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Abstract 

Det här är en kvalitativ studie med inriktning på ungdomar och internetanvändning. 

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomars användande av Internet ser ut kring 

nyhetsrapportering och sökandet av information i det allt mer digitaliserade och moderna 

samhälle vi lever i. Studien är uppbyggd på sex stycken intervjuer av gymnasieungdomar i 

åldrarna 16-19år på två olika gymnasieskolor med flertalet olika utbildningar. Uppsatsen 

utgår från dessa följande fyra frågeställningar som är utvecklade utifrån syftet: 

 

• Hur är gymnasieelever i åldrarna 16-19 år aktivt källkritiska på Internet? 

• På vilket sätt tror ungdomar på det som skrivs på Internet? 

• Hur ser gymnasieelevers tankesätt ut kring att myndigheter, organisationer och företag 

talar sanning på Internet? 

• Hur ser ungdomars medvetenhet ut kring vad deras val gällande spridning av 

information på Internet kan innebära? 

 

Vi har under intervjuerna använt oss av en semistrukturerad intervjuform där vi på varje skola 

enskilt intervjuat varje individ. Intervjuerna blev inspelade för att sedan transkriberas och på 

så vis framställa det empiriska materialet som använts i studien. 

 

Det empiriska materialet har sedan blivit analyserat med hjälp av meningskoncentrering som 

analysmetod, där de teman vi fick fram är följande tre: Känslor som källkritiskt verktyg, Tillit 

till expertsystem samt Den diskursiva arenan. 

 

I resultaten kan man se att intervjupersonerna hade en avsaknad av källkritiskt tänkande och 

det fanns en okunskap om vad källkritik innebär. Det visade sig att man i de fallen där man 

kunde se ett källkritiskt beteende använde sig av känslor för att göra bedömningar av nyheter 

och informations sanningsenlighet. Man kunde se att intervjupersonerna hade en väl 

tillskriven tillförlitlighet till experter och abstrakta system och man använde sig 

huvudsakligen av internet för att hitta diskussionsämnen. Delvis tog man åsikter från internet 

och gjorde dessa till sina egna, samt att man huvudsakligen förde en diskussion angående 
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fenomen på Internet verbalt i det verkliga livet, inte främst på Internet, utan detta betraktades 

mer som en informations- och kunskapsbank. 

Nyckelord: Ungdomar, Internet, källkritik, experter, abstrakta system, nyheter 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
De senaste årens häftiga utveckling av världsomfattande incidenter och den ökande 

användningen av Internet gör att vi som individer ständigt blir matade med intryck och 

information, information som man som individ måste sortera, tolka och värdera, dels för att se 

om den är sanningsenlig men även för att se hur man ställer sig till det som uttryckts.  

 

Vi har valt att forska kring ungdomars uppfattning gällande informationshämtning och 

trovärdighet i sociala medier och på Internet. Anledningen till detta är för att kunna utläsa hur 

gymnasieelever i åldrarna 16-19 år i dagens samhälle bildar sin uppfattning kring 

omvärldsproblem och hur ungdomar kritiskt granskar information och ser till källkritiken. Det 

finns flera händelser som belyser att just detta är ett problem. Nils Hanson (2009) som 

tidigare arbetat som grävande journalist på Göteborgs-Posten, redaktionschef för TV4 i 

Göteborg och som ansvarig utgivare för Uppdrag granskning skriver i sin bok Grävande 

Journalistik att vanliga journalister nöjer sig med att bara ta fram de allra nödvändigaste 

uppgifterna som behövs för att skriva en artikel (Hanson 2009:12). Detta kan enligt Hanson 

(2009) innebära att viktiga fakta som ännu inte kommit fram kring en händelse, exempelvis 

ett terrorhot, utelämnas vilket till en början kan vilseleda läsare och därmed även deras 

uppfattning av risken av att själva drabbas.    

 

Det Hanson (2009) behandlar i sin bok Grävande Journalistik (2009) är aktuellt i dagens 

samhälle vilket bland annat går att påvisa genom att förklara en händelse som skedde i Maj 

2016. Studenter på JMG (institutionen för journalistik, medier och kommunikation i 

Göteborg) hade som examensarbete att sända ut falska pressmeddelanden rörande en 

undersökning om vilket land som har de bästa föräldrarna, där resultatet visade att svenska 

föräldrar är de bästa i världen. Målet med examinationsuppgiften var att ingen tidning skulle 

publicera undersökningen, då den var falsk. Istället publicerade flera tidningar, exempelvis 
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Nyheter24 och Jönköpingsposten studien utan att vara källkritiska. Om inte massmedia är 

källkritiska, är då gymnasieelever det?1  

 

Under uppväxten formas vi av omvärlden och de intryck den ger oss, både på gott och ont. 

Det är ett nutida fenomen som är intressant och aktuellt både idag och mest troligt i flera år 

framöver. En undersökning som genomfördes av statens medieråd år 2015 (Statens medieråd 

2015) visar på att 96 % av de tillfrågade personerna i åldrarna 16-18 år tar del av nyheter via 

Internet. Denna källa står till stor grund för vår forskning eftersom denna undersökning visar 

att så pass många ändå förlitar sig på nyheter som sprids via Internet. 

Enligt Bauman (2000) så kan det faktum att vi blir överösta med information och således blir 

tvingade att göra flertalet val, alternativt ta ställning till olika påståenden och uttryck, få en 

individ att känna tveksamhet och osäkerhet, en osäkerhet som gör att människan har svårt att 

komma till lugn och ro (Bauman 2000:30-38). 

 

I dagens samhälle tar ungdomar i högre grad del av nyheter och information än förr. 

Majoriteten av ungdomarna möter nyheterna främst via sina smartphones (Ungar & medier 

2015:37-40). Gällande information och nyhetskonsumtion är det viktigt att tala om digital 

kompetens och vikten som den digitala teknikens utveckling kan ha för påverkan i vårt 

moderna samhälle (Samuelsson 2014:18). Vidare menar Samuelsson (2014) på att digital 

kompetens skapar en möjlighet för den enskilde medborgaren att ha ett aktivt medborgarskap, 

framförallt i samhällsdebatter som i vårt moderna samhälle numera aktivt sker på Internet och 

hemsidor som Twitter och Facebook (Samuelsson 2014:18). 

 

Skolverket har på uppdrag av regeringen 2 startat en nationell IT-strategi som ska stärka 

elevers digitala kompetens, detta på grund av att de anser att ungdomars medvetenhet kring 

hur sociala medier bör användas blir allt viktigare i dagens samhälle. De förändringar som 

föreslagits kommer att involvera flera ämnen i skolan, detta för att öka förståelsen om det 

digitala samhället. Syftet med dessa förändringar är att förstärka medie- och 

informationskunnighet med mål att få en större medvetenhet bland elever om hur den 

1 http://www.medievarlden.se/nyheter/2016/05/falskt-pressmeddelande-lurade-flera-redaktioner 
2 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-
1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906 
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digitalisering som sker i dagens samhälle ställer högre krav på oss som svenska medborgare 

och hur digitaliseringen kan påverka vårt eget beslutsfattande.  

 

I och med utvecklingen av den digitala tekniken skapas möjligheter för gemeneman att bli 

expert på ett område via till exempel sociala medier, vem är det egentligen som är experten 

när det kommer till samhällsfrågor i den digitala tid vi lever i och vilka utser egentligen 

dessa? Hur ser identitetsskapande ut på Internet? Kan vi förlita oss på att en person är den 

som denne utger sig för att vara? Det är frågor som blir allt mer relevanta då webbsidor som 

Facebook växer, år 2014 använde 96 % av ungdomar i åldrarna 16-26 år Facebook “någon 

gång” och 81 % “varje dag” enligt en undersökning från SOI (SOI 2015). Detta skapar ett 

värde till denna undersökning då det är viktigt för oss att undersöka hur gymnasieelever 

mellan åldrarna 16-19 år sprider information och nyheter på sociala medier och även hur den 

politiska debatten ser ut på Internet gällande detta ämne.  

 
1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur ungdomars användande av Internet ser ut kring 

nyhetsrapportering och sökandet av information i det allt mer digitaliserade och moderna 

samhälle vi lever i. 

 

Vårt mål med denna studie är att genom kvalitativ metod forska kring gymnasieelevers 

användning av Internet som källa för att nå samhällsviktig information och vilka 

konsekvenser det kan leda till. 

 

Frågeställningarna ser ut enligt följande: 

 

• Hur är gymnasieelever i åldrarna 16-19 år aktivt källkritiska på Internet? 

• På vilket sätt tror ungdomar på det som skrivs på Internet? 

• Hur ser gymnasieelevers tankesätt ut kring att myndigheter, organisationer och företag 

talar sanning på Internet? 

