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Abstrakt 
Social media today constitute a big part of everyday life for adolescents, but we believe 

that there is an inadequate knowledge of how young people in everyday contexts go 

about evaluating and reflecting upon the information mediated through Facebook. This 

study aims to examine how adolescents in their everyday life judge the credibility of 

information mediated through Facebook. In order to attain the aim the study also seeks 

to answer how adolescents reflect upon information on Facebook, what is their own role 

in the production of content and also to identify their cognitive resources and the 

practical doings which they apply in order to judge the credibility of the information. 

The theoretical framework on which the study is based are Patrick Wilson's theory of 

Cognitive authority and the theory of Uses and Gratifications. The data was 

accumulated by conducting two focus group interviews with a total of eight 

respondents, each focus group comprising four respondents. The study found that the 

content the respondents are exposed to is dependent on their own actions and that it is 

also a result of a wider range of age groups being more active on Facebook. Many of the 

respondents do not put much trust in the information and most of them are also passive 

in the production of it. The study also identified the following methods the respondents 

use when they evaluate the credibility of the information: to examine the sources, 

determine if there is any underlying political interest, reputation, how it is expressed, 

their attitude towards the information, compare sources, common sense and experience. 
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1 Inledning 
I takt med att internet får en allt mer betydande roll i vår vardag, både vad gäller att lösa 

vardagliga uppgifter som att uträtta sina bankärenden eller ta reda på vilket väder 

morgondagen erbjuder, har det också kommit att fylla ett socialt syfte. Inte minst med 

tanke på alla de sociala medier som dagligen nyttjas av både de yngre generationer som 

kan sägas ha växt upp med en mer eller mindre självklar tillgång till internet, men likaså 

har den yngre generationens föräldrar samt mor- och farföräldrar också börjat hitta till 

och använda dessa sociala nätverk. Facebook är det sociala nätverk där åldersspannet på 

dess målgrupp i relation till hur ofta det används är som mest utbrett (Svenskarna och 

internet, 2015). Det finns ingen direkt åldersgrupp som ensam använder mediet, här 

samsas generationerna om plattformen. Parallellt med internets nödvändighet och 

betydelse för allt fler människor finns det också en viss problematik med informationen 

som härigenom förmedlas. Internet är till sin natur en demokratisk plattform såtillvida 

att vem som helst kan vara delaktig i produktionen av dess innehåll. Den som känner sig 

manad att bidra med sina åsikter eller annan typ av information är fri att göra så 

(Björneborn & Ingwersen, 2001, s. 66). 

 

Samma princip gäller för sociala medier, innehållet bestäms av dess användare, så länge 

det inte bryter mot de regler som är uppsatta inom den givna plattformens ramar vill 

säga. Den demokratiska aspekten skapar möjligheter för människor att kunna 

kommunicera och göra sin röst hörd men det innebär också att informationen på internet 

och sociala medier inte med säkerhet genomgått samma strikta kvalitetskontroll och 

granskning som mer traditionellt publicerad information gjort (Björneborn & 

Ingwersen, 2001, s. 66). Målgruppen som använder sociala medier behöver således vara 

informationskompetenta och besitta en viss grad av källkritisk förmåga för att kunna 

skapa ordning i, och sortera, den information de exponeras för. Den källkritiska 

förmågan fungerar som ett verktyg som används för att ta reda på vad som är sannolikt 

eller till och med sant och bygger på några olika kriterier, såsom om källan är saklig och 

inte är påverkad av till exempel personliga eller politiska intressen eller hur många led 

informationen genomgått innan den når fram till mottagaren. Att förstå att 

informationens innebörd kan tolkas på olika sätt är också en viktig källkritisk förmåga, 

för att nämna några få (Thurén, 2013, s. 4ff). 

 

Vi kommer här inte undersöka hela Facebooks användargrupp utan kommer rikta vårt 

fokus på ungdomar i åldrarna 15 och 16. Vi ska försöka skapa oss en förståelse för hur 

denna målgrupp ser på sig själva som delaktiga i det informationslandskap som 

existerar på Facebook och hur de går tillväga för att bedöma trovärdigheten av den 

information de härigenom exponeras för. 

