanke på att dagens ungdomar har vuxit upp med stor tillgång till teknik och internet, menar 

Metzger m.fl. (2010) på att deras primära informationskälla ofta är digital.  

 

Att det är så stämmer väl överens med resultatet från fokusgruppsintervjuerna. Deltagarna 

rapporterar nämligen att de tar del av nyheter främst via mobiltelefonen. Flera nämner att de 

har nyhetsappar i mobilen och att det får notiser när det kommer en ny artikel. Aftonbladets 

app nämns specifikt. Tv:n och papperstidningen nämns därefter som de vanligaste sätten 

deltagarna tar del av nyheter.  

 

Det korresponderar väl med undersökningen Ungar & medier (Statens medieråd, 2017), som 

också visar att de flesta 17- och 18-åringar tar del av nyheter via mobilen, och därefter via 

tv:n, datorn/surfplattan och slutligen via papperstidningen. Det förekommer däremot vissa 

avvikelser vad gäller hur respondenternas konsumerar nyheter:  

 
– Jag brukar lyssna mycket på radio, och då är det ibland 5 minuter 

nyheter. Så det är där jag tar del av det. Jag brukar inte heller titta på 
sociala medier, för jag tycker det är ointressant med nyheter, säger en 
kille. 

 

Det för samtalet vidare mot nästa punkt: nyheter via sociala medier.  

 

4.2. Sociala medier  
Facebook är det största sociala nätverket, och bland ungdomarna hittar vi de flitigaste 

användarna (Instiftelsen i Sverige, 2017). Enligt undersökningen Ungar och medier (Statens 
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medieråd, 2017) använder 97 procent av ungdomar mellan 17 och 18 år sociala medier, och 

74 procent använder Facebook.  

 

Många ungdomar använder alltså Facebook, och den grupp ungdomar som deltagit i den här 

studien är inget undantag. Respondenterna berättar att de skaffade sociala medier i högstadiet. 

En deltagare berättar att hon ”skaffade Facebook i åttan, och sedan kom Instagram och 

Twitter lite senare”. Att det var just Facebook man skaffade först av sociala medier är ett 

återkommande svar från deltagarna. Hur gamla de var när de skaffade Facebook varierar 

mellan 12 och 14 år.  

 

Vad deltagarna använder Facebook till varierar. Svar som dyker upp under 

fokusgruppsintervjuerna är att man använder Facebook ”när man säger ’grattis’ eller behöver 

något, och så scrollar man liksom igenom flödet” eller för att ”ha koll på vilka som blir 

tillsammans”. Flera deltagare nämner att Facebook även används mycket som 

informationskanal i skolan. 

 

När respondenterna får frågan om de tar del av nyheter via sociala medier ropar flera av dem 

”ja” i kör. En deltagare menar på att det nog är sociala medier som gör en intresserad av 

nyheter, och att hon hellre sitter och scrollar på Facebook än på Aftonbladet. Det håller flera 

av deltagarna med om.  

 
– Jag tror att man, i alla fall jag, oftare är inne på Facebook än att jag går 

in i min tidningsapp och aktivt läser nyheter. Det är om det kommer upp 
en notis och ser något som jag vill läsa, och DÅ går in på den artikeln. 

 
– På Facebook delar många så mycket, så det är liksom då man ser.   

 
Några deltagare beskriver att de ibland får reda på en nyhet först via Facebook. Som exempel 

nämner de ett terrordåd i Paris – som var ”överallt på Facebook, och massor hade ändrat 

profilbild till flagg-bilden och alla skrev ’Pray for Paris’”.  

 

Alla deltagare är däremot inte lika säkra på att en del av deras nyhetsläsning sker på 

Facebook. En deltagare säger att hon ”tror” att hon tar del av nyheter ganska mycket på 

Facebook och en annan säger att hon aldrig scrollar i nyhetsflödet på Facebook. En deltagare 

resonerar också kring att ”det kanske är lite dolt, som man inte tänker på” när hon funderar på 
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hur mycket hon läser nyheter på Facebook. En annan deltagare hyllar Twitter framför 

Facebook:  

 
– Facebook är såhär… alltså, visst, man får väl information, men det är 

alltid massa sketna nyheter; typ Nyheter24, om vad Zara Larsson har 
käkat liksom… och det är väl inte jätteintressant. Men på Twitter, där 
delar man på ett annat sätt. Du hittar allt där, och folk är aktiva.  