• Hur ser ungdomars medvetenhet ut kring vad deras val gällande spridning av 

information på Internet kan innebära? 
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1.3 Disposition 
Denna uppsats är uppbyggd kring åtta stycken avsnitt som kommer att presenteras kort nedan, 

detta för att guida dig som läsare från början och skapa en god överblick av materialet. Den 

första delen som redan presenterats består av en inledning där vi redogör för varför ämnet vi 

valt är intressant och viktigt att undersöka. Efter avsnitt ett behandlar vi den tidigare 

forskningen som är gjord i ämnet, vi presenterar den forskningen vi anser vara relevant för vår 

studie. Den tredje delen behandlar bland annat sociologiska teorier men även andra begreppet 

som är viktiga för att kunna tolka och analysera det empiriska materialet. Metod är uppsatsens 

fjärde del där vi beskriver vårt tillvägagångssätt och våra val under denna uppsats process. I 

del fem behandlas det empiriska materialet i en resultatanalys där vi presenterar vår tolkning 

av det empiriska materialet som sedan motiveras med hjälp av citat från våra informanter. I 

avsnitt sex i uppsatsen förs en slutdiskussion som är kopplad till resultatanalysen. Del sju 

utgör konklusion där vi presenterar de slutgiltiga uttalandena kring det vi har kommit fram 

till. Den sista delen i denna uppsats behandlar det vi anser vore en god fortsättning för 

framtida forskare och vad de bör tänka på.  
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2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi att presentera forskning som tidigare gjorts i ämnen som berör 

denna uppsats, genom att göra detta hoppas vi på att skapa en god överblick kring vad som 

tidigare har undersökts kring de olika ämnena och hur dessa punkter är relevanta för vår 

studie. Den tidigare forskningen kommer att cirkulera kring beteendet unga personer har 

gällande internetanvändning. Enligt en undersökning gjord av Svenskar och Internet (SOI, 

2015) så har användningen av Internet ökat bland svenska ungdomar de senaste åren och det 

kommer enligt prognosen att fortsätta i den riktningen i framtiden. Detta bidrar till att fler 

människor får tillgång till den informationen som är tillgänglig på Internet, exempelvis 

samhällsviktig information, nöjesrelaterade nyheter, världsomfattande incidenter men även 

specifik information som är kopplad till den enskilde individen.  

 

2.1 Källkritik 
Morimoto och Friedland (2011) visar med sin forskning att människan som ung inte alltid 

hunnit lära sig att vara källkritisk vilket kan leda till att de bildar sig uppfattningar av världen 

som kan vara byggda på felaktig information, alternativt nyhetsrapportering som är vinklad 

för att gynna exempelvis politiska partier. Den visar även att människan inte har en 

fullständig förståelse för vad olika beteenden på Internet kan få för följder och konsekvenser i 

ett senare skede (Morimoto & Friedland, 2011).  
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Vidare har vi hittat ytterligare en studie som är gjord i USA (Allen, Wicks & Schulte, 2013) 

där forskare har undersökt ungdomars politiska engagemang gällande miljöfrågor. Resultatet 

av studien visar att unga personer inte är lika delaktiga i debatten och det politiska klimatet 

som vuxna, något som poängterades är dock att unga mer och mer börjar engagera sig och 

uttrycka sina åsikter, speciellt via Internet.  

 

Flanagin och Metzger (2008) behandlar trovärdigheten av källor på digitala medier i sin 

studie Digital Media and Youth: Unparalleled Opportunity and Unprecedented Responsibility 

(2008) där de menar att utbildning kring att lära ungdomar att kritiskt granska information 

länge har varit en del av standardutbildningen i skolan, detta genom läs- och skrivkunnighet 

men även den generella förmågan att kritiskt granska information (Flanagin & Metzger 

2008:12). De anser att metoden för att kritiskt granska information är densamma som innan 

tillväxten av det mer digitaliserade samhället men med tanke på digitala mediers framfart så 

blir utmaningen tuffare för den som tar del av informationen på hemsidor. Anledningen till 

detta enligt Flanagin och Metzger (2008) är att det finns en avsaknad av internationell 

standard för kvalitetskontroll. Källor till nyheter skrivs inte ut, det finns en sammanhängd 

tvetydighet och det förekommer fler mellanhänder av källorna då medier riktar sig mot 

varandra för att få mer information kring en händelse (Flanagin & Metzger 2008:12). I och 

med den digitala utvecklingen finns möjligheten för den enskilda individen att vara en 

författare av nyheter på Internet, det enda hindret enligt Flanagin och Metzger (2008:13) är 

kostnad och teknik. Detta kan ha varit ett problem år 2008 men med den fortsatta 

utvecklingen av bloggar och liknande är inte detta ett lika stort hinder år 2016. 

 

Kombinationen av den stora mängden digitalt lagrad information och lättillgängligheten 

skapar en oro kring trovärdigheten (Flanagin & Metzger 2008:13). Osäkerheten om både vem 

som är ansvarig för informationen som sprids och ifall informationen kan vara betrodd kan 

påverka trovärdigheten på digitala medier enligt Flanagin och Metzger (2008:13).  

 

Skillnaderna mellan hemsidor på Internet skiljer sig enormt gällande kritisk granskning av 

information som delas, exempelvis så granskas allt material som publiceras på 

Nationalencyklopedins hemsida likt granskningen inför publiceringen av en bok, det är 

verifierad fakta till skillnad mot Wikipedias hemsida där en användare kan ändra på 

informationen efter att denna tecknat ett medlemskap på hemsidan. Flanagin och Metzger 
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(2008) anser att detta är ett stort problem då informationen på Internet kan vara dåligt 

organiserad, att informationen är utdaterad eller helt enkelt felaktig (Flanagin & Metzger 

2008:13). Flanagin och Metzger (2008) behandlar problematiken kring källhantering på 

hemsidor, chattgrupper, bloggar, Wikipedia och hemsidor liknande Flashback.se där källor 

antingen inte är tillgängliga, maskerade eller helt enkelt frånvarande. Den generella oron 

kring trovärdigheten i den digitala mediemiljön kommer från det faktum att generellt sätt 

finns få standarder kring kontrollen av dessa vilket leder till att det är lätt att information 

plagieras eller felaktigt ändras för att gynna en organisation, privatperson eller liknande 

(Flanagin & Metzger 2008:13). 

 

Den forskningen som Flanagin och Metzger (2008) genomfört är speciellt inriktad mot 

ungdomar och deras tillit och känsla av trovärdighet mot digitala medier. Tidigare forskning 

har enligt Flanagin och Metzger (2008) handlat om vuxna och ämnen som tros intressera 

vuxna människor mer än ungdomar, till exempel hälsa, sjukvård och kommersiell information 

(Flanagin & Metzger, 2008:14). Skillnaden som påvisas mellan ungdomar och vuxnas 

beteende på digitala plattformar är att ungdomar har ett bredare sökfält av information än 

vuxna (Flanagin & Metzger 2008:14). 

 

Gällande källkritik och trovärdighet lyfter Flanagin och Metzger (2008) fram bristen på 

livserfarenhet hos ungdomar jämfört med vuxna som ett en risk då yngre personer tenderar att 

falla för falsk fakta då risker enligt dessa värderas utifrån erfarenhet, kunskap och hemsidans 

rykte. Erfarenheter som specifikt pekas ut som bristande är kunskapen om medieinstitutioner 

(Flanagin & Metzger 2008:16).  

 

Denna forskning som ovan är presenterad visar sammanfattningsvis vad som tidigare 

presenterats kring mediers tillvägagångsätt och vad man skall tänka på gällande källkritiken 

på digitala kanaler men även att unga personer har svårare än vuxna med det källkritiska 

tillvägagångssättet eftersom vuxna anses vara mer erfarna både på det personliga planet men 

även gällande förståelsen om det digitala klimatet och mediers tillvägagångssätt. Vidare 

kommer vi att presentera hur ungdomars informationssökning på Internet har presenterats i 

tidigare forskning.  
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2.2 Informationssökning på Internet 
Redan i inledningen till denna studie redovisar vi för att Bauman (2000) menar på att vi blir 

överösta med information och därmed blir tvingade till att göra flertalet val rörande hur vi 

skall hantera det materialet som vi hämtar in. Gunther Eysenbach (2007) har genomfört en 

studie där forskningen är riktad mot informationssökning på Internet där skillnader mellan 

unga personer och vuxna jämförs gällande deras sätt att söka efter information på hemsidor 

(Eysenbach 2007:125). 

 

Eysenbach (2007) menar att en av anledningarna till att unga personer söker efter information 

rörande sin hälsa på Internet handlar om att de helt enkelt inte känner sig bekväma i att 

diskutera hälsoproblem med vänner, familj eller andra doktorer än familjens personliga doktor 

(Eysenbach 2007:125). Detta går även att koppla till annan typ av information som ungdomar 

söker, Internet är en enkel väg för att nå information som man vill behålla privat.  

 

Rörande själva sökningen av information gällande hälsa så menar Eysenbach (2007) att det 

finns två stycken sidor av myntet. Den positiva sidan visar att tillgängligheten av information 

gällande frågor som rör människors personliga hälsa är att ungdomar blir mer informerade 

och medvetna om hur de ska ta hand om sig själva på ett sådant sätt att det leder till mer 

hälsosamma individer bland den yngre generationen (Eysenbach 2007:125). Eysenbach 

(2007) menar liknande Flanagin och Metzger (2008) att det är viktigt att diskutera kring 

kvalitén av den informationen som är tillgänglig på hemsidor online då denna kan vara 

bristfällig eller rent av att källan till det som sprids inte är presenterad (Eysenbach 2007:126). 

Konsekvensen av att ungdomar vänder sig till sidor som anses sprida felaktig information och 

sedan fattar beslut utifrån den kan leda till ångest och skepticism mot andra hemsidor i 

framtiden (Eysenbach 2007:126).  

