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Abstract 
This study explores the different definitions of source criticism and credibility presented 

by different swedish university libraries in their web-based user education programmes. 

The purpose of the study is to explore what themes and definitions are linked to source 

criticism and credibility as defined by the university library. The two research questions 

that this study explores is: Firstly, What source criticism themes does the university 

library identify as important in the web-based user education programme? Secondly, 

What are the differences in the university libraries identified source criticism themes? 

The theory is based on a framework for credibility and this theory is used as a tool to 

develop an analytic tool to use with the research data. The method of analysis was a 

content analysis with the added analytic tool. The collection of data was done by 

visiting different university librararies webpages and navigating to the user education 

programme in source criticism. After the collection of the texts, the themes and 

describing terminology was counted within the text. The data was then compiled into 

the analytic tool. This study firstly identifies six themes as reoccuring between the 

analyzed university libraries, these themes are source reputation, information security or 

quality, maintenance of information and metadata, objectivity, the presentation of 

information and webpages reputation. Secondly this study identifies that there are 

differences in how themes are presented through the university library websites. 

 

Nyckelord 
Källkritik. Tillförlitlighet. Innehållsanalys. Universitetsbibliotek. 

Användarundervisning.  
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1 Inledning 
Att vara källkritisk i vår moderna tid innebär att det borde finnas ett filter inom 

individen. Informationsintrycken via sociala medier, internet, television och 

dagstidningar för att nämna få publikationsformer, är många och innefattar mycket. 

Sociala medier och internet står för mycket av de informationsintryck individer möter 

dagligen. Det gör att många ofta sitter med våra smarta enheter och läser rubriker på 

språng i vardagen vilket innebär att vi inte sätter oss in i det ämne rubriken presenterar i 

sin korthet. ”Biblioteken kan visa vägar till sanningen” (Biblioteksbladet. 2017. s. 11), 

med de kraftfulla orden beskriver Biblioteksbladet bibliotekens roll i den källkritiska 

användarundervisningen. Källkritik är något biblioteken har en stor möjlighet att arbeta 

med då information finns tillgänglig via biblioteken, också den tillhörande metadata 

som beskriver källans ursprung. Universitetsbiblioteken är en typ av bibliotek som 

länge arbetat med frågor kring källkritik då den akademiska användarbasen kräver 

information som besitter kvalitet. Som universitetsstudent är det ofta en student finner 

sig i dilemman kring källors tillförlitlighet. Som student ifrågasätts ofta valet av källor 

då man ska lära sig att bedöma en källas tillförlitlighet för att kunna bygga sina egna 

argument via källhänvisningar. Universitetsbibliotekarier kan ofta svara på frågor kring 

källkritik om de blir förfrågade, men det finns ett annat sätt för studenter att förbättra 

sina kunskaper i källkritik. Universitetsbiblioteken har webbaserad 

användarundervisning som studenten på sin egen tid kan utforska och lära sig genom. 

Användarundervisningen på webben kan se olika ut beroende på vilket 

universitetsbibliotek studenten tillhör och det finns också skillnader i hur dessa 

webbsidor ser ut och det innehåll de består av. Denna studie fokuserar på just dessa 

webbsidor i användarundervisning, och tittar på hur olika universitetsbibliotek valt att 

lyfta källkritiska teman.  

 

1.1 Bakgrund 
Att förmedla kunskap är ett av bibliotekens huvuduppdrag, lagfört enligt §2 i 

bibliotekslagen (Riksdagsförvaltningen, 2003.). Detta uppdrag innebär att bibliotekarier 

arbetar med att organisera information, söka information åt användaren och förmedla 

kunskap via användarundervisning (Sundin, 2005, s. 111).  

 

Användarundervisningen är en viktig del av bibliotekarieyrket. Att lära användare hur 

de använder bibliotekets söksystem, surfar på webben eller skriver poesi är alla exempel 

på olika former av användarundervisning som finns på bibliotek. På 

universitetsbiblioteken finns användarundervisning ofta tillgänglig via tillhörande 

webbplats. Användarundervisning på webben handlar för bibliotekarier om en 

omformulering av den praktiska kunskapen som överförs till text på webbplatsen, 

genom detta omförhandlas också professionens förmedlande gränser (Sundin, 2005, s. 

115). Att föra över den användarundervisningen som sker på biblioteket mot en 

webbaserad användarundervisning är inte att förändra en metod att arbeta, utan det 

handlar om att förstärka användarundervisningen med ett alternativ där användaren blir 

självlärd. Användarundervisningen på nätet kan handla om väldigt skilda saker och i 

denna studie kommer webbaserad användarundervisning om källkritik behandlas. 

Källkritik blir en all viktigare del av vardagen i det moderna samhället (Gärden & Utter. 

2016. s. 11). Att kritisera och vara försiktig kring vilken information man lägger tillit till 

är viktig i en värld där information är lättillgänglig.  
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1.2 Bibliotekariens roll som förmedlare av informationskompetens ur 
ett sociokulturellt perspektiv 
Användarundervisningen via universitetsbibliotekens webbplatser betraktas i denna 

studie ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta för att förmedlingen av kunskap alltid sker 

ur en social kontext och för att påpeka detta krävs en förklaring av förmedlingen kring 

informationkompetens och en förklaring av vad ett sociokulturellt perspektiv innebär. 

 

Informationskompetens är de färdigheter och kompetenser som krävs för att inse 

meningen med, söka sig till, utvärdera och använda information (American Library 

Association. 2000.). Metoder för att finna information via universitetsbiblioteken 

utvecklas konstant och kräver därför en ständigt utvecklande kompetens hos 

användaren. Bibliotekarier får då rollen att mediera de nödvändiga kunskaper som är 

relaterade till användarens informationsbehov. Ett sociokulturellt perspektiv på 

informationkompetens används för att förklara den lärande relationen mellan 

bibliotekarier och användare. Ett sociokulturellt perspektiv innebär att fokus läggs på 

relationen mellan individen och olika typer av aktiviteter (Limberg, Sundin, & Talja, 

2012), i studiens kontext relationen mellan användare och webbplats. Kommunikation 

med hjälp av kulturella verktyg skapar aktiviteter av olika slag (Limberg et. al., 2012). 

Verktyg kan vara det material användaren behöver och genom att söka efter materialet 

och utvärdera det skapas en aktivitet. Aktiviteten är processen som skapas när ett 

verktyg används i en kontext. Utvärdering av information blir därför en aktivitet som 

behandlar användarens informationskompetens genom att kräva ett verktyg för att skapa 

en aktivitet. Det kan exemplifieras med att en användare besöker webbplatsen för att 

lära sig om källkritik, då får webbplatsen rollen som verktyg och aktiviteten är lärandet 

som händer när användaren uppfattat det som står på webbplatsen. 

 

Olof Sundin (2005) diskuterar webbaserade handledningar ur ett sociokulturellt 

perspektiv där Sundin lyfter fram att ”Nya IKT-redskap har inte bara förändrat synen på 

vad som är betydelsefullt att lära sig, utan också de sätt på vilka detta lärande kan 

stödjas.” (Sundin, 2005, s. 110), Sundin fortsätter med ”Ett sådant perspektiv 

understryker betydelsen av att studera hur människor handlar med hjälp av de redskap 

som har växt fram historiskt i den kontext där handlandet äger rum.” (Sundin &  

Johannisson, 2005, s. 34). Ett sociokulturellt perspektiv på informationskällor ser inte 

bara till fysiska ting eller kognitiva strukturer hos individer utan också påpekar dess 

betydelse i sociala kontexter (Sundin, 2005, s. 149). Informationskällors produktion, 

mediering och konsumption i en sociokulturell kontext (Sundin, 2005, s. 153) skapar en 

direkt koppling till bibliotekariens kompetens. Det kan skapa exemplet där produktion 

påpekar publikationen av webbplatsens information, mediering kan påpeka formen 

informationen är presenterad i och till sist konsumption blir då användarens besök och 

lärande av innehållet på webbplatsen.  

 

Värdet av att utforska denna typ av användarundervisning är enligt Sundin (2005), ”Att 

utforska dessa praktiker har ett empiriskt värde då bibliotekarier är en yrkesgrupp, och 

bibliotek är en institution, som dagligen arbetar med informations- och 

kommunikationstekniska redskap för informationssökning.” (Sundin, 2005, s. 111). 

Internet är idag en del av bibliotekariens arbetsuppgifter och det är en del av den praktik 

som bibliotekarier lär ut till sina användare. Att vara källkritisk är nödvändigt och 

biblioteken kan vara en viktig del i att lära användare att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

 



  
 

3 

1.3 Centrala begrepp 
Följande termer kommer återkomma i denna studie och därför förklaras deras 

definitioner inom denna studies kontext. 

 

Källkritik och källors tillförlitlighet 

Denna studie behandlar förmedlingen av kunskap angående utvärdering av källor. Detta 

innebär att en källas tillförlitlighet ifrågasätts för att utvärderas. Studien kommer också 

diskutera olika definitioner av vad källkritik, utvärdering av källor och tillförlitlighet 

innebär.  

 

Användare 

En term som kommer användas återkommande i denna studie är användare. Med 

användare menas generellt någon som använder bibliotekens tillgångar.  

 

Användarundervisning och handledning 

Användarundervisning på bibliotek handlar om bibliotekariens arbete med att lära 

användaren någonting. Termen handledning används för att påpeka den webbbaserade 

användarundervisning (Sundin, 2005, s. 115) via universitetsbibliotekens webbplatser. 

 

Webbplats och Webbsida 

Webbplats påpekar helheten, och webbsida påpekar en specifik sida på en webbplats. 

Exempelvis tillhör webbsidan Källkritik ett universitetsbiblioteks webbplats.                     

 

1.4 Problemformulering 
Användarundervisning via universitetsbibliotekens webbplatser är vanligt och det gör 

att arbetet med användarundervisning kring källkritik via universitetsbibliotek blir 

tvådelat där den ena är användarundervisning via möte mellan användare och 

bibliotekarie, den andra användarundervisning via webbplatsen. Användarundervisning 

via universitetsbibliotekets webbplats gör det möjligt för användare att finna 

information kring källkritik som är styrkt av biblioteket. Källkritik är ett ämne som kan 

ha olika betydelser och man kan ha olika källkritiska förhållningssätt. Det är därför 

viktigt att utforska hur universitetsbiblioteken väljer att lyfta viktiga teman i sin 

användarundervisning gällande källkritik. De teman som lyfts fram som viktiga för 

källkritik av universitetsbiblioteken påverkar vad användaren lär sig, därför skapas 

problemområdet där denna studie finner sitt syfte i att utforska hur olika 

universitetsbibliotek väljer att lyfta fram källkritik och påvisa hur 

universitetsbiblioteken definierar ett källkritiskt perspektiv. 