 
När Instiftelsen i Sverige undersökte den här frågan i Svenskarna och internet (2017) visar 

resultatet att 53% av de Facebookanvändare som deltog i studien och som är från 16 år läser 

nyheter på Facebook, vilket är ett procenttal som uppskattningsvis kan korrespondera väl med 

resultatet från denna studie.  

 

I undersökningen Ungar och medier (Statens medieråd, 2017) framkommer det samtidigt att 

förtroendet för nyheter på sociala medier är lågt. Ungdomar i åldrarna 17 till 18 år litar mest 

på nyheter som levereras via tv:n (66 procent) och därefter papperstidningen, radio och 

tidningar på nätet (30 procent), men bara 9 procent litar på nyheter på sociala medier. 

Respondenterna i den här studien är inte heller så lättcharmade vad gäller tilliten till nyheter 

på sociala medier:  

 
– Jag brukar tänka på att man inte ska lita blint på det som är på sociala 

medier. Om man ser det på Dagens Nyheter, då känner jag att det är sant 
liksom. Jag tycker det är en pålitlig källa, men på sociala medier tänker 
jag att det kanske inte är fullt så sant som man tror. Då går man kanske 
in och ba ’ah, nej, det var liksom en sida man inte alls har hört talas om’. 

 

Vidare dyker vi djupare ner i granskningen av ungdomar på sociala medier. När vi övergår till 

respondenternas beteenden på Facebook behandlar deltagarna det som en självklarhet att det 

försiggår ett scrollande igenom Facebookflödet. Den avvikelse som gick att se var när två 

deltagare menade på att de aldrig och ”inte så ofta” scrollar igenom flödet, för då fick de 

snabbt mothugg:  

 
– Man scrollar visst igenom flödet ofta, inte ”ibland kanske”. Man scrollar 

av vana, utan att man kanske tänker på det, säger hon och får medhåll 
från andra deltagare.   

 



 
 

29 

Det som senare avgör huruvida deltagare stannar i Facebookflödet och klickar på en länk är 

rubriken, om den verkar intressant och de vill ta reda på mer.  

 
– Det beror på om artikeln är intressant, för då klickar jag typ alltid vidare 

för att läsa mer. Och om det låter konstigt så brukar jag också klicka in 
liksom. Annars scrollar man bara förbi. Och det beror också på hur 
mycket tid man har att läsa liksom.  

 
Även i det här avseendet nämns Twitter:  
 

– På Facebook klickar man mer vidare, men på Twitter har folk mer tagit 
skärmdumpar, och då läser man bara dem och ser folks kommentarer, för 
då behöver man inte klicka vidare, för det finns ju redan där.  

 

En deltagare menar också på att Facebook generellt gör att man går in mer på länkar och läser 

vidare. Det hon är inne på kallas för ”format flöde” och kan vara ett exempel på spår som är 

intressanta att vidare undersöka vad gäller ungdomar och nyhetsläsning via sociala medier. 

 
– Jag brukar scolla igenom Dagens Nyheter på datorn kanske någon gång 

per dag, men det är inte så att jag läser artiklar, utan mer rubrikerna och 
se vad som har hänt. Medan på Facebook så går man kanske in på något 
lite mer, för det är lite mer relevanta nyheter till dig själv, kanske. Och 
just ens målgrupp, eftersom att det finns på sociala medier. 

 

Hur en deltagare manövrerar sig i Facebookflödet avviker dock från övriga deltagares. Han är 

mer kritisk och lockas inte lika lätt till fortsatt läsning som de andra.  

 
– Jag bläddrar oftast bara förbi, för att jag inte orkar då det är så mycket 

som länkas hela tiden, tycker jag. Jag orkar nästan inte för att man inte 
vet om det är sant, eller om det bara är clickbait. Om jag funderar över 
nyheter så går jag in på Aftonbladets hemsida, och så har vi ofta 
tidningarna hemma, så det är så jag tar del av nyheter.   