 

Till skillnad från tidigare forskning kring källkritik och sökandet efter information så för 

Eysenbach (2007) en relevant diskussion kring individen, inte bara jämförelsen mellan unga 

och vuxna människor utan ser till aspekter som specifik ålder, i vilken utsträckning personen 

anses vara mogen, den kognitiva utvecklingen och kompetensen kring att förstå information 

och hur den skall behandlas, exempelvis via användandet av kritiskt tänkande (Eysenbach 

2007:127).  
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Eysenbach (2007) syftar på att sökandet av information via sökmotorer som till exempel 

Google försvårar arbetet hos den enskilde individen att vara källkritisk, detta på grund av att 

resultatet av sökningen man gör vidarebefordrar personen till den exakta sidan där 

informationen finns. Detta innebär att personer som söker information inte kommer till första 

sidan av hemsidan där det går att se vem som är ansvarig för informationen, i och med detta 

finns risken att man nöjer sig med att ta del av informationen utan att undersöka vilken sida 

den är tagen ifrån (Eysenbach 2007:128).  

 

Sammanfattande gällande sökning av information utifrån Eysenbachs (2007) forskning går 

det att utläsa att det finns en skillnad mellan ungdomar och vuxna men även att det är viktigt 

att se till individen. Han betonar flertalet gånger vikten av att vara källkritisk och ta reda på 

vem den ansvariga utgivaren är och att individer har i beaktning när de använder sökmotorer 

att ta reda på vem som är ansvarig för den information som delas (Eysenbach, 2007). 

 

 

2.3 Diskussion på Internet - Inflytande  
Allen, Wicks och Schultes (2013) menar att unga influeras av sina föräldrar och hur 

föräldrarnas åsikter står sig mot den information som de unga kan läsa sig till på Internet. 

Genom att använda sig av Internet som informationshämtningskälla öppnar det upp för 

diskussioner med andra personer online kring en frågeställning, detta kan även ske med 

föräldrar i hemmet där åsikten från föräldrarna kan spela en stor roll för ungdomars sätt att 

bilda sig en åsikt.  Det påtalas i artikeln att människor via kommunikation med andra personer 

online kan bli övertalad att tänka på ett visst sätt vilket kan skapa subjektiva normer som i 

längden kan ha en påverkan på beteendet hos personen i fråga, vilket visar på vikten av 

föräldrars inflytande och att det finns flera olika sätt som ungdomar kan bli påverkade (Allen, 

Wicks & Schulte 2013).  

 

Utöver detta behandlar Allen, Wicks och Schulte (2013) andra parametrar som kan nå ett 

inflytande över unga personer. Exempel på detta är inom deras studie “Online environmental 

engagement among youth: Influence of parents, attitudes and demographics” (Allen, Wicks 

& Schulte 2013) tillexempel attityder och demografi och som tidigare nämnt föräldrar. Ett av 

de mest intressanta resultaten från forskningen ovan kring det här ämnet är att Internet och 

hemsidor som Facebook, Twitter och MySpace mer frekvent kommer att användas till 
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politiska diskussioner, enligt forskarna är det dags att vi erkänner hemsidornas relevans för 

den politiska debatten (Allen, Wicks & Schulte 2013).  

 

Undersökning producerad av Yun Seongyi och Chang Woo-Young (2011) visar även den på 

att ungdomar i dagens samhälle i allt större utsträckning blivit mer och mer politiskt aktiva på 

Internet under 2000-talet. Resultatet av forskningen visar att Internet har blivit ett självklart 

verktyg för unga individer att använda sig av för att samla in politisk information och nyheter.  

Internet som arena för den politiska diskussionen används enligt Seongyi och Woo-Young 

(2011) för att kunna nå ut till likasinnade personer och därmed kunna skapa grupperingar 

online, genom att göra detta blir det lättare för ungdomar att föra en politisk diskussion då 

personerna bli uppbackade av den egna grupperingen. Detta skapar möjligheter för enskilda 

individer att tillsammans med andra på ett helt annat sätt nå ut med sina åsikter och sprida 

dessa till andra människor som inte i samma grad är politisk aktiva.  

Det går också att utläsa av tidigare forskning att individer tenderar till att “lyssna till sina 

känslor” när det gäller att värdera och ta in information, samt att känslor har stor betydelse för 

hur vi väljer att tolka informationen (Mou & Lin, 2014). 

3. Teori   
3.1 Definition av risk begreppet 
I vår studie har vi använt oss av Olofsson och Öhmans (2011) definition av ordet risk:  

“Risken är möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling eller andra 

händelser leder till konsekvenser som påverkar något som människor värdesätter” (Olofsson 

& Öhman 2011:22). Anledningen till att vi har valt att arbeta utefter en specifik definition av 

begreppet är för att det bildar en god överblick av vad risk innebär vilket leder till att läsare av 

denna studie går in med samma tankesätt kring begreppet risk som vi använt oss av när vi 

behandlar det i vår studie.  

 

3.2 Riskkommunikation 
Primärt för denna studie är hur riskkommunikation ser ut i dagens moderna samhälle. 

Samhällets intresse för riskkommunikation har ökat med tanke på hur detta har en påverkan 

på människors sätt att agera utifrån hur en viss information kommuniceras av massmedier 

(Olofsson & Öhman 2011:72). 
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När man teoretiserar kring riskkommunikation är det enligt Olofsson och Öhman (2011) 

viktigt att benämna att det finns två olika typer av riskkommunikation, avsiktlig och 

oavsiktlig där de båda har olika betydelser. Den avsiktliga kommunikationen av risk handlar 

om ifall hemsidor som krisinformation.se informerar allmänheten om till exempel en 

översvämning där målet för kommunikationen endast är att informera allmänheten om risker 

som kan anses vara en fara för materiell och personer (Olofsson & Öhman 2011:72). Den 

oavsiktliga riskkommunikationen kan till exempel handla om att en person berättar för sin 

kompis att det nu är farligt att gå på isen eftersom att det har varit varmt i flera dagar.  

 

Den sorten av oavsiktlig riskkommunikation som är av mest relevant form för vår studie är 

den som fokuserar på massmedier. Detta eftersom det enligt Olofsson och Öhman (2011) inte 

endast är kommunikation av risk, exempelvis rapportering kring att det är farligt att förtära en 

viss föda, utan det är också ett sätt för dessa att sälja fler tidningar eller få mer “klick” på sina 

hemsidor på Internet (Olofsson & Öhman 2011:72). 

I diskursen kring riskkommunikation är det oftast den strategiska typen som diskuteras, men 

enligt Olofsson och Öhman (2011) är det oerhört viktigt att tala kring den oavsiktliga också, 

speciellt när det kommer till mediala kanalers nyhetsrapportering (vilket kommer att förklaras 

mer överskådligt längre ner i stycket) då det kan vara svårt att skilja på vilken typ av 

riskkommunikation människor möter när de söker information från massmedier. Olofsson och 

Öhman (2011) menar att det kan komma att påverka människors riskuppfattning och beteende 

(Olofsson & Öhman 2011:73). Massmedierna besitter en roll som är unik då de är en aktör 

som är samhällsviktig gällande strategisk riskkommunikation men samtidigt använder sig av 

den oavsiktliga formen av riskkommunikation.  

 

Då vår studie i grunden undersöker hur ungdomars användande av Internet ser ut kring 

nyhetsrapportering och sökandet av information i det allt mer digitaliserade och moderna 

samhälle vi lever i, är det viktigt att belysa hur massmedia som till exempel tidningar eller 

alternativa mediala kanaler väljer ut nyheter. Olofsson och Öhman (2011) exemplifierar kring 

hur detta sker och menar att redaktioner på tidningar sedan tidigt 1920-tal har valt att 

åskådliggöra en del av verkligheten medan andra delar av det som sker i omvärlden har 

kommit i skymundan. Anledning till detta är inte på grund av att massmedier besitter en 

okunnighet kring vissa typer av risker eller händelser utan att de baserar sin rapportering 

utefter ett antal parametrar. Syftet med dessa är enligt Olofsson och Öhman (2011) att hänföra 

läsare, tittare eller lyssnare med nyheter som är intressanta eller häpnadsväckande och detta är 
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en anledning till att stora händelser som kriser och olyckor frekvent rapporteras av massmedia 

(Olofsson & Öhman 2011:84). 

 

För att få till nyheter som når upp till de förväntningar som är beskrivet ovan skall en nyhet 

enligt Olofsson och Öhman (2011) vara ny, det är grunden för att publicera en artikel eller 

liknande. Genom att beskriva ett scenario eller en händelse som är uppseendeväckande skapar 

man ett större nyhetsvärde som lockar till fler läsare eller tittare. Exempel på nyheter som är 

uppseendeväckande är katastrofer eller sådant som riskerar att drabba gemene man, 

tillexempel hjärtinfarkt, stroke eller en annan liknande sjukdom. Genom att presentera nyheter 

som präglas av negativitet som skandaler liknande skattebrott bland politiker, organisatoriska 

misslyckanden eller huliganbråk vid en fotbollsmatch ökar även nyhetsvärdet (Olofsson & 

Öhman 2011:82). 

 

Den geografiska utgångspunkten kring nyhetsrapporteringen är enligt Olofsson och Öhman 

(2011) bland det viktigaste när massmedia skall rapportera kring en händelse, ju närmre och 

mer personlig en händelse eller nyhet blir desto mer intressant blir den för människor 

(Olofsson & Öhman 2011:82). Dessa är exempel på hur nyhetsvärderingen går till hos 

massmedia och det finns fler variabler kring hur det går till för att producera både strategisk 

och oavsiktlig riskkommunikation. Något som dock är primärt att fokusera på är att processer 

som är långsamma och utdragna inte är något som intresserar mediala kanaler till lika hög 

grad som olyckor och katastrofer, av denna anledning blir det enligt Olofsson och Öhman 

(2011) naturligt att miljö- och teknologiska risker inte uppmärksammas lika mycket som till 

exempel katastrofer (Olofsson & Öhman 2011:83). 

