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Abstrakt 

This qualitative study aims to look at how the knowledge and awareness regarding 

source criticism is seen amongst media students attending their first year at Linnaeus 

University. Our theoretical base includes to explain what source criticism is, about 

media literacy, the power media has in the Swedish society, the effects that media can 

create, and the effects of internet. This study consists of eleven interviews where 

knowledge and awareness regarding source criticism are in focus. Our interviewees 

have contributed with diverse reasoning and thoughts, which will be presented closer in 

this study. A central part of this study also contains questions about the reasoning of the 

eleven media students regarding source criticism in relation to their career choice and 

position in society.  

 

Our result shows that the knowledge and awareness regarding source criticism amongst 

the eleven students are high, however they also express that this might not be the case 

amongst the population in general. All interviewees testify that source criticism is a 

subject that affects and that it is a high possibility it does not get the attention it 

deserves. 

 

Nyckelord 

Source citicism, Media, Media-Effects, Media Literacy, Interviews, Qualitative research 

 

 

  



  
 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Problembakgrund _________________________________________________ 1 

1.2 Samhällsrelevans  _________________________________________________ 2 

1.3 Varför mediestudenter?  ____________________________________________ 4 

1.4 Syfte  ___________________________________________________________ 5 

1.5 Frågeställningar  __________________________________________________ 5 

2 Teori och tidigare forskning ____________________________________________ 6 

2.1 Vad är källkritik? _________________________________________________ 6 

2.1.1 Tillämpning av källkritik ________________________________________ 7 

2.2 Media literacy ____________________________________________________ 8 

2.3 Ändrat medielandskap _____________________________________________ 9 

2.3.1 Vem producerar innehållet?_____________________________________ 10 

2.4 Mediernas makt _________________________________________________ 11 

2.5 Vad avgör trovärdigheten? _________________________________________ 12 

2.5.2 Dagordningsteorin ___________________________________________ 13 

3 Metod _____________________________________________________________ 14 

3.1 Semistrukturerad samtalsintervju som metod___________________________ 14 

3.2 Urval __________________________________________________________ 15 

3.3 Intervjuns uppbyggnad ____________________________________________ 17 

3.3.1 Intervjugenomförande _________________________________________ 17 

3.4 Bearbetning av material ___________________________________________ 19 

3.5 Etiska aspekter __________________________________________________ 20 

3.6 Metodproblem __________________________________________________ 20 

3.6.1 Intervjuguiden _______________________________________________ 21 

4 Resultat och analys __________________________________________________ 23 

4.1 Kännedom ______________________________________________________ 23 

4.2 Medvetenhet ____________________________________________________ 27 

4.2.1 Medvetenhet kring mediernas påverkan ___________________________ 29 

4.3 Trovärdighet ____________________________________________________ 30 

4.4 Källkritik på nätet ________________________________________________ 33 

5 Diskussion __________________________________________________________ 37 

5.1 Framtida forskning _______________________________________________ 41 

5.2 Kommentar _____________________________________________________ 42 

Referenser ___________________________________________________________ 43 

Bilaga ________________________________________________________________ i  

Bilaga A Intervjuguide _________________________________________________ i 

  

 

 

 



 1 

Inledning 

“Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant - eller 

åtminstone vad som är sannolikt” så beskriver Torsten Thurén fenomenet källkritik 

(2013, s. 4). Att vara källkritisk betyder i förlängningen att en person inte bidrar till att 

sprida lögner eller göda felaktig information vissa önskar att sprida. Det betyder också 

att man tänker en gång till innan man exempelvis delar med sig av information och 

ställer sig frågan – Är denna information rimlig? (Alexanderson, 2012) 

 

Idag, år 2016, kan den person som vill skapa eget innehåll på internet göra det, utan att 

vara en utbildad journalist eller medievetare. Resultatet blir då att den information som 

människor nås av idag inte nödvändigtvis är skapad i syfte att informera och utbilda, 

utan för att missleda och frambringa funderingar och åsikter för egen vinning. Att det 

blir lättare för privatpersoner att skapa innehåll kan således bidra till att det blir svårare 

att avgöra vad som är sant eller inte (Andersson, 2014). 

 

Sveriges befolkning vänder sig primärt till medierna för att införskaffa information 

vilket belyser vikten av att ha kunskap kring om information är sann eller inte. Det var 

detta faktum som lade grunden till denna studie då vi märkte att direkt felaktig 

information fick enorm spridning på sociala medier så som Facebook. Ett exempel vi 

stötte på var när en förfalskad samhällsuppmaning på Facebook, i vilken avsändaren 

utgav sig som polisen, spreds trots att den blivit dementerad. Denna spridning gav en 

förståelse i att folk kanske inte besitter så stor kunskap om källkritik även om det 

belyses som viktigt av såväl Statens Medieråd och Skolverket på deras respektive 

hemsidor. (Statens Medieråd, 2016; Skolverket, 2016) 

 

1.1 Problembakgrund 

I en undersökning som är genomförd av IPSOS i mars 2016 står det klart att den 

svenska befolkningen innehar ett stort förtroende för medier. Hela 75 % säger sig ha 

stort förtroende för public-service radio och TV och för Sveriges större dagstidningar 

som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Att förtroendet är så pass stort för 

medierna blir kanske inte helt problemfritt då det kanske kan bidra till att personer inte 

ifrågasätter de budskap och den information som sänds ut? Det finns flera exempel på 

tillfällen när folk har gått på felaktiga nyheter och det finns till och med sajter vars 
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huvudsyfte är att skapa innehåll som skall se trovärdig ut men som är rent påhittad. 

Storkens Nyheter är exempel på en sådan sajt. 

 

Storkens Nyheter var en satirsajt vars artiklar fick stor spridning på sociala medier 

under 2014 och 2015. Artiklarna kunde handla om att Gudrun Schyman ville förbjuda 

män med skägg eller att Kalle Ankas jul skulle sändas för sista gången 2014. Det många 

inte visste var att det var en 20 åring som satt bakom en dataskärm och skapade sajtens 

innehåll. Jakob, som mannen heter, säger i en intervju med Metro att han stundtals varit 

förvånad över den spridning vissa av artiklarna fått men konstaterar därefter att 

“Svenska folket är väldigt dåliga på källkritik. Ibland vill jag bara nå ut och skaka om 

dem och säga att det bara är satir” (Metro, 2015-09-06). 

 

Åsa Larsson, journalist på Metro, är den person som skrivit artikeln om 20-årige Jakob 

och sajten Storkens Nyheter. Genom en telefonintervju har Larsson beskrivit det som att 

folk kan få felaktiga världsbilder när källkritiken brister: 

 

“Konsekvensen är väl att det påverkar folks världsuppfattning så om dem sitter i 

en bubbla där dem bara, till exempel, lyssnar på ena sidan av en sak till exempel 

och då struntar i och tar in och tar reda på mer, att de går utanför den då får 

dem en väldigt begränsad världsbild och ja, det blir som stängda bubblor som 

folk lever i och det påverkar ju hur dom väljer att inte bara rösta utan hur dem 

väljer att leva sitt liv liksom” (Åsa Larsson, personlig kommunikation 21 april, 

2016)  

 

1.2 Samhällsrelevans 

I och att informationsspridningen på internet ständigt växer sig större, blir behovet av 

goda källkritiska kunskaper allt viktigare för att inte lögner eller falsk information skall 

spridas. Tillgängligheten av information på internet är oändlig och erbjuder många olika 

perspektiv på ett och samma ämne, hur hög trovärdighet och förankring den information 

vi tar del av har blir då en relevant fråga (Leth & Thurén, 2000; Alexanderson, 2012). 

Problematiken ligger i att publiken och mediekonsumenterna som tar del av den 

felaktiga informationen också kan sprida den vidare då sociala medier är ett bra 

distributionsforum för information. Felaktig information kan då spridas vidare tack vare 

att mottagarna inte kan avgöra vad som är sanningsenligt och inte, något som kan bli en 
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negativ spiral (Alexandersson, 2012). Med medier som den tredje statsmakten i Sverige 

har de mycket influenser i det vardagliga livet. Journalisterna har därmed en makt att 

sätta dagordningen för den information som skall nå ut. Teorier som bland annat 

dagordningsteorin blir en väsentlig del i denna problematik, då personer som tror sig 

läst något intressant sätter dagordningen för samtalsämnet i sociala sammanhang. Om 

då samtalsämnet baseras på innehåll som inte stämmer kan då resonemanget med 

felaktigt innehåll föras vidare. McQuail (2010) menar dock att om källan och 

informationen känns tillförlitlig, ökar tillförliten vilket leder till problematiken att det 

felaktiga innehållet får fäste. 

 

Dagens informationssamhälle bidrar till att det kan bli svårare att vara källkritisk. 

Exempelvis kan det vara svårt att veta vem som sprider trovärdig information och vem 

som sprider lögner. Extra svårt kan detta tyckas bli när vem som helst som besitter 

kunskaper att kunna “klippa och klistra” kan sätta ihop ett informationsblad, som vid en 

första anblick kan verka trovärdigt, även om det inte är det, för att sedan sprida detta till 

allmänheten (Leth & Thurén, 2000; Bessi, Coletto, Davidescu, Scala, Caldarelli & 

Quattrociocchi, 2015). 

 

Vad blir då konsekvensen av brist på källkritik? Alexanderson (2012) som får medhåll 

av Statens Medieråd, menar att detta leder till att spridning av felaktig information kan 

ske, något som inte är helt problemfritt. Att någon delar information genom sina sociala 

medier kanaler som är direkt felaktig påverkar givetvis de följare och vänner som tar del 

av denna information. Bessi et al. (2015) skriver om detta som ett problem som växer 

sig allt större och som någonting vissa människor ägnar sig åt för att de medvetet vill 

bidra till den falska bild som kan tänkas uppstå. Svårigheten kring källkritik på nätet är 

stor och som sig bör skall källkritiska principer tillämpas även på sociala medier, men 

det är inte helt problemfritt (Alexanderson, 2012).  

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning och studier kring källkritik har vi märkt att 

dessa ofta handlar om hur viktigt det är med källkritik men inget som studerar huruvida 

folk i allmänhet är källkritiska eller inte. Hur källkritik tillämpas i vardagen är svårt att 

få något exakt svar på, däremot går det att urskilja vissa problemområden och några 

kunskapsluckor kring detta fenomen. Genom att undersöka mediestudenter som 

påbörjat sitt första år av universitetsstudier kommer detta tillåta oss att undersöka hur, 
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och om, de resonerar kring sin framtida position som Sveriges tredje statsmakt och 

också hur de lär sig och använder sig av källkritik i sin utbildning och i sina vardagliga 

liv.  

 

1.3 Varför mediestudenter?  

I egenskap av att vara tredje årets mediestudenter på Linnéuniversitetet själva anser vi 

att källkritik har fått för lite utrymme i vår utbildning. Vi ville därför undersöka 

källkritisk medvetenhet bland de som påbörjat sina respektive medieutbildningar de 

senaste året.  

 

Att vara källkritiskt medveten är viktigt inom alla yrkeskategorier men det kan tänkas 

bli extra påtagligt inom medier och journalistik då det som medierna, eller personer 

inom media, producerar sänds ut till allmänheten. Allmänheten skall sedan förhålla sig 

till den information och ställa sig kritiska till den. För journalister blir detta således 

dubbelt. Detta då de kommer att använda sig av källkritik som yrkesredskap i form av 

att de är medieproducenter men också för att de kommer att behöva använda källkritiska 

kunskaper som mediekonsumenter när de själva tar del av olika medier.  

 

Som nämnt tidigare kan vem som helst producera medieinnehåll för andra att ta del av, 

detta har sociala medier möjliggjort. Även människor som inte har gått vid journalistik 

program kan kalla sig journalister och många som läser medie- och 

kommunikationsvetenskap på universitetsnivå kommer att arbeta med att producera 

innehåll som andra skall granska. Med anledning av detta är såväl journalistik och 

medieproduktion som medie- och kommunikationsprogrammen inkluderade i denna 

studie.  

 

Då de program som inkluderas i denna studie utbildar framtidens journalister och 

medievetare kommer fokus att ligga i att undersöka hur de förhåller sig till källkritik 

såväl privat som inom deras profession.  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka medvetenhet kring källkritik bland 

mediestudenter som går sitt första år vid Linnéuniversitetet. Genom samtalsintervjuer är 

målet att få en djupare förståelse om deras kunskap om källkritik på sociala medier så 

som Facebook. 