 
4.2.1. Delningar på sociala medier   

Den största avvikelsen mellan deltagarna visar sig när samtalet gör över till att handla om hur 

aktivt respondenterna deltar på Facebook. En deltagare säger att han ”lägger upp något en 

gång per århundrade” medan en annan deltagare säger att hon ”gärna vill vara en del av heta 

diskussioner på Facebook och mothugger gärna de gamla gubbarna som sitter där och hökar”. 
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Deltagarna menar också på att det finns stora skillnader mellan vad de skulle skriva ut, och 

vad äldre skriver ut på Facebook.  

 

Enligt undersökningen Svenskarna och internet skriver ungefär hälften av 

Facebookanvändarna egna inlägg, och ungefär lika många delar andras inlägg (Instiftelsen i 

Sverige, 2017). Av de Facebookanvändare som undersöks visar resultatet dock att 16- till 25-

åringar är minst aktiva på båda fronter.  

 

I den undersökning som genomförs inom ramarna för den här uppsatsen blir det snabbt tydligt 

att det finns två läger bland deltagarna vad gäller huruvida de delar inlägg på Facebook, och 

hur de resonerar kring att dela. Deltagarna i det ena lägre delar inlägg som handlar om ämnen 

de tycker är viktiga, medan deltagarna på andra sidan menar på att det man gör på Facebook 

aldrig försvinner och att de inte vill att framtida arbetsgivare ska se deras engagemang. Hur 

mycket deltagarna däremot delar och sprider inlägg är svårt att avgöra utifrån 

fokusgruppsintervjuerna.  

 

– Jag delar aldrig något på Facebook. Främst på grund av att jag inte vill 
att framtida arbetsgivare ska se.  

 
– Min framtida arbetsgivare får ta mig för den jag är. De kanske dessutom 

tycker det är viktigt att deras anställda inte är rasister eller homofober.  
 

Deltagarna beskriver också att de uppmärksammar och håller ett granskande öga på vad som 

delas av personer i deras Facebookflöde. En delning försvaras om nyheten är intressant, eller 

om personer ifråga som har delat inlägget är smart, men vissa delningsdrag är deltagarna 

väldigt kritisk till:  

 
– Om det är något som är relevant för en själv, som man håller med om 

och som är källkritiskt säker, då vill man dela den själv. Men om det är 
någon jätteopålitlig källa, eller om det är något jätteonödigt, då tänker 
man liksom mer ”vad håller du på med, varför delar du den där?” 

 
– Jag kan döma folk, beroende på vad de delar. Som när någon hade delat 

en artikel. Så gick jag in på hemsidan, och de kändes väldigt oseriös och 
hade väldigt högerextrem reklam. Då vill jag typ säga att ”hur tänker du 
när du delar det här?”, men jag är typ för passiv för att göra det, så jag 
bara scrollar vidare och dömer personen i tystnad.   
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Deltagarna känner inte att de vill säga till när de tycker att någon delar något tvivelaktigt. De 

säger att ”man orkar oftast inte starta debatt, så därför dömer man folk som delar märkliga 

saker i tystnad”.  

 

Hur avgör deltagarna då att det de delar är källkritiskt säkert? När frågan ställs rabblar 

deltagarna upp strategier de har lärt sig från skolan. De berättar att de har gått igenom detta 

hundra gånger, och en deltagare skämtar och säger att ”där har vi en lathund vi kan skicka till 

dig”.  

 

Strategier de räknar upp är: vem har skrivit artikeln, vilka har dem intervjuat, vart har de fått 

informationen ifrån, när är den skriven, vem har sagt vad, finns det något underliggande 

motiv, vilken hemsida är det, är personen neutral, har de sett samma information någon 

annanstans.  

 

När respondenterna vill dela en artikel tänker de också på att de ska ha läst hela artikeln och 

förstått allt för att dela den.  

 
– Annars kan det lika gärna vara en skämtartikel. 

 

En deltagare berättar att hon också tänker på att inte dela efterlysningar av personer som läggs 

ut av privatpersoner på sociala medier, eftersom att polisen har uppmanat allmänheten att inte 

göra det. Hon säger att man aldrig vet hur situationen ser ut, och att hon försöker vara väldigt 

försiktig och tänka ”vem har skrivit det här, och varför?”. Det är ett tänk som en annan 

deltagare efterlyser mer utav:  

 
– Så borde nog fler resonera. Det låter sunt.  