 

1.1 Bakgrund 
Författarna är två studenter som studerar den biblioteks- och informationsvetenskapliga 

linjen på Linneuniversitetet i Växjö. Vi är födda år 1989 respektive 1991 och kom i 

kontakt med sociala medier i de sena tonåren. För ungdomar som växer upp idag är 

sociala medier en självklarhet, det är därför av intresse för oss att höra deras åsikter och 

reflektioner i denna undersökning. 

 

Hur utbredda de olika sociala medierna är skiljer sig åt. I Sverige 2015 uppmättes 

antalet användarkonton på Facebook till cirka 4,9 miljoner, alltså mer än hälften av vår 

befolkning (af Schmidt & Gruvö, u.å.). I åldersgruppen 12 till 15, bosatta i Sverige, med 

konto på Facebook besöker 70% hemsidan någon gång, respektive 40% dagligen. I 
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åldrarna 16 till 25 besöker 94% hemsidan någon gång, respektive 82% dagligen. De 

senaste åren har Facebooks populariteten minskat i åldersgruppen 12 till 15 år i takt 

med Kik, Snapchat och Instagrams ökning (Svenskarna och internet, 2015). Viktigt att 

poängtera är att Kik baseras på en chatt-funktion medan Instagram och Snapchat lägger 

fokus på delning av bilder. Facebook är mer intressant för oss att undersöka som BoI-

studenter i detta sammanhang på grund av dess mångfasetterade informationsflöde. 

 

I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det i ämnet Svenska under rubriken 

Informationssökning och källkritik att man förväntas besitta kunskap i: “Hur man sovrar 

i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt” (2015). Det är således viktigt att betona betydelsen av att ungdomar, 

som idag konstant utsätts för information på nätet, utvecklar ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot den. I denna uppsats ämnar vi inte koncentrera oss på riktlinjer, utan ska 

undersöka hur ungdomar går tillväga för att bedöma och producera information, 

frånkopplat skola och myndigheter. Vi anser att det finns en bristfällig kunskap kring 

hur ungdomar går tillväga för att bedöma och reflektera kring information på Facebook 

i vardagliga sammanhang. Det är följaktligen viktigt att öka förståelsen kring detta. 

 
1.1.1 Vad är Facebook? 

Facebook startades 2004 på Harvard College av initiativtagaren Mark Zuckerberg 

tillsammans med klasskamrater, det var då en hemsida avgränsad till mejladresser 

knutna till universitet i nordöstra USA (af Schmidt & Gruvö, u.å.). Året 2006 fick 

allmänheten tillgång till hemsidan, och i december 2015 uppmättes användarantalet till 

1.59 miljarder aktiva brukare runt om i världen (Facebook Newsroom, n.d.). Facebook 

är en social medieplattform där användaren kan skapa en egen profilsida, 

statusuppdatera i både text, ljud, bild och film, lägga till vänner, gå med i grupper, 

chatta, posta inlägg på andras profilsidor, skapa sidor, se nyhetsflöde av uppdateringar 

från vänner och andra sidor och så vidare. Användaren kan även gilla, kommentera och 

dela information eller andra användares uppdateringar. Det finns således en mängd olika 

sätt information förmedlas på Facebook. 

 

1.2 Problemformulering 
I och med den omedelbara närhet av information som internet, webb 2.0 och dess olika 

förmedlingsverktyg, såsom smartphones, erbjuder finns det vissa egenskaper som 

förespråkas av olika institutioner som är nödvändiga för att kunna skapa mening av all 

den information vi därigenom exponeras för. Sociala medier och Facebook utgör 

kanaler genom vilka information förmedlas på internet (Lai, Liu & Miu, 2015, s. 814; 

Kim & Sin, 2016, s. 74). Statens medieråd (2016) är en av de institutioner som erbjuder 

riktlinjer för hur man bedömer trovärdigheten av information på internet och sociala 

medier men vi tycker att det är av intresse att flytta perspektivet från dessa riktlinjer till 

hur användargruppen själva resonerar kring vilka ställningstaganden som är av 

betydelse när de exponeras för information genom denna kanal.  