 

1.5 Frågeställningar 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats. Frågorna ämnar besvara 

hur första årets mediestudenter på Linnéuniversitetet resonerar kring frågor som rör 

källkritik. Det som kommer undersökas är: 

 

●   Hur ser den upplevda kännedomen kring källkritik ut? 

●   Hur ser medvetenhet kring källkritik ut bland de som tar del av information som 

finns på sociala medier? 

●   Vilka uppfattningar finns det om vad som skapar trovärdighet i medietexter? 

●   Vilka resonemang finns om trovärdighet på sociala medier? 
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2. Teori och tidigare forskning 

I denna undersökning om källkritik kommer teori och tidigare forskning ämna att stå till 

grund för resultatet, analysen och diskussionen. Att tydliggöra begreppet källkritik 

syftar till att förklara källkritik, vad det är för något och vad man bör tänka på. Genom 

att tydliggöra begreppet media literacy belyser vi vikten av att förstå den information 

som sänds ut, och når oss, idag. Vidare presenteras förändringen som skett i 

medielandskapet de senaste decennierna vilket ämnar att ge en bild och förståelse av det 

svenska mediesamhället som finns idag år 2016. Senare i detta avsnitt kommer även 

ämnen som; vem som producerar innehållet, mediernas makt, vad som avgör 

trovärdigheten och även dagordningsteorin presenteras.   

 

Med hjälp av tidigare forskning och de teorier som presenteras under detta avsnitt har 

även frågorna till samtalsintervjuerna utformats. Genom att bygga studien på tidigare 

forskning inom området ämnar vi att med hjälp av detta kunna styrka det resultat denna 

kvalitativa studie kommer fram till. 

 

2.1 Vad är källkritik? 

Källkritik är ett samhällsvetenskapligt fenomen med bakgrund i historievetenskapen. 

Det förklaras genom att ställa en rad med frågor för att bilda uppfattning och syfte. 

Källkritik är ett gruppnamn för olika metoder som används för att bedöma om något är 

trovärdigt, verklighetsförankrat, sanningsenligt och sannolikt. Det verkar således för att 

bedöma hur, och om, kunskapskällorna och informationskällorna är tillförlitliga. En 

källa kan vara skriftlig, muntlig eller materiell. (Thorén, 2013 & Alexanderson, 2012) 

 

I vissa hänseenden går källkritik hand i hand med retoriken. Källkritik ämnar att ta reda 

på vem som säger vad, vem som lyssnar och varför. Att folk tenderar att lita på vad 

vissa människor eller grupperingar säger men inte på andra är ett tydligt exempel på 

detta. Inom retoriken benämner man detta som etos. Etos handlar om egenskaper man 

som talare borde besitta för att bli trovärdig, dessa är: 1. Förnuft - således att man 

framstår som en intelligent person 2. Välvilja - att man framstår som en person med bra 

avsikter och slutligen 3. Dygd - att man är en moraliskt god person. (Johannesson, 2005 

& Fällman, 2011) 
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Alexanderson (2012) skriver att det är viktigt att kunna tillämpa källkritik och det görs 

genom att läsa och ta del av information. Att ta reda på vem som är avsändare och i 

vilket syfte någonting har skapats är det essentiellt för att undvika bli lurad. 

Alexanderson (2012) skriver även om en check-lista som kan användas för att fastslå i 

vilken grad någonting är trovärdigt eller inte. Frågor som kan tänkas behöva besvaras 

är: 1. Vem står bakom källan? Är det en myndighet, organisation, företag eller en 

privatperson, 2. Varför är källan skapad? Är det för att informera, presentera, övertyga 

dig om något eller för att påverka en opinion? (Alexandersson, 2012, s. 11) 

 

2.1.1 Tillämpning av källkritik 

Förutom frågan vem som säger vad, när och i vilket syfte finns det fyra principer som 

bör tillämpas med källkritik, dessa är: äkthet -  att källan är vad den utger sig för att 

vara, är det ett original eller är  det kopierat? Tidssamband - att ju längre tid det går 

mellan händelsen och berättelsen desto större skäl finns det att ifrågasätta källan, 

oberoende - att källan kan stå på “egna ben”, att den exempelvis inte är en avskrift eller 

ett referat av en annan källa eller att eventuella vittnen inte skall ha blivit utsatta för 

någon påverkan. Den fjärde och sista principen är tendensfrihet, att man inte skall ha 

anledning att tro att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons 

politiska, ekonomiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden. (Thorén, 

2013, s. 8) 

 

Leth och Thurén (2000) skriver att internet har bidragit till att det finns väldigt mycket 

information att sålla från. På internet handlar det således många gånger inte om att hitta 

primärkällor/-na utan om att hitta bra källor. Alexanderson (2012) skriver att om det går 

att hitta likvärdig information på två, eller flera olika ställen, så tenderar det att öka 

sannolikheten för att det stämmer. Det finns dock undantag till detta och det gäller 

främst vid vittnesmål där det eventuellt endast finns ett vittne. Vid ett sådant tillfälle 

gäller det istället att fråga sig; är informationen rimlig eller inte? (Alexanderson, 2012) 
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2.2 Media literacy 

Sonia Livingstone (2004) skriver hur media literacy är ett koncept som är etablerat inom 

den akademiska diskursen där både traditionella medier och medier på internet ingår. 

Livingstone (2004) skriver i studien Media Literacy and the Challenge of New 

Information and Communication Technologies att det kan definieras på följande sätt, “... 

media literacy is the ability to access, analyze, evaluate and create messages across a 

variety of contexts.” (Livingstone, 2004, s.3). Med teknologins framfart har betydelsen 

av begreppet media literacy ändrats och tagit fram i en ny form vid namn dator literacy 

eller internet literacy. Begreppet innehar en viktig mening då det inte bara rakt av 

betyder att kunna läsa och skriva, utan även att kunna ha tillgång, tyda och att kunna 

producera tryckt text. Även David Buckingham (2007) berör ämnet internet och menar 

att när det kommer till tillväxten av internet, innebär detta att allt fler, och särskilt unga, 

har tillgång till det och kan både producera medieinnehåll och använda det. Livingstone 

(2004) presenterar även ett mer ideologiskt begrepp, “The term literacy is shorthand for 

cultural ideals as electric as economic development, personal fulfillment, and individual 

moral fortitude.” (Livingstone, 2004, s.5). 

 

När det kommer till information som publiceras på de olika medieplattformerna 

understryker Livingstone (2004) vikten av att främst ha tillgång till dem. Att kunna 

analysera och värdera den information som publiken nås av på de olika plattformarna 

spelar en väsentlig roll för att kunna förstå innehållet i informationen. Media literacy 

bygger på fyra grundpelare, vilka är; tillgång, analys, bedömning och kunskap kring att 

skapa information. De fyra begreppen håller upp varandra gällande förståelse av media 

literacy. Livingstone (2004) menar även att förmågan att själv kunna skapa information 

hjälper till med att kunna analysera det innehåll som medieproducenterna sänder ut. 

Buckingham (2007) tillägger att när det kommer till medierna och media literacy 

handlar det både om att “skriva” och att “läsa” media. Vidare förklarar Livingstone 

(2004) att färdigheter kan urskiljas genom att kunna analysera och värdera information, 

vilket ger möjligheter att kunna använda internet som informationskälla på nya sätt 

genom att hitta nya vägar att tillgå den informationen som finns publicerad.  

 

Buckingham (2007) styrker Livingstones (2004) resonemang genom att presentera 

media literacy som ett koncept, där Buckingham (2007) menar att begreppet innefattar 

att kunna ha tillgång, förstå och skapa kommunikation i olika kontexter. Med detta som 
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grund framkommer det att ha tillgång till menas med att lokalisera mediet, samt att 

kunna använda den teknologin som krävs för att få tillgång till informationen. 

Buckingham (2007) menar även att en del av media literacy har att göra med att förstå 

informationen genom att förstå vem som står bakom källan i form av ägandeskap, och 

den institutionella kontrollen som ligger bakom. Vidare tilläggs det att i form av att 

kunna förstå informationen skall förmågan att kunna kritisera medierna finnas där i 

form av trovärdighet, reliabilitet och informationens presentation av den verkliga 

världen. Att kunna använda medierna för att förmå kommunicera fram ens egna 

information för att sedan kunna föra det vidare menar forskaren är en del av media 

literacy som definition. (Ibid) 

 

2.3 Ändrat medielandskap 

För att kunna nå ut idag gäller det anpassa informationen efter kontexten. Detta är något 

som Lars Elleström (2014) betonar då författaren förklarar, “Man måste förstå 

förändringen av medielandskapet för att kunna förstå generell kommunikation.” (s.1). 

Även författaren, Ulrika Andersson (2014), till rapporten Publikforskning i en 

digitaliserad och konvergerad medievärld. En forskningsöversikt påtalar vikten av att 

vara medveten om den omgivande strukturen beträffande medieklimatet. Ända sedan 

början av uppkomsten av publikstudier har olika teorier presenterats angående om 

publiken är en aktiv eller en passiv part. Andersson (2014) förklarar hur det har blivit 

mer problematiskt att identifiera och prata om en homogen publik på grund av de 

ändrade medielandskapet. Detta beror på att medierna, tack vare tekniken, idag har 

konvergerats och digitaliserats. Inte nog med att medierna i sig har ändrats, utan 

teknikens utveckling har gjort att publiken i sig kan välja själva hur de vill använda 

medierna och vad de skall göra med dem. Andersson (2014) förtydligar konsekvenserna 

av digitaliseringen av medielandskapet, “... det konvergerade och digitaliserade 

medielandskapet har kommit att innebära att människor ständigt innehar positionen som 

publik då det i vardagen erbjuds otaliga möjligheter till olika typer av medierad 

kommunikation.” (Andersson, 2014, s.8). 

 

danah boyd (2010) menar att det ändrade medielandskapet även har påverkat 

informationssamhället. I dagens samhälle lever vi inte längre i en sändningsbaserat 

medielandskap, utan det skiftar mer och mer till ett samhälle av nätverksmedia. Från att 

ha gått från en centraliserad källa, där tidningarna, radion, och de tv-sända nyheterna 
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stod för samma nyhetshistorier, till att distributionen av informationen är tillgänglig för 

alla och mellan alla. boyd (2010) betonar vikten av att diskutera detta skifte för att 

kunna börja överlägga hur samhället skall hänga med i det ändrade medielandskapet. 

Således betyder detta att om människor skall komma in i det informationsflöde som 

råder måste allmänheten först lära sig och förstå hur informationen flödar idag.   

 

2.3.1 Vem producerar medieinnehållet? 

Staiger (2005) påvisar vikten av att veta vem sin publik är och förklarar att det 

framkommer tydligt att den som sänder ut information måste veta om den information 

som sänds ut används på det sättet som det var tänkt från början. Detta är extra viktigt 

då mottagaren som tar åt sig medieinnehållet kan använda informationen på ett sätt som 

avsändaren inte avsett från början. Här understryker Staiger (2005) vikten att det är 

essentiellt att identifiera detta för att minska gapet mellan förväntningarna på hur 

informationen används och de egentliga konsekvenserna. Författaren menar även på att 

publikstudier inte är något som är sanningssökande i den mening att hitta sanningen i en 

text, utan ser till vad för mening en text har utifrån mottagarens beteende, attityder och 

värderingar. Mottagaren finner mening i den information som den nås av utifrån deras 

emotionella, sociala och politiska ställning. (Ibid) 

 

Publik som definition kan vara problematisk idag då publiken förr endast sågs som 

mottagare av information, men idag kan den även agera som avsändare av information. 

Ulrika Andersson (2014) problematiserar denna definition och menar att just detta 

begrepp omformuleras och diskuteras av alla teoretiker som skriver om publikstudier. 