 

4.3. Vad har ungdomarna i undersökningen för uppfattning om 

vad källkritik är och hur viktigt det är?  
När respondenterna tänker på ordet ”källkritik” tänker de på skolan, skoluppgifter och att det 

är ett kriterium i alla kurser. De tänker på en lärare, och att man inte ska tro på allt man läser – 

speciellt inte på internet. De tänker på att ”man aldrig ska dela något från typ Avpixlat” och 

att ”alla vet att Wikipedia är en dålig sida, och att Aftonbladet och Expressen överdriver”.  
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– Vi jobbar ganska mycket med källkritik i skolan, och vi har ju upptäckt 
att även typ i artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet finns det 
bristande bevis, eller vad man ska kalla det, på att saker har sagts och 
sådär.  

 

Respondenterna beskriver att det finns tillfällen då det är extra viktigt att vara källkritisk, men 

också tillfällen då det inte är lika viktigt att vara källkritisk. Extra viktigt är det tillexempel 

om det berör ett känsligt och viktigt ämne, som tiggeri. De kräver då att källan är mer pålitlig, 

och anger att en sådan källa skulle kunna vara Dagens Nyheter och inte Aftonbladet eller 

Avpixlat.  

 

När respondenterna menar på att det inte är lika viktigt att vara källkritisk är om man är insatt 

i det ämne artikeln handlar om, och då vet hur det är och inte är. Då tar den bedömningen 

över den teoretiska källkritiken. Det kan också vara när någon delar med sig av en personlig 

historia i ett Facebookinlägg. Då menar respondenterna på att man kan dela inlägget ändå, 

även om man inte vet om det är sant, för att man snarare delar ett sådant inlägg för att det har 

ett bra budskap. Ytterligare ett tillfälle då man inte behöver vara källkritisk beskrivs såhär:  

 

– Det beror nog också på vad man tycker är rätt eller fel. Vad jag kan 
acceptera som en sanning. Jag kan exempelvis tro på en feminist som 
säger att alla kvinnor är bäst, för att jag håller med, men om någon 
skriver något emot invandrare så är jag mer kritisk.  

 
 

4.4. Hur ägnar sig ungdomarna i undersökningen åt källkritik av 

nyheter via sociala medier?  
En genomgående röd tråd i fokusgruppsintervjuerna är att respondenterna även värderar olika 

källor olika. Några källor klassas redan från början som trovärdiga, medan andra som icke-

trovärdiga.  

 

– Man har lärt sig från början att ”dom är pålitliga, och dom inte”.  
 

Hur respondenterna bedömer och värderar olika avsändare framkommer ofta.  

 
– Det kan vara så att någon har länkat en artikel på Facebook som är från 

Dagens Nyheter, och då kan man ju lita på artikeln.  
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– Typ säkra källor som typ Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Då vet 

man att ’det där är en nyhet och den stämmer och det är bra’, och då kan 
man lita på det också.  

 
– Om man går in på Dagens Nyheter eller Svenska dagbladet så känns det inte 

som att man behöver vara källkritisk på samma sätt som på Aftonbladet.  
 

– Jag tror inte jag tänker på alla kriterium varje gång jag läser en artikel från 
Dagens Nyheter, utan då ba ’det här är sant’.  

 

Trots att Aftonbladet ofta nämns som en opålitlig källa, visar flera svar från respondenterna 

att just Aftonbladet är deras främsta källa, vilket de själva också kritiserar.  

 
– Jag brukar sitta på bussen och scrolla, men det är inte förrän jag har 

scrollat igenom Facebook, Instagram och Twitter som jag går in på 
Aftonbladet. Men återigen, då är det ju Aftonbladet, och inte Dagens 
Nyheter eller Upsala Nya Tidning.  

 
– Jag brukar gå in på medierna och kolla Upsala Nya Tidning och 

Aftonbladet – även om jag alltid har fått höra att Aftonbladet är en 
skittidning.  

 

Respondenterna i den här studien är inte ensamma om att ofta vända sig till Aftonbladet för 

nyheter. I undersökningen Svenskarna och internet (Instiftelsen i Sverige, 2017) fick 

respondenterna i fri text nämna sina tre främsta nyhetskällor på nätet. I topp hamnade 

Aftonbladet med 46 procent. På andra plats kom Dagens Nyheter med 21 procent och därefter 

Sveriges Television med 18 procent. Även Facebook nämndes som en av de främsta 

nyhetskällorna av 7 procent av internetanvändarna, före SR, Omni, Göteborg-posten, Google, 

Dagens Industri, Sydsvenskan, BBC och Tv4.  