 

Vi ser det som att tidigare forskning sällan lägger fokus på användargruppens egna 

resonemang kring vilka egenskaper som är viktiga att besitta vad gäller att utvärdera 

den information de exponeras för. Att skapa sig en förståelse för hur användargruppen 

resonerar är nödvändigt för att förstå i hur stor utsträckning de reflekterar kring sig 

själva som dels mottagare och dels avsändare av information på Facebook men också 

som källkritiska individer. Det är även av vikt att förstå hur unga tänker kring lärande 

och kunskap för att förstå begrepp som till exempel digital kompetens. Vi måste låta 

den målgrupp som har störst kunskap om vad det innebär att vara kompetent inom ett 
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visst sammanhang komma till tals för att vår förståelse ska kunna bli så fullständig som 

möjligt (Dunkels, 2014, s. 49). Vi kommer söka svar på dessa frågor genom att låta 

ungdomarna föra en diskussion kring en rad olika teman som rör information som 

förmedlas via Facebook, detta kommer att ske i form av fokusgrupper. 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka överväganden ungdomar i åldrarna 15 till 16 i 

sin vardag gör för att bedöma trovärdigheten av information på Facebook. 

 
1.3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi vill ha svar på är: 

 

- Hur ungdomar reflekterar kring information som förmedlas via Facebook. 

 

- Hur ungdomar reflekterar kring sig själva som delaktiga i produktionen av information 

på Facebook. 

 

- Att identifiera kognitiva verktyg och praktiska tillvägagångssätt ungdomarna använder 

för att bedöma trovärdigheten av information på Facebook. 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa vårt intresseområde till ett socialt medie vilket är Facebook. I 

den målgrupp vi undersöker har användningen av Facebook dock minskat en aning i 

förmån för andra sociala medier, användningen av Instagram ökar markant men även 

Twitter och Snapchat är utbrett bland ungdomarna. Trots denna minskning i 

användandet av Facebook är mediet fortfarande flitigt använt (Svenskarna och internet, 

2015). Vi väljer, minskningen till trots, likväl att undersöka hur ungdomar bedömer 

trovärdigheten av information på Facebook på grund av de fördelar vi ser med 

Facebook jämfört med andra sociala medier. Här avses framförallt den stora bredd av 

funktioner som mediet rymmer, såsom att både kunna skicka och ta emot information i 

form av text, bild, ljud och film, bli medlem i olika Facebook-grupper eller chatta med 

andra användare. Andra sociala medier är i större utsträckning koncentrerade till några 

få uttrycksformer eller användningsområden medan Facebook fångar upp och samlar en 

stor del av de funktioner som dessa sociala medier koncentrerar sig på. Vi vill mena att 

den information som förmedlas på Facebook, på grund av dess stora omfång av 

funktioner, också karaktäriseras av en viss bredd. Därför är Facebook en lämplig 

kontext att utgå från för att fånga upp så stor del som möjligt av den information som 

förmedlas via sociala medier. Hade vi utgått från till exempel Instagram anser vi att det 

skulle medföra att vissa typer av information skulle utelämnas. Därför väljer vi att utgå 

från Facebook framför någon av de i målgruppen mer populära sociala medierna. 

 

Vi har även valt att bortse från vissa kontexter. Fokus för undersökningen ligger på hur 

målgruppen bedömer trovärdigheten av den information de ser på Facebook i en 

vardagskontext. Vi väljer alltså att bortse från hur de ställer sig till sådan information 

som är tänkt att användas i skolsammanhang, det är något som Helena Francke och Olof 

Sundin tidigare gjort (2012, s. 169ff; 2011, s. 675f). Skolan är dock involverad på så 

sätt att det är därigenom vi kommit i kontakt med våra respondenter. Det är viktigt att 

lägga fokus på vardagskontexten för att inte målgruppens avsikter med att använda 

Facebook ska vara påverkade av de målsättningar skolan satt upp. Därigenom anser vi 
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att vi kan skapa en mer rättvis bild av hur målgruppen resonerar kring den information 

de brukar ta del av. 

 

Undersökningen riktar även fokus bort från sådana riktlinjer som olika myndigheter satt 

upp för vad det innebär att vara informationskompetent. Fokus läggs istället på att 

undersöka vilka överväganden som målgruppen själva menar är viktiga. Tidigare har det 

till exempel visats på skillnader mellan hur studenter utvärderar information på sociala 

medier och de riktlinjer som satts upp för hur detta bör utföras (Kim & Sin, 2016, s. 80). 

Denna undersökning kommer inte utgå från att jämföra de överväganden 

respondenterna uppger med sådana riktlinjer, det intressanta ligger snarare i att förstå 

hur de resonerar. 