 
1.4.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera webbaserade handledningar om källkritik som 

framförs på universitetsbibliotekens webbplatser, detta för att lyfta vilka källkritiska 

teman universitetsbiblioteken anser viktiga att undervisa sina användare i. 

 

 Vilka källkritiska teman identifierar universitetsbiblioteken som viktiga i den 

webbaserade användarundervisningen? 

 Vilka skillnader finns det i universitetsbibliotekens identifierade källkritiska 

teman? 
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1.4.2 Avgränsning 

Denna studie behandlar i sin analys inte användarundervisande texter som är 

publicerade av andra bibliotekstyper än universitetsbibliotek. Denna studie behandlar 

inte användarundervisande texter som är publicerade på andra språk än svenska. Denna 

studie behandlar inte användarundervisande texter som är publicerade av 

universitetsbibliotek utanför Sverige. Denna studie behandlar inte videoklipp, bilder 

eller andra typer av media.  
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring källkritik och bibliotekariers 

användarundervisning för att skapa en introduktion till problemområdet.  

 

2.1 Användarundervisning 
Olof Sundins artikel Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar 

om olika bibliotekarier professionella expertis (2005) diskuterar användarundervisning 

på webben och består av analyser på webbaserade handlingar från flertalet högskole- 

och universitetsbibliotek. Studien identifierar fyra olika förhållningssätt till de 

webbaserade handledningarna som består av ett källorienterat förhållningssätt, ett 

beteendeorienterat förhållningssätt, ett processorienterat förhållningssätt och ett 

kommunikativt förhållningssätt (Sundin, 2005, s. 147). 

 

Det källorienterade förhållningssättet (Olof Sundin, 2005, s. 148) behandlar 

informationskällor och hur de presenteras i de webbaserade handledningarna. 

Bibliotekariers arbete med att hjälpa användaren fylla sitt informationsbehov är en 

central del av bibliotekarieyrket. Sundin (2005) identifierar att det finns olikheter i de 

webbaserade handledningarna kring behandlingen av olika typer av källor. Sundin 

(2005) påpekar att informationskällor som hämtats från internet inte behandlas på 

samma sätt som de informationskällor som finns till hands via biblioteken i 

handledningarna. Kritisk analys av innehåll tillsammans med kontexten av texten är  

viktigt för ett källorienterat förhållningssätt. Sundin (2005) diskuterar att 

informationskällor från internet ofta behandlas som ett separat fenomen i 

handledningarna (Sundin, 2005, s. 148).  

 

Det beteendeorienterade förhållningssättet behandlar relationen mellan bibliotekets 

resurser och användarens användande av dessa resurser (Sundin, 2005, s. 150). Sundin 

beskriver det också som ”ämnesoberoende förhållningssätt som illustrerar relationen 

mellan bibliotekets olika källor och hur användaren bör navigera mellan dem” (Sundin, 

2005, s. 150). Det beteendeorienterade förhållningssätter talar för att beskriva hur 

interaktion mellan bibliotek och användare ser ut. Det processorienterade 

förhållningssättet behandlar informationsökningsprocessen och ser till de olika 

processer användaren genomgår i sin informationsökning. Sundin (2005) förklarar att 

”Förhållningssättet har individens förnuftsbaserade rationella informationssökning som 

utgångspunkt.” (Sundin, 2005, s. 152). 

 

Det kommunikativa perspektivet behandlar de sociala aspekterna av 

informationssökning (Sundin, 2005, s. 152). Olof Sundin förklarar det via ”Det 

kommunikativt orienterade förhållningssättet problematiserar informationssökning sett 

som en individuell process och synliggör istället bland annat betydelserna av samarbete 

mellan användare vid informationssökning, kognitiv auktoritet vid källkritik samt social 

navigering.” (Sundin, 2005, s. 152). De webbaserade handledningarna är en mediering 

av kunskap mellan bibliotekarier och användarna som tar del av handledningen. Dessa 

perspektiv påpekar vikten av olika typer av informationskällors presentation och 

mediering via webbaserade handledningar, vilket i slutändan påverkar användarna. 

 

Det är de källorienterade och kommunikativa förhållningssätten som är viktiga att lyfta 

för att påpeka användarundervisning och källkritik. Via dessa förhållningssätt kan 

problematiken kring webbaserad användarundervisning framföras på ett strukturerat 

sätt. 
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Helena Francke och Olof Sundin (2012) utförde en studie med fokusgrupper bestående 

av skolbibliotekarier och lärare där målet med studien var att utforska samarbetet mellan 

dessa två grupper i samband med hur de lär ut källkritik på skolor. I resultatet beskriver 

de tre huvudpunkter samt skillnader mellan de två yrkesgruppernas syner på dessa tre 

punkter. Den första är utlärningen av utvärdering av källor som fast praktik, den andra 

informationsarkitekturen i tryck och den tredje deras syn på Wikipedia. I dessa tre 

punkter fanns det många skillnader på hur skolbibliotekarier och lärare såg sina 

förmedlande roller i ämnet. Francke och Sundin (2012) identifierar att lärare ofta ger 

auktoritet till bibliotekarier när det kommer till informationssökning och digitala källor, 

samtidigt som bibliotekarier ger auktoritet till lärare eftersom de har den betygsättande 

kraften (Francke & Sundin, 2012, s. 174). Effekten av denna argumentation blir att 

studenter söker de källor som läraren kräver i sin betysättning och inte utökar sin 

informationssökning efter vad som är tillgängligt. (Francke & Sundin, 2012, s. 175). 

Deras studie presenterar hur lärare och bibliotekarier för diskussionen kring källor och 

tillförlitlighet, det antyder att det finns en behövlig användarundervisning på 

gymnasieskolor där skolbibliotekarien för arbetet. 

 

2.2 Användares behov inom källkritik 
I artikeln Undergraduate Student source selection criteria utforskar Michelle Twait 

(2005)  studenters val av källor genom intervjuer och observationer. Det finns tre 

viktiga aspekter ur denna studie att lyfta. Det första: titeln och ämnet hade störst 

påverkan på studenternas utvärdering när det handlar om utvärdering av källans 

relevans (Twait, 2005, s. 571). Det andra: att studenter känner sig säkrast att utföra 

forskning i ett verktyg de känner till (Twait, 2005, s. 571). Det tredje: tidsaspekten då 

studenter kanske inte har tid med att söka genom allt material och utvärdera källorna till 

fullo (Twait, 2005, s. 571). Twait förespråkar kooperativa sökmetoder där bibliotekarier 

tillsammans med användare söker efter information, för att på ett bättre sätt lära ut 

källkritik till användarna (Twait, 2005, s. 572).  

 

I artikeln Factors affecting undergraduates’ selection of online library resources in 

academic tasks utforskar Soohyung Joo och Namjoo Choi studenters val av källor 

online via ett biblioteks webbplats. De kommer fram till att effekten av tillgänglighet 

påverkar valet av källor hos studenter mest och tillförlitlighet påverkade studenters val 

av källa minst (Soohyung Joo & Namjoo Choi, 2015, s. 287). Detta verkar vara 

beroende på hur tillgänglighet och användarens förmåga i söksystemet påverkar valet av 

källa. Vad detta sammanfattar är att likväl tillförlitlighet måste också bibliotekarier vara 

aktiva i att lära ut hur informationssystemen fungerar på biblioteket.  

 

I artikeln Reducing patron information overload in academic libraries diskuterar 

Barbara Blummer och Jeffrey M. Kenton (2014) informationsöverflödet på akademiska 

bibliotek och hur det kan minskas. Det som ska lyftas ur denna studie är diskussionen 

kring bibliotekens webbplatser och hur de kan användas för att förmedla viktig kunskap 

angående bibliotekets funktioner till användare. Information literacy är en 

återkommande term i denna studie och det är vad som förespråkas att bibliotekens 

webbplats ska tillföra användarna. Genom en enklare och mer utförlig webbplats kan 

bibliotekarier bryta gamla vanor och skapa en interaktiv miljö för sina användare på 

webben (Blummer & M. Kenton, 2014, s. 131). De diskuterar också hur biblioteket ska 

förmedla informationskompetens och kritiskt tänkande till sina användare för att minska 

informationsöverflöd. 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Artiklarna som presenterats diskuterar bibliotekariens roll i att förbättra användares 

informationskompetens genom att vara en aktiv part i lärprocessen. Nämnda artiklar 

identifierar hur bibliotekarier kan hjälpa användare med att öka sin 

informationskompetens genom att lyfta olika aspekter av denna problematik. Sundin 

(2005) lyfter vikten av att förstå informationskällors ur olika perspektiv för att kunna 

mediera hur en användare kan se på olika informationskällor. Francke och Sundin 

(2012) påpekar att det finns ett behov utav användarundervisning likaså identifierar 

Twait (2005) samma behov genom att påpeka kooperativ sökning. Joo och Choi (2015) 

diskuterar tillgängligheten till informationskällor via användarens kunskap inom 

bibliotekssystemet på samma sätt som Blummer och Kenton (2014) talar för ett mer 

interaktiv webbplats för biblioteken som en form av tillgängliggörande av 

informationskällor.  
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3 Teori 
Detta kapitel behandlar den teori som använts för att utveckla det analysverktyg studien 

använder. Tillförlitlighet och källkritik är termer som kan beskrivas många olika sätt 

och bestå av olika definitioner, därför krävs ett ramverk som klart definierar vad som 

ska behandlas inom de teman som tillhör dessa termer.  

 

3.1 Tillförlitlighet, ett ramverk 
Soo Y. Rieh och David O. Danielson (2007) presenterar ”Credibility” (på svenska: 

tillförlitlighet) som ett ramverk. En utvald del av detta ramverk används i denna studie 

för att påpeka vilka termer som har betydelse i relation till tillförlitlighet och i 

utsträckning källkritik via ett universitetsbiblioteks webbplats där webbsidan berättar 

för sina användare om källors tillförlitlighet.  

 

Att applicera konceptet tillförlitlighet inom ett informationssystem kan göras på tre 

olika sätt (Rieh & Danielson, 2007, s. 339–340). Det första är att lära användare att 

utvärdera källor, detta baseras på en checklista och att lära användare om kritiskt 

tänkande kring källor (Rieh & Danielson, 2007, s. 339–340). Det andra är applikationen 

av riktlinjer för webbprogrammerare för att skapa webbsidor med högre tillförlitlighet 

(Rieh & Danielson, 2007, s. 339–340). Det tredje är att utveckla informationssystem 

som gör tillförlitlighetstester som är integrerat i systemet (Rieh & Danielson, 2007, s. 