 

Även vad gäller Facebook går det att se vissa tendenser av att respondenterna är mer 

källkritiska till vissa avsändare. Deltagarna nämner grupper på Facebook som är specifika för 

den ort de bor i, och att det där delas många artiklar som de är väldigt kritiska emot:     

 
– Hur pålitliga de är, det kan man ju diskutera. 

 
– Då är det typ… bullshit, eller människor som inte är källkritiska och har 

delat Avpixlat. 
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En respondent anser att man behöver vara extra kritisk för att folk i dessa grupper har olika 

baktankar med vad de delar:  

 
– De som exempelvis inte vill ha flyktingar i orten delar artiklar från 

Avpixlat.  
 
När fokusgruppsintervjuerna lider mot sitt slut visar jag exempel på artiklar som 

respondenterna får diskutera. 

 

Exempel 1 är artikeln Stort slagsmål har brutit ut mellan flyktingarna och tiggarna på 

Malmöcentral (Vindögat, 2015). Vid första anblick ser Vindögat ut att vara en webbsida som 

sporadiskt publicerar artiklar samt texter med personliga avsändare. Vid en sökning på 

Google visar det sig att Vindögat är en ”låtsas-debattsida” med fejkade artiklar, som startats 

av en ung kille (Larsson, 2015). Upphovsmannen själv beskriver idén som en parodi av 

Avpixlat och Fria tider.  

 

När respondenterna tittar på webbsidan visar det sig dock att de inte känner till den 

bakgrundsinformationen, men de har inledningsvis ändå en kritisk hållning. De ifrågasätter 

reklamannonsen och layouten, och undrar varför de inte har hört det här någon annanstans. 

De säger också:  

 

– Den där pensionären som uttalar sig, vad är hans förhållande till 
flyktingarna? Är han en sån som tycker att ’dom ska packa och dra’? 
 

– Det där är lätt något som skulle ha delats hej vilt på Facebook.  
 

Respondenterna blir inte förvånade när de får veta att artikeln inte är sann.   

 

Exempel 2 är artikeln Nej, det är inte Tiger Woods som säljer en ö i Mälaren (Werner, 2015). 

Viralgranskaren är en avdelning på tidningen Metro vars uppdrag är att granska nyheter som 

sprids och blir virala genom sociala medier (Werner, 2014). Nyheten att Tiger Woods säljer 

en ö i Mälaren har fått stor spridning och har publicerats av bland annat Göteborgs-Posten, 

The Telegraph, Daily Mail, New York Post och La Times. Viralgranskaren visade senare att 

Nej, det är inte Tiger Woods som säljer en ö i Mälaren (Werner, 2015).  
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När respondenterna får reda på den här historien blir de förvånade och säger:  

 

– Och Göteborgs-Posten är liksom en vanlig morgontidning man får hem!  
 

– Alltså om det där hade stått i Upsala Nya Tidning så hade jag lätt köpt det! 
Utan att ens tveka. Fine om Aftonbladet hade hittat på det, men UNT – vad 
skulle de vinna på det?   

 

Exempel 3 är ytterligare en artikel från Viralgranskaren: SVT spred fem år gammal 

övervakningsfilm – påstods föreställa Bryssel-explosion (Larsson, 2016). Det framkommer 

även i artikeln att SVT erkänt misstaget via Twitter.  

 

När respondenterna tar del av den här artikeln kan deras reaktion tolkas som att de har svårt 

att tro att just SVT skulle kunna göra misstaget att sprida felaktig information:  

 

– Men gjorde de det med flit då?  
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5. Slutsats och diskussion 
Givet min presentation av materialet så finns det flera viktiga saker att ta upp. För att det här 

ska bli tydligt för er, låt mig påminna er om den frågeställning som denna uppsats åsyftar att 

besvara:  

 

• Hur använder ungdomarna i undersökningen sig av Facebook i sin nyhetsläsning?  

• Vad har ungdomarna i undersökningen för uppfattning om vad källkritik är och hur 

viktigt det är?  

• Hur ägnar sig ungdomarna i undersökningen åt källkritik av nyheter via sociala 

medier? 