Vidare menar Andersson (2014) på ett just publiken i sig ständigt ändras då 

digitaliseringen hela tiden går framåt. Från att publiken ansågs vara passiva mottagare 

genom en envägskommunikation, där medieproducenten matade ut information har 

publiken idag blivit en mer aktiv part. Andersson (2014) menar att publiken idag 

refereras som, “Inom ramen för det första perspektivet beskrivs publiken idag ofta i 

termer av läsare, tittare, lyssnare, användare, deltagare, producenter eller prosumenter” 

(Andersson, 2014, s. 7). Med prosumenter menar Andersson (2014) att många idag är 

såväl mediekonsumenter som medieproducenter, således att de både skapar 

medieinnehåll och tar del av innehåll andra har skapat.  
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2.4 Mediernas makt 

“Medierna speglar inte verkligheten de ÄR verkligheten” (Ljunggren, 2003, s. 30). 

Detta citat anspelar på den makt medierna besitter vilket illustreras ytterligare i följande 

exempel: Genom att tänka på en stad, exempelvis New York, så kommer bilder av the 

Empire State Building och frihetsgudinnan upp, om du tänker på samma stad för några 

hundra år sedan så kanske det istället leder tankarna till Ellis Island och de båtar som 

kom till Amerika med människor som ville hitta lyckan på andra sidan Atlanten. Detta 

gör det tydligt att medierna skapar den världsbild vi lever med (Petersson & Pettersson, 

2004). 

 

Hur mycket medierna påverkar människor är en fråga som nästan är omöjlig att besvara. 

Det finns oändligt mycket definitioner men vad som går att konstatera är att “olika saker 

och olika medier påverkar olika människor olika mycket” (Petersson & Pettersson, 

2004, s. 41). Jesper Strömbäck (2014) är en annan medieforskare som undersöker 

medier och dess makt i samhället. Han beskriver medierna som att de är: “...mäktiga i 

den mening att de påverkar människors känslor och tankar, samtidigt som de kan vara 

helt maktlösa i den mening att det är andra än massmedierna själva som bestämmer över 

deras innehåll” (Strömbäck, 2014, s. 83).  

 

I Sverige tillskrivs medierna, och kanske främst journalisterna, rollen som den tredje 

statsmakten vilket antyder att medierna har stort inflytande på hela samhällsapparaten. 

Den första statsmakten i Sverige är regeringen och därefter, som andra statsmakt, 

kommer riksdagen och därefter kommer medierna. Mediernas roll är att granska de två 

övriga statsmakterna. De ska på så vis granska de instanser som är folkvalda (Press, 

radio & TV). 

 

“Samhälle och medier är intimt sammanflätade med varandra”, (Weibull & Wadbring, 

2014 s. 28), skriver författarna om det faktum att medierna och samhället samexisterar. 

Medierna är väl integrerad med olika samhälliga institutioner så som politik, ekonomi, 

kultur och juridik, och de flesta av Sveriges medborgare använder sig av medier 

dagligen i form av nyheter, böcker, TV-tittande, radiolyssnande och SMS. (Ibid) 
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2.5 Vad avgör trovärdighet? 

McQuail (2010) förklarar att beroende på vad det är för publik, mottagare eller 

konsument blir informationen olika relevant. Detta kan exempelvis bero på hur 

uppseendeväckande informationen är, hur intressant informationen är och om 

informationen blir förstådd av mottagaren. Var mottagaren letar och hittar information 

påverkar i vilken grad mottagaren anser källan vara trovärdig. Vidare menar McQuail 

(2010) på att intresset och relevansen för innehållet beror på det behov mottagaren kan 

känna att senare föra vidare denna information i form av exempelvis diskussion. 

McQuail (2010) skriver också att utbildningsnivå är en faktor som spelar in i huruvida 

en person förstår det som sänds ut eller inte, att folk med högre utbildning således  

besitter bättre förmåga att tolka och analysera information.  

 

För att någonting skall ses som en trovärdig och pålitlig informationskälla menar 

McQuail (2010) att fokus skall ligga i att nyheten distribueras genom kanaler som 

innehar tillförlit även om publiken kan tänkas att vända sig till medier som innehar lite 

tillförlit. McQuail (2010) skriver att mottagarna och publiken som tar del av 

informationen värdesätter trovärdighet i upplevd ärlighet. Detta innebär att mottagaren 

anser informationen vara äkta och sanningsenlig, inte bara på grund av vilken källa det 

är utan också beroende på vad informationen säger (Ibid). 

 

Det framkommer tydligt att många undersökningar gjorda i ämnet är genomförda på 

traditionella medier så som tidningar, radio och tv och att det finns problem angående 

trovärdighet kring vad som publiceras på det “nya” mediet internet. McQuail (2010) 

förtydligar detta: 

 

“There are intrinsic difficulties for users in assessing the credibility of 

information on the internet unless it comes from established media names, but 

there is also a high general public expectation that the internet can provide 

solutions to uncertainty” (McQuail, 2010, s. 509). 

 

Ännu finns det inte tillräckligt med forskning angående mönster och hur effekter på 

internet skall kunna mätas. Det finns dock studier som påvisar att människor tenderar att 

tycka att traditionella medier har högre trovärdighet än internet även om detta inte alltid 



  
 

 13 

är fallet inom alla grupperingar. Yngre, unga vuxna, anser i större utsträckning än 

övriga grupperingar att internet är en tillförlitlig informationskälla. (McQuail, 2010) 

 

2.5.1 Dagordningsteorin 

Uttrycket dagordningsteorin, även kallat agenda-setting theory, myntades först av 

McCombs och Shawn under 1900-talets mitt och slut. Författaren introducerar 

dagordningsteorin på följande sätt, “The core idea is that the news media indicate to the 

public what the main issues of the day are and this is reflected in what the public 

perceives as the main issues” (McQuail, 2010, s. 512). Vidare menar författaren på att 

mottagarna kommer i kontakt med information som nyhetsmedierna sänder ut och att de 

på så vis blir tilldelade olika samtalsämnen, och tillsagda om vad som sägs, men inte 

vad som sägs. Kort och gott betyder detta att media och den information som media 

sänder ut sätter dagordningen för vad folk talar om vid köksbordet, på cafét eller på 

arbetsplatsen men inte nödvändigtvis vad folk skall tycka om själva fenomenet. 

Medierna säger således till publiken vad de skall tänka på, men inte hur de skall tänka 

på den information de möts av. Publiken blir på detta vis styrd i vad de skall ha åsikter 

om i diskussioner som förs i sociala sammanhang. Dagordningsteorin beskriver ett 

fenomen som sedan länge är känt inom valkampanjer, således att media ger 

medborgarna nyheter och att befolkningen sedan pratar om de nyheter de blivit erbjudna 

att ta del av. (Ibid) 
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3. Metod 

Metoden som användes för att genomföra denna studie var semistrukturerad 

samtalsintervju där elva intervjuer genomfördes. Syftet med studien var att undersöka 

hur mediestudenter som går sitt första år på Linnéuniversitet förhåller sig till källkritik. 

Dessa mediestudenter utgjorde även urvalet i denna kvalitativa undersökning. 

Anledningen till valet av metod var för att få så uttömmande svar som möjligt i frågor 

som rör intervjupersonernas sätt att se på källkritik och deras källkritiska kunskaper.  

 

3.1 Semistrukturerad samtalsintervju som metod 

Den metod som valdes i skapandet av denna studie var kvalitativ intervjuundersökning 

där elva semistrukturerade samtalsintervjuer genomfördes. Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson och Wägnerud (2007) beskriver hur samtalsintervjuer som metod tillåter 

intervjupersonernas förhållningssätt kring ett visst ämne komma fram i svaren, något 

som inte hade varit möjligt i samma utsträckning om en kvantitativ metod hade valts. 

Genom de samtalsintervjuer som genomfördes kunde bakgrunden till varför 

intervjupersonerna resonerade som de gjorde undersökas mer grundligt. Esaiasson et al. 

(2007) förklarar även hur samtalsintervjuundersökningar kan lägga en god grund för att 

kunna utveckla och följa upp frågor och svar. Metoden valdes därmed för att få en mer 

djupgående förståelse i hur mediestudenter som går sitt första år på Linnéuniversitetet 

ser på källkritik.  

 

De semistrukturerade samtalsintervjuerna som genomfördes gav oss som intervjuare 

möjligheten att mer ingående analysera svaren till frågorna. I och med den 

semistrukturerade strukturen gav detta även goda förutsättningar att ställa 

kompletterande frågor till intervjupersonerna, något som bidrog till en bättre insikt i 

deras sätt att se på källkritik. Tolkande frågor så som: “menar du då att…” ställdes för 

att få bättre klarhet i vad personen verkligen menade med sitt svar.  

 

Genom detta val av metod uppkom tillfällen för samverkan och samspel vilket i sin tur 

även det gav mer utförliga svar. Under intervjuns gång lades stor vikt vid att det skulle 

skapas ett samspel mellan intervjupersonen och den som intervjuade. Denna kvalitativa 

metod gav tillfällen för en ömsesidig interaktion, vilket i sin tur resulterade i mer 

utförliga svar. En fördel med denna metod var att om intervjupersonen inte förstod 
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frågan kunde vi direkt gå in och förklara vad som menades, något som hade varit 

omöjligt om istället en enkät hade distribuerats. För att undvika att behöva förklara 

frågorna flera gånger för våra intervjupersoner var målet att göra dem så korta och 

lättförståeliga som möjligt. Jan Trost (2010) menar att samtalsintervjuer tillåter den som 

intervjuar att förstå personen som deltar i intervjuns känslor, tankar och resonemang 

kring ämnet bättre. Det blir även lättare att få ut svar och tankar om hur 

intervjupersonen resonerar kring ämnet nu och hur de har resonerat tidigare.  

 

De frågeställningar som denna undersökning står på berörde intervjupersonens 

uppfattning kring dennes kännedom och medvetenhet kring källkritik. Esaiasson et al. 

(2007) skriver hur denna metod kan användas för att ta reda på människors egna 

uppfattning om deras omvärld: “Forskaren skall sträva efter att förstå världen som 

intervjupersonerna själva upplever den” (Esaiasson et al. 2007 s. 286). Denna förklaring 

av semistrukturerad metod ledde till att valet av metod kändes självklart för denna 

studie.  

 

3.2 Urval 

Inledningsvis när det kom till urvalet blev centralitet ett viktigt begrepp. Med centralitet 

som utgångspunkt identifierades de personer som vi ansåg skulle vara personer som 

kunde passa bra som intervjupersoner. Genom att besöka studentföreningen Meskalin, 

som en studentförening som är knuten till mediestudenterna, på Facebook kontaktades 

de personer som passade in på det vi efterfrågade: att de var studenter vid 

Linnéuniversitetet, att de läste vid en medieutbildning och att de bör börjat sitt första år 

på medieprogrammet hösten 2015. De första åtta personerna kontaktades genom privata 

meddelanden på Facebook, dessa åtta utgjorde också de första personerna i vårt urval. 

Som Esaiasson et al. (2007) benämner det som, användes sedan ett snöbollsurval, där vi 

som höll i intervjuerna kontaktade centrala personer, som hade valts ut på förhand, som 

sedan rekommenderade personer som de ansåg vara passande för studien. Genom 

snöbollseffekten resulterade detta i att ytterligare tre personer deltog i undersökningen, 

vilket innebar att totalt elva personer ingick i denna studie.  

 

För att undersökningen skulle bli så grundlig som möjlig var lägsta möjliga antal 

deltagande personer tio stycken.  Vårt mål var dock att få med en eller två personer fler 

än tio för att kunna uppnå maximal informationsmättnad samt att få en bred grund för 
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att uppnå källkritisk trovärdighet, något Esaiasson et al. (2007) förklarar är mycket 

viktigt. Författarna yrkar på att runt ett tiotal deltagare i intervjuerna ger en god grund 

för att kunna genomföra en relevant analys. 

 

När urvalet var sammanställt resulterade detta i att åtta av personerna studerade 

Journalistik och medieproduktion och att tre av dem som deltog i studien studerade på 

Medieentreprenörsprogrammet.  