 

Avslutningsvis så menar Olofsson och Öhman (2011) att massmedier utvecklats till ett 

modernt hjälpmedel i vårt teknologiska samhälle som hjälper människor att bilda en 

uppfattning kring vår omvärld och de risker som cirkulerar. Medier har en förmåga att styra 

människors diskussionsämnen, den offentliga debatten kring omvärldshändelser på jobbet 

mellan kollegor, i skolan där eleverna diskuterar vad de har läst eller sett på nyheterna, men 

även i hemmet till exempel runt matbordet. Olofsson och Öhman (2011) menar på att medier 

aldrig kommer att lyckas med bedriften att bestämma kring hur vi skall uppfatta risker utan 

snarare vilka risker vi har åsikter om (Olofsson & Öhman 2011:79). 
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3.3 Risksamhället och experter  
Beck (2012) menar att vi har gått över till en samhällsera där det inte längre är givet vart vi 

vänder oss för expertis, det har även blivit allt svårare att urskilja vem som är expert kring ett 

ämne (Beck 2012:80). I boken Modernitetens följder teoretiserar Anthony Giddens (1996) att 

tillit till experter eller vänner som man känner sedan tidigare och har byggt upp en stark 

vänskap till endast behövs där människan känner att denna inte har tillräckligt med kunskap 

för att själv kunna dra slutsatser kring ett fenomen (Giddens 1996:89).  

 

I Giddens (1996) verk Modernitetens följder och i Becks (2012) Risksamhället teoretiserar de 

kring tilliten till expertsystem, där menar man att vi i det nya risksamhället vänder på tidigare 

mönster. Forskarna talar om förändringen kring relationen mellan vetenskapen och samhället, 

då framförallt den tekniska vetenskapen, att den tidigare har haft i uppgift att fastställa risker 

och hot mot samhället och dess medborgare, för att sedan förmedla dessa till folket och 

individerna inom samhället. Invånarnas uppgift har i detta fall varit att ta in och bli medvetna 

kring dessa risker och hot för att kunna skydda sig mot dessa (Beck 2012:78-80).  

 

Beck (2012) menar att i det nya reflexiva samhället har det visat sig att det inte alltid längre är 

vetenskapen som fastställer och förmedlar risker. Vi befinner oss i en era där vem som helst 

har förmågan att bli utsedd till expert, där de tidigare experterna får allt mindre mandat, detta 

eftersom vi enligt teoribildarna bland annat skapat en misstro mot vetenskapen eftersom att 

den inte klarar av att hantera alla de risker och hot som uppdagar sig i dagens samhälle på ett 

adekvat sätt (Beck 2012:80). Vi som individer väljer nu istället själva var vi hämtar vår 

information ifrån samtidigt som vi i längre utsträckning väljer vilken information vi tar in. 

Utöver detta menar Beck (2012) och Giddens (1996) att människor skapar en förståelse för 

omvärlden av erfarenheter som inte endast är relaterade till den enskilde personen utan till vad 

man tar in från andra individer, till exempel experter.  

 

Likt Giddens (1996) och Beck (2012) så behandlar Slovic (2000) relationen mellan lekmän 

och experter, det centrala i Slovics (2000) forskning kring detta är att det bör finnas en 

förståelse och en överenskommelse om vad som är en risk mellan dessa två typer av grupper i 

samhället (Slovic 2000:221). De hemsidor som levererar nyheter idag har sina egna experter 

som informerar läsarna i form av krönikor eller artiklar om vad som skall anses som en risk 

eller inte. För att människor skall ta till sig och lyssna på informationen som experterna 

sprider menar Slovic att experterna gör det på ett sätt som är förståeligt så att personer förstår 
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och därmed tar till sig informationen på ett helt annat sätt (Slovic, 2000:34-35). Den största 

skillnaden mellan människor och experter är enligt Slovic (2000) att experterna har en bredare 

riskperception på grund av den omvärldsbevakning som sker medan människors 

riskperception kretsar kring sitt eget liv (Slovic, 2000:231).  

 
3.4 Abstrakta system 
Abstrakta system är enligt Giddens (1990) något som flera samhällsfunktioner är beroende av. 

Det som menas med detta är att människor lever sin vardag utan att behöva tänka på hur och 

varför saker som till exempel Internet fungerar som det gör (Giddens 1990:532). Mer 

vardagliga händelser som innefattas av de abstrakta systemen är till exempel att bussarna 

kommer i tid, vi litar på tekniken och de personer som sätter scheman för bussar, det är först 

när dessa system inte fungerar som vi börjar reflektera kring det. 

Anledningen till att det är intressant med abstrakta system är inte bussexemplet utan abstrakta 

system går att sammankoppla med den tillit som vi känner för experter. Om en journalist 

skriver om en händelse litar vi på att detta är sant, fram tills det läge då en händelse blir 

felrapporterad. Giddens (1990) menar att vi litar på de utlåtanden som experter gör även om 

de ibland är inkonsekventa (Giddens 1990:543). 

 

3.5 Tillit 
Begreppet tillit är något som vi ständigt arbetar kring i denna studie, en definition av 

begreppet är enligt Giddens (1996) “Förtroende för eller förlitan på att någon eller något har 

en viss egenskap eller attribut eller att ett påstående är sant” (Giddens 1996:36). Detta är 

något som är applicerbart till det ämne vi forskar kring för att koppla personers tillit till 

nyheter och information. Giddens (1996) menar att tillit skall ses i sin relation till begreppet 

risk (Giddens 1996:37). 

 

Begreppet tillit är något som växt fram då man i historien har trott att oförutsedda händelser 

eller resultat är en följd av naturen eller Guds avsikter och inte ett resultat av människors 

handlingar och beslut (Giddens 1996:37). Genom att ha tillit till en person, en organisation 

eller materiella ting så måste man tänka sig att konsekvensen av detta leder till att man kan 

känna en besvikelse gentemot dessa, ifall de far med osanningar eller inte motsvarar de 

förväntningar som man har, dock är det viktigt att poängtera att enligt Giddens (1996) så får 

den personen som visar tillit till en person eller till exempel en hemsida delvis själv ta på sig 
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skulden och känna en ånger över att man lagt över sin tillit till någon annan (Giddens 

1996:38).  

 

Det finns enligt Giddens (1996) ett grundläggande villkor för begreppet tillit, man tillförlitar 

sig inte till någon för att man har brist på makt, utan för att man känner att man har brist på 

information (Giddens 1996:39). Detta visar att en av anledningarna till att människor väljer att 

söka efter information på Internet och därmed sätter sin tillit till journalister är på grund av 

brist av på information, inte på makt då det är möjligt att finna alternativa sätt att söka nyheter 

och information på Internet.  

 
3.6 Ontologisk trygghet  
Den ontologiska tryggheten har kopplingar till begreppet tillit. Det som ligger till grund för en 

känsla av ontologisk trygghet baseras på tillit i ett tidigt skede. Giddens (1996) teori kring 

begreppet handlar om att personer via ett irrationellt beteende utformar en känsla av trygghet 

som är baserad på tillit och tro, istället för logiskt tänkande. Giddens (1996) menar att detta 

handlar om att stadga sig mot en ontologisk trygghet. Teorin kring ontologisk trygghet hjälper 

oss som forskare att försöka förstå och kunna koppla informanternas svar kring hur deras 

rutiner ser ut gällande informationsinhämtning och hur dessa skapar och sedan upprätthåller 

trygghet (Giddens 1996:91-97). 

 

Gällande rutin så är den nära sammankopplad med den ontologiska tryggheten. Detta på 

grund av att de vardagliga händelserna och rutinerna som är förutsägbara skapar ett nära band 

med en känsla av trygghet, människor blir trygga av vetskapen att man vet vad som händer 

och vad man kan förvänta sig. Ifall människor skulle gå runt och vara ontologiskt otrygga i 

vardagen så menar Giddens (1996) att detta skulle medföra att människan betraktades som 

galen. Det är på grund av detta som personer försöker att finna strategier för att bevara den 

ontologiska tryggheten (Giddens 1996:91-97).  

 

3.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är teoridelen ett sätt för oss att presentera material som kommer att 

användas för att ge det empiriska materialet något att luta sig mot i den kommande analysen. 

Definition av begreppet risk finns med för att skapa en god överblick för dig som läsare av 

denna studie och är den definitionen som används genomgående i denna uppsats. 

Riskkommunikationen är grundläggande i studien då denna forskningsstudie behandlar hur 
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ungdomar bearbetar information från Internet och hur medvetna de är om ett källkritiskt 

beteende. Teoridelen som tar upp ämnena risksamhället och experter handlar om att förstå hur 

dem som i själva verket förmedlar riskkommunikation agerar och om deras egna experter, 

exempelvis tidningens krönikör, har någon inverkan hos de gymnasieelever som tar del av 

information och nyheter från Internet. De abstrakta systemen handlar om en tanke att 

ungdomar inte tänker på hur saker och ting fungerar utan snarare att de förlitar sig på att 

sådant de inte tänker på helt enkelt fungerar. Tilliten i teoriavsnittet finns till för att försöka 

koppla den till expertsystem och hemsidor för att undersöka kring hur ungdomar förlitar sig 

till dessa. Den ontologiska tryggheten binder ihop teoriavsnittet genom dess förmåga att se till 

vardagliga händelser och rutiner som kopplas till hur personer kan påverkas ifall det inte 

fungerar som det ska, det är en känsla som är baserad på tillit och tro vilket vår uppsats 

genomgående är grundad på.  