 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi presentera sådan forskning som vi anser det vara relevant att 

ha en förståelse kring då det talas om ungdomars överväganden för att bedöma 

trovärdigheten av information på Facebook. De tre områden vi väljer att ta upp är 

forskning om informationskompetenser som handlar om vad som utmärker 

informationskompetensen och dess förgreningar, forskning om sociala mediers 

användning där det talas om hur sociala medier används och källkritik som handlar om 

hur människor förhåller sig till, och bedömer trovärdigheten av, information. En del av 

forskningen vi här tar upp sätts i relation och går i dialog till denna studie, medan annan 

forskning återspeglar komplexiteten och bredden av förståelsen kring källkritik. 

Kapitlets funktion är alltså att skapa en grundläggande förståelse kring ämnet, men 

också att skapa en större förståelse av den här studiens resultat. 

 

2.1 Forskning om informationskompetenser 
Informationskompetensen är avgörande för vår förståelse av den information vi 

exponeras för. Informationskompetens, eller information literacy vilket är den engelska 

termen, innefattar sådana förmågor som att kunna samla in och välja ut information som 

är nödvändig för att lösa de problem och möta de behov som är förenade med vårt 

arbete och våra studier samt hjälpa oss att fatta beslut i vår vardag. Viktiga egenskaper 

består bland annat i att kunna tänka kritiskt kring information, anta ett metakognitivt 

förhållningssätt samt att besitta kunskap om tillvägagångssätt för hur man ska kunna 

lokalisera information i olika sammanhang. Koltay betonar särskilt förmågan att 

bedöma kvaliteten, autensiteten och trovärdigheten av informationen (2011, s. 215). 

Donna Witek och Teresa Grettano talar om informationskompetens som en slags 

hörnsten som möjliggör för ett livslångt lärande, färdigheterna som 

informationskompetensen innebär skapar bättre förutsättningar vad gäller att kunna 

skapa en förståelse av den information som exponeras för en eller för att få större 

kontroll över sitt eget lärande (2012, s. 243). Ett tydligt drag i den 

informationskompetensforskning vi tagit del av är hur olika miljöer och sammanhang 

formar de sätt på vilka vi talar om informationskompetens. De olika sammanhangen kan 

sägas kräva vissa specifika egenskaper som är nödvändiga för vår förståelse av den 

information som förmedlas inom de olika sammanhangen, detta har i sin tur 

nödvändiggjort att vi börjat tala om förgreningar av informationskompetensen som alla 

på sitt eget sätt ägnar särskilt fokus vid de egenskaper som är av synnerligen stor vikt 

inom ett visst sammanhang. 

 

Informationkompetensens olika förgreningar täcker som sagt alla in något olika 

förmågor. Här följer en kortfattad redogörelse för vad som utmärker några av dessa 
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förgreningar. Media literacy är en sådan förgrening och bygger på de behov som den 

teknologiska utvecklingen skapat och tar hänsyn till information förmedlad genom till 

exempel ljud och bild, stor vikt ägnas åt hur vi mottar och tolkar information 

(Livingstone, 2004, s. 3f). Koltay diskuterar också media literacy men tar även upp 

ytterligare en förgrening, digital literacy vilket i stora drag innebär att ha kunskap om 

hur digitala verktyg används (2011, s. 214ff). Medie- och informationskunnighet, 

förkortat MIK, är ett begrepp som Unesco lanserat och fungerar som en form av 

förening mellan information literacy och media literacy (Sundin & Rivano Eckerdal, 

2014, s. 12). Nio forskare behandlar i en antologi begreppet från något olika perspektiv 

(Sundin & Rivano Eckerdal, 2014). Här skriver bland andra Helena Francke och Fredrik 

Hanell om användningen och värderingen av sociala medier som informationsresurs i 

skolsammanhang (2014, s. 52). De nämnda kompetenserna belyser alla förmågor som är 

viktiga i olika sammanhang.  

 

Metalitercy har ett större omfång på de kompetenser den inkluderar. Thomas Mackey 

och Trudi Jacobson introducerar begreppet metaliteracy i sin artikel Reframing 

Information literacy as a Metaliteracy vilket fångar upp kompetenser som är 

nödvändiga då informationslandskapet är mer kollaborativt och socialt, såsom på 

internet och sociala medier. Begreppet är även tänkt som ett kompletterande ramverk 

som ersätter andra förgreningar av informationskompetensen (2011, s. 62). Metaliteracy 

kan sammanfattas som en modell vars fokus särskilt ligger på det kritiska tänkandet och 

de reflexiva processerna och uppmuntrar till reflektion kring det egna beteendet 

(Mackey & Jacobson, 2013, s. 84).  