 

Namn Utbildning 

1. Anna Journalistik och medieproduktion 

2. Beata Journalistik och medieproduktion 

3. Carl Journalistik och medieproduktion 

4. Donna Journalistik och medieproduktion 

5. Eva Journalistik och medieproduktion 

6. Fredrik Journalistik och medieproduktion 

7. Gustav Journalistik och medieproduktion 

8. Henrik Journalistik och medieproduktion 

9. Ines Medieentreprenörprogrammet 

10. Julia Medieentreprenörprogrammet 

11. Kim Medieentreprenörprogrammet 

 

Tabell 1. Förtydligande av intervjupersonerna. Namnen är fiktiva. 
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3.3 Intervjuns uppbyggnad 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide. Esaiasson et al. (2007) förklarar att 

innehållet i intervjuguiden bygger på frågeställningarna i undersökningen och att 

formen i intervjuguiden skall göra att samspelet i samtalsintervjuerna blir bra. Målet 

med intervjuerna var att få intervjupersonerna att känna sig motiverade och intresserade 

av att svara på frågorna. Vår intervjuguide bestod av olika teman som var uppbyggda 

efter frågeställningarna i denna studie. De teman som återfanns i intervjuguiden var fyra 

stycken med kompletterande frågor under varje tema, se bilaga A. Trost (2010) betonar 

vikten av att inte ha fastställda nummer på frågorna för att få ett så naturligt flyt i 

intervjun som möjligt, vilket även tillämpades i denna undersökning. När intervjuguiden 

var klar blev de fyra temana: 1. Kännedom om källkritik 2. Medvetenhet om källkritik 

3. Vad som gör information trovärdig och slutligen 4. Källkritik på internet. Under de 

fyra huvudtemana som fastställdes skrevs frågor under varje tema i punktform för att 

mer djupgående kunna undersöka de resonemang som kom fram under intervjun. 

Genom den semistrukturerade strukturen kunde frågorna skrivas i punktform alterneras 

beroende på intervjupersonernas svar och resonemang.  

 

I och med att denna studie byggde på en semistrukturerad samtalsintervju ändrades 

formulering och ordningen på frågorna från intervju till intervju. Beroende på hur 

uttömmande svaren var, eller hur personen i fråga formulerade svaren, anpassades 

uppföljningsfrågorna. I vissa intervjuer täckte intervjupersonerna de svar som 

eftersöktes i frågor som inte hade ställs, vilket gjorde att vissa frågor formulerades om, 

eller att mer deskriptiva frågor eller en uppföljningsfråga lades till. Detta kunde 

uttryckas genom att uppmana intervjupersonen att beskriva en situation då de tillämpade 

källkritik, ge exempel på vad för källor de ansåg vara trovärdiga eller helt enkelt 

upprepa en situation de hade förklarat tidigare i intervjun för att fastställa vad de 

menade med svaret. 

 

3.3.1 Intervjugenomförande 

Innan första intervjun hölls genomfördes en testintervju. Målet med denna testintervju 

var att fastställa den ungefärliga tid en intervju tog samt att testa frågorna som var 

utformade i intervjuguiden. Efter testet modifierades några punkter och vi ändrade om 

vissa frågor för att få ett bättre flyt i intervjun. Vissa frågor visade sig överflödiga, då de 
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uppfattades för upprepande. En ungefärlig tid fastställdes på 40 minuter, vilket stämde 

väl överens med resterande intervjuer. En annan viktig aspekt med testintervjun var att 

testpersonen fick utvärdera dennes känsla under och efter samtalsintervjun.  

 

Den plats som väljs för en intervju bör vara en så neutral miljö som möjlig skriver Trost 

(2010). Med detta i åtanke bestämdes det att intervjuerna skulle hållas i ett enskilt 

grupprum på universitetsbiblioteket i Kalmar. Något vi som intervjuare tänkte på var att 

vi var två och intervjupersonen var en. Övervägandet om vi endast skulle vara en 

närvarande under intervjun tänktes noga igenom innan första intervjun. Trost (2010) 

förklarar att det kan vara en fördel att vara två intervjuare, särskilt om de två är 

samspelta. Trost (2010) skriver även att två intervjuare kan leda till bättre förståelse, än 

om endast en skulle hålla i intervjun själv. Valet att vara två blev således det slutgiltiga 

beslutet, men för att inte skapa någon två mot en känsla placerade vi oss medvetet längst 

ner på ändan av bordet så alla satt på varsin sida, så de två som intervjuade inte satt på 

en sida mot intervjupersonen som satt på den andra sidan. Detta skapade en 

triangelsammansättning och medförde till en mer avslappnad miljö under intervjuernas 

gång.  

 

Vid intervjutillfällena alternerades ansvaret för intervjuerna, där en av oss var 

huvudintervjuare, och den andra intog en mer observerande roll. Detta fungerade 

mycket bra och blev ett koncept som tillämpades för samtliga intervjuer i denna 

undersökning. Innan intervjuerna startade förklarades det mer ingående vad studien 

innebar och hur intervjun skulle gå till. Vi informerade innan att de skulle vara helt 

anonyma i studien och att ett fiktivt namn skulle tilldelas. De blev även informerade om 

att intervjun skulle spelas in, vilket samtliga gav samtycke till. Tidsramen för 

intervjuerna blev i slutändan mellan 35-47 minuter.   

 

Nyckeln var att bli så samspelta som möjligt. Genom att ha intervjuguiden med frågor 

som inte var fastställda med nummer kunde vi alternera frågorna så som det kändes bäst 

under mötet. I och med att metoden semistrukturerade intervjuer valdes gav de oss 

möjlighet att ställa frågor mer ingående, samt lägga till frågor som kändes bra för 

tillfället. Detta resulterade i att ingen intervju var den andra lik, och vi kunde anpassa 

frågorna efter personen som intervjuades för att skapa en så avslappnad miljö som 

möjligt. 
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3.4 Bearbetning av material 

Efter att de elva intervjuerna var genomförda påbörjades bearbetning av det insamlade 

materialet. Det allra första som gjordes efter att intervjuerna var genomförda var att 

transkribera det som hade spelats in. För att detta skulle göras så smidigt som möjligt 

delades intervjuerna upp, den intervju som den ena av oss hade agerat som 

huvudintervjuare för fick den andra transkribera och sen tvärtom. När 

transkriberingarna var sammanställda skrevs materialet ut i pappersform med frågorna 

tydligt markerade för att lättare kunna urskilja vad som var frågor och vad som var svar. 

Varje intervjuperson blev tilldelad ett fiktivt namn för att bibehålla anonymiteten. 

Tabell 1. på sida 16, visar de personer som deltog. 

 

För att kunna bearbeta materialet användes en tematisk analys. Vid bearbetning av 

resultatet skriver Lantz (2013) att en datareduktion bör göras av materialet som senare 

skall användas till analysen. Lantz (2013) menar att datareduktion bör göras 

systematiskt, vilket även gjordes i denna studie. Vi gjorde detta genom att göra en mall, 

där alla frågor som hade ställts under samtliga elva intervjuer skrevs ner för att få fram 

och kunna urskilja ett mönster. Hur vi skulle avgöra vad som ansågs vara överflödigt 

var något som noga diskuterade innan information togs bort. Exempel på detta var 

frågor som var med under alla intervjuer, men som i efterhand kändes överflödiga, samt 

inte gav så uttömmande svar. 

 

Nästa steg i bearbetningen var att abstrahera informationen, för att koda materialet, och 

samtidigt finna relevant information (Lantz, 2013). För att göra processen ännu enklare 

använde vi ett färgsystem, där varje tema blev tilldelad en färg. Detta gjordes för hand 

på de utskrivna pappersarken på vilket frågor och svar hade kategoriserats bättre. 

Genom detta system kunde irrelevant information sållas ut. Då vi hade denna mall med 

alla frågor blev det enklare att sedan sortera ut det som vi kände var relevant 

information för att besvara frågeställningarna. Utifrån intervjuguiden kategoriserade vi 

frågorna. Genom detta påbörjades analysen av intervjusvaren. Under intervjuerna lades 

vissa frågor till, som ställdes individuellt beroende på personens svar. Dessa frågor och 

svar inkorporerades under de teman som frågan passade in på. De frågor som tillkom 

utanför intervjuguiden gav oss en djupare inblick i intervjupersonens tankegångar. 
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3.5 Etiska aspekter 

“Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.” 

(Trost, 2010, s.123). Med detta menar författaren på att etik är en viktig del i all 

forskning som görs. Vetenskapsrådet (2002) informerar om vikten av etik och skriver 

om att det finns fyra krav angående forskningsetik. Dessa refererar Vetenskapsrådet 

(2002) till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Fyra krav vilka samtliga applicerades i denna studie. 

Intervjupersonerna blev informerade innan intervjun om vad syftet med undersökningen 

var och varför just de var utvalda. De blev även informerade om att de närsomhelst fick 

dra sig ur undersökningen om de inte kände sig bekväma, eller hade andra personliga 

anledningar till det. Trost (2010) betonar att alla etiska aspekter bör tänkas igenom 

mycket grundligt i en forskningsstudie, vilket togs i beaktande i denna undersökning.  

 

Vid det fysiska mötet, innan intervjun spelades in, tydliggjordes det även att vi som 

intervjuare hade tystnadsplikt och att ingenting som sades under intervjun kommer 

användas utan intervjupersonernas samtycke. Trost (2010) menar att detta är en viktig 

del av intervjun och att det är viktigt att förklara att personen i fråga får avbryta 

intervjun när som helst. Ämnet källkritik, som denna studie handlade om, ansågs inte 

vara något känsligt ämne i sig, men självklart var vi som höll i intervjun medvetna om 

att alla människor är olika, och kan ha personliga associationer som vi inte är medvetna 

om.  

 

3.6 Metodproblem 

Trost (2010) förklarar att det är viktigt att den som intervjuar inte visar egna åsikter eller 

värderingar under intervjun. Esaiasson et al. (2007) förstärker detta genom att uppmana 

intervjuaren att ge upp alla fördomar om ämnet och därmed utslita spekulationer om hur 

svaren borde eller inte borde vara. Att göra detta var således en självklarhet för oss som 

intervjuare innan intervjuerna genomfördes men det visade sig svårare än väntat. Under 

hela processens gång fick vi påminna oss om att inte antyda en viss åsikt eller lägga in 

ledande frågor efter våra egna värderingar.  

 

Trost (2010) skriver också att det är är viktigt att de som intervjuar skiljer på intervju 

och samtal, något som vi hade i åtanke under intervjuernas gång. Trost (2010) förklarar 
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det ytterligare genom att säga att den som intervjuas skall ha en känsla om att det pågår 

ett samtal men den som intervjuar måste ha en tydlig struktur då intervjun ändå skall 

vara en intervju och inte ett samtal. Det fanns en viss rädsla hos oss att 

intervjupersonerna skulle svara så som de trodde att vi ville att de skulle svara och för 

att undvika detta i så stor mån det gick förklarade vi följaktligen i början av varje 

intervju att det inte finns några rätt eller fel svar och att vi inte lägger någon personlig 

vikt vid de svar som gavs. Vi är således medvetna om att de personer vi intervjuade 

kanske “skärpte” till sig under intervjun men vi försökte att undvika detta genom att 

vara pålästa om intervjueffekter. Esaiasson et al. (2007) skriver om intervjueffekter och 

tar upp att faktorer som kön, etnicitet, utseende och befattning kan ha effekt på 

intervjun. Att bägge som höll i dessa intervjuer är kvinnor, har samma befattning, läser 

vid samma universitet och på samma program, är lika gamla och har samma 

förkunskaper menar vi på är positivt för denna typ av undersökning.  

 

Förutom att vi problematiserade kring det faktum att vi som intervjuare kan påverka de 

svar som våra intervjupersoner bidrog med problematiserade vi även kring att vi som 

genomförde dessa intervjuer var ovana intervjuare. Vi märkte under intervjuernas gång 

hur oerfarna intervjuare vi var. Det blev bättre ju fler intervjuer som genomfördes men 

det är ändå viktigt att poängtera att detta kan ha haft en påverkan på det resultat vi 

kommer att presentera senare i denna studie. Att inte ställa ledande frågor eller fastna i 

något som mer liknade en konversation än en intervju var också någonting vi som 

intervjuare hade problem med även om vi innan intervjuernas genomförande hade läst 

på vad det innebär att hålla i en intervju. 