 

Med dessa frågor som underrubriker i detta avsnitt, kommer nu de slutsatser som kan dras 

utifrån studieresultatet att presenteras, i relation till den teoretiska utgångspunkten och 

tidigare forskning. Studiens validitet och reliabilitet kommer också att diskuteras och slutligen 

föreslås visare forskning inom området.  

 

5.1. Hur använder sig ungdomarna i undersökningen av Facebook 

i sin nyhetsläsning?  
Utifrån tidigare undersökningar, tidigare forskning och av studieresultatet att döma ser vi att 

Facebook har en tydlig plats i ungdomars digitala liv – även vad gäller nyhetsläsning. För 

vissa respondenter är det självklart att Facebook är en del av deras nyhetsläsning, och att de 

kanske till och med oftare scrollar bland Facebookflödet än på eget initiativ besöker en 

nättidning och tar del av nyheter där.  

 

För andra deltagare är det inte lika självklart. Att vissa deltagare ändå ”tror” att de tar del av 

nyheter via Facebook indikerar däremot att Facebook trots allt är en stor del nyhetsläsningen 

även för dem som tvivlar, bara att det inte är något de har reflekterat över förut.  

 

Resultat från undersökningen Svenskarna och internet (Instiftelsen i Sverige, 2017) visar att 

internetanvändare som är 16 år och uppåt läser nyheter på Facebook. Det kan vara så att det 

sker en omedveten nyhetskonsumtion via Facebook, vilket också en av respondenterna är inne 
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på när hon på frågan om respondenterna läser nyheter på Facebook svarar: ” Jag tror det. Det 

kanske är lite dolt, som man inte tänker på”.  

 

Den här indikationen är något som intresserar mig särskilt. I och med det enorma flödet 

information internet och sociala medier bistår med, har jag svårt att tro att vi 

internetanvändare uppmärksammar och tar till oss all den informationen vi passerar när vi 

scrollar igenom Facebookflödet. Hur kan vi egentligen bedöma hur mycket av vår 

nyhetsläsning som faktiskt sker via Facebook?  

 

5.2. Vad har ungdomarna i undersökningen för uppfattning om 

vad källkritik är och hur viktigt det är?  
Respondenterna verkar ha en väldigt teoretisk relation till källkritik. När jag under 

fokusgruppsintervjuerna frågade dem vad ordet ”källkritik” väcker för tankar svarade de: 

skolan, skoluppgifter, att det är ett kriterium i alla kurser, en lärare, och att man inte ska tro 

allt man läser – speciellt inte på internet.  

 

Utöver det definierade de också ”källkritik” som att ”man aldrig ska dela något från typ 

Avpixlat” och att ”alla vet att Wikipedia är en dålig sida, och att Aftonbladet och Expressen 

överdriver”. Samtidigt går det tydligt att se bland många av respondenternas svar att 

Aftonbladet ofta nämns som en källa de använder sig mycket av, trots att det till och med i 

respondenternas egna definition av källkritik ingår att vara kritisk mot just Aftonbladet. Detta 

är något som får mig att ifrågasätta hur källkritiska ungdomarna faktiskt är.  

 
Att respondenterna senare beskriver att det finns tillfällen då det är extra viktigt att vara 

källkritisk, men också tillfällen då det inte är lika viktigt att vara källkritisk, är ett resonemang 

som tillsammans med tidigare forskning upplevs som vettigt och inte lika skrämmande som 

det låter – med förutsättning att det är en rimlig bedömning som görs av respondenterna. 

 

Respondenterna anser att det är extra viktigt när det tillexempel handlar om en artikel som 

berör ett känsligt och viktigt ämne, som tiggeri. När respondenterna menar på att det inte är 

lika viktigt att vara källkritisk är om man är insatt i det ämne artikeln handlar om, och då vet 

hur det är och inte är. Det kan också vara när någon delar med sig av en personlig historia i ett 

Facebookinlägg. Då menar respondenterna på att man kan dela inlägget ändå, även om man 



 
 

38 

inte vet om det är sant, för att man snarare delar ett sådant inlägg för att det har ett bra 

budskap. Flera respondenter tyckte också att en person som betraktar som ”rätt” har större 

trovärdighet (som i exemplet med en feminist som säger att alla kvinnor är bäst). I dessa fall 

tar den bedömningen över den teoretiska källkritiken, och min bedömning är att det kan ses 

som okej med tanke på att de har övervägt vad det innebär att inte vara källkritisk i dessa 

situationer och kan motivera varför det behövs eller inte behövs.  