 

Witek och Grettano menar att metaliteracy-begreppet innebär en pånyttfödelse för 

informationskompetensen vilket är en nödvändighet för att den ska vara i harmoni med 

de krav som de nya medierna ställer (2014, s. 188ff). Deras studie pekar på att sociala 

mediers inverkan på universitetselevers informationsbeteende liknar de kompetenser 

som ingår i metaliteracy (ibid., s. 191). Metaliteracy-begreppet har en väldigt central 

roll i den forskning vi tagit del av och lyckas fånga upp sådana kompetenser som det 

mer övergripande begreppet informationskompetens inte riktigt lyckas göra. Av särskild 

relevans är metaliteracy-begreppet då det handlar om information som förmedlas genom 

de mer interaktiva plattformarna på internet, såsom sociala medier i allmänhet och 

Facebook i synnerhet. Vidare kan även den stora bredd av 

informationskompetensbegrepp visa på att kompetensen genomgår flera förändringar i 

samklang med att sammanhangen där vi finner information förändras. 

 

2.2 Forskning om sociala mediers användning 
Sociala medier kan användas i flera olika syften. Kim och Sin menar i sin studie, som 

handlar om att undersöka skillnader mellan studenter och bibliotekarier vad gäller att 

avgöra vilken information på sociala medier de ser som trovärdig, att sociala medier är 

en produkt av de teknologiska framsteg som gjort information tillgänglig genom en rad 

olika kanaler. Vidare talar de om att många tonåringar och studenter använder sociala 

medier som informationskälla, både i akademiska syften men också i mer vardagliga 

sammanhang (2016, s. 74). Studien visar på hur studenters kriterier och metoder för hur 

de utvärderar information förmedlad genom sociala medier skiljer sig från de metoder 

som rekommenderas av bibliotekarier, och genom att analysera dessa skillnader 

kartlägga vad det är målgruppen behöver bli bättre på. Detta kan i sin tur vara 

användbart då det handlar om att forma riktlinjer för informationskompetens i 

förhållande till sociala medier samt strategier för hur en på ett effektivt sätt kan gå 

tillväga för att värdera informationen förmedlad genom dessa kanaler (ibid., s. 80). Den 
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målgrupp Kim och Sin har som intresse skiljer sig från vår men studien är likväl viktig 

då den undersöker hur människor förhåller sig till information på sociala medier. Den 

visar på att målgruppens källkritiska förmåga inte är tillräcklig för att uppfylla de krav 

som informationskompetensens riktlinjer ställer. Här är det alltså fråga om att utgå från 

fastställda riktlinjer för att identifiera eventuella brister i målgruppens förmåga, alltså ett 

omvänt tillvägagångssätt i förhållande till vårt. 

 

Att ha en förståelse kring det egna beteendet är en viktig aspekt på sociala medier. 

Witek och Grettano menar att det eftersom en stor del av den yngre generationen 

spenderar mycket tid på Facebook är viktigt att de som utformar kriterier för vad det 

innebär att vara informationskompetent tar hänsyn till och förstår de implikationer 

mediet har på användarnas informationsbeteende samt deras attityder gentemot 

information. Detta ska i sin tur kunna ligga till grund för att 

informationskompetensundervisningen utvecklas för att inkludera de kompetenser som 

är nödvändiga för att kunna utvärdera den information vi exponeras för genom 

Facebook. Det är viktigt att vi utvecklar en kritisk medvetenhet kring varför vi använder 

information som vi gör för att undvika att mediet genom vilket vi exponeras för 

information ska ta beslut åt oss (2012, s. 255). När information förmedlas genom 

kanaler såsom Facebook krävs det alltså att vi förhåller oss till våra egna beteenden på 

ett särskilt sätt, det är således inte enbart viktigt att vara källkritisk, vi behöver även anta 

ett kritiskt förhållningssätt till oss själva. 

 

Nya sammanhang där det förmedlas information ställer också nya krav. Kim, Sin och 

Tsai talar om att de i sin studie lyckas visa på att studenter i viss utsträckning tenderar 

att använda sociala medier som informationskälla eller verktyg för informationssökning. 