 

3.6.1 Intervjuguiden 

I efterhand upptäckte vi att intervjuguidens utförande går att kritisera. Innan frågorna 

författades läste vi in oss på vad det innebär att författa en kvalitativ studie något vi 

gjorde med hjälp av Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och 

marknad (Esaiasson et al. 2007) och Kvalitativa intervjustudier (Trost, 2010). Även om 

detta gjordes kan vi i efterhand se att vissa av de frågor som är författade i 

intervjuguiden är ledande frågor som kan ha påverkat svaren och i förlängningen 

således resultatet i sig. Vi vill alltså att den som tar del av denna studie har detta i åtanke 

när man läser såväl resultat och analys som diskussion.  Att detta kunnat ske är för att vi 
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är ovana vid den här typen av intervjuer och även om vi läst in oss på vad denna typ av 

kvalitativ metod innebär så har vi mycket kvar att lära.  
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4. Resultat och analys 

Resultat och analys bygger på det material som samlats in genom elva 

semistrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuerna är genomförda i syfte att undersöka 

vilken kunskap mediestudenter som går sitt första år på Linnéuniversitetet besitter om 

källkritik. Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka resonemang och 

medvetenhet kring källkritik. Den information som intervjupersonerna har bidragit med 

har kopplats samman med teorier och tidigare forskning angående källkritik för att 

kunna urskilja ett resultat. De elva olika mötena var unika i sig, och genom att se deras 

individuella respons till frågorna har resultatet och analysen skapats. I processen att 

tolka och bearbeta material för att framställa ett resultat påbörjades även analysen vilket 

gör att dessa två går ihop i detta avsnitt.   

 

De medieprogram som de elva personerna tillhör är Journalistik och medieproduktion, 

vilket kommer benämnas som JM nedan, och Medieentreprenörprogrammet, vilket 

kommer benämnas som ME. 

 

4.1 Kännedom 

Alexanderson (2012) betonar vikten av att ha kännedom kring källkritik för att kunna 

hantera den information som sänds ut. Livingstone (2004) påvisar även vikten av att 

kunna analysera och värdera den information som mottagarna nås av, något som  spelar 

en väsentlig roll för att kunna förstå innehållet i informationen. Resonemanget kring 

källkritik bland de elva intervjupersonerna framkom när de själva fick förklara vad de 

kan om källkritik. Redan i det här tidiga stadiet av intervjuerna kunde skillnader mellan 

de två programmen urskiljas. Det framkom under studiens gång att de som studerar sitt 

första år på JM precis haft en tämligen djupgående kurs i källkritik, medan de som går 

ME inte har haft det.  

 

Carl, en student som går JM resonerade fram svaret om vad han kan om källkritik: “Att 

granska det man ser, hör, läser, att det man går in liksom… att försöka se vart det 

kommer ifrån. Att se kritisk på allt det så att man har tillräckligt med kraft att se”. Eva, 

en student som går i samma klass som Carl förklarar, “Vad det låter som egentligen, att 

vara kritisk mot sina källor och därmed kanske inte riktigt köpa allt från första sekund 

när man hör det”. Leth & Thurén (2000) tar upp vikten av att gå till informationens 
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ursprung och att, om det inte går att gå tillbaka till ursprunget av informationen, så skall 

man i alla fall validera sina källor så att de blir trovärdiga. Om tre personer återberättat 

liknande historier och information så tenderar detta att vara sannolikt även om det inte 

kommer från primärkällan. Fredrik, JM däremot tänker direkt på internet när han hör 

ordet källkritik och förklarar detta med att säga, “När man väl tar del av information på 

nätet, skall man vara källkritik, för vem som helst kan ju skriva vad den vill”.  

 

När Beata, JM, svarar på frågan vad källkritik innebär för henne tänkte hon tillbaka till 

vad hon hade lärt sig. Hon började med att försöka komma ihåg de fyra kriterierna som 

Thurén (2013) skriver om i boken Källkritik och förklarade: ”Att källan skall vara äkta, 

tänka på bakgrund gällande personen som uttalar sig om det, och sen tendensen”. Enligt 

Beata innebär källkritik att man ständigt skall föra en källkritisk diskussion och ställa 

sig frågan; “Vad är det som gör den trovärdig?” Beata fortsätter med att säga att det är 

“viktigt att man ser till att det man läser är äkta, att det stämmer och är relevant för den 

tiden som vi verkar i och att den är föränderlig och att sanning inte är statiskt”. Att 

sanning förändras är något som även Thurén (2013) skriver om då författaren förklarar 

begreppet sanning som så långt som det i nuläget går att bevisa, med andra ord, det som 

är sant idag kanske nödvändigtvis inte är det imorgon. Detta är något som återkommer 

flera gånger under studien, att man skall försöka hamna så nära sanning och objektivitet 

som det går, det blir på så vis med en gång tydligt att många av intervjupersonerna 

studerar för att bli journalister. Beata fortsätter: “Om en artikel är från 2004 exempel så 

är de inte säkert att denna artikel är sann idag då vad som är sant hela tiden förändras”. 

Detta påstående får även medhåll från Gustav, JM, som menar att kurslitteratur han läst 

i denna utbildning ofta har en del år på nacken och att den är utdaterad: 

 

“Inte så att den kanske är falsk eller har något egenintresse utan den är sjukt 

utdaterad ofta och det är något som jag tar ganska liksom, det tar jag väl 

seriösare än att den liksom är sann. Men ja, det var sant för kanske 14 år sedan 

liksom” (Gustav, JM) 

 

Att intervjupersonerna påvisade den kunskap de hade om källkritik kan förklaras med 

att de har läst om det tidigare, exempelvis på gymnasiet. Några av intervjupersonerna 

berättade att de börjat med källkritik och arbete kring att granska källor och information 

kritiskt redan vid en låg ålder, andra vittnar om att detta är något de först fått bekanta sig 
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med på universitetsnivå på Linnéuniversitetet. Henrik, JM, förklarar i vilken grad 

källkritik har varit närvarande i hans skolgång innan universitet, ”Gymnasiet 

jättemycket, både inom historia och svenska kurser. Och grundskola inte riktigt lika 

mycket”. Henrik och Anna i JM hade fått mer konkreta förklaringar och övningar för att 

kunna avgöra om en källa var trovärdig eller inte under deras gymnasietid. De båda 

förklarade att de fick gå in och granska vad olika källor sa bland annat andra 

världskriget. Anna, JM, berättar, “På gymnasiet granskade vi någon hemsida om andra 

världskriget, om Auschwitz aldrig hade hänt, och då försöka hitta vad man kan se”. 

Även om alla elva intervjupersonerna inte angivit att de läst om källkritik i de tidiga 

skolåren så berättar de flesta av dem att de blivit uppmanade att ha källkritik i åtanke 

och att Wikipedia inte är den mest trovärdiga källan. 

 

“Som Wikipedia till exempel, man fick alltid höra att det som står på Wikipedia 

inte är sant så när man skulle använda sig av fakta så kanske man om man själv 

hade gått in på Wikipedia var man tvungen att se till att det även stod på andra 

sidor så att det stämde överens med annat” (Beata, JM) 

 

När det kommer till källkritik under studierna som mediestudenter på Linnéuniversitetet 

menar de flesta på att detta är väldigt närvarande men att det kan bli mer. Likt det 

Alexanderson (2012) skriver anser många att det kan vara svårt att vara källkritisk idag 

om man inte lärt sig grunderna för det och många riktar kritik åt att man ibland kan bli 

tillsagd att vara källkritisk, men inte hur man skall vara det. Henrik förklarar: 

 

“Om man har gymnasiebehörighet för att komma hit, så tänker de att vi kan 

något om det. Sen har det inte vart viktigt i alla kurser som i bild, form och 

webb, där behöver vi ju inte vara det som i lika mycket som i en journalistikkurs. 

Sen kommer det till mer rättjournalistik då är det ju viktigare. Då tog lärarna 

det från grunden, sen gick hon in på mer vetenskapliga”. (Henrik, JM) 

 

Intervjupersonerna påtalar att den kännedom de har av källkritik även kan ha att göra 

med ett intresse för ämnet. McQuail (2010)  menar att intresset och relevansen för 

innehållet beror på det behov mottagaren kan känna för att senare föra vidare denna 

information i form av exempelvis en diskussion. Beata, JM, gjorde det klart i sin 

intervju att hennes kännedom grundar sig i ett intresse för just källkritik: 
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“Historia har alltid varit mitt favoritämne i gymnasiet och högstadiet och vi 

hade väldigt mycket källkritik på gymnasiet. Så, det började nog då i ettan på 

gymnasiet som man började bli mer uppmärksam på det”. (Beata, JM) 

 

Beata tillägger: 

 

“Jag visste redan lite om det men alltså det var inte skolrelaterat utan det var 

väl för att jag var lite intresserad av det och kanske hade det tänket” (Beata, 

JM). 

 

Henrik, JM, resonerar runt frågan om källkritik är lika viktigt för alla utbildningar 

genom att säga: 

 

“Ja det tror jag faktiskt. Både från journalistisk forskning och vanligt 

journalistiskt arbete. Jag tänker att en annan utbildning kanske, sjukvård, 

sjöfart, har en annan inriktning, än forskning intrikat, kanske man är mer 

källkritisk inriktad. Så lite mer skulle jag tro” (Henrik, JM) 

 

Vidare förklarar Anna, JM, att efter ett år som mediestudent på Linnéuniversitetet har 

genererat i ett mycket mer granskande tänk, särskilt mot det som tidningar skriver idag. 

Anna, JM, berättar även att hennes utbildning har gett henne ett annat perspektiv på 

saker och ting.  

 

Ines, en av de studenter som går ME, berättar om skillnaden mellan henne nu när hon 

har gått ett år på Linnéuniversitetet som mediestudent och de som inte har gjort detta 

när det kommer till kännedom om källkritik. Ines berättar att hon ser en tydlig skillnad 

och menar att det är många som hon känner som inte greppar det här med källkritik, och 

nu när hon väl har börjat studera känner hon sig nästan som en professor som hon själv 

uttrycker det när hon skall rätta dessa personer. Ines förklarar:  
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“Det nästan att de inte vill tro på mig. Så kommer dom på, jag just det hon 

pluggar nu, därför kan hon. Dom bara, va håller du på med? Tror du att du är 

viktigt?” (Ines, ME) 

 

4.2 Medvetenhet 

När det kommer till medvetenhet kring källkritik kunde ett tydligt mönster urskiljas 

bland de mediestudenter som deltog i denna studie. Ingen av intervjupersonerna såg sig 

om en person som inte var medveten gällande källkritik och samtliga hade ganska höga 

tankar om vad de själva anser sig kunna om källkritik. Det uttrycktes dock en oro om att 

de inte trodde personer utanför medieprogrammen på Linnéuniversitet inte är lika 

medvetna och kunniga kring källkritik. De flesta menar att de sitter på stor kunskap om 

källkritik men att förmågan att granska källor kritiskt har växt sig större under det år de 

nu studerat vid Linnéuniversitetet. 

 

Medvetenhet gällande källkritik bland intervjupersonerna visar att det ter sig olika då 

vissa påvisar en medvetenhet att de kan vara mindre källkritiska i vissa situationer än 

andra. Anna, JM, säger sig vara källkritisk ibland och förtydligar detta påstående med 

att förklara att om något är rimligt och låter bra så tenderar hon att hålla med och tro på 

det. Anna förklarar: 

 

“För ibland kommer det upp saker som man tycker låter rimligt och som man 

verkligen vill tro på, så då blir man inte så källkritisk för att det låter så bra. Att 

man stödjer det för att det låter så bra, det här stödjer jag. Och sen tror jag de 

flesta är som mig, om det är något som verkar rimligt så då kanske man stödjer 

sin egen åsikt om vissa saker så kanske man vill att det stämmer och inte ser 

med det källkritiska ögat.” (Anna, JM) 

 

Staigers (2005) skriver att mottagaren finner mening i information genom deras 

emotionella, sociala och politiska ställning. Åsa Larsson som jobbar på Metro med 

projektet Viralgranskaren har i en telefonintervju tagit upp det faktum att många delar 

artiklar som passar in i vad de redan tror på och att det är en av anledningarna till att 

information som är direkt felaktig kan få stor spridning på nätet. (Personlig 

kommunikation, 21 april 2016) 

 



  
 

 28 

När det kommer till medvetenhet kring källkritik påvisar studenterna ett närvarande 

tänk kring ämnet och särskilt när det kommer till deras studier. Vissa uttryckte det som 

att utbildningen som de precis påbörjat på Linnéuniversitetet bidragit till ett mer 

närvarande tänk om källkritik och den information de nås av. McQuail (2010) yrkar på 

att utbildningsnivå är en faktor som spelar in i hur en person tenderar att förstå det som 

sänds ut eller inte. Fredrik förklarar: “Det känns som man blivit mer medveten om det 

nu när man börjat plugga här, innan tänkte jag inte så mycket på det. Innan man läste 

något så tänkte man ‘jaha, okej’”. Även Henrik, JM, säger att han är mer medveten och 

tillägger att han var medveten innan också men efter att ha studerat Journalistik och 

medieproduktion under ett års tid har tänket blivit mer djupgående. Gustav, JM, 

tillägger: 

 

“Ja men absolut, det har absolut så att det har blivit bättre på universitetsnivå.. 