339–340). Tillsammans skapar dessa steg en helhet som biblioteken försöker att uppnå, 

ett säkert informationssystem och kunniga bibliotekarier för att lära ut källkritik är 

viktigt för att uppnå helheten.  

 

Denna studies teoretiska grund kommer att baseras på det första applikationssättet. 

Kunskapsförmedlingen som sker mellan bibliotekarier och användarna i form av den 

information som delas via bibliotekets webbplats. Checklistan består av sju punkter som 

finns för att skapa en god bas för att kunna utvärdera källor. Tillsammans med 

punkterna finns frågor och reflektioner över vad punkterna innebär. Punkterna beskrivs i 

form av en tabell med tillhörande reflektion och fråga. 

 

Tabell 1. Checklista för en källas tillförlitlighet, baserad på (Rieh & Danielson, 2007, s. 

340–341) 

Frågor om objektivitet  Finns det ett klart mål med 

informationen? 

 Delges inriktningen av 

informationen? 

 Är information partisk, förklaras 

det varför? 

 Försöker källan forma en specifik 

åsikt hos läsaren? 

Källans rykte  Vilket rykte har ansvarig 

författare, publicering eller 

institution? 

 Är information skriven av någon 

som har god kunskap inom sagda 

fält? 

Problem relaterade till webbdomän  Är webbsidan officiell? Ändelsen 
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på domänen (.gov, .edu, .com, 

.org) 

Underhåll av information och 

metadata 
 Indikerar webbplatsen/databasen 

när informationen publicerades? 

 Är informationen uppdaterad? 

 Underhålls webbplatsen på ett bra 

sätt? 

Informationens säkerhet  Är informationen baseras på 

fakta? 

  Finns det stav- och 

grammatikfel?  

 Diskuterar källan en speciell 

vinkel på ämnet? 

 Är informationen baserad på 

forskning eller annan form av 

bevis? 

 Finns det referenser till publicerat 

material? 

Informationens presentation  Är informationen presenterad och 

sorterad på ett bra sätt? 

 Finns det en karta som kan hjälpa 

till med navigering på 

webbplatsen? (Menyrad) 

 Finns det en sökfunktion? 

 Är informationen kategoriserad 

och har blivit organiserad? 

 Är texten väl skriven? 

 Är texten lätt att läsa? 

Tillgänglighet  Är källan pålitligt tillgänglig?  

 Kan källan bli åtkommen snabbt?  

 Behövs någon extra mjukvara 

eller hårdvara för att nå 

informationen?  

 Är informationen fritt tillgänglig 

eller finns det restriktioner såsom 

registrering, lösenord, 

medlemskap i en organisation? 

 

Rieh och Danielson (2007) identifierar fem aspekter som påverkar utvärderingen av en 

källa. Den första aspekten behandlar konstruktionen av tillförlitlighet genom 

informationskvalitet som består av situationsbaserade dimensioner och kriterier för 

utvärdering (Rieh & Danielson, 2007, s. 345). Detta innebär att informationens kvalitet 

ofta höjer tillförlitlighet för sagd källa, genom checklistan (se tabell 1) kan kvalitet 

påpekas i form av utvärdering via de olika teman, och på så sätt förbättra källans 
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tillförlitlighet. Den andra aspekten belyser orientering gentemot målen där utvärdering 

av tillförlitlighet görs (Rieh & Danielson, 2007, s. 346), vilket innefattar typen av källa 

som utvärderas. Ett specifikt objekt blir alltid valt för utvärdering, en utvärdering görs 

alltid av ett objekt, exempelvis artikel, webbplats, journal m.m. Hur en användare väljer 

källa påverkar därför tillförlitligheten hos källan. Den tredje aspekten handlar om 

utvärderingsprocessen av en källa och går ut på två olika former av utvärdering. Den 

utvärdering som görs innan en källa är funnen, och den utvärdering som görs när källan 

finns till hands (Rieh & Danielson, 2007, s. 346). Innan en källa finns tillhands, 

exempelvis i sökprocessen kommer användaren utvärdera exempelvis titlar, abstract och 

utseende med mera. Den fjärde aspekten behandlar de situationsspecifika aspekter av 

utvärdering som kan påverka hur väl en användare kan utvärdera sin källa (Rieh & 

Danielson, 2007, s. 347–348). Den som ska utvärdera kan ha krav på sig som beroende 

på tid skapar ett läge där en källa väljs för att den finns tillhands inom en bra tidsram. 

Det skapar en situation där källan kan ha en lägre tillförlitlighet då chansen till det fulla 

urvalet funnits. Andra situationer finns som skapar denna problematik. Situationen som 

användaren finner sig i påverkar möjligheterna till så goda källor som möjligt. Det 

femte är användarens/utvärderarens bakgrund, alla är olika och har ofta olika 

förutsättningar i sina utvärderingar av källor (Rieh & Danielson, 2007, s. 348–349). 

Beroende på hur väl en användare känner till ett område påverkas kvaliteten på 

utvärderingen. Checklistan för tillförlitlighet samlar aspekter och kriterier för att förstå 

hur en användare kan uppnå en god förmåga för att kunna utvärdera källor. 

Uppfattningen som skapas av detta är att ramverket är ett underlag som kan användas av 

bibliotekarier för att förmedla viktig kunskap till sina användare. Detta för att på bästa 

sätt skapa en användare som själv kan kritiskt reflektera över sitt val av källor.  

 

3.2 Analysredskap 
Checklistan för tillförlitlighet (Rieh & Danielson. 2007. s. 340-341.) används för att 

skapa en samling teman och termer som utgör grunden för analysverktyget och utgör de 

teman analysverktyget kommer innehålla. Dessa teman blir de termer som checklistan 

(se tabell 1) består utav, dessa är följande: objektivitet, källans rykte, problem relaterade 

till webbdomän, underhåll av information och metadata, informationens säkerhet, 

informationens presentation och tillgänglighet. Dessa teman kommer att få beskrivande 

termer likt checklistan (se tabell 1). 
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4 Metod 
Materialet som ska analyseras är publicerat på universitetsbibliotekens webbplatser och 

har målet att lära användaren om källkritik. Det sociokulturella perspektivet som 

beskrivits i kapitel 1.2 utgår från att det är användaren som kommer till webbplatsen för 

att förbättra sina kunskaper inom källkritik och källors tillförlitlighet. Texten som finns 

på webbplatsen är verktyget som skapar inlärningsaktiviteten. Det är dessa texter som 

ska analysera och behandlas i denna studie. 

 

4.1 Innehållsanalys 
En innehållsanalys baseras på att en texts innehåll analyseras, genom exempelvis 

ordräkning, uttrycksräkning och räkning av metaforer (Bergström & Boréus, 2012, s. 

50). Det betyder att en innehållsanalys är en metod där en eller flera aspekter av en text 

räknas för att skapa ett material. 

 

Denna studie utför en ordräkning av specifika termer på olika universitetsbiblioteks 

webbplatset, som sedan användes tillsammans med ett kodschema (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 54). Kodschemat skapades med hjälp av checklistan för tillförlitlighet 

(se tabell 1) för att kunna finna liknelser mellan den teori som framställts och materialet 

i studien. Tabell 1 användes för att skapa ett kodschema som redovisar hur många 

gånger en term eller beskrivande term nämnts i texten som analyserades. Kodschemat 

skapades med kriterier som talar för vilken information på webbplatser som räknas som 

teman och beskrivande termer. Med teman i kodschemat menas de direkta teman som 

används i tabell 1. Beskrivande termer är det som tolkas betyda samma sak som temat 

menar. Kodschemat fungerar som studiens analysverktyg. Kodschemat har använts vid 

en manuell innehållsanalys som innebär att texterna analyserats noga och alla 

relaterande teman och beskrivande termer räknats manuellt utan hjälp av en ordräknare 

eller annat liknande hjälpmedel (Bergström & Boréus, 2012, s. 54). Detta för att 

texterna var relativt korta vilket gjorde hjälpmedel onödiga. Efter detta utfördes 

analyserades varje färdigt kodschema var för sig och i relation till de andra.  

 

Analysverktyget anpassade teman då översättning från engelska till svenska krävdes 

vilket skapade tvetydigheter i översättningen. Problem relaterade till webbdomän 

ändrades till Webbdomäns rykte då problematiken påpekas lättare av termen rykte. 

Informationens säkerhet ändrades till Information säkerhet/kvalitet då det vidgar temat 

till att vara mer än en säkerhetsfråga. 

 

Tabell 2: Analysverktyg/kodningsschema baserat på Tabell 1 

Tema Beskrivande termer Hur många 

gånger nämns 

temat eller 

beskrivande 

termer? 

Kommentar 

Objektivitet Partiskhet, åsiktsskapande, 

informationsinriktning, mål 

med information, varför något 

är publicerat 

  

Källans rykte Författare-, publicist-, 

institution- rykte. Expert. 

  

Webbdomäns 

rykte 

Ändelser av webbdomän, 

Officiell hemsida 
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Underhåll av 

information och 

metadata 

Databas, uppdaterad, bra 

underhåll, aktualitet 

  

Informationens 

säkerhet/kvalitet 

Fakta, språk, evidens, bevis, 

forskning, referenser, 

informationskvalitet 

  

Informationens 

presentation 

Presentation, tillgänglighet, 

sökfunktion, sorterad, lättläst, 

svårläst 

  

Tillgänglighet Tillgänglighet, extern 

mjukvara, extern hårdvara, 

restriktioner 

  

 

4.2 Insamlingsmetod 
Materialet som samlas in är texter som finns tillgängliga via universitetsbibliotekens 

webbplatser. Dessa texter ska vara universitetsbibliotekens förklaringar, 

kunskapsförmedlingar och användarundervisande webbplatser för källkritik och 

tillförlitlighet. Hanteringen av materialet sker genom sortering av texter i form av 

kopierade texter som placeras i en mapp för sortering för att underlätta arbetet med 

materialet under analysen. 

 
4.2.1 Urval av texter 

För att identifiera vilka universitetsbibliotek som skulle väljas för denna studie används 

listan över universitetsbibliotek som presenteras i Bibliotek 2015 – Offentligt 

finansierade bibliotek av Kungliga biblioteket (2015. s. 73-75). Urvalet behandlar 

bibliotek som definieras som universitetsbibliotek. 