 

 
 

4. Metod  
I det här avsnittet kommer vi att tala om vår vetenskapliga utgångspunkt, om vårt val av 

metod, funderingar kring kritisk granskning av metoden och vi kommer att berätta hur vår 

insamling av vårt material gick till. Vi tar upp de etiska ställningstaganden vi har gjort, hur vi 

gått tillväga i vår analysmetod samt hur vi har säkrat reliabilitet och validitet i denna uppsats. 

 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
I vår studie utgår vi ifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Studien är alltså uppbyggd på 

tolkning och förståelse mer än att försöka finna en absolut sanning. Vi är således ute efter att 

förstå och få en uppfattning kring hur våra informanters tillvägagångssätt vid informations 

och nyhetssökning via Internet ser ut, inte nödvändigtvis dra gränser med hjälp utav absoluta 

sanningar.  

 

4.2 Val av metod  
Vi har valt att arbeta utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, det betyder i vårt fall att vi använt 

oss av intervjuer för att samla in vårt material och sedan transkriberat detta för att få ett 

empiriskt material att utgå ifrån när vi sedan genomfört vår analys. Att vi valt en kvalitativ 
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metod innebär att vår studie har gett informanterna en större frihet i svarsmån, vilket inte hade 

varit möjligt i en kvantitativ studie då informanterna i det fallet blivit mer inramade i sina 

svar. Vi vill främja intervjupersonernas personliga åsikter och uttalanden för att få en så 

individuell inblick som möjligt i intervjupersonernas internetanvändning angående intag och 

spridning av information och nyheter.  

 

Vi har dragit slutsatserna ovan utifrån Alvehus (2013) uttryck i litteraturen. Han beskriver där 

att det är lättare att låta intervjupersonerna uttrycka sin mening med mer detaljer, samt att för 

oss som forskare få en djupare förståelse genom att kunna ställa följdfrågor på plats, 

följdfrågor som eventuellt leder till diskussion för ytterligare fördjupning i ämnet (Alvehus 

2013:20) genom att använda sig av en kvalitativ metod. 

 

 

 

4.3 Kritisk granskning av metoden  
En kvalitativ studie handlar som vi tidigare nämnde mycket om hermeneutik, det vill säga 

tolkning och förståelse, både genom själva intervjuprocessen (förutsatt att forskaren har valt 

den metoden för att samla in datamaterial) men också för analysens del. Personen som 

genomför studien tolkar och förstår och bildar sig en uppfattning om saker och ting som 

forskare. Det är därför av stor vikt att personen i fråga är transparent i sin undersökning och 

utförligt beskriver den metod som personen har använt sig av. Det är även viktigt att personen 

i fråga inkluderar alla steg inom forskningsprocessen för att det som forskaren har gjort och 

kommit fram till skall kunna vara repeterbart, kvalitativt och möjligt att presentera. För att vi 

inte skall misstolka betydelsen av den information våra intervjupersoner delger oss så 

kommer vi efter transkriberingen låta våra intervjupersoner läsa transkriberingen för att 

säkerställa att vi på ett korrekt sätt uppfattat det som förmedlats av intervjupersonerna.   

 

Eftersom en forskningsintervju enligt Kvale och Brinkman (2014) inte är neutral, så måste 

man som forskare eller student ta detta i akt då det eventuellt skulle kunna påverka resultaten i 

studien, dels på grund av forskarens subjektivitet, men också gällande intervjupersonens 

subjektivitet (Kvale & Brinkman 2014:122) vilket vi har i åtanke genom hela arbetet. 
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4.4 Insamling av material 
Data som sedan blivit vårt empiriska material är insamlad med hjälp av intervjuer i 

semistrukturerad form som spelats in som en ljudfil, för att sedan transkriberas och på så sätt 

framställa empirin. Data kallas enligt Arhne och Svensson (2011) inte för empiriskt material 

förrän den blivit transkriberad då Arhne och Svensson (2011) menar att intervjun i sig bör ses 

som data, medan det transkriberade färdigskrivna materialet kan ses som det empiriska 

underlaget som används under själva analysen i undersökningen (Arhne & Svensson 

2011:25). 

 

4.5 Intervjumetod 
Den intervjumetod vi valde att använda oss av i den här studien är som ovan nämnt 

semistrukturerade intervjuer. Denna metod är enligt Alvehus (2013) den mest förekommande 

metoden när det kommer till intervjuform inom kvalitativ metod (Alvehus 2013:83). 

 

Alvehus (2013) menar att semistrukturerade intervjuer kräver “fåtal öppna frågor eller 

bredare teman som samtalet centreras kring” (Alvehus 2013:83) vilket vi gjorde genom att 

skapa en intervjuguide. Detta skapade möjlighet för våra informanter att följa vår 

intervjuguide men att även kunna komma med egna insikter och förklaringar kring hur de såg 

på de ställda frågorna. Det positiva med detta är att det blir ett bredare spann av svar om vi ser 

till fördelningen av alla informanters åsikter, vilket gör studien och informanternas tankar mer 

personliga.    

 

Genom att använda oss av denna intervjumetod ställde det även högre krav på oss som 

intervjuade att vara delaktiga i samtalet för att kunna möta upp informantens svar med 

relevanta följdfrågor till de svar som uppkom men även att hjälpa informanten tillbaka till 

ämnet ifall svaren och dialogen föll ur ramen för vår intervjuguide. 

 

4.6 Val av intervjupersoner 
Vi har valt att intervjua gymnasieelever i årskurs 1, 2 och 3. Detta för att vi tycker att det är 

extra viktigt att ta reda på hur dagens unga påverkas av Internet och Internetanvändning. Vi 

valde att ta gymnasieelever eftersom dessa snart kommer att anses vara vuxna och färdiga 

med sin grundutbildning (efter 18 år fyllda) och efter utbildningen eventuellt komma ut i 

samhället och arbetslivet för att på så sätt “påbörja” sina vuxna liv.  
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När vi valde intervjupersoner valde vi att besöka två olika gymnasieskolor i Östersunds 

kommun. Den första gymnasieskolan har flera olika gymnasieinriktningar där de alla har 

gemensamt att de hör till den hantverksmässiga branschen, exempelvis fordonstekniska 

programmet, eltekniska programmet och byggtekniska programmet. Den andra 

gymnasieskolan har också flertalet olika program där de alla har gemensamt att de inte är 

hantverksmässiga utan mer humanitära och vetenskapliga. 

 

För att få en så stor variation som möjligt på våra intervjupersoner och således få ett allsidigt 

material så valde vi att alltid försöka intervjua ett jämt fördelat antal av både manligt och 

kvinnligt kön ur varje gymnasieprogram. Vi valde dessutom att försöka få en varians på 

gymnasieprogrammen eftersom intervjupersoner som sedan tidigare haft kontakt med 

varandra enligt Ahrne och Svensson (2011:43) skulle kunna ha gemensamma attityder 

och/eller erfarenheter. Vi funderade också på hur urvalet av intervjupersoner skulle gå till på 

gymnasieskolorna. Att använda oss av ett snöbollsurval vilket man som forskare enligt Ahrne 

och Svensson (2011:43) med fördel kan använda sig av om man inte arbetar med frågor som 

rör hur intervjupersonerna upplever sitt förhållande till organisationer där de är medlemmar 

eller anställda, så kan forskarna med fördel enligt Ahrne och Svensson (Ahrne & Svensson 

2011:43) använda sig av ett snöbollsurval. Vi valde att inte använda oss av denna metod då vi 

ansåg att rekommendationen från intervjupersonen om vem vi skulle intervjua här näst med 

stor sannolikhet skulle påverka intervjuresultaten då näste individ troligen var en nära vän, 

istället valde vi att göra på följande sätt: 

 

Vi bestämde oss för att använda oss av tre olika gymnasieklasser där alla klasserna hade olika 

inriktningar, där tog vid sedan en kille och en tjej från varje inriktning om det var möjligt. Vi 

besökte gymnasieskolorna och pratade med lärarna när dessa befann sig i sina kontor/fikarum 

och förklarade att vi gick tredje året på Mittuniversitetet och höll på med ett examensarbete. 

Därefter förklarade vi att vi var ute efter personer att intervjua och undrade om vi skulle 

kunna få fråga klassen i början av lektionen om några kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Vi bad de som var villiga att ställa upp räcka upp en hand, vi plockade därefter där 

det var möjligt den första killen och den första tjejen sett från vänster likt hur man läser en 

text.  

 

Vilken klass vi fick blev slumpmässigt valt i och med att vi inte visste vilken klass lärarna vi 

frågade undervisade. Vi tog ingen rekommendation från någon lärare gällande vilken nästa 
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klass skulle bli, vi frågade oss istället fram bland individerna i fikarummen/kontoren om 

personen hade en klass att undervisa och om vi i så fall fick fråga klassen om några av 

eleverna kunde ställa upp på en intervju. 

 

Vi har intervjuat sex olika individer med olika bakgrunder och förutsättningar i livet. 

Eftersom individerna har gått på olika gymnasieskolor med helt olika inriktningar, där hälften 

varit av det manliga könet och hälften av det kvinnliga könet, kunde vi i ett tidigt stadie se en 

mättnad. Denna mättnad lägger Arhne och Svensson (2011:44) stort vikt vid, de nämner i sin 

litteratur att det är viktigt som forskare att inse när intervjusvaren började likna varandra. 

Utifrån den kunskapen gjorde vi bedömningen att sex intervjupersoner var tillräckligt många 

för att få en grund till ett bra och pålitligt empiriskt material. 