Sen vet jag inte om det har att göra med att jag läser journalistik och 

medieproduktion, det är väl kanske en stor faktor till att man lär sig mycket om 

det” (Gustav, JM) 

 

Andra uttryckte att just utbildningen som de påbörjat har bidragit till ett mer närvarande 

tänk utanför studierna gällande källkritik.. Fredrik, JM, förklarar: “Det känns som man 

blivit mer medveten om det nu när man har börjat plugga här, innan tänkte jag inte så 

mycket på det. Innan man läste något så tänkte man ´jaha, okej”. Även Henrik, JM, 

förklarar att han känner sig mer medveten om källkritik. Henrik lägger snabbt till att han 

var medveten innan, men nu efter att ha studerat Journalistik och medieproduktion 

under ett års tid har hans tänkt blivit mer djupgående. 

 

Ines, ME, däremot presenterar en annan synvinkel på källkritik, då hon berättar att när 

hon tänker källkritik tänker hon på den vardagliga diskussion som bland annat 

förekommer runt matbordet hemma. Här menar hon på att det intressanta är att skapa en 

diskussion, att presentera olika synvinklar på ett ämne, och inte bara se det från ett 

perspektiv. Studenterna uttrycker även en oro för konsekvensen av att personer inte är 

källkritiska. Ines, ME, förklarar vad hon tror konsekvensen blir om man inte är 

källkritisk: 

 



  
 

 29 

“Att man riskerar att bli inskränkt, man riskerar att bli kanske, trångsynt, sen är 

det väldigt hårda ord jag använder, men samtidigt är det så. Det är det jag 

utgår ifrån det man blir, man blir lite stängd, omsluten av ovetande. Alltså 

okunskap är de som vi dividerar människan med tycker jag. Eller så uppfattar 

jag.” (Ines, ME) 

  

Alexandersson (2012) och Thurén (2013) skriver att källkritik är viktigt att för att inte 

bidra till en felaktig bild av verkligheten, vilket mediestudenterna berör i intervjuerna. 

På frågan vad konsekvensen kan bli om folk inte är källkritiska svarade Kim, ME, “Det 

blir väl att det kommer felaktig information och att folk tror på saker som inte är sanna, 

det kan bli farligt till slut i fall det rör känslig information”. Julia, en annan student som 

studerar ME säger också att hon tror att vi blir mer obildade eller bildade på fel sätt: 

“Man tror att någonting är en sanning, att någonting är verklighet fast det kanske inte är 

det”. Julia tillägger att detta nödvändigtvis inte sker medvetet utan att många gör detta 

omedvetet, när man exempelvis sitter på Facebook och delar någonting utan att man 

egentligen tagit reda på var den informationen kommer ifrån. Åsa Larsson, journalist på 

Metro, förklarar att bristen på källkritik kan påverka folks världsuppfattning, då bara en 

sida av saken presenteras (Personlig kommunikation, 21 april 2016).  

 

4.2.1 Medvetenhet kring mediernas påverkan 

I Sverige idag benämns medierna, och kanske främst journalisterna, som den tredje 

statsmakten, vilket indikerar att medier har makt. Detta är något som våra 

intervjupersoner har reflekterat och resonerat kring i samtalsintervjuerna. Många av 

intervjupersonerna kommer in på det faktum att de studerar på medieprogram på 

universitetsnivå och att detta kan spela in i hur mycket de lär sig om källkritik. Många 

av våra intervjupersoner anser att det är extra viktigt för dem som mediestudenter att 

vara källkritiska, en inställning som stämmer in på såväl de som studerar journalistik 

och medieproduktion som medieentreprenörsprogrammet. Donna, JM förtydligar detta 

genom att säga: “...vi jobbar ju med sådant som folk skall vara källkritiska mot”. Eva, 

JM, svarar på frågan om det är viktigare för dem som mediestudenter att lära sig om 

källkritik: 
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“Alltså ja. Ja. jo men det tycker jag. Men jag tycker, egentligen tycker jag inte 

att det skall vara så men jag tror, det känns som att vi måste ta det ännu mer 

seriöst på något sätt. Men egentligen bör alla ta källkritik seriöst. Men jag tror 

ändå att det. Alltså, i våran yrkesroll så kommer ju det påverka kanske snäppet 

mer om vi inte är källkritiska men jag tycker att alla, oavsett vad man studerar 

och oavsett vad man gör, så är källkritik jätteviktigt” (Eva, JM) 

 

Julia som studerar ME och därmed inte kommer utbilda sig till journalist, lyfter det 

faktum att många av dem som studerar på ett medieprogram idag kommer att producera 

information som andra behöver ställa sig källkritiska mot i framtiden och att hon är 

medveten om att det kan betyda en framtida maktposition som det är viktigt att lära sig 

förhålla sig till.  

 

Även Kim som går ME, är medveten om den position som medierna har i samhället. I 

och med detta har Kim också tagit beslutet att inte dela och posta saker och ting på 

sociala mediet Facebook. På frågan om att inte dela saker på Facebook är ett aktivt val 

på grund av detta svarade hon kort och gott: “Ja.. det är ett kort svar, men så är det”. 

 

4.3 Trovärdighet 

Denna undersökning ämnar även att ta reda på hur mediestudenterna som går sitt första 

år på Linnéuniversitetet resonerar kring vad som gör en källa trovärdig. Vad som 

uppfattas som en trovärdig källa varierade mellan studenterna. Ett genomgående svar 

huruvida vad som gör en källa trovärdig eller inte var, att om en etablerad nyhetskälla 

stod bakom så som SVT, hade de större tendens att anse källan trovärdig. Detta var 

något som Anna, JM förklarade, “Om det är en större nyhet att det kommer ifrån, ja 

men någon som SVT eller något sånt, en etablerad trovärdig källa”. Att detta svar var 

självklart för många av de som deltog kan ha sin grund i hur personer ser på medierna i 

dagens samhälle. Weibull och Wadbring (2014) skriver om att medierna är 

sammanlänkade med samhället på alla institutionella nivåer. Carl, JM delar med sig om 

hans tankar: 
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“När det kommer till vissa tidningar så vet man vilka man kan lita på, och vilka 

som snackar skit och så vidare. Så det är, ja, jag försöker läsa. Vissa som man 

inte tror lika mycket på, eller inte känner samma förtroende för, som för andra. 

De talar förmodligen sanning, men annars så känner man inte samma 

förtroende på det dom säger”. (Carl, JM) 

 

Anna, JM, förklarar: “ Ja men det är ju så, är det någon utger  sig att vara trovärdig, så 

tror man ju på det, tills man lär sig verktygen att inte göra det.” McQuail (2010) 

förklarar att om en källa verkar tillförlitlig, också rent estetiskt, så ökar förtroendet för 

den. Även Donna, JM, menar att ju mer välkänd källan är ju mer trovärdig blir den för 

henne, “Man blir lite tveksam om man inte känner igen avsändaren, sen beror det på 

vilket plattform jag får informationen ifrån”. 

 

De mediestudenter som utgjort grunden till denna studie uttrycker en medvetenhet 

gällande källkritik och beskriver hur de tillämpar det både på universitetet och utanför 

universitetet. De förklarar att källkritik är något de tillämpar när de skall undersöka hur 

trovärdigt något är och förklarar även att det räcker att hitta två av varandra oberoende 

källor för att bekräfta att det som står är sannolikt. Henrik förklarade för oss hur han går 

till väga för att undersöka trovärdigheten i en källa: 

 

“Jag ser vem som är ägare, vem som ligger bakom, om det finns 

kontaktuppgifter, sen kolla upp domänen, vem som äger den. Sen om det mest 

är nya sidor, sen kanske jag kollar om de har länkade Facebooksidor för att 

se m någon har skrivit om det. Om någon kritiserar dem, om många brukar 

vända sig till dem.” (Henrik, JM) 

 

David Buckingham (2007) antyder att en del av media literacy har att göra med att 

förstå informationen, vilket förtydligas att kunna förstå produktionsprocessen och 

kunna förstå vem som står bakom källan i form av ägandeskap, och den 

institutionella kontrollen som ligger bakom.   

 

McQuail (2010) skriver att om en källa verkar tillförlitlig, också rent estetiskt, så 

ökar förtroendet för den. Henrik betonar även vikten av att fin grafik spelar en stor 

roll för om han skall anse källan trovärdig. Anna, JM, resonerar om trovärdigheten 
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om en källa ser grafiskt välgjord ut: “ Ja men det är ju så, är det någon utger  sig att 

vara trovärdig, så tror man ju på det, tills man lär sig verktygen att inte göra det.”  

 

Beroende på vad det är för publik blir relevansen i informationen olika då individen i 

sig har olika intressen (McQuail, 2010). Detta kunde urskiljas i denna studie, då 

beroende på de intressen personerna hade, hade de olika kriterier för vad de ansåg 

trovärdigt. Carl, JM, förklarar att hans intresse för källkritik kommer från intresset för 

fotboll. När vi ställde frågan hur avsändaren spelar roll gällande trovärdighet svara han 

att när det kommer till just fotboll anser han att privatpersoner är mer trovärdiga än 

journalisterna:  

 

“Vissa personer i Liverpool som jag vet, privatpersoner, som inte ens 

jobbar med journalistik som har insyn i klubben, som levererar nyheter 

där dem har bra track-record. Då vet jag att jag kan liksom lita på dem”. 

(Carl, JM) 

 

Kim, ME tillägger sedan när hon får frågan vad som gör att hon tycker en källa är 

trovärdig, “Att om den är välkänd, då skulle jag tro på den mer om jag känner igen den 

som förut, och att om vi pratar journalister, att de är deras yrke och inte deras hobby”. 

Att alla som går ut med samhällsnyttig information idag inte alltid är utbildade 

journalister är något som Andersson (2014) skriver om. Publiken ändras ständigt tack 

vare digitalisering, då de förr var passiva mottagare genom en envägskommunikation 

och idag är har de blivit en mer aktiv part.  

 

Ines, ME, lägger också vikt på att kolla om en källa är trovärdig, särskilt i sin 

utbildning: 

 

“Men annars när det kommer till studier går jag mycket efter böcker, men också 

vad mina lärare säger, och diskussioner. Också genom integration med andra 

människor, att folk får interagera, och tycka och tänka. Bolla fram och 

tillbaka.” (Ines, ME) 
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4.4 Källkritik på internet 

Att sociala medier är en del av vardagen är svårt att undgå, men hur har detta påverkat 

mediestudenterna på Linnéuniversitets syn på källkritik på just sociala medier? Att 

teknologins framgång genom internet har haft en påverkan på informationssamhället är 

något som danah boyd (2010) förklarar i sin studie Streams of Content, Limited 

Attention: The Flow of Information through Social Media. boyd (2010) förklarar att 

distributionen är tillgänglig för alla idag genom digitaliseringen, och betonar därmed 

vikten att samhället måste hänga med i detta. Även Livingstone (2004) tar upp internets 

närvaro där författaren förklarar att media literacy har ändrats som begrepp tack vare 

teknologins framfart, och tagit ny form som dator literacy eller internet literacy.  