 

Då universitetsbiblioteken definierats görs ett andra urval av de sju största universiteten 

på listan som har ett tillhörande universitetsbibliotek med hjälp av statistik från 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som rapporterade mängd studenter vid respektive 

universitet i rapporten ”Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och 

avancerad nivå” (UKÄ. 2016) som finns tillgänglig via statistiskacentralbyråns 

webbplats. Universitetens webbplats används för att nå bibliotekets egna webbplats. I 

samtliga fall var det lätt att finna biblioteken på webbplatserna. Följande universitet har 

valts ut beroende på antalet registrerade studenter 2015 och 2016 och har tillhörande 

universitetsbibliotek: 

 

Tabell 3: Urval av universitetsbibliotek, baserad på data från UKÄ. 

Universitet 
Antal registrerade 

studenter* 2015/2016 

Universitetsbibliotek 

med länk till respektive webbplats 

Stockholms 

universitet 

46 741 Stockholms universitetsbibliotek 

(http://su.se/biblioteket/) 

Göteborgs 

universitet 

37 248 Göteborgs universitetsbibliotek 

(http://www.ub.gu.se/) 

Uppsala 

universitet 

37 208 Uppsala universitetsbibliotek 

(http://www.ub.uu.se/) 

Lunds universitet 35 918 Biblioteken vid Lunds universitet 

(http://www.lub.lu.se/) 

Linnéuniversitetet 26 013 Linnéuniversitets universitetsbibliotek 

(https://lnu.se/ub/) 
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Umeå universitet 25 812 Umeå universitetsbibliotek 

(http://www.ub.umu.se/) 

Linköpings 

universitet 

22 703 Linköpings universitetsbibliotek 

(http://www.bibl.liu.se/) 

*avser studenter på grund- och avancerad nivå 

 
4.2.2 Kriterier för sökning och material 

Universitetsbibliotekens webbplatser navigeras för att hitta webbsidor som behandlar 

och beskriver källkritik. Utgångspunkten var alltid första sidan på 

universitetsbibliotekets webbplats. Webbplatsen navigerades i första utan något typ av 

sökning för att hålla en liknande struktur vid alla webbplatser. Materialet handlar bara 

om källkritik kopplat till universitetsbiblioteket samt ska det vara riktat mot användaren 

i syfte att lära användaren om källkritik. Det ingår endast texter om källkritik som finns 

tillgängliga via bibliotekets webbplats, vid fall av länkning till annat material bortses 

detta då det blir ett steg utifrån bibliotekets webbplats. Videoklipp, bilder och annan typ 

av media separat från det som presenteras på webbsidan om källkritik kommer inte 

behandlas. 

 

4.3 Analysmetod 
Analysen består av två steg, dessa två steg utgörs av att de påpekade frekvensen av 

teman och beskrivande termer i det insamlade materialet.  

 

 Steg 1: Varje text analyseras enskilt och noggrant och frekvenser av de teman 

och beskrivande termerna fördes in i analysverktyget (se tabell 2) till egna 

tabeller som innehåller analysverktyget. Kommentarer kring webbplatsens 

presentation av informationen tillkommer vid behov.  

 

 Steg 2: Jämförelse av frekvenser kring teman och beskrivande termer och 

jämförelse av universitetsbibliotekens olika frekvenser i relevans till varandra. 
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5 Resultat 
Resultatet presenteras på följande sätt över respektive universitetsbibliotek; en 

förklaring över hur webbplatsen navigerades och urvalet av text, följande kommer det 

applicerade analysverktyget presenteras och till sist kommer en beskrivning om vad 

som presenterats i texten framföras och hur det kopplas till analysverktyget, antalet 

gånger termen/beskrivande termen finns i texten kommer att markeras inom parantes i 

den sista förklaringen. Avslutningsvis sammanfattas universitetsbibliotekens texter i en 

tabell för att skapa överblick på helheten. 

 

5.1 Stockholms universitetsbibliotek 
Via Stockholms universitetsbiblioteks webbplats (Stockholms Universitetsbibliotek. 

2017) är det som användare oklart var man ska klicka för att ta sig till information kring 

källkritik. För att komma dit måste användaren klicka på ”Söka & Använda” för att hitta 

olika typer av användningsområden på biblioteket. Vidare navigering till ”Skriva 

uppsats” gör att användaren ser handledningen ”Vägledning för dig som skriver 

uppsats” och på denna sida hittas information kring källkritik där det presenteras 

flertalet rubriker som handlade om annan informationshantering än källkritik, de 

rubriker som inte handlade om källkritik behandlas inte, de som väljs ut för analys är 

följande: 

 Olika typer av källor 

 Källkritisk checklista 

Dessa rubriker handlar om källkritik medan de andra rubrikerna kan tolkas ha annat 

fokus i sitt innehåll.  

 
5.1.1 Presentation av resultat vid Stockholms universitetsbibliotek  

Tabell 4: Resultat ur Stockholm universitetsbiblioteks webbplats (Stockholms 

Universitetsbibliotek. 2017.) 

Tema Beskrivande termer Hur många gånger 

nämns temat eller 

beskrivande 

termer? 

Kommentar 

Objektivitet Partiskhet, 

åsiktsskapande, 

informationsinriktni

ng, mål med 

information, varför 

något är publicerat 

1 Det lyfts fram att det 

är viktigt. 

Källans rykte Författare-, 

publicist-, 

institution- rykte. 

Expert 

2 Det lyfts fram att det 

är viktigt. 

Webbdomäns rykte Ändelser av 

webbdomän, 

Officiell webbplats 

0 Det nämns att det är 

svårare med källor 

på webben. 

Underhåll av 

information och 

metadata 

Databas, uppdaterad, 

bra underhåll, 

aktualitet 

1 Det lyfts fram att det 

är viktigt. 
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Informationens 

säkerhet/kvalitet 

Fakta, språk, 

evidens, bevis, 

forskning, 

referenser, 

informationskvalitet 

3 Det lyfts fram att det 

är viktigt.  

Informationens 

presentation 

Presentation, 

tillgänglighet, 

sökfunktion, 

sorterad, lättläst, 

svårläst 

0 Det nämns inte. 

Tillgänglighet Tillgänglighet, 

extern mjukvara, 

extern hårdvara, 

restriktioner 

0 Det nämns inte. 

 

Objektivitet (1) beskrivs via rubriker och innehållet i ”Syfte och målgrupp”, vikten av 

att ifrågasätta objektiviteten i författarens intention påpekas. Källans rykte (2) beskrivs 

via rubriker och innehållet i ”Utgivaren” och ”Författaren” vid två tillfällen då båda 

påvisar aspekter som finns i analysverktyget. Underhåll av information och metadata (1) 

beskrivs av rubriker och innehållet i ”Aktualitet” då det ska finnas uppdaterad 

information. Webbdomäns rykte (0) nämns inte men det påpekas att det finns 

svårigheter i att tidsbestämma webbplatser. Informationssäkerhet/kvalitet (3) beskrivs 

via rubrikerna och innehållet av ”Innehåll”, ”Referenser” och ”Vetenskaplig Kvalitet” 

definieras klart i text. Informationens presentation (0) samt Tillgänglighet (0) nämns 

inte i texten. 

 

5.2 Göteborgs universitetsbibliotek 
Via Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats (Göteborgs Universitetsbibliotek. 2012)  

är det enkelt att finna resurserna kring källkritik. Genom att gå via ”Bibliotekets kurser” 

till ”söka & värdera” finns en hel handledning kring att söka och värdera information 

och inom denna handledning finns ”Källkritik” som del. Genom att klicka vidare till 

källkritik får användaren fram möjligheten till två texter och tre videoklipp. Texterna är 

de i första hand som kan läsas när dessa steg används, det finns en andra text längre ner 

på samma sida under ”Läs mer om källkritik”. Vid denna fortsatta navigering 

presenteras ytterligare information (Göteborgs universitetsbibliotek. 2012.) kring 

källkritik tillsammans med några övningar för användaren. Dessa kapitel innefattar 

följande: 

 Källkritiska frågor 

 Källkritik på nätet 

 
5.2.1 Presentation av resultat vid Göteborgs universitetsbibliotek 

Tabell 5: Resultat ur Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats (Göteborgs 

Universitetsbibliotek. 2012)   

Tema Beskrivande termer Hur många gånger 

nämns temat eller 

beskrivande 

termer? 

Kommentar 
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Objektivitet Partiskhet, 

åsiktsskapande, 

informationsinriktni

ng, mål med 

information, varför 

något är publicerat 

3 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Källans rykte Författare-, 

publicist-, 

institution- rykte. 

Expert 

3 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Webbdomäns rykte Ändelser av 

webbdomän, 

Officiell webbplats 

3 Lyfts fram att det är 

viktigt. Det är också 

bra att de tipsar om 

verktyg för 

verifikation.  

Underhåll av 

information och 

metadata 

Databas, uppdaterad, 

bra underhåll, 

aktualitet 

3 Ämnet lyfts fram på 

olika sätt. Flera 

perspektiv på samma 

problemställning är 

bra. 

Informationens 

säkerhet/kvalitet 

Fakta, språk, 

evidens, bevis, 

forskning, 

referenser, 

informationskvalitet 

3 Lyfts på ett bra sätt, 

men väldigt snabbt.  

Informationens 

presentation 

Presentation, 

tillgänglighet, 

sökfunktion, 

sorterad, lättläst 

2 Önskvärt med mer 

information om 

ämnet. 

Tillgänglighet Tillgänglighet, 

extern mjukvara, 

extern hårdvara, 

restriktioner 

0 Önskvärt med mer 

information om 

ämnet. 

 

Objektivitet (3) nämns på tre olika platser i texten. Texten diskuterar att alla källor har 

en avsändare och ett budskap samt diskuterar påverkan, provokation och om någon vill 

sälja något med texten, samt diskutera ”Varför” något publiceras. Källans rykte (3) 

diskuteras ur olika perspektiv där termerna är författare, utgivare och auktoritet inom ett 

sagt fält. Webbdomäns rykte (3) påpekas via beskrivningen av URL-problematiken 

samt presenterar verktyg för att kontrollera källor. Underhåll av information och 

metadata (3) diskuteras genom aktualitets begreppet och påpekar exempelvis både 

publiceringsdatum och tid för senaste ändring. Informationens säkerhet/kvalitet (3) 

nämns via att referenser, fakta och äkthet lyfts fram. Informationens presentation (2) 

nämns via tillgängligheten av nya upplagor samt sidor med kontaktinformation eller 

hjälpsidor som beskriver källans författare. Tillgänglighet (0) nämns inte i texten. 

 

5.3 Uppsala universitetsbibliotek 
Via Uppsala universitetsbiblioteks webbplats (Uppsala universitetsbibliotek. 2017) är 

det lätt att finna ”Referenshantering och sökteknik – Tips och kurser” och via det finner 

användaren ”Sökteknik och källkritik”. Denna användarhandledning går genom hur 



  
 

17 

användare kan söka och tänka angående källkritik. På webbsidan är det en text med 

rubriker som presenteras och de rubriker som används för analysen är:  

 Kan du lita på ditt material? 