 

4.7 Genomförandet av intervjuerna 
Vi bad lärarna om att utefter elevernas godkännande få intervjua dessa under lektionstid för 

att vi inte skulle ta upp deras lediga tid och på så vis hoppades vi på att detta i slutändan 

skulle motivera fler att visa intresse för att delta.  

 

Vi hade sedan innan talat med läraren om det fanns något ledigt rum att intervjua eleverna i 

och det fanns ett ledigt rum på båda skolorna som vi fick låna. Vi ville att intervjuplatserna 

skulle vara så neutrala som möjligt så att varken vi eller intervjupersonerna blev ojämnt 

ställda gällande maktposition. Vi hade också i åtanke att olika intervjuplatser kan ge 

intervjupersonerna anledning till att vilja uttrycka sin identitet och presentera sig på olika sätt 

eftersom olika platser förmedlar olika känslor. De kanske inte beter sig likadant på jobbet som 

de gör hemma till exempel enligt Ahrne och Svensson (2011:45). Bedömt utefter dessa 

aspekter ansåg vi att det mest neutrala tillvägagångssättet att genomföra intervjuerna på var att 

arrangera dem på skolan, vilket satte intervjupersonerna i en ungdomlig miljö som vi anser 

kunde komma ha god inverkan på personernas humör och beteende. 

 

4.8 Etiska aspekter 
Under den empiriska insamlingen som vi tidigare beskrev, som för vår del bestod av 

semistrukturerade intervjuer, är det primärt att informanten känner till vilka rättigheter denna 

har under pågående intervju. Under våra intervjuer valde vi därför att dela med oss av 

informationen kring de etiska aspekterna till informanten innan intervjuns början. Fördelarna 
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med detta är enligt Ahrne och Svensson (2011) att informanten känner sig tryggare i 

situationen och att inga problem angående etiken uppkommer under själva intervjun (Ahrne & 

Svensson 2011: 30-31). 

 

När det gäller etik och hantering av materialet efter att intervjun är genomförd så menar Kvale 

och Brinkmann (2014:110) att det är ytterst viktigt att informanten inte kan ta skada av sitt 

deltagande, med detta menas med att personerna skall vara skyddade efter intervjuerna, även 

materialet skall vara skyddat så att informanten förblir anonym för en tredje part (Kvale & 

Brinkmann 2014:110). De menar att på grund av den sortens forskning vi gör och det 

tillvägagångssätt vi använder oss av, att intervjua, så får man på så sätt tillgång till 

information som är privat vilket gör det väldigt troligt att ifall information skulle läcka ut 

finns det en risk att personen vid ett senare skede kan komma att ångra sitt deltagande (Kvale 

& Brinkmann 2014:110) vilket i sin tur kan leda till brister i datamaterialet. 

 

När vi genomförde våra intervjuer gick vi som tidigare nämnt igenom ett antal punkter 

gällande de etiska aspekter vi utgått ifrån med informanterna på förhand, detta eftersom 

Ahrne och Svensson (2011) menar att detta är ett bra tillvägagångssätt för vår typ av 

datainsamling då informanten känner tillit för oss som genomför intervjun, att denna förblir 

anonym och därmed kan svara så sanningsenligt som möjligt (Ahrne & Svensson 2011:31).  

 

De etiska aspekter vi har utgått ifrån i vår studie och således presenterat för informanten är 

följande: 

 

• Deltagandet i studien är frivilligt. 

• Ifall informanten känner obehag har denna rätt att avsluta intervjun.  

• Informanten har rätt till att neka till frågor denna ej är villig att besvara. 

• Intervjun spelas in. 

• Informantens namn är utbytt mot ett kodnamn för att anonymisera denna mot tredje 

part. 

• Informanten får en kopia på färdig transkribering för att se att vi tolkat det som 

uttryckts korrekt.  

 

I ett sista skede av förberedelserna av de etiska aspekterna gjorde vi en pilotintervju, detta 

gjorde vi då man enligt Ahrne och Svensson (2011) kan finna frågor som kan anses som till 
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exempel stötande men även för vår egen del då pilotinformanten kunde bidra med tips där vi 

kunde både reducera och addera frågor till vår intervjuguide (Ahrne & Svensson 2011:47).  

 

4.9 Analys av empiriskt material  
Analysen av det empiriska materialet, i form av den nedskrivna transkriberingen utifrån våra 

intervjuer, är gjord av en metod som kallas för meningskoncentrering. Ahrne och Svensson 

(2011) menar att forskaren bör kategorisera sitt material innan de kan börja arbeta med det. 

Kvale och Brinkmann (2014:247) beskriver fem steg för att göra just detta, vilka vi använde 

oss av när vi genomförde analysen och kategoriserade materialet. 

 

Vi följde de fem stegen genom följande sätt. Vi började med att först grundligt läsa igenom 

hela transkriberingen av varje intervju vi gjort för att vi på så sätt skulle få en helhetskänsla av 

materialet. Genom att göra detta kunde vi börja leta efter meningsenheter (mini teman) som 

uppstår naturligt av allt det som informanten uttryckt i intervjun. Efter detta har vi formulerat 

enkla teman för den meningsenheten som dominerar i det empiriska materialet hos varje 

informant (detta är personligt för varje intervju), sedan valde vi att sätta in varje informants 

teman i nya gemensamma teman utifrån vår uppfattning av alla informanters intervjuer som 

forskare. I det efterföljande steget har vi som forskare ställt de frågeställningar vi inför denna 

studie tagit fram mot de meningsenheterna som vi identifierat i arbetet med det empiriska 

materialet. Genom användandet av denna process har vi på så vis kunna tolka de svar vi har 

fått från informanternas uttryck på frågorna vid intervjutillfället. Vi har sedan reducerat 

materialet utefter Ahrne och Svenssons (2011:202) rekommendationer, där anledningen till 

detta är att det är oerhört svårt att presentera allt material och få det överskådligt och tydligt 

för läsare av studien om man presenterar varje del och detalj. Vi tog därför ut valda delar från 

materialet som vi ansåg representerade hela ämnet. Detta gör att det blir tydligare och det 

skapar en god presentation av ämnet enligt Ahrne och Svensson (2011:202).  I det sista steget 

har vi sammanställt intervjuns väsentliga teman till ett beskrivande uttalande som ses som det 

slutgiltiga resultatet. Detta har vi gjort utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) fem steg för 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann 2014:247). 

 

Efter att ha följt de fem stegen inledningsvis har vi i vår analys försökt att koppla ihop de svar 

som informanterna har förmedlat till oss via de semistrukturerade intervjuernas data i form av 

det transkriberade materialet med den tidigare beskrivna teorin i denna uppsats. Den tidigare 

forskningen har även den haft en roll under vårt arbete med analysen för att lyfta fram likheter 
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och skillnader mellan det vi sett i våra resultat och resultat från äldre studier.  

 

4.10 Reliabilitet och validitet 
Genom att successivt beskriva i vårt metodavsnitt hur vi har gått tillväga för att få fram 

resultaten så skall en annan forskare vid ett annat tillfälle kunna framställa samma resultat 

med vårt material. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) vad som krävs för att 

undersökningen skall nå en högre reliabilitet, att alla steg dokumenteras (Kvale & Brinkmann 

2014:295). 

 

Validitet i en undersökning handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om att kontrollera att 

det som ska undersökas faktiskt undersöks. För att detta ska kunna kontrolleras i vår studie 

har vi utformat en intervjuguide som kommer utvecklas utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

5. Analys & resultat  
I det här avsnittet kommer vi analysera och presentera resultatet av våra intervjuer. Vi 

kommer att visa vad vi kommit fram till genom att utgå från tre olika teman som vi fick fram 

under meningskoncentreringen. De teman som vi fick fram under meningskoncentreringen är 

känslor som källkritiskt verktyg, tillit till expertsystem samt den diskursiva arenan. Analysen 

genomförs med hjälp av de teorier vi nämnt under teoriavsnittet genom att vi tolkar resultaten 

utifrån teorierna, det finns dessutom jämförelser och paralleller mot den tidigare forskningen. 

Vi har utgått från de frågeställningar vi presenterat i början av uppsatsen när vi genomförde 

analysen. De individer vi intervjuat kallas i texten antingen för informant, alternativt 

intervjuperson. 

 
5.1 Känslor som källkritiskt verktyg 
I våra resultat har vi sett att informanterna huvudsakligen inte är källkritiska på det 

traditionella sätt som Statens medieråd (2016) eller Skolverket (2015) rekommenderar.  

Man har i de allra flesta fallen fullständig avsaknad av den traditionella formen av källkritik, 

där man istället helt enkelt tror på det som skrivs så länge det man läser inte verkar vara 

oerhört orimligt eller ologiskt, en av informanterna säger bland annat att “Jag tänker nog inte 

så mycket på det, för om jag läser något på ÖP eller Aftonbladet då antar jag att det är sant 

och kollar inte så mycket mer. Det händer ofta att man trillar över något på Facebook och det 

är typ där man först ser att det har hänt något, att någon har delat en länk till en händelse, 

28 
 



och då, då tror man bara på det, om det inte är länkat till någon jätte oseriös sida som heter 

nått konstigt som man kan misstänka inte är så seriös.” i likhet med flera andra informanters 

beskrivning av deras förhållningssätt till information på Internet. En annan informant 

beskriver hur man i regel antar att det man läser faktiskt stämmer utan några större 

funderingar kring innehållets källa “Jag tror att jag läser och sen kör jag bara på och antar 

att det är sant.”. 