Detta bör i sin tur ha konsekvenser för informationskompetensundervisningen (2014, s. 

177). Kim, Sin och Yoo-Lee drar i sin studie samma slutsats. De adderar även att de 

kommunikativa aspekterna av sociala medier som underlättar för interaktionen mellan 

upphovsperson och användare är en väldigt bra tillgång som bör utnyttjas, för att denna 

tillgång ska kunna nyttjas till sin fulla potential krävs dock att mediets användare har 

kunskap om hur de utvärderar, använder och bidrar till den information som förmedlas 

genom dessa kanaler (2014, s. 454). Att ha en förståelse kring hur dessa sammanhang 

fungerar är nödvändigt för att till fullo kunna utnyttja den potential sammanhangen 

rymmer. 

 

Det finns vissa utmärkande egenskaper som kännetecknar människors beteende i olika 

sammanhang. Peter Godwin belyser de vanor och beteenden i förhållande till 

information den så kallade webb-genarationen kännetecknas av. Han sammanfattar 

utifrån tidigare forskning några utmärkande drag, exempelvis att de ser sina vänner som 

mer trovärdiga än mer auktoritära gestalter och att de föredrar snabba sökningar utan att 

riktigt ha formulerat i vilket syfte de söker informationen vilket leder till knapphändiga 

sökstrategier, samt att de inte hinner bedöma trovärdigheten av informationen. Godwin 

belyser även sådant som inte enbart är utmärkande för webb-generationen utan stämmer 

in på människors informationsbeteende oavsett åldersgrupp, här talar han om att 

människor föredrar snabb information, samt att människors 

informationssökningsprocess ofta kännetecknas av otålighet (2009, s. 265f). Det uppstår 

en problematik i relationen mellan dessa beteende som vi nämnt ovan och det medium 

genom vilket informationen förmedlas och denna undersökning har som intresse, alltså 

Facebook. Informationen på Facebook kan sägas kännetecknas av just de faktorer som 

Godwin räknar upp. 
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Det finns ett drag som en stor del av den forskning vi tagit del av inom området har 

gemensamt, det är att många hävdar att deras resultat bör ligga till grund för en 

omformulering av informationskompetensen. Sociala medier skapar nya förutsättningar 

vad gäller tillgängligheten av information, men dess möjligheter är också förenade med 

vissa krav på de kompetenser som är nödvändiga att besitta när vi tar del av information 

som kanaliseras genom dessa medier. Här synliggörs alltså den problematik som är så 

tätt förknippad med information på sociala medier, alltså att det krävs en alldeles 

särskild sorts kompetens för att kunna dra nytta av och utvärdera informationen. Att inte 

enbart anta ett kritiskt förhållningssätt till informationen i sig utan även förhålla sig 

kritisk till sig själv och sina egna beteenden är en betydande egenskap då vi använder 

sociala medier. 

 

För att förstå vad som är viktigt i olika sammanhang kan det vara viktigt att lyssna på de 

som är vana vid sammanhanget. Elza Dunkels talar i boken Interaktiva medier och 

lärandemiljöer om digital kompetens och diskuterar att det är viktigare att besitta 

intellektuella färdigheter, såsom att bedöma eller delta i sociala nätverk av olika slag, 

snarare än att behärska de tekniska aspekterna, som att rent praktiskt kunna använda 

mediet, som ingår i den digitala kompetensen (2014, s. 48). Här är det således tal om två 

olika typer av kunskap, dels kunskap som förespråkar ett reflexivt förhållningssätt och 

eftertänksamhet som handlar om att skapa mening av innehållet och dels kunskap som 

handlar om hur man använder mediet. För att begreppet digital kompetens ska ha någon 

relevans menar Dunkels att vi måste ta hänsyn till hur unga talar och tänker om lärande 

och kunskap. Lärande ses inte längre som den äldre generationens uppgift gentemot den 

yngre, lärandet kan ske i båda riktningar (ibid., s. 49). Här är det fråga om ett slags 

kollektivt utbyte av kunskap. 