 Källkritik på internet 

Dessa rubriker behandlar källkritik. Informationen om källkritik hade inte några egna 

källor refererade. 

 
5.3.1 Presentation av resultat vid Uppsala universitetsbibliotek 

Tabell 6: Resultat ur Uppsala universitetsbiblioteks webbplats (Uppsala 

universitetsbibliotek. 2017) 

Tema Beskrivande termer Hur många gånger 

nämns temat eller 

beskrivande 

termer? 

Kommentar 

Objektivitet Partiskhet, 

åsiktsskapande, 

informationsinriktning, 

mål med information, 

varför något är 

publicerat 

2 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Källans rykte Författare-, publicist-, 

institution- rykte. 

Expert 

1 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Webbdomäns 

rykte 

Ändelser av 

webbdomän, Officiell 

webbplats 

0 Påpekas via 

”VEM?”, men det 

definierar inte 

ändelser eller 

officiell hemsida. 

Underhåll av 

information och 

metadata 

Databas, uppdaterad, 

bra underhåll, 

aktualitet 

2 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Informationens 

säkerhet/kvalitet 

Fakta, språk, evidens, 

bevis, forskning, 

referenser, 

informationskvalitet 

3 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Informationens 

presentation 

Presentation, 

tillgänglighet, 

sökfunktion, sorterad, 

lättläst, svårläst 

1 Lyfts fram att det är 

viktigt. 

Tillgänglighet Tillgänglighet, extern 

mjukvara, extern 

hårdvara, restriktioner 

0 Nämns inte. 

 

Objektivitet (2) har en egen rubrik som beskriver termen samt beskrivande termen 

”Varför?” under rubriken Källkritik på internet. Källans rykte (1) nämns via rubriken 

auktoritet. Webbdomäns rykte (0) nämns inte i tydlig form. Underhåll av information 

och metadata (2) nämns via termen aktualitet och rubriken ”När?” under Källkritik på 
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nätet. Informationssäkerhet/kvalitet (3) nämns via rubrikerna ”pålitlighet”, ”innehåll” 

och ”litteraturförteckning och referenser” eftersom de diskuterar termen och 

beskrivande termer. Informationspresentation (1) diskuteras under rubriken innehåll då 

det påpekar informationens presentation och redovisning. Tillgänglighet (0) nämns inte 

i texten. 

 

5.4 Biblioteken vid Lunds universitet 
Via Lunds Universitetsbibliotek används sökfunktionen för att hitta till information om 

källkritik, termen ”källkritik” användes för att söka på webbplatsen, det presenterades 

många förslag bland annat föreläsningar och böcker. Navigering via klick på denna 

webbplats skapade många felnavigeringar, därför valdes sökfunktionen. Via filtrering 

av filtyp till ”webbsidor” kunde källkritiska handledning via Humanistiska och 

Teologiska biblioteken hittas; som första sökresultat. På denna webbsida (Lunds 

universitetsbibliotek. 2016.) finns en checklista över källkritik som används nedan. 

 
5.4.1 Presentation av resultat vid Lunds universitetsbibliotek 

Tabell 7: Resultat ur Lunds universitetsbiblioteks webbplats (Lunds 

universitetsbibliotek. 2016.) 

Tema Beskrivande termer Hur många gånger 

nämns temat eller 

beskrivande 

termer? 

Kommentar 

Objektivitet Partiskhet, 

åsiktsskapande, 

informationsinriktning, 

mål med information, 

varför något är 

publicerat 

1 Hamnar under 

”Vem” när det 

likväl skulle kunna 

vara under ”Vad?” 

Källans rykte Författare-, publicist-, 

institution- rykte. 

Expert 

2 Lyfter vikten av det 

genom att definiera 

två perspektiv. 

Webbdomäns 

rykte 

Ändelser av 

webbdomän, Officiell 

webbplats 

0 Finns med i PDF 

som ovan beskrivits. 

Men inte som del av 

handledningen på 

webbplatsen. 

Underhåll av 

information och 

metadata 

Databas, uppdaterad, 

bra underhåll, 

aktualitet 

2 Lyfter två 

perspektiv. 

Informationens 

säkerhet/kvalitet 

Fakta, språk, evidens, 

bevis, forskning, 

referenser, 

informationskvalitet 

2 Två perspektiv 

Informationens 

presentation 

Presentation, 

tillgänglighet, 

sökfunktion, sorterad, 

lättläst, svårläst 

1 Nyansering av 

information 
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Tillgänglighet Tillgänglighet, extern 

mjukvara, extern 

hårdvara, restriktioner 

0 Nämns inte. 

 

Objektivitet (1) påpekas genom att diskutera om informationen är skapad med syfte att 

påverka läsaren. Källans rykte (2) diskuteras genom att ifrågasätta författarens expertis 

inom olika ämnesområden, vidare påpekas företag, myndighet, organisation eller 

privatperson. Webbdomäns rykte (0) nämns inte i texten. Underhåll av information och 

metadata (2) påpekar informationens aktualitet samt när texten är publicerad. 

Informationssäkerhet/kvalitet (2) diskuterar referenser och fakta. Informationens 

presentation (1) påpekar framställning av information på ett nyanserat sätt. 

Tillgänglighet (0) nämns inte i texten. 

 

5.5 Umeå universitetsbibliotek 
Via Umeå Universitetsbiblioteks webbplats (Umeå universitetsbibliotek. 2016.) går 

användaren från första sidan till ”Skriva” sedan till ”källkritik”. Information om 

källkritik presenteras via rubriker, dessa är följande: 

 Auktoritet 

 Innehåll 

 Aktualitet 

 Informationens omfattning 

 Tillförlitlighet 

 Målgrupp 

 Användarvänlighet 

Samtliga rubriker är relevanta för analysen. 

 
5.5.1 Presentation av resultat vid Umeå universitetsbibliotek 

Tabell 8: Resultat ur Umeå universitetsbiblioteks webbplats (Umeå 

universitetsbibliotek. 2016.) 

Tema Beskrivande termer Hur många gånger 

nämns temat eller 

beskrivande 

termer? 

Kommentar 

Objektivitet Partiskhet, 

åsiktsskapande, 

informationsinriktning, 

mål med information, 

varför något är 

publicerat 

2 Det är bra att de 

båda perspektiven 

lyfts 

Källans rykte Författare-, publicist-, 

institution- rykte. 

Expert 

2 Lyfts fram som 

viktigt 

Webbdomäns 

rykte 

Ändelser av 

webbdomän, Officiell 

webbplats 

1 Skulle vara bra om 

exempel på URL 

fanns 
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Underhåll av 

information och 

metadata 

Databas, uppdaterad, 

bra underhåll, 

aktualitet 

2 Lyfts fram som 

viktigt 

Informationens 

säkerhet/kvalitet 

Fakta, språk, evidens, 

bevis, forskning, 

referenser, 

informationskvalitet 

4 Lyfts fram som 

väldigt viktigt 

Informationens 

presentation 

Presentation, 

tillgänglighet, 

sökfunktion, sorterad, 

lättläst, svårläst 

3 Lyfts fram som 

viktigt 

Tillgänglighet Tillgänglighet, extern 

mjukvara, extern 

hårdvara, restriktioner 

0 Nämns inte 

 

Objektivitet (2) nämns via påpekandet av fakta och författarens egna åsikter. Källans 

rykte (2) påpekas genom auktoritet och att vara erkänd som myndighet, expert eller 

organisation. Gällande Webbdomäns rykte (1) påpekas URL-problematiken. Underhåll 

av information och metadata (2) påpekas av när material publicerats och om information 

behöver uppdateras. Informationssäkerhet/kvalitet (4) påpekas genom auktoritet, fakta 

och om författaren är erkänd inom ämnet och referenser påpekas. Informationens 

presentation (3) påpekas av läsningens svårighetgrad, förteckning över innehåll och 

välstrukturerad information. Tillgänglighet (0) nämns inte i texten. 

 

5.6 Linköpings universitetsbibliotek 
Vid Linköpings universitet finns det en brist på användarundervisning på deras 

webbplats (Linköpings Universitetsbibliotek. 2017.). Det gör att analysera Linköpings 

universitetsbibliotek blir ogenomförbar. Men för att påpeka det material de presenterar 

har de en sida där de länkar till olika resurser som kan användas för att lära sig om 

källkritik. I dessa länkar finns exempelvis Stockholms Universitetsbiblioteks 

källkritiska handledning (se 5.1 Stockholms universitetsbibliotek).  

 

5.7 Linnéuniversitetets universitetsbibliotek 
Linneuniversitetets universitetsbibliotek har inte en texthandledning som är specifikt 

inriktad på källkritik. Det finns ett videoklipp som beskriver källkritik men videoklippet 

uppfyller inte kriterierna för denna analys och bortses därför. På Linnéuniversitetets 

universitetsbiblioteks webbplats (Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. 2017.) finns 

en webbsida som heter ”Värdera information”, vilken innehåller dels information om 

olika publikationstyper, publikationsstrukturer och peer-review. Få teman kopplas till 

källkritik och tillförlitlighet på denna webbsida. Videoklippet om källkritik innehåller 

information relaterat till källkritik, men eftersom informationen inte finns i text blir 

analyseras den inte.  

 

5.8 Sammanställning av resultaten 
Nedan sammanställs alla universitet samt innehållsanalyser tillsammans i en tabell. 

Detta för att visa hur de olika teman jämförs mellan universitetsbiblioteken. Tabellen 

kommer först presenteras efter det kommer varje tema framföras var för sig. 



  
 

21 

 

 

 

 

 

Tabell 9: Sammanställt resultat via innehållsanalys av texter 
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Objektivitet 1 3 2 1 2 - - 

Källans rykte 2 3 1 2 2 - - 

Webbdomäns rykte 0 3 0 0 1 - - 

Underhåll av information 

och metadata 
1 3 2 2 2 - - 

Informationens säkerhet/kvalitet 3 3 3 2 4 - - 

Informationens presentation 0 2 1 1 3 - - 

Tillgänglighet 0 0 0 0 0 - - 

 
5.8.1 Objektivitet 

Fem bibliotek nämner objektivitet som en viktig del av källkritik. Totalt nämndes 

Objektivitet och relaterade termer sammanlagt nio gånger. Göteborgs 

universitetsbibliotek nämner termen och beskrivande termer tre gånger, Uppsala 

universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek nämner det två gånger vardera och 

Stockholm universitetsbibliotek och Lund universitetsbibliotek nämner det en gång 

vardera. Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och Linköpings universitetsbibliotek 

är inte med i analys då informationen inte finns tillgänglig 

 
5.8.2 Källans rykte 

Fem bibliotek nämner källan rykte som en del av källkritiken. Totalt nämndes Källans 

Rykte och relaterade termer sammanlagt tio gånger. Göteborgs universitetsbibliotek 

nämner termen och beskrivande termer tre gånger, Stockholm universitetsbibliotek, 

Lund universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek nämner det två gånger 

vardera och Uppsala universitetsbibliotek nämner det en gång. Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek och Linköpings universitetsbibliotek är inte med i analys då 

informationen inte finns tillgänglig 
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5.8.3 Webbdomäns rykte 

Två bibliotek nämner webbdomäns rykte som en del av källkritiken. Totalt nämndes 

Webbdomäns rykte fyra gånger. Göteborg universitetsbibliotek nämner termer och 

beskrivande termer tre gånger och Umeå universitetsbibliotek nämner det en gång. 