 

I de fall där informanterna beskrivit någon form av källkritiskt beteende så har dessa valt att 

använda sig av känslor för att på så vis göra en bedömning av om informationen eller 

nyheterna man tar del av är sanningsenliga. Informanterna uttrycker att de känner efter om de 

är osäkra kring informationen och resonerar med sig själva om det dessa läser är helt 

otänkbart eller för orimligt för att vara sant “...jag kollar alltid på Aftonbladet, dom känns 

pålitliga. Googlar jag så får man känna efter”. Informanten uttrycker ordagrant hur denne 

känner efter för att på så sätt validera informationen, vilket vi kunde se att flera av 

informanterna gjorde. 

 

Samstämmiga resultat talar också för att man tenderar till att använda sig allra minst av 

källkritiska moment när det gäller abstrakta system som exempelvis tidningarna 

Dagensnyheter eller Östersundsposten, alternativt individer som tilldelats en expertroll, 

exempelvis en förälder eller en kollega på jobbet. En informant säger bland annat följande 

“Om det står på Dagens Nyheter så kollar jag inte om det är sant eller inte.” En annan 

informant beskriver hur denne vid tvivel söker sig till sin far som blivit tilldelad en expertroll 

vilket innebär att det denne säger är den slutgiltiga slutsatsen och således för informanten, den 

riktiga sanningen, informanten säger följande “Farsan känns som om han har bra koll på vad 

som stämmer och inte så de blir ofta att man pratar med honom”. 

 

Vi ställde i våra intervjuer en väldigt öppen fråga där vi bad informanterna beskriva vad 

källkritik innebar för varje individ. Vi uppfattade att i summeringen av svaren vi fick i det 

stora hela så beskrevs källkritik som invecklat och komplicerat och lite svårt att ta på, en av 

informanterna uttrycker bland annat följande “Mycket arbete, faktiskt! Det är svårt tycker jag, 

med källkritik”. De gav uppfattningen att källkritik är något som man egentligen inte ville 

syssla med utan helst verkade undvika, en av informanterna uttryckte sig på följande sett “Oj, 

jag vet faktiskt inte. Man kanske, ja vad tänker jag på. Källkritik, vad ska man säga typ? Att 

man typ diskuterar någonting. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket utan jag läser det och 
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antar att det är sant”. Vi frågade också om informanterna brukar undersöka om det finns 

någon ansvarig utgivare för det de läser, och i så fall vem denne är samt om det var av 

betydelse för informanten vem som var ansvarig utgivare för materialet de läste. Samtliga 

informanter förutom en av intervjupersonerna tyckte att det inte hade någon betydelse vem 

den ansvarig utgivare var eller att de överhuvudtaget kollade vem som var utgivare för det 

som de läste vilket också tyder på en avsaknad av källkritiskt beteende. 

 

5.2 Tillit till expertsystem 
Informanterna uttryckte en tillgiven tillit till experter och abstrakta system. I resultaten såg vi 

att de samstämmigt dessutom uttryckte att de inte såg någon anledning till att undersöka om 

det expertutlåtanden de fick ta del av från abstrakta system var sanningsenligt. I resultaten 

framgår det dessutom att det för informanterna verkade finnas hinder för kunna påvisa om det 

som experterna och de abstrakta systemen uttryckte var sanningsenligt eller inte om man så 

skulle vilja undersöka det. En av informanterna säger bland annat att “Det känns alldeles för 

omständligt att kolla upp om det som de säger stämmer, hur skulle det gå till liksom?”. Flera 

av informanterna uttryckte samma sak, att man helt enkelt saknade tillvägagångssätt för att på 

ett effektivt sätt kolla om de abstrakta systemen och experterna faktiskt var sanningsenliga. 

 

Detta kan kopplas till Becks (2012) teorier om abstrakta system och experter, där han för en 

diskussion om hur det för individen kan kännas lönlöst att framföra kritik mot experter vilket 

enligt honom beror på att personen i fråga behöver en stadig grund att stå på i sitt uttalande 

och i sin kritik. Man behöver något handfast som stöttar det uttalande man gör, man behöver 

hänvisa till den vetenskapliga rationaliteten (Beck 2012:97). Enligt Beck (2012:97) bör denna 

kritik helst grunda sig i samma material som experterna från början använt sig av och 

framförallt ha samma tillvägagångssätt som experterna använt sig av när dessa från början 

formulerat sitt uttryck eller uttalande. 

 

Vi såg också att informanterna var av uppfattningen att abstrakta system som myndigheter, 

organisationer, företag och media var kontrollerade av utomstående aktörer som i sin tur 

skulle se till att de abstrakta systemen skötte sig och höll sig till att endast utge sanningsenlig 

information, en av informanterna säger bland annat att “Nej, jag litar på att de blir synade så 

att de inte kan fuska. I alla fall myndigheter och organisationer. Företag kan det ju vara lite 

si och så med.” En annan informant beskriver hur den är av den uppfattningen att abstrakta 

system blir så pass påpassade att man som individ inte ska behöva föra någon egen 

30 
 



undersökning för att se om faktan de abstrakta systemen utger är sanningsenlig “Nej, som jag 

sa så blir de väl kollade å sånt, då ska man ju inte behöva göra efterforskningar själv för att 

kolla om det stämmer eller inte”. Flertalet av informanterna uttryckte att de hade en liknande 

uppfattning som de två ovan nämnda, men ingen av informanterna uttryckte specifikt hur 

denna kontroll gick till, eller specifikt vem som utförde den, inte heller hur ofta den utfördes. 

 

Genom att tolka resultaten angående varför informanterna väljer att visa en sådan tillit till 

experterna genom teorins uttryck kring erfarenhetslogik samt den ontologiska tryggheten så 

kan vi utläsa följande: Ontologisk trygghet byggs med hjälp av tillit (Giddens 1996:91-97). 

Tillit bygger enligt Giddens (1996:90) delvis på erfarenhet. Erfarenhet i sin tur baseras i 

dagens samhälle inte enbart på individens egna erfarenheter, utan även på andras erfarenheter 

enligt Beck (2012:98). Utifrån teorin tolkat skulle det alltså kunna vara så att informanternas 

uppfattning kring expertsystem och abstrakta system påverkas av andras uppfattningar och 

erfarenheter. Detta kan vi se i en del av intervjusvaren då intervjupersonerna uttrycker att de 

går till andra individer för att avläsa hur deras erfarenhet ser ut kring det aktuella målet eller 

ämnet som vi genom följande citat kan se ett av flera exempel på genom intervjupersonens 

följande uttryck “Jag diskuterar med andra personer vad dom tycker och tror om nyheten”. 

 

5.3 Den diskursiva arenan 
Vi har sett i våra resultat att informanterna tenderar till att använda Internet för att hitta ämnen 

att diskutera i det vardagliga livet. Resultaten visar ett samband mellan informanterna där 

samtliga väljer att inte diskutera saker på Internet eller använder Internet för att framföra sin 

politiska åsikt, men däremot använder Internet som en ämnesbank för samtalsämnen och 

informationshämtning för att sedan kunna delta i verbala konversationer. En av 

intervjupersonerna uttrycker sig bland annat såhär “Ja, alltså rent, när det gäller information 

så försöker jag ju dela med mig om kunskapen, då gör jag det genom att berätta det verbalt”. 

Intervjupersonen nämner också att det på intervjupersonens extrajobb händer att denne 

använder ämnen som den hittat på Internet för att föra dialog, men att den aldrig deltar i 

dialog på Internet “På jobbet, även om man inte står för det som någon skriver i en artikel så 

brukar jag lägga mig i, i de politiska diskussionerna, men jag skriver aldrig på nätet om det, 

det är jag för lat för”. 

 

Resultaten tyder också på att man tenderar till att ha en större tillgivenhet till att sprida 

information och nyheter som anses vara större nyheter eller samhällsviktiga nyheter vilket går 
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att koppla till Giddens (1996) tankar kring tillit och personliga relationer till de svar 

informanterna gett kring spridning av information. Eftersom att spridningen sker i verbal form 

till människor i deras närhet så handlar det om, enligt Giddens (1996) att människor upprättar 

ett behov av tillit till andra personer, personer som på ett eller annat sätt finns bredvid ens sida 

under hela livet (Giddens 1996:110). Utifrån informanternas svar och Giddens (1996) 

tankegång kring ämnet går det att finna en koppling till varför människor väljer att sprida 

informationen verbalt till personer i sin närhet istället för anonyma på Internet, de känner en 

tillit till dem som står en nära vilket leder till att personen ifråga öppnar sig mer men 

framförallt litar på de svaren som ges utifrån diskussionen av personer i sin närhet. 

Man kan också se kopplingar till Olofsson och Öhmans (2011) diskussion kring hur 

massmedia går tillväga vid sina urval angående vilka händelser som i slutändan skall 

presenteras. Ett av dessa kriterier är att det skall vara stora uppseendeväckande händelser 

(Olofsson & Öhman 

 2011:82), detta för att locka fler läsare. Som vi tidigare nämnde kan man i våra resultat se att 

informanterna tenderar till att sprida större händelser i högre grad än mindre händelser, vilket 

går hand i hand med det Olofsson och Öhmans (2011) nämner i sin diskurs.  

 

Spridningen av information kan också kopplas till Olofsson och Öhmans (2011) diskussion 

kring riskkommunikation. Man kan i materialet se att informanterna tenderar till att sprida 

informationen vidare när det handlar om information och nyheter som kan vara en risk för 

individer runt informanterna, vi kan alltså se att det förs en oavsiktlig riskkommunikation 

efter att de tagit del av en nyhet, vilket stämmer överens med Olofsson och Öhmans (2011) 

argument kring oavsiktlig riskkommunikation (Olofsson & Öhman 2011:72-73).   