 

Samtidigt kan det få stora konsekvenser om det är ”fel” person som väljer att åsidosätta 

källkritiken. Som citatet ovan, där en deltagare menar på att hon – som inte är emot 

invandrare – är mer kritisk mot någon som skriver något emot invandrare. Om man tolkar 

något som sanning bara för att man själv vill se det som sanning, finns det en stor risk att 

felaktig information som kan påverka en hel världsbild.  

 

Det här diskuteras också av Metzger och Flanagin (2010), men i det avseendet att deras studie 

visar att barn- och ungdomar upplever underhållning och hälsoinformation på internet som 

lika trovärdigt. Metzger m.fl. (2010, s. 40) noterar att det kan vara problematiskt i och med att 

de möjliga negativa konsekvenserna av att tro på felaktig hälsoinformation är mycket större i 

omfattning och skala än de negativa följderna av falsk underhållsinformation.  

 

5.3. Hur ägnar sig ungdomarna i undersökningen åt källkritik av 

nyheter via Facebook?  
I den här studien går det inte att avgöra helt huruvida respondenterna litar eller inte litar på 

internetinformation, och att tro att det finns ett enkelt svar på den frågan är nog också 

optimistiskt. Av studieresultatet att döma verkar det som att ungdomarna generellt sett inte 

litar särskilt mycket på sociala medier, utan bedömningen om det går att lita på en 

internetkälla görs i direkt koppling till den specifika källan.  

 
Men oavsett om internetanvändare upplever eller inte upplever att de kan lita på 

internetinformation, menar Metzger och Flanagin (2000) att insatser för att granska och 

validera information säger mycket om det upplevda förtroendet. I sina svar beskriver 

respondenterna vissa strategier (se sida 29), vilket skulle kunna tolkas som att de tänker på att 

värdera och validera internetinformation.  
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När respondenterna i slutet av fokusgruppsintervjuerna får diskutera tre exempel på artiklar, 

visar de tendenser på att de faktiskt också använder sig av dessa verifieringsstrategier för att 

bedöma om en artikel är trovärdig.  

 

Samtidigt visar diskussionerna också att respondenterna per automatik litar på vissa avsändare 

och därför blir förvånade över att även dem misslyckats med att bedöma information och varit 

delaktiga i att sprida falsk information. De blir särskilt förvånade av att SVT spridit en film 

som senare visade sig inte ens ha någon koppling till den händelse kanalen rapporterade om – 

och ifrågasatte till och med om ”de gjorde det med flit”. Av vissa avsändare förväntar sig 

respondenterna helt enkelt mer.  

 

Deras sätt att resonera kring olika avsändare och på förhand bestämma deras trovärdighet, 

tillsammans med att deras primära källa tycks vara en källa de själva inte anser trovärdig, gör 

att jag ifrågasätter om de är källkritiska, och dessutom deras roll som gatewatchers.  

 

Det går utifrån resultatet av den här studien att se att respondenterna – vissa mer än andra – 

har tagit plats som gatewatchers. De bedömer kvalitet på journalistiskt material, bedömer vad 

som är värt att sprida vidare och inte, och de granskar och bedömer även andras sätt att verka 

som gatewatchers genom att granska vad de delar för något på sociala medier. Huruvida de på 

samma sätt som de traditionella journalistiska gatekeepers skyddar trovärdigheten och 

kvaliteten på nyheter går att diskutera.  

 

Utifrån det ovan givna studieresultatet och analysen är min tolkning att ungdomarna till viss 

del är källkritiska, men att det samtidigt finns många tillfällen då källkritiken glöms bort eller 

läggs åt sidan. Jag gör den tolkningen utifrån att ungdomarna å ena sidan har god kunskap om 

källkritik och källkritiska strategier, men å andra sidan är deras egna främsta nyhetskälla även 

den källan de riktar mest kritik emot och ibland beskriver som opålitlig.  