Stockholm-, Lund- och Umeå universitetsbibliotek nämner inte Webbdomäns rykte i 

sina texter. Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och Linköpings 

universitetsbibliotek är inte med i analys då informationen inte finns tillgänglig 

 
5.8.4 Underhåll av information och metadata  

Fem bibliotek nämner underhåll av information och metadata som en del av 

källkritiken. Totalt nämndes Underhåll av information och metadata och relaterade 

termer sammanlagt tio gånger. Göteborgs universitetsbibliotek nämner termen och 

beskrivande termer tre gånger, Uppsala-, Lund och Umeå universitetsbibliotek nämner 

det två gånger vardera och Stockholm universitetsbibliotek nämner det en gång. 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och Linköpings universitetsbibliotek är inte 

med i analys då informationen inte finns tillgänglig 

 
5.8.5 Informationens säkerhet/kvalitet 

Fem bibliotek nämner informationens säkerhet/kvalitet som en del av källkritiken. 

Totalt nämndes Informationens säkerhet/kvalitet och relaterade termer sammanlagt 

femton gånger. Umeå universitetsbibliotek nämner termen och beskrivande termer fyra 

gånger, Uppsala-, Stockholm- och Göteborg universitetsbibliotek nämner det tre gånger 

vardera och Lunds universitetsbibliotek nämner det en gång. Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek och Linköpings universitetsbibliotek är inte med i analys då 

informationen inte finns tillgänglig 

 
5.8.6 Informationens presentation 

Fyra bibliotek nämner informationens presentation som en del av källkritiken. Totalt 

nämndes Informationens presentation och relaterade termer sju gånger. Umeå 

universitetsbibliotek nämner termen och beskrivande termer tre gånger, Göteborgs 

universitetsbibliotek nämner det två gånger och Lund- och Uppsala universitetsbibliotek 

nämner det en gång vardera. Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och Linköpings 

universitetsbibliotek är inte med i analys då informationen inte finns tillgänglig 

 
5.8.7 Tillgänglighet 

Tillgänglighet nämndes inte av något av de studerade universitetsbiblioteken som en del 

av källkritiken. Det fanns ingen text i de texter som analysverktyget applicerats på som 

stämde överens med termen och beskrivande termer. 
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6 Analys 
Universitetsbiblioteken som ingått i denna studie kan tolkas framföra sina definitioner 

av källkritik enligt samma struktur som checklistan för tillförlitlighet (se tabell 1), detta 

i form av en lista eller checklista. Det kan tänkas att denna form av listor gör det lättare 

för en användare att uppfatta den presenterade informationen då den ställs fram på ett 

lättläst sätt. Ingen av dessa webbplatser hade exakt samma text kopplat till källkritik, 

förutom Linköpings universitetsbibliotek som länkade vidare till Stockholms 

universitetsbibliotek, vilket gör att det finns ett värde i att tolka hur de gör för att 

förklara termerna för sina användare. Ofta presenterades informationen som en lista där 

varje punkt på listan var en term och under denna term fanns frågor relaterade till 

problemområdet kring termen. Detta gör att användaren ställer sig frågor kring termen 

som framförs, vilket i sin tur hjälper användare inse problemområdet kring termen. Rieh 

och Danielson (2007) diskuterar nödvändigheten för bibliotekarier att lära sina 

användare kritisk tänkande när det handlar om källkritik och källors tillförlitlighet (Rieh 

& Danielson, 2007, s. 341). Detta kritiska tänkande kan sammanfattas som den 

reflektion som krävs av en användare för att kunna kritisk granska de källor som 

användaren hittat. De checklistor som presenterats på universitetsbiblioteken kan därför 

ses som webbaserade handledningar i kritiskt tänkande kring källor och dess 

tillförlitlighet. Det blir då intressant att identifiera vilka termer universitetsbiblioteken 

valt ut för att handleda sina användare inom källkritik. Denna studie har förutbestämda 

teman som använts för att sammanfatta olika termer som behandlas i de olika teman.  

 

6.1 Analys av teman 

Objektivitet 

Objektivitet och den riktning som källor försöker föra sin läsare i lyfts fram som en 

nödvändig del av ett källkritiskt synsätt av fem av universitetsbiblioteken (se tabell 9). 

Att källor gör sina mål och intentioner klara för läsaren är viktigt för att kunna förstå om 

texten är skriven för att utforma en åsikt, sälja en produkt eller påverka läsaren på annat 

sätt. Det är viktigt att förstå varför en text har blivit skriven. På universitetsbiblioteken 

är det speciellt viktigt då många användare är akademiker som behöver källor som 

presenterar fakta som inte påverkas av åsiktsbildning. Genom att universitetsbiblioteken 

lyft fram detta genom sina handledningar påpekar de också vikten av att lära sina 

användare att se meningen med en text som en del av det källkritiska förhållningssättet. 

 

Källans rykte 

Informationenkällans rykte är viktigt och vem som presenterar information presenteras 

som viktigt av fem av universitetsbiblioteken (se tabell 9). Att ifrågasätta expertisen hos 

författaren av en artikel är viktigt för att inse en källas tillförlitlighet, likaså är 

publicistens rykte också viktig då det påpekar om publicisten är godkänd av det egna 

forskningsfältet. Universitetsbibliotekens handledningar gör det lätt att se källors rykte 

som en viktig del av det källkritiska förhållningssättet. 

 

Webbdomäns rykte 

Det finns en väldigt delad mening kring detta ämne i resultatet. Det kan finnas olika 

anledningar till detta men det är klart att universitetsbiblioteken i sina handledningar 

specifikt under detta tema bemärker det som källor på internet eller vid annan liknande 

beskrivande term. Det gör att en anledning till att det inte nämnts hos 

universitetsbiblioteken i samma frekvens kan vara att universitetsbibliotekens 

handledningar kanske inte haft källor på internet som fokus. Ett källkritiskt 

förhållningssätt handlar inte om att dela på olika typer av källor utan att föra en viss 
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försiktighet och noggrannhet kring alla de källor som kan mötas. Enligt resultatet nämns 

denna term av två bibliotek som viktigt i ett källkritiskt förhållningssätt (se tabell 9). 

Detta överensstämmer med Sundin (2005) som identifierar en uppdelning mellan 

internetkällor och andra typer av källor. Därför överensstämmer inte majoriteten av 

universitetsbibliotek med denna term som en viktig del utav det källkritiska 

förhållningssättet. 

 

Underhåll av information och metadata 

Att information är uppdaterad och aktuell är viktigt för att kunna påpeka hur 

information förändras över tid. Att en databas visar när senaste ändring gjorts eller en 

artikel påpekar när senaste upplaga publicerats är viktigt för att förstå hur informationen 

underhålls. Fem bibliotek (se tabell 9) lyfte källors aktualitet och beskrivande termer 

därför är kan tolkningen göras att universitetsbibliotekens handledningar påvisar att 

underhåll av information och metadata är en viktig del av ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

 

Informationens säkerhet/kvalitet 

Kvaliteten och säkerheten i den information som en källa presenterar är viktiga delar av 

källors tillförlitlighet. Detta påvisas genom att resultatet (se tabell 9) visar ett 

överenskommande och en majoritet i frekvens mellan universitetsbibliotekens 

handledningar då fem av dem nämner det mer än en gång. Det gör att detta tema skapar 

en situation där tolkningen påvisar att det är temat med störst vikt i ett källkritiskt 

perspektiv inom ramen av de studerade universitetsbiblioteken.  

 

Informationens presentation 

Det är viktigt att en användare förstår vad som presenteras och kan finna det användaren 

behöver i källan. Hur en källa presenteras är viktigt för att en användare ska kunna 

förstå den information som presenteras. Olika aspekter av detta lyfts av olika 

handledningar men som tema nämner fyra (se tabell 9) av universitetsbiblioteken 

informationens presentation som en viktig del av ett källkritiskt förhållningssätt.  

 

Tillgänglighet 

Detta tema nämns inte av något universitetsbibliotek. Men är del av det ramverk som 

presenterats i kapitel 3. Detta kan bero på att universitetsbiblioteken inte diskuterar 

tillgänglighet i samband med källor eftersom de inte ser det som en viktig del. Det finns 

aspekter där tillgänglighet blir en fråga om källans objektivitet, då exempelvis ett 

medlemskap kanske krävs för att få tillgång till källan, vilket gör att det kan finnas 

problem med vad källan presenterar då den blir låst för allmänheten. Det bör påpekas att 

Soohyung Joo och Namjoo Choi (2015) lyfter tillgänglighet som en viktig del utav 

studenters förmåga att vara källkritiska. Det gör att det finns en motsägande faktor i att 

de analyserade universitetsbibliotekens webbplatser inte nämner tillgänglighet som en 

viktig del utav ett källkritiskt förhållningssätt. Samtidigt kan Twait (2005) tolkas göra 

samma slutsats då verktygen studenterna i hennes studie påpekade förståelse av ett 

system, vilket i sin tur kan kopplas till tillgänglighet.  

 

6.2 Helhetsanalys, vilka teman är viktiga? 
Det är viktigt att se resultatet för vad det presenterar. Studiens resultat visar frekvensen 

av bestämda termer och beskrivande termer. Denna frekvens kan betyda att dessa termer 

är viktiga, men det kan också betyda att utformningen av informationen på webbplatsen 

är bristfällig i sin presentation. Alla universitetsbiblioteks webbplatser var olika 

utformade och hade olika texter som presenterade samma teman. Detta får då som effekt 
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att beroende på den kunskap bibliotekarien besitter utformas information om källkritik 

som presenteras och utgör frekvensen av de termer som söks. Sundin (2005) nämner 

produktion, mediering och konsumtion som viktiga delar av webbaserade 

handledningar. På detta sätt är då frekvensen som är lika med mediering och 

konsumtion i detta fall och produktion bibliotekariens kunskap i ämnet. Nedan följer en 

sammanställning av frekvens per term. 