 

Flera av våra intervjupersoner tenderar till att värdera geografiskt mer närliggande händelser 

och nyheter högre än händelser som är distanserade och ligger långt bort, en av informanterna 

säger exempelvis att “Jag går in på ÖP först (Östersundsposten, den lokala tidningen) för 

den ligger liksom lokalast och närmast mig.” detta eftersom händelsen då blir mer personlig 

och påtaglig/berörande enligt Olofsson & Öhman (2011:82). Som vi tidigare nämnt framgår 

det också i vårt material att det är dessa händelser som är stora och uppseendeväckande som 

oftast kommer på tal och blir spridda vidare enligt våra informanter, man kan alltså i vårt 

material se att intervjupersonerna tenderar till att bli styrda av media angående vad man för en 

diskurs om i enlighet med vad Olofsson och Öhman (2011:79) skriver i sitt verk. 
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Som vi i styckena ovan nämnt så kan man se i resultaten att informanterna använder sig av 

Internet för att hämta information och sedan diskutera den med andra individer, antingen för 

att validera innehållet eller helt enkelt för att föra en konversation. I avsnittet tidigare 

forskning nämnde vi hur en studie gjord av Yun Seongyi och Chang Woo-Young (2011) 

påpekade hur ungdomar allt mer börjar engagera sig politiskt där internet spelat en större och 

större roll genom att fungera som verktyg för informationsinsamling och för att skapa 

grupperingar och på så vis bidra till att kunna sprida och diskutera sina tankar och idéer. En 

annan studie som vi också nämnt i avsnittet tidigare forskning så beskriver Allen, Wicks & 

Schulte (2013) också likt Yun Seongyi och Chang Woo-Young (2011) att ungdomar mer och 

mer använder sig av Internet för att uttrycka sina åsikter. Vi har sett i våra resultat att 

informanterna tenderar till att likt det den tidigare forskningen säger, att framförallt hämta 

information på Internet för att sedan föra diskussion kring denna på andra diskursiva arenor så 

som i hemmet, på fest, i skolmiljö, eller på arbetet vid sidan studierna. Vad resultaten också 

har visat är att man ytterst sällan använder Internet för att uttrycka sin åsikt, en av 

intervjupersonerna uttrycker följande “Jag brukar inte diskutera på Internet men det händer 

ju att jag går in på flashback och läser ifall det har hänt något”, en annan intervjuperson 

uttrycker sig på ett liknande sätt “Jag diskuterar inte på forum men jag är ofta inne och läser 

vad folk skriver”. Detta mönster kan vi se upprepar sig i samstämmighet med flera av de 

resterande informanterna. 
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6. Slutdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur ungdomars användande av Internet ser ut kring 

nyhetsrapportering och sökandet av information i det allt mer digitaliserade och moderna 

samhälle vi lever i. 

 

Utefter den forskning vi gjort i samband med denna studie har vi kommit fram till att de 

gymnasielever vi har intervjuat i regel inte använder sig av ett kritiskt tänkande när de läser 

om nyheter via digitala plattformar, källkritiken är frånvarande och personerna antar ofta att 

informationen är sanningsenlig. Källkritik beskrivs av informanterna som något avancerat och 

invecklat, man hade svårt att svara på vad att vara källkritisk egentligen innebar. Man beskrev 

det som något man gick runt och inte riktigt ville komma i kontakt med i och med 

okunskapen om hur man skulle gå tillväga och hur det skulle hanteras för att utföras på rätt 

sätt.  

 

Utifrån den information de hämtar på Internet har vi fått fram att informanterna inte 

huvudsakligen diskuterar denna på digitala plattformar utan istället väljer att föra den i 

vardagen. Arenor som denna diskurs utspelar sig på är i hemmet, på jobbet vid sidan av 

studierna och i skolmiljön. Poängen vi vill lyfta fram med den diskursiva arenan omfattar 

både den digitala och den materiella sfären, information förflyttar sig mellan de båda vilket 

sammantaget utgör den diskursiva arenan.  
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Som Olofsson och Öhman (2011) menar så styr massmedia vilka ämnen som människor tar 

upp i diskurser i det vardagliga livet, vi anser att detta stämmer bra överens med det vi 

kommit fram till i denna studie då vi har funnit att personerna som vi intervjuat gärna 

diskuterar sådant de läst på Internet, då framförallt stora händelser i omvärlden eller nyheter 

som är geografiskt nära. Utifrån de svaren informanterna gett så använder de sig ibland direkt 

av de åsikter som medier förmedlar via internet i en diskussion, vilket skulle kunna leda till 

att samma information sprids mellan olika personer från samma källa fast innehållet förändras 

beroende på vem som är bärare av informationen. Man använder sig dessutom av en 

känslostyrd metod för att avgöra om information man tar del av är relevant eller ej. Detta 

skulle kunna innebära att man får en väldigt ojämn bedömning av ett material angående 

huruvida det är pålitligt eller ej beroende på vem det är som gör bedömningen. En sanning för 

en individ kanske ses som en osanning för en annan, det finns alltså överlag ingen ordentlig 

struktur för hur man egentligen går tillväga för att göra en korrekt bedömning av om ett 

material eller ett uttalande är sanningsenligt eller inte.  

 

Genomgående när det gäller tillit till experter, organisationer och myndigheter (abstrakta 

system) har vi kunnat utläsa att informanterna genomgående tenderar till att ha en tillit till de 

abstrakta systemen. Man hyser inga tvivel om att det dessa säger är sanningsenligt och man 

har en förutfattad bild kring hur kontrollen av dessa system fungerar och går till, men den 

uppfattningen byggs inte på en resonabel grund med handfast fakta, utan verkar snarare vara 

en förutfattad uppfattning av samtliga informanter utan någon handfast grund att bygga 

argumentet på.   
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7. Konklusion 
Vi kan se i vår studie att det finns bristande kunskap hos ungdomar om hur man förhåller sig 

till information och nyheter på Internet. Statens medieråd (2016) och Skolverket (2015) har 

klara riktlinjer som visar hur man bör gå tillväga för att vara källkritisk och på så vis göra en 

korrekt bedömning på vilken trovärdighet information som man kommer över på internet 

egentligen har. Vi har genom våra informanters svar sett att det finns bristande kunskap om 

vad källkritik innebär, vi har också sett att det finns en uppfattning om att det är något som är 

oerhört avancerat och svårt att bemästra. Vår bedömning utefter detta är därför att det vore 

fördelaktigt om landets skolor började med att utforma en plan för ett kontinuerligt 

upplärande av ungdomars källkritiska kunskaper. Där bör man informera om vad källkritik är 

för något, vad det innebär att vara källkritisk samt betona hur viktigt det faktiskt är att vara 

källkritisk. Man bör på ett lättförståeligt sätt förmedla att det egentligen inte är någon 

raketforskning att ha med sig ett källkritiskt tänkande när man rör sig bland all information 

som finns tillgänglig på internet eller för den delen för diskurser i vardagslivet. 

36 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8. Framtida forskning 
Vi har sett att det verkar finnas ett behov av en mer omfattande undersökning kring hur 

ungdomars digitala kompetens och kunskap angående källkritik ser ut. Det skulle fördelaktigt 

behöva genomföras studier på hur skolornas läroplaner är utformade och vilken påverkan 

dessa har på eleverna för att på så sätt kunna se hur dessa skall utvecklas för att ungdomars 

digitala kompetens och källkritiska kunskap skall kunna förbättras. Det skulle med fördel 

dessutom kunna göras studier på vad konsekvenserna blir på en mer samhällelig nivå av att 

individerna inom det inte är källkritiska för att på så sätt kanske hitta motivationsfaktorer till 

att bli mer källkritiska. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide. 

Personliga frågor 
 

1. Kön? 
2. Hur gammal är du?  
3. Vilka fritidsintressen har du?  
4. Vilken utbildning går du på?  
5. Har du varit aktiv i något politiskt ungdomsförbund? 

 
Internetanvändning och källkritik 
 

1. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på internet per dag? 
2. Vart på internet går du när du ska söka efter nyheter och information?  
3. Brukar du kolla om informationen du läser är sann?  
4. Hur kollar du att det du läser är sant? 
5. När jag säger källkritik, vad tänker du på då? Vad innebär det för dig?  
6. När du läser om en nyhet på en nyhetssida, brukar du kolla vem som är ansvarig 

utgivare?  
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7. Har det någon betydelse för dig vem som är ansvarig utgivare? 
8. Är din generella uppfattning om myndigheter, företag och organisationer att de talar 

sanning när man pratar med dessa och när de kommer med påståenden riktat mot 
allmänheten? 

9. Brukar du kolla om det myndigheter, företag och organisationer säger verkligen är 
sant? 

 

Spridning och diskussion 
 

1. Brukar du dela information och nyheter som du läser på diverse sidor? 
2. Hur delar du informationen och nyheterna? Delar du via dela knappen alternativt 

länkar nyheten/informationen till dina kompisar? Verbalt? 
3. Brukar du läsa sådant som vänner delar på Facebook, nyheter, information, politik. 

Brukar du verifiera fakta på dessa sidor, källkritik? 
4. Brukar du diskutera nyheter eller information på forum. Till exempel Flashback, 

Facebookgrupper, Facebookchattar, Twitter etcetera. 
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