 

För att undersöka resonemangen kring källkritik på sociala medier ställdes frågan om de 

ansåg att det var lättare eller svårare att vara källkritisk idag tack vare internets närvaro 

och genom sociala medier. Journaliststudenterna Fredrik och Anna förklarar att de 

tycker att det kan vara svårare att vara källkritisk då det finns så mycket information 

som vem som helst kan publicera, men å andra sidan lättare för att då det är lättare att 

kolla upp om källan är trovärdig eller inte. Att just informationen de nås av via sociala 

medier som Facebook uttrycker de en oro om. Denna fråga bringade fram olika 

resonemang och var något av en vattendelare under studiens genomförande: 

 

“Ja, det är nog svårare. Just att det är så efter internet kan vem som helst gå in 

och skiva anonymt. Det är lättare att få tag på information de är de, det kan ju 

komma från varsomhelst. Så skulle jag nog säga att det är svårare.” (Anna, JM) 

 

Fredrik förklarar dock att det är både lättare och svårare att vara källkritisk idag: 

 

“Alltså lite både och egentligen. Det finns så sjukt mycket info, vem som helst 

kan gå ut och skriva vad som helst. Sen är det lätt att se på en del, alltså om man 

kollar någon hemsida kan man se direkt att det är någon som man inte bör lita 

på”. (Fredrik, JM) 

 

Carl, JM uttrycker att internets framväxt har gjort det enklare att vara källkritisk, med 

undantag för det som publiceras på just Facebook: 



  
 

 34 

 

“Det är lättare att hitta rätt information, men jag tror folk har svårare att 

använda sig av källkritik av den information som ges. Exempel sociala 

medier, så att folk har svårare att faktiskt kolla upp vad som händer. Dem har 

svårt när folk berätta om, folk som länkar en länk till en skämtsida, och tar 

till sig de liksom. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre med källkritik tack 

vare internet, det tror jag faktiskt. För att det är enklare för folk att kolla, jag 

skulle säga att mediepersoner faktiskt kollar upp det dom läser, till skillnad 

från till en viss procent som bara tar in allt som de känner är korrekt för dom 

själva.“ (Carl JM) 

 

Journaliststudenten Donna säger att det har blivit såväl lättare som svårare att undersöka 

något enligt de källkritiska principerna, men hon menar också på att vi utbildar varandra 

i källkritik på nätet: 

 

“Om man skickar ut någonting i sociala medier och tror att det är sanning men 

sen så blir det en storm för att folk börjar ´men det där, skojar du eller, det där 

är ju troll´ och hit och dit. Men den personen lär sig ju att bli mer kritisk i 

framtiden av det.” (Donna, JM) 

 

Efter de elva intervjuerna var det tydligt att alla som deltog ansåg att den ständiga 

närvaron av sociala medier har haft en påverkan på källkritik. Livingstone (2004) 

skriver att tillgången av information har en påverkan på hur det resoneras om den. 

Författaren förklarar även att när väl en person har nåtts av informationen gäller det att 

kunna analysera samt värdera den informationen som de nås av, för att kunna förstå 

innehållet i informationen.  

 

För att få fram resonemang angående informationens trovärdighet bland 

mediestudenterna på Linnéuniversitetet som vi intervjuade ställdes frågan om det tyckte 

det var problematisk att medieproducenterna, framför allt på sociala medier, inte är 

utbildade journalister, och om detta kunde påverka trovärdigheten för informationen. 

Carl berättar i egenskap som blivande journalist, “Som journalist är det ju inte jätte 

positivt kanske, men alltså det är ju kul att folk kan få ut sin röst hörd”.  Fredrik, JM, 

menar också på att det är ett sätt för att alla skall ha rätt att kunna tycka till, men det blir 
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också problematiskt. Fredrik betonar det faktum att trovärdigheten går ner och säger, 

”Det blir så svårt, man vet inte riktigt vad som stämmer och inte.” Livingstone (2004) 

skriver att begreppet media literacy innehar en viktig mening då det inte bara rakt av 

betyder att kunna läsa och skriva, utan även att kunna ha tillgång, tyda och att kunna 

producera tryckt text. Buckingham (2007) skriver att för att kunna förstå informationen 

skall man ha förmågan att kunna kritisera medierna, genom att se om informationen är 

trovärdig och innehar reliabilitet och presentation av den verkliga världen.  

 

Medvetenhet kring källkritik på sociala medier är något som är genomgående för alla 

elva intervjupersoner. Dock skiljer sig åsikterna kring om de tror att folk generellt bryr 

sig om källkritik. Carl, JM var snabb med att svara, “Nej, det tror jag inte”, på frågan 

om han anser att folk är källkritiska kring och om den information de möts av på sociala 

medier. Carl förklarar detta med att han själv ser vänner och bekanta på exempelvis 

Facebook gå på satiriska nyheter som florerar, och betonar problematiken i detta. Carl 

tillägger även att politiker har öppet brustit i källkritik och ger ett exempel på detta: 

 

“Politiker i en debattartikel refererade till felaktig information om att 37 

personer dött av marijuana i Colorado, USA, efter att de hade legaliserat 

drogen och detta bara efter 30 dagar. Detta visade sig inte vara sant och 

politikern fick mycket kritik då denne gick på en satirartikel och inte 

faktakollade denna innan.” (Carl, JM) 

 

Carl menar även att det kan ha något att göra med både generationsskillnader och 

utbildningsnivå. Carl berör även ämnet Anna nämnde att folk gillar att få sina specifika 

åsikter bekräftade: “Men ja, ser man något som man tycker är sant, något som man 

håller med så har man svårare att se det med källkritiska ögon” (Carl, JM). 

ME-studenten Ines resonerar om det faktum att folk har svårt att just analysera och 

värdera innehållet. Även Ines tror att detta kanske är en generationsfråga, att de som är 

uppväxta med internets framväxt har lättare att just värdera informationen: 

 

“Vi är ju uppväxta med flera olika sociala medier, vi har lyckats få något av det. 

Det är ju på internet tidningar är. Samtidigt som vissa bara har en kvällstidning. 

Den som blev inköpt i hemmet. En dagstidning.“  
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Ines förtydligar och lägger till att det även kanske har med utbildningen att göra:  

 

“Då är det verkligen en generationsfråga, nej jag menar utbildningsfråga.  För att vi 

har fått lära oss det. Samtidigt, har vi blivit, introducerade, till just källkritiska skolan 

tänker jag.” (Ines, ME)  
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5. Diskussion 

Idén till ämnet i denna undersökning uppkom då vi upptäckte hur snabbt felaktig 

information kan spridas, framförallt på det sociala mediet: Facebook. Genom att 

fokusera på de som går sitt första år på en medieutbildning på Linnéuniversitetet var vår 

förhoppning att vi skulle få ta del av deras tankegångar om källkritik. Frågor om deras 

kännedom, medvetenhet, om vad som gör en källa trovärdig och om källkritik på 

internet har gett oss en förståelse kring hur närvarande källkritik är i dessa 

mediestudenters vardag och kommande yrkesliv. Genom att sätta ihop studenternas svar 

och tankegångar till teorin har våra frågeställningar besvarats med hjälp av det material 

som samlats in. 

 

De elva intervjupersonerna anger i sina svar att de själva tycker att de besitter 

källkritiska kunskaper, men att allmänheten och folk generellt inte gör det. 

Intervjupersonerna ser det som att de har god medvetenhet kring ämnet men särskiljer 

sig själva från gemene man när det kommer till att kunna granska information kritiskt. 

Mediestudenterna som deltog i undersökningen menar att människor således inte är 

särskilt källkritiska och att detta syns framförallt på sociala medier som Facebook. 

McQuail (2010) skriver att utbildningsnivå kan vara en avgörande faktor till människors 

förmåga att ta in och omvandla information. Det kan verka självklart att utbildningsnivå 

är något som påverkar huruvida människor kan tillämpa källkritik men det blir också 

tydligt i denna studie att även om utbildningsnivå påverkar de källkritiska kunskaperna 

är det inte många av våra intervjupersoner som vill säga det rakt ut. Det blir tydligt att 

även om alla inte vill säga att utbildningsnivå spelar in så tycker de samtidigt att 

Linnéuniversitetet gett dem verktyg att tillämpa källkritik som de kanske inte haft innan. 

Något som är en intressant observation då det tyder på att utbildning har betydelse även 

om intervjupersonerna inte reflekterat över detta tidigare. En av intervjupersonerna lyfte 

också ett intressant ämne och det är att människor utbildar varandra. Detta tyckte 

intervjupersonen var jätteviktigt och det kanske är så det är. Att om någon delar något 

på Facebook som sedan visar sig vara falskt då kommer antagligen denne person att 

tänka till i framtiden om någon poängterar att denna källa kanske inte är den mest 

trovärdiga.  

 

Även om bägge programmen påvisar stor medvetenhet kring källkritik så sticker de som 

läst Journalistik och medieproduktion ut. Medvetenheten hos de studenterna är högre än 



  
 

 38 

vad den är bland de studenter som läser vid Medieentreprenörsprogrammet. Detta märks 

tydligt i att journaliststudenterna använder sig av formell terminologi när de besvarar 

vissa av våra frågor. De anger också att de precis läst en kurs, i vilken en stor 

genomgång kring källkritik genomförts. I den kursen har de, enligt egen utsago, fått lära 

sig om olika principer de bör tänka på och hur de skall använda sig av källkritik i sitt 

arbete som blivande journalister. Att de har den förkunskapen påverkar givetvis deras 

tankesätt och i slutändan vårt resultat. I och med denna förkunskap måste vi också ha 

med i beräkningarna att de som läser journalistik och medieproduktion svarade så som 

de eventuellt kommer att göra i sitt kommande yrkesliv och således inte hur de tillämpar 

källkritik privat.  

 

I några av svaren blir det tydligt att de som studerar JM kommer att använda sig av 

källkritik dubbelt, det vill säga såväl som medieproducent och mediekonsument. Flera 

av intervjupersonerna som studerar JM var inne på det faktum att de använder sig av 

källkritik olika när det kommer till skolan och privat. De säger att det är jätteviktigt att 

de är källkritiska i jobbet men att de samtidigt inte vill gå på en skröna privat heller. De 

som studerar sitt första år på JM kommer även att ha källkritik som ett arbetsverktyg, 

vilket kan förklara att de påvisar en högre kännedom samt medvetenhet gällande 

källkritik än vad Medieentreprenörsstudenterna.  

 

Samtliga av de personer som intervjuades i denna studie anser det vara problematiskt att 

många i dagens samhälle inte besitter källkritiska kunskaper. Något som kan bidra till 

ett mer obildat samhälle och att människor går runt och tror på saker som det inte ligger 

någon sanning i.  Att källkritiska kunskaper är viktigt att belysa inom samtliga 

utbildningar är således något som våra intervjupersoner uppmanar till. Det kan till viss 

del vara förståeligt att källkritik lärs ut till journaliststudenter i högre utsträckning än för 

andra studentgrupper men det är också viktigt att alla får dessa kunskaper.  

 

I ett medieklimat som hela tiden är föränderligt är källkritiska kunskaper essentiellt för 

att man skall kunna ta till sig av den information som flödar på internet (Alexanderson, 

2012). Detta är något som borde vara en självklar del av alla utbildningar, inte bara de 

på universitetsnivå. De mönster vi kunnat se i denna studie är att medieutbildningarna 

på Linnéuniversitetet ger en solid grund i vad källkritik är, framförallt för de som läser 

programmet för journalistik och medieproduktion.  
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Det är tydligt att de som läser vid programmet för Journalistik och medieproduktion 

redan i början av sin utbildning får gedigna kunskaper inom ämnet och att många som 

också läser detta program har ett intresse för källkritik. Att det är på detta vis kanske 

kan te sig som självklart men vårt resonemang kring detta är att det borde vara lika 

självklart inom alla medieutbildningar. Vi, i egenskap av tredje årets mediestudenter på 

Linnéuniversitetet, önskar att det skulle varit mer inkluderat i vår utbildning och detta 

efterfrågas av de studenter som studerar vid medieentreprenörsprogrammet också. 

Många av dem som kommer att arbeta med media i framtiden studerar vid andra 

program än just vid journalistikprogram och kunskaper kring källkritik och hur man 

tillämpar det blir då jätteviktigt inom alla medieutbildningar.  

 

Petersson och Pettersson (2004) skriver att medierna har makten att skapa våra 

världsbilder, vilket då blir essentiellt att källkritik lärs ut till de personer som skall vara 

med och bidra till allmänhetens världsbilder. De har också möjlighet och makt att sätta 

dagordningen för våra samtal. Detta var också en av anledningarna till att detta urval 

gjordes. Vår ambition var att kartlägga huruvida det finns ett tänk kring källkritik bland 

första årets mediestudenter, vilket det gjorde det.  Att just mediestudenter, och mer 

specifikt studenter som läser sitt första år på en medieutbildning på Linnéuniversitetet, 

är urvalet för denna studie är för att det inte återfinns någon forskning som lyfter just 

denna grupperings källkritiska kunskaper.  

 

Genom att ha undersökt mediestudenter har detta tillåtit oss att undersöka hur de, och 

om de, resonerar kring det faktum att de i framtiden kommer att utgöra en del av den 

tredje statsmakten i Sverige, särskilt de som kommer jobba som journalister. En 

statsmakt som indikerar såväl makt som inflytande. Under intervjuerna framkom det 

också att majoriteten av de medverkande någon gång faktiskt hade funderat kring detta 

och att de flesta hade ett resonemang som påvisar deras medvetenhet om mediernas 

påverkan. En av intervjupersonerna, som går vid Medieentreprenörsprogrammet, säger 

att hon till och med gått så långt att hon inte ens vill dela saker på sin privata Facebook-

sida med anledning av detta. 

 

När mediestudenterna resonerade kring vad som gjorde en medietext trovärdig framkom 

ett genomgående svar, att om en etablerad källa stod bakom informationen hade de en 
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större tendens till att tro på den, då om de kände till källan innan hade större chans att 

tro på informationen. Dessa resonemang var mer bekräftande än förvånande efter att ha 

tagit del av den teori som bland annat Thurén (2013), Alexanderson (2012), Leth & 

Thurén (2000), Petersson & Pettersson (2005), Weibull & Wadbring (2014) samt 

McQuail (2010) skrivit om. Det intressanta var att ämnet gällande informationen styrde 

vad som gjorde det trovärdigt. Det framkom att om det handlar om något som ligger en 

varmt om hjärtat kan kriterierna för vad som gör en källa trovärdig se annorlunda ut. 

När det kom till nyheter var det viktigt att en välkänd etablerad källa stod bakom 

nyheten, men när det handlar om något med personligt intresse kan informationen bli 

mer trovärdig om den var skriven av en privatperson som inte har någon journalistisk 

bakgrund. Detta speglar också det påstående som gjordes av Åsa Larsson, verksam 

journalist på Metro, att folk tenderar att släppa på garden om det är något som ligger oss 

varmt om hjärtat, i klarspråk tenderar folk således att brista mer i källkritik om det är ett 

ämne de håller med och tycker om. (Personlig kommunikation, 21 april, 2016) 

 

Att sociala medier har förändrat mediestudenternas syn på källkritik är något som 

framgår tydligt. Att framgången av sociala medier har gjort det både lättare och svårare 

att vara källkritisk framgår av deras svar i intervjuerna. Det deltagarna i studien tar upp 

som anledningen till detta är att avsändaren av informationen inte alltid är en utbildad 

journalist, utan att vem som helst kan agera medieproducent samt att det kan vara svårt 

att sålla ut riktig information i den mängd som finns på internet och sociala medier. 

Majoriteten av intervjupersonerna ser det som extra viktigt att lära sig om källkritik i 

skolan ju större internet och sociala medier blir. De menar på att det kan vara svårt att 

sålla ut riktig information från falsk information och att det inte blir lättare då mängden 

information på internet hela tiden växer.  

 

Resultatet från denna studie bör gå att applicera på resterande av de mediestudenter som 

går sitt första år på en medieutbildning, i alla fall om de läser vid Linnéuniversitetet. Vi 

blev också under studiens gång upplysta i att programmet Journalistik och 

medieproduktion läser för sig samt att Mediekreatörsprogrammet och 

Medieentreprenörsprogrammet (Kalmar) läser samma kurser det första av tre åren. Med 

stöd av den informationen kan man således dra slutsatsen att dessa två program besitter 

samma kunskaper även om ingen från Mediekreatörsprogrammet har varit inkluderad i 

denna studie. 
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För att kunna applicera denna studie på andra lärosäten än Linnéuniversitetet skulle en 

större och mer extensiv studie behöva genomföras där man jämför olika läroverk med 

varandra. Det resonemang som återfinns hos de som går sitt första år som mediestudent 

på Linnéuniversitetet som deltog i denna studie kan man inget annat än hoppas återfinns 

hos mediestudenter på andra läroverk, detta går dock inte att påvisa utan vidare 

forskning. 

 

5.1 Framtida forskning 

Efter att ha undersökt hur första-års mediestudenter på Linnéuniversitetet resonerar om 

källkritik har en mer klar bild skapats angående hur de ser på källkritik idag. Genom de 

elva intervjupersonerna som deltog i denna kvalitativa undersökning har resonemang 

och tankar om källkritik undersökts. Som Andersson (2014) och boyd (2010) skriver 

om  har medielandskapet ändras, och har därmed skapat nya förutsättningar för att vara 

källkritisk.   

 

Även om frågeställningarna har besvarats finns det fortfarande luckor som bör fyllas 

gällande detta ämne. Under studiens gång har nyfikenhet väckts gällande utveckling av 

undersökningen. En intressant aspekt gällande vad som gör en källa trovärdig eller inte 

var något som bringade fram intressanta resonemang, bland annat att personens 

intressen och personliga känslor var något som var en faktor för deras tankegångar. Att 

undersöka mer ingående hur känslor samt personliga intressen spelar för roller när det 

kommer till att vara källkritisk. Att specifikt kolla på hur personliga åsikter och känslor 

påverkar hur kritisk man är mot en källa, exempel vad är det för ämnen som är mer 

utmärkande samt i vilka situationer det gäller hade mer klar bild skapats. 

 

Denna studie sökte svar på vad studenterna har för kännedom om källkritik, och 

undersökte mer djupgående vad för slags verktyg som lärs ut för att kunna avgöra hur 

trovärdig en källa verkligen är. Under intervjuerna märktes de hur studenterna ställde 

sig tveksamma till om andra studenter på Linnéuniversitet får samma utbildning 

gällande källkritik som de själva får. Frågan blir då om det är viktigare att utbilda 

personer som kommer bli en framtida journalist, eller om det är lika viktig att alla får 

samma utbildning oavsett vad för utbildning en person får. Att sammanställa 

undersökningar inom detta ämne skulle det bringa mer klarhet i om hur framtida 
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personer som kommer arbeta med medierelaterade jobb resonerar och tänker om 

källkritik.  Vidare kan denna studie utökas i form av att undersöka två olika grupper, 

och sedan jämföra hur de resonerar om just källkritik, vad för likheter samt skillnader 

som finns mellan dem.  

 

5.2 kommentar 

Då samtliga intervjupersoner har lyft hur viktigt de tycker att källkritik är, och de flesta 

har uttryckt en önskan om att källkritik bör vara mer inkluderat i utbildningen de läser, 

vill vi framföra detta till de som utvecklar dessa program på Linnéuniversitetet. Att de 

som läser en medieutbildning idag får lärdom om källkritik är jättebra men vi vet också 

att det kan behövas mer och djupare kunskap inom detta ämne då det efterfrågas av våra 

intervjupersoner. De som idag läser på en medieutbildning kommer vara med och forma 

framtidens medieklimat och det blir då extra viktigt att dessa personer lär sig om 

källkritik, hur det skall tillämpas och vad man bör tänka på.   
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Bilaga 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide - Källkritik 

Inledningsvis meddelade vi intervjupersonen att det som skulle sägas under intervjuns 

gång skulle behandlas konfidentiellt och med anonymitet. Vi beskrev också vad 

intervjun skulle gå ut på och förklarade hur det skulle gå till och att intervjupersonen 

inte behövde svara på samtliga frågor om intervjupersonen inte ville detta. Vi förklarade 

också att de fick avbryta intervjun om de ville. Vi berättade även att samtalet skulle 

spelas in och i vilket syfte vi skulle göra detta.  

 

Frågorna som presenteras nedan är de frågor som ställdes under intervjuerna. Frågorna 

ställdes i olika ordning vid de olika intervjuerna men vi försökte hålla oss till den 

tematiska ordning vi strukturerade upp vid skapandet av denna intervjuguide. Vi 

började intervjun med tre stycken uppvärmningsfrågor: 

 

 Ålder: 

 Stad: 

 Utbildning/program: 

 

Efter att intervjupersonen berättat om sig själv, fick de frågan om de kortfattat kunde 

beskriva vad källkritik innebar för dem. Beroende på vad de svarade och vilken 

förståelse de visade tog vi vidare intervjun till tema ett; kännedom om källkritik. Vi 

fortsatte med frågor på ämnet: 

 

 Vad tänker du på när du hör ordet källkritik?  

 Vad tror du konsekvensen blir av att inte vara källkritik? 

 

Vidare frågade vi även intervjupersonerna om deras utbildning och om de fått lära sig 

om källkritik i skolan och på vilken nivå detta har skett, 

 

 Har du fått lära dig om källkritik i skolan? 

 När skedde detta?  

 Vilken föreläsare på Linnéuniversitetet har nämnt detta för dig? 
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 Tror du att mediestudenter får mer undervisning i källkritik än andra studenter? 

 

Efter att ha pratat om huruvida intervjupersonen läst om källkritik i skolan eller inte så 

leder vi in intervjun på tema två: Hur ser den upplevda medvetenheten kring 

källkritik ut?  

 

 Vad tycker du att du kan om källkritik? 

 Reflekterar du kring källkritik?  

 Hur tillämpar du källkritik i din utbildning? 

 Har det hänt att föreläsare/lärare tar för givet att ni har kunskaper inom 

källkritik? 

 Tror du att folk generellt bryr sig om källkritik? 

 Om inte: Vad tycker du om det? 

 Vad tror du är anledningen till det? 

 Vad tror du konsekvensen av brist på källkritik kan leda till?  

 Har du någonsin granskat något med källkritiska glasögon? 

 Har du någonsin brustit i källkritik? 

 Om ja: har någon sagt till dig och rättat dig i sådana fall? 

 

Efter att ha talat med intervjupersonen huruvida det finns en medvetenhet kring 

källkritik hos intervjupersonen leder vi in intervjun i dess tredje tema: Vad gör en källa 

trovärdig? I följande tema finns det en huvudfråga med två följdfrågor. Meningen är 

här att försöka utläsa vad som påverkar intervjupersonerna i fråga om trovärdighet.  

 

 Tycker du att avsändaren spelar roll när det kommer till trovärdighet? 

 Vad tror du påverkar dig huruvida du tror på en källa eller inte? 

 Om en person säger att någonting är självupplevt, litar du på den 

personen då?  

 

Vi har skrivit en del om sociala medier och internet i denna studie och kommer nu in på 

fjärde och sista temat för intervjun vilket är: källkritik på internet. I den här delen av 

intervjun är tanken att intervjupersonen skall reflektera över den information 

intervjupersonen möts av på sociala medier och övriga digitala medier.  
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 Anser du att det har blivit lättare eller svårare att vara källkritisk efter att internet 

har växt sig allt större? 

 Varför tror du att det är på det viset? 

 Tar du ställning till den information som finns på Facebook? (Delar, gillar, 

postar) 

 Om du delar någonting på Facebook, brukar du då faktakolla 

informationen innan du sprider den och i sådana fall - hur? 

 Vad är det för typ av information du brukar dela? 

 Varför delar du information på Facebook? 

 Om du ser någonting som du upplever inte stämmer på Facebook, säger du ifrån 

då?  

 Har du reflekterat över att de personer som producerar medieinnehåll inte alltid 

är utbildade journalister? 

 Har du några andra tankar kring det? 

 Vad tänker du på när du hör Flashback eller Familjeliv? 

 

Efter att de fyra olika temana har undersökts kommer några avslutande frågor kring 

resonemang om mediernas makt dagordningsteorin att diskuteras 

 

 Vet du vad agenda-setting är? Om nej: förklara begreppet 

 

Efter att begreppet agenda-setting, även kallat dagordningsteorin, förklarats ber vi 

intervjupersonen resonera kring hur de upplever mediernas makt och om detta är något 

de resonerat kring tidigare. Frågor som: “Tror du att de som jobbar med medier vet att 

dem sitter på en maktposition?” diskuteras.  

 

När alla teman och frågor hade besvarats och diskuterats tillades frågan om det fanns 

något de ville tillägga kring ämnet.  

 

 

 

 