 

Tabell 10: Sammanställning av termer och frekvens 

Tema Frekvens Beskrivande termer 

Informationens 

säkerhet/kvalitet 

15 Fakta, språk, evidens, bevis, 

forskning, referenser, 

informationskvalitet 

Källans rykte 10 Författare-, publicist-, 

institution- rykte. Expert 

Underhåll av information 

och metadata 

10 Databas, uppdaterad, bra 

underhåll, aktualitet 

Objektivitet 9 Partiskhet, åsikts-skapande, 

informationsinriktning, mål 

med information, varför 

något är publicerat 

Informationens 

presentation 

7 Presentation, tillgänglighet, 

sökfunktion, sorterad, 

lättläst, svårläst 

Webbdomäns rykte 4 Ändelser av webbdomän, 

Officiell webbplats 

 

Vad denna tabell visar är att sex av de termer som definierats i ramverket för 

tillförlitlighet av Rieh och Danielson (2007) lyfts upp olika mycket av 

universitetsbiblioteken, och den sjunde termen faller bort. Även om tidigare forskning 

som presenterats i kapitel 2 påpekat att det är viktigt för användaren. Vad tabellen också 

visar är vilka beskrivande termer som korrelerade med vilket tema. Om rankingen som 

skapats av frekvensen bestämmer vikten av vad som är viktigt märker vi direkt 

problemområdet Sundin (2005) lyfte med att internet behandlas i andra hand, eller som 

sekundär källor eller tertiära källor. Mycket av arbetet som student vid ett universitet 

handlar om att finna information via internet, vare sig det är via Google eller en databas 

vid ett universitetsbibliotek. Rankningen som påvisas genom denna tabell påvisar också 

vilka beskrivande termer som har varit viktiga för universitetsbiblioteken i denna studie.  

 

6.3 Temafrekvens, hur viktiga är de olika teman? 
Informationssäkerhet och informationskvalitet är det teman som har fått högst frekvens. 

Det är inte förvånande att temat som behandlar fakta, språk, evidens, bevis, forskning, 

referenser och informationskvalitet som beskrivande termer har högst frekvens. Vad 

detta antyder enligt tolkning är att det finns en stark koppling mellan det källkritiska 

förhållningssättet och information som är av akademisk natur. De beskrivande termer 

kan tyckas syfta till vetenskaplig information och gör att det påpekar en högre 

informationssäkerhet och kvalitet. I ett källkritiskt förhållningssätt blir det helt klart 

enklare att döma en källas tillförlitlighet om dessa beskrivande termer besvaras med 

säkerhet.  

 

Källans rykte som har de beskrivande termerna författare-, publicist-, institution- rykte 

och expert gör att detta resultat kan kopplas till en akademisk natur. Det är intressant att 
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reflektera kring vad det är som utgör ryktet som författare. Publicist, institution och 

expert är termer som kan kopplas till forskare eller andra liknande erfarenhets- och 

kunskapsbaserade titlar. Bestämmer exempelvis ett forskningsområde om en författare 

är trovärdig, om man benämns som expert så är gissningen att personen i fråga har 

något som väger upp detta. Men som författare, det är en enklare och lösare term som är 

avvikande, vilket endast beskriver någon som skriver något. Valet av den beskrivande 

termen författare är oklart i analysen, då det lätt kan ifrågasättas om vad som menas 

med termen.  

 

Resultatet visar att underhåll av information och metadata placerades på samma plats 

som källors rykte. Detta är direkt kopplat till universitetsbiblioteken, då det är lite vad 

de håller på med, att förvalta information och metadata. De beskrivande termerna för 

detta tema var databas, uppdaterad, bra underhåll och aktualitet. Dessa termer beskrev 

till en början själva fenomenet kring uppdaterad information, exempelvis en tidstämpel 

när senaste ändring gjordes till ett dokument. Men vid analysen framkom det att 

aktualitet också talar för en källas relation till den tid den befinner sig i, exempelvis 

föråldrad forskning. I ramverket för tillförlitlighet (Rieh & Danielson, 2007) presenterar 

de i listan över termer i koppling till aktualitet den engelska frasen ”Is the information 

up-to-date?”(Rieh & Danielson, 2007, s. 340) vilket kan översättas med ”Är 

informationen aktuell?” vilket likställdes med aktualitet. Detta sammanförda tema 

diskuterar aktualitet och den praktiska informationen kring uppladdning i exempelvis en 

databas. Meningen med att förhöja denna problematik är att det är väldigt olika ämnen 

att diskutera, som exempel kan det vara svårt att förstå om en forskningsartikel är 

aktuell eller inte då man behöver en förståelse av ämnet för att kunna göra den 

bedömningen. Åt andra hållet, när det kommer till att veta när något är publicerat eller 

om en ändring gjorts i databasen, kan en användare med lite datorvana se detta väldigt 

enkelt då det ofta är ett automatiserat system som sköter denna information.   

 

Objektivitet är ett tema som nämndes på flera olika sätt av universitetsbiblioteken, de 

beskrivande termerna var partiskhet, åsikts-skapande, informationsinriktning, mål med 

information och varför något är publicerat. Detta påpekades av samtliga handledningar 

som självklarheter men det nämndes inte lika många gånger som informationssäkerhet 

vilket i en kvantitativ analys påpekar att värdet betyder att det finns en högre betoning i 

informationssäkerhet. Det är här utformning av informationen i handledningarna 

påpekas klart och tydligt i samtliga studerade användarundervisningar. Samtliga 

universitetsbibliotek nämnde objektivitet gentemot en källa som oerhört viktigt, men 

frågan blir då varför objektivitet har en lägre frekvens? I ett försök att förklara detta 

återkopplar jag till Sundins (2005) tankar om det kommunikativa perspektivet där 

Sundin (2005) påvisar att mediering som en viktig del utav bibliotekariers arbete. Att 

mediera temat objektivitet kanske är lättare än att mediera informationssäkerhet, vilket 

gör att objektivitet förklaras i färre ord. Det är också fullt möjligt att frekvensen påpekar 

en skillnad i betydelsen av dessa teman, och på så sätt görs det ena viktigare än det 

andra. 

 

Informationens presentation har de beskrivande termerna presentation, tillgänglighet, 

sökfunktion, sorterad, lättläst och svårläst. Det är viktigt att en användare förstår den 

information som den försöker komma åt. Universitetsbiblioteken nämnde till större del 

”lättläst” som den beskrivande termen av detta tema. Men det är viktigt att höja de andra 

beskrivande termerna då det handlar om hur information är presenterad och beroende på 

hur den är presenterad skapas tillgänglighet för olika användare. Blummer och Kenton 

(2005) diskuterar kring förmedlingen av kunskap via bibliotekens hemsidor och hur det 
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kan förbättras. En förbättring som Blummer och Kenton beskriver är att göra 

bibliotekens webbplatser mer interaktiva, vilket kanske har som resultat att fler 

användare ser webbplatsens presentation och ser den som mer tillgänglig. Sundin 

(2005) identifierar att det finns en uppdelning mellan internetbaserade källor och 

klassiska primärkällor. Det gjordes klart av analysen att universitetsbiblioteken 

undviker eller delar upp källkritik på internet. Webbdomäns rykte nämndes bara av två 

av universitetsbiblioteken, vilket tyder på att internetkällor har en lägre betydelse som 

källa.  

 

6.4 Sammanfattning av analys 
Diskussionen som förts i detta kapitel visar den ordning de olika teman hamnar i om de 

rankas enligt frekvens (se tabell 10). Det kan därför påpeka vilken grad dessa termer 

används i webbaserade handledning av universitetsbiblioteken. Dessa termer är 

populära att använda i förklaringar av ett källkritiskt förhållningssätt. De olika teman 

utgick från en teoretisk grund som fastställde vilka teman som skulle behandlas. Vad 

som utgör den skilda frekvensen (se tabell 9) av de olika teman är svårt att besvara, men 

det finns en skillnad som av okända grunder visar olikheter i frekvens av teman i de 

webbaserade handledningarna. 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

28 

 

7 Diskussion och slutsats 
Denna studie hade som mål att besvara följande frågeställningar:  

 Vilka källkritiska teman identifierar universitetsbiblioteken som viktiga i den 

webbaserade användarundervisningen? 

 Vilka skillnader finns mellan universitetsbibliotekens identifierade källkritiska 

teman? 

Den första frågan behandlas med direkt anknytning till tabell 9 som visar att sex av sju 

teman påpekas som viktiga av universitetsbiblioteken i olika frekvens grader. För att 

påvisa vilka termer som är viktiga kan också tabell 10 användas för att visa vilka teman 

som har störst frekvens, vilket betyder att de nämnts flest gånger i de olika texterna. De 

källkritiska teman som identifierats som viktiga är informationssäkerhet/kvalitet, källans 

rykte, underhåll av information och metadata, objektivitet, informationens presentation 

och webbdomäns rykte. 

 

Den andra frågan besvaras med hjälp av tabell 9 då det framgår att det finns en stor 

skillnad i frekvenser mellan de olika teman. Det framgår att vissa teman nämns olika 

många gånger av olika universitetsbibliotek. Eftersom skillnaderna påpekas i form 

frekvens görs även antagandet kring att innehållet i de olika texterna är olika vilket 

betyder att de presenterar olika information i de webbaserade handledningarna. 

Olikheterna i text kan antas ja grund i kunskapen individen som utformat texterna 

besitter, vilket gör att det finns klara skillnader i texterna. De skillnader som finns är i 

form av antalet gånger dessa teman nämns i text, och i utsträckning vilket fokus inom 

ett källkritiskt perspektiv texten får.  

 

Den teoretiska och analytiska grunden för denna studie är baserad på ramverket av Rieh 

och Danielson (2007) som belyser hur en checklista kan stå för en 

användarundervisning i källkritik. På universitetsbibliotekens webbplatser följde i de 

flesta fall utformningen av den webbaserade handledningen med i samma typ av form. 

Checklistor eller listor av information med tillhörande text och frågeställningar verkade 

vara det föredragna sätter att presentera källkritik för användaren.  

 

Problemområdet handlade om att utforska hur olika universitetsbibliotek väljer att lyfta 

fram källkritik och påvisa hur universitetsbibliotek definierar ett källkritiskt perspektiv. 

Det skapas ett problem med att nämna det som källkritiskt perspektiv då det på de olika 

universitetsbibliotekens webbplatser presenterades olika texter. Det som kan anses 

påpeka ett källkritiskt perspektiv är att helheten av de sex identifierade teman utgör ett 

källkritiskt perspektiv. Skillnaderna mellan de texter om källkritik som 

universitetsbiblioteken presenterade via de webbaserade användarundervisningarna 

skulle kunna ses som en nyansering av det källkritiska perspektivet.  