 

Min uppfattning är att källkritik har blivit ett teoretiskt begrepp för ungdomarna, som de är 

väl medvetna om hur de omsätter i praktiken, men att de däremot inte har analyserat hur de 

faktiskt gör i verkligheten, i vardagen – utanför skolarbetet.  
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5.4. Studiens giltighet och tillförlitlighet  
Resultaten av kvalitativa undersökningar med fokusgruppsintervjuer som metod, gör det inte 

möjligt att generalisera (Esaiasson m.fl., 2012; Wibeck, 2010). Det går inte att göra anspråk 

på något mer än vad resultatet som rör just de fokusgrupperna man träffat visar (Wibeck, 

2010) och det går alltså inte att göra några generaliseringar för den totala 

ungdomspopulationen. 

 

Det kan däremot ses som möjligt att dra mer generella slutsatser genom att analysera likheter 

och skillnader mellan olika studier med förutsättning att de visar på gemensamma drag (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

 
5.5. Vidare forskning  

Det finns slutligen en del i den här studien som kan bidra till inspiration för vidare studier. 

Det skulle vara intressant att se om det finns några skillnader mellan olika demografiska 

grupper vad gäller källkritik på Facebook. En grupp som skulle kunna vara särskilt intressant 

är pensionärer. Undersökningen Svenskarna och internet (Instiftelsen i Sverige, 2017) visar 

nämligen att endast 13 procent av de som har gått i pension upplever att de har fått 

information om hur de ska värdera internetinformation. Samtidigt är hela 92 procent av de 

som är mellan 66 och 75 år internetanvändare. 

 

Slutligen är det en aspekt vad gäller internetinformation och sociala medier som intresserar 

mig särskilt. I och med det enorma flödet information som internet och sociala medier bistår 

med, vore det intressant att undersöka hur mycket information vi omedvetet tar till oss och 

sprider vidare muntligen. En sådan studie ställer krav på att man utvecklar ett metodologiskt 

upplägg som kan ge ett mer relevant material och det i sig tycks för mig vara en viktig sak för 

framtiden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
ÖPPNINGSFRÅGOR 

1. OM DELTAGARNA; NYHETER OCH SOCIALA MEDIER 

– När började ni ta del av nyheter?  

– När började ni använda sociala medier? 

 

2. SOCIALA MEDIER & FACEBOOK 

– I vilka situationer använder ni Facebook?  

– I vilka situationer använder ni de andra sociala medierna – Instagram, Twitter, 

Snapchat? 

– Vad skulle ni inte använda Facebook till? 

 

INTRODUKTIONSFRÅGOR  
3. NYHETSKONSUMTION  

– Vad tycker ni är en ”nyhet”?  

– Vad är en intressant nyhet? Vad är helt ointressant? (Obs! håll det kort) 

– Hur tar ni del av nyheter?; papperstidningar, TV-sändningar, papperstidningarnas 

webbplattformar, sociala medier?  

– På Facebook då, hur scrollar ni igenom flödet? Läser ni det ni passerar lite snabbt, 

eller klickar ni på länkar och läser vidare?   

 

Nu: enas om vad som är en ”nyhet”. 

 

ÖVERGÅNGSFRÅGOR 
4. DELNINGAR  

– Vad brukar ni dela på Facebook?  

– Vad vinner man på att dela? 

– Vad tänker ni när andra i ert flöde delar en nyhet?  

– Finns det situationer när det känns pinsamt att folk har delat något?  

– Finns det något som ni aldrig skulle dela/sprida vidare på Facebook? 
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– Hur mycket känner ni att ni måste ha tagit del av innan ni delar en artikel? 

Rubriken, rubrik och ingress eller hela artikeln?  

 

NYCKELFRÅGOR 
5. KÄLLKRITIK  

– Vad tänker ni när ni hör ordet källkritik?  

– Upplever ni att ni kan lita på alla nyheter som sprids på sociala medier? 

– Hur avgör ni ifall avsändaren är pålitlig och om det som står i artikeln är sanning?  

– Kan ni nämna några saker som gör att en artikel upplevs som trovärdig eller icke-

trovärdig?  

– Brukar ni ha dialog med någon i omgivningen om källans trovärdighet, finns det 

någon sådan dialog?  

– Finns det något positivt med att dela nyheter på sociala medier?  

– Kan det finnas något negativt med att dela nyheter på sociala medier?  

 

Nu: gå igenom exemplen och låta deltagarna diskutera. 

 

AVSLUTANDE FRÅGA 

– Finns det något ni vill tillägga?  

 

 
 

 
 
  