 

2.3 Källkritik 
Statens medieråd undersöker i sin studie Ungar & nyheter hur barn och unga upplever 

och förhåller sig till nyheter. Undersökningens målgrupp är barn och unga i fjärde 

respektive sjunde klass i grundskolan, i likhet med vår undersökning är valet av metod 

här fokusgrupper. Undersökningen visar att målgruppens nyhetsläsning har ökat, 

troligtvis till följd av det ökade användandet av internet och smartphones, särskilt är så 

fallet bland sjundeklassarna vars nyhetsläsande på digitala medier är vanligare än bland 

fjärdeklassarna (2014). Vad gäller att kritiskt bedöma innehållet i 

nyhetsrapporteringarna identifierar Statens medieråd några olika ställningstaganden 

målgruppen gör. Om samma information återfinns på mer än ett ställe, alltså om olika 

nyhetsmedier rapporterar samma sak, är tillförlitligheten större. Målgruppen 

uppmärksammar detta som ett sätt att utvärdera sanningshalten av informationen men 

medger även att de inte så ofta tar sig tid att jämföra med olika medier. Det talas också 

om att upphovspersonens motiv måste tas i åtanke för att kunna värdera informationen, 

till exempel att journalister kan gå till vissa överdrifter i sin rapportering på grund av 

vinstintresse eller för att locka läsare. Vidare har de etablerade nyhetsaktörerna större 

förtroende bland målgruppen än till exempel skvallertidningar och sådant de hittar på 

internet, likaså spelar sannolikheten för det som rapporteras in, alltså hur rimligt det 

låter. Om man själv upplevt något som liknar det som rapporteras i nyheterna 

underlättar det för vissa av deltagarna i studien att värdera tillförlitligheten, de egna 

erfarenheterna fungerar då som en mätenhet mot vilket det som läses ställs (ibid.). Vår 

studie kan här ses fungera som en förlängning av den vi gått igenom ovan. Valet av 

metod är densamma och intresset delar även vissa likheter men målgruppen är en annan. 
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I ytterligare en undersökning Statens medieråd gjort undersöker de barn och ungas 

medievanor och attityder mot olika medier. Målgruppen för undersökningen är personer 

mellan 9 och 18 år och resultatet bygger på enkäter som informanterna fyller i (2015, s. 

5). Vissa av de frågor informanterna svarar på handlar om källkritik och värdering av 

information. På frågan “Hur bra är du på att avgöra om info på internet är sann eller 

falsk?” svarar drygt hälften av de personer som är mellan 13 och 16 år mycket eller 

ganska bra medan en fjärdedel svarar att de varken är bra eller dåliga, resterande 12% 

menar att de är ganska eller mycket dåliga eller att de inte berörs av frågan (ibid. s. 73f). 

Av samma åldersgrupp menar 24% att de helt och hållet litar på, eller har starkt 

förtroende för, nyheter på sociala medier, 41% litar inte alls på, eller förhåller sig 

tveksamma till den medan 31% placerar sig mellan de båda grupperna. Av de 

nyhetsmedier som informanterna rangordnar trovärdigheten av hamnar de 

internetbaserade sådana längst ner vad gäller hur stor andel som helt och hållet litar på 

de nyheter som härigenom förmedlas, av dessa är sociala medier i botten. På frågan 

“Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de säger inte stämmer 

överens. Vad gör du då?” är att hitta mer information från andra internetsidor det 

vanligaste tillvägagångssättet i samma åldersgrupp, att inte bry sig om det eller fråga 

vuxna kommer därefter, följt av att fråga sina vänner. Mindre vanliga 

ställningstaganden är att tro lite på båda eller att man bara brukar hämta sin information 

från en enda källa (ibid. s. 75f). Varför sociala medier har minst trovärdighet som 

nyhetsförmedlande medie finner undersökningen inget svar på, det ser vi inte heller som 

dess mening. Men kanske kan vår studie komma närmre ett sådant svar. 

 

Metzger, Flanagin, Markov, Grossman och Bulger försöker i en studie skapa sig en 

förståelse för hur unga lyckas bedöma trovärdigheten av information på internet. De 

talar om att det är en komplex och utmanande uppgift att hitta tillförlitlig information på 

grund av alla de möjligheter vi idag erbjuds genom digitala redskap och medier. Fokus i 

studien ligger på vilka attityder personer, 11 till 18 år gamla, har gentemot 

trovärdigheten av information, hur de går tillväga i sin bedömning samt hur stor roll 

skillnader i utveckling, demografiska aspekter och 

informationskompetensundersvisning har på deras förmåga (2015, s. 325f). Studien 

visar bland annat på att de äldre personerna hade ett mer analytiskt förhållningssätt 

gentemot utvärderingen av informationen än vad de