 

Syftet med studien var att analysera de webbaserade handledningarna om källkritik för 

att lyfta vilka källkritiska teman som universitetsbiblioteken anser viktiga att undervisa 

sina användare i. Samtliga teman kan anses viktiga ur någon aspekt, temat Tillgänglig 

föll bort i den slutliga analysen då inget bibliotek valt att ha med det i sin text om 

källkritik. Tidigare forskning gjord av Soohyung Joo & Namjoo Choi (2015) påpekar att 

det är viktigt att användare har tillgång till information. Vare sig detta är bakom en 

kunskapsbarriär eller någon annan form av hinder.  
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7.1 Slutsats 
Sex teman har identifierats som universitetsbiblioteken anser viktiga för ett källkritiskt 

perspektiv. Dessa är teman är informationssäkerhet/kvalitet, källans rykte, underhåll av 

information och metadata, objektivitet, informationens presentation och webbdomäns 

rykte. Det finns skillnader i hur universitetsbiblioteken väljer att framföra dessa teman 

vilket utgör att det finns en delad mening hos universitetsbiblioteken vad som definierar 

de olika teman.  

 

7.2 Teorikritik 
Det teoretiska ramverk som använts som grund för analysen är Credibility – A 

multidisciplinary framework av Rieh och Danielson (2007). Detta teoretiska ramverk 

har på många sätt hjälpt till med att definiera vilka teman som är relevanta för ämnet 

källkritik. Ramverket har också skapat situationer där ett tema beskrivs, men kanske 

under andra termer eller beskrivningar. Vilket utgör en kritisk punkt för valet av 

teoretisk grund, alla teman och beskrivande termer var bestämda innan analysen av text 

gjorts. Det utgjorde också att visst material som universitetsbiblioteken presenterade 

inte kunde användas då det inte föll under ramverkets definierade termer. Vidare så 

påpekar Rieh och Danielson (2007) även att det finns en svaghet med att bara använda 

denna checklista som bas för då utvärderingen av källor ofta är subjektiv, relativ och 

beroende på situation (Rieh & Danielson, 2007, s. 341). 

 

7.3 Metodkritik 
Den valda metoden för analys i denna studie är en innehållsanalys. Innehållsanalysen är 

ett sätt att strukturera upp meningen av en text genom att ta ut centrala begrepp ur 

texten. Det som kunde gjorts är en utvidgad innehållsanalys som såg till mer än 

textmaterial. Likaså skulle kriterierna för insamlingen av material ha utvidgats för att 

behandla länklistor, tillhörande dokument, videoklipp och annan relaterad media då det 

fanns en svaghet i att bara titta på text. Allt material som universitetsbiblioteken 

presenterade kunde inte analyseras eftersom kriterierna inte tillät detta. Vidare tilläts 

inte andra frågeställningen inte att besvaras helt då innehållsanalysen endast såg till 

frekvens av teman. Det skulle också förbättra materialets bäring om intervjuer utfördes i 

samband med innehållsanalysen för att få grund för varför materialet är presenterat på 

det sätt som framgår av den webbaserade handledning. Vid intervjuer skulle också 

upphovsman eller författare av de webbaserade handledningarna kunna lyftas fram då 

det inte framgick på något av universitetsbiblioteken på ett bra sätt.  

 
7.3.1 Diskussion kring Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, Linköping 
universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek 

Två av universiteten kunde inte analyseras då deras webbplatser antingen inte hade 

någon egen användarundervisning inom källkritik eller bara hade den i videoformat. 

Detta skapar en situation där det valdes att fortfarande inkludera dessa universitet då 

Linköpings universitet hade en länklista till bland annat ett av de analyserade vilket 

fortfarande är en typ av webbaserad handledning enligt Sundin (2005. s. 115). 

Linnéuniversitet hade bara ett videoklipp som direkt handlade om källkritik, detta föll 

inte under kriterierna för analys och insamling.  

 

Lunds universitetsbibliotek är speciellt då det består av flertalet ämnesbibliotek. 

Webbplatsen var inte lätt att navigera och hade inte en klar väg att klicka sig fram till 

användarundervisningen i källkritik. Eftersom det inte fanns lätt tillgängligt så användes 

sökfunktion med ordet ”källkritik” vid filtrering visades HR-biblioteket som val. Detta 
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bibliotek valdes för att det just var det första resultatet under den specifika sökningen. 

Genom att fortsätta använda sökfunktionen skulle fler alternativ finnas tillhands, men 

för att inte lägga en åsikt i vilket bibliotek som valdes så togs helt enkelt första 

sökresultatet. 

 

7.4 Kunskapsbidrag 
De identifierade termerna skulle kunna användas som en bas för utveckling av liknande 

webbaserade handledningar. Genom att skapa handledningar som består av liknande 

texter mellan universitetsbibliotek kan också en standard kring användarundervisning på 

webben skapas för universitetsbiblioteken. Olikheten i de olika webbplatserna är 

slående, likaså är olikheten i navigeringen av dem väldigt olika. 

 

7.5 Framtida forskning 
Denna studie skapar en utgångspunkt att grunda vidare forskning kring utformningen av 

webbaserad användarundervisning i källkritik. Med hjälp av denna studie så finns det en 

samling teman som identifierats som återkommande hos universitetsbibliotek. Med 

hjälp av detta kan det underlätta att utformandet av studier som behandlar innehållet i 

dessa användarundervisningar. 
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8 Sammanfattning 
Studiens bakgrund behandlar bibliotekariens roll som förmedlare utav kunskap, detta 

genom webbaserad användarundervisning i källkritik. Bakgrunden presenterar ett 

sociokulturellt perspektiv på användarundervisning som ligger som ett perspektiv på hur 

bibliotekariens och användarens läranderelation uttrycker sig. De centrala begreppen 

källkritik, källors tillförlitlighet, användare och användarundervisning och handledning 

beskrivs. Problemformulering beskriver källkritikens delade definitioner och lyfter 

problematiken detta skapar inom användarundervisning. Syftet med studien är att 

utforska följande frågeställningar:  

 Vilka källkritiska teman identifierar universitetsbiblioteken som viktiga i den 

webbaserade användarundervisningen? 

 Vilka skillnader finns det i universitetsbibliotekens identifierade källkritiska 

teman? 

En avgränsning görs kring vilken typ av material som behandlas av studien och det 

fastställs att det endast är texter publicerade på svenska universitetsbiblioteks 

webbplatser om källkritik som är relevant för studien.  

 

Tidigare forskning behandlas ur två teman, användarundervisning och användarnas 

behov. I temat användarundervisning presenteras en studie som behandlar webbaserad 

användarundervisning och en annan studie som presenterar arbete skolbibliotekarier 

utför kring källkritik vid en gymnasieskola. I temat användarnas behov presenteras tre 

artiklar som beskriver olika faktorer som påverkar användaren. Den första behandlar 

studenters val av källor, den andra behandlar studenter val av källor online och den sista 

behandlar informationsöverflöd som skapas via akademiska bibliotek. En 

sammanfattning av tidigare forskning görs för att påpeka likheter och relationer mellan 

forskningen.  

 

Teorin som presenteras i studien behandlar ett ramverk för tillförlitlighet i 

informationskällor. Detta ramverk utgörs av en checklista där teman kring tillförlitlighet 

och källkritik definieras. Checklistan utgör grunden för det analysverktyg som utvecklas 

i samband med studien. Analysverktyget baseras på de termer ramverkets checklista 

presenterar, de teman som används i analysverktyget är informationssäkerhet/kvalitet, 

källans rykte, underhåll av information och metadata, objektivitet, informationens 

presentation, webbdomäns rykte och tillgänglighet.  

 

Den valda metoden för studien är innehållsanalys där antal relevanta teman räknas och 

förs in i analysverktyget som utvecklats tillsammans med det teoretiska ramverket. 

Datainsamlingen har skett genom att bemärka Sveriges största universitet med 

tillhörande universitetsbibliotek, efter det har universitetsbibliotekens webbplats besökts 

för att samla in texterna som är webbaserade användarundervisningar i källkritik. 

Analysmetoden bestod av två steg, dessa är följande:  

 

Steg 1: Varje text analyserades enskilt och noggrant och frekvenser av de teman och 

beskrivande termerna fördes in i analysverktyget till egna tabeller som innehöll 

analysverktyget. Kommentarer kring webbplatsens presentation av informationen lades 

också till om det fanns behov.  

 

Steg 2: Jämförelse av frekvenser kring teman och beskrivande termer och jämförelse av 

universitetsbibliotekens olika frekvenser i relevans till varandra. 
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Resultatet presenteras per universitetsbibliotek med tillhörande tabell. Resultatet visar 

de teman och beskrivande termer som applicerats på texten samt hur frekvensen av 

uppkomst i texten ser ut per tema. Resultatet sammanställs och presenteras i ytterligare 

en tabell som visar hur de olika universitetsbiblioteken har lyft fram de olika källkritiska 

teman.  

 

Analysen utgörs inledande av en analys av teman, dess betydelser och hur 

universitetsbiblioteken lyfts fram dem. Analysen fortsätter med att identifiera att sex av 

sju teman är relevanta för universitetsbiblioteken. Temans olika frekvenser lyfts fram 

som en rankning av deras betydelse för universitetsbiblioteken. Analysen fortsätter med 

att diskutera varje terms betydelse mellan universitetsbiblioteken, frekvens nämns även 

här.  

 

Diskussion och slutsats påpekar de teman som är viktiga för universitetsbiblioteken 

samt identifierar skillnader i presentationen av de källkritiska teman. En diskussion 

kring frågeställningarna förs som besvarar frågeställningarna med att definiera 

informationssäkerhet/kvalitet, källans rykte, underhåll av information och metadata, 

objektivitet, informationens presentation och webbdomäns rykte som viktiga termer för 

universitetsbiblioteken. Den andra frågan identifierar olikheter och likheter i frekvenser 

av teman som påpekar att det finns både olikheter och likheter i hur den webbaserade 

användarundervisningen är presenterad på de olika universitetsbiblioteken. 

 

Vidare förs diskussioner kring teorival och metodval, svagheter identifieras och lyfts 

fram, till sist nämns problematiken kring två av biblioteken som inte kunde analyseras 

samt ett universitetsbibliotek där navigeringen av webbplatsen skapade vissa problem. 

Slutligen diskuteras kunskapsbidrag och framtida forskning där studien kan läggas som 

grund för utveckling och utforskning av webbaserad användarundervisning i källkritik. 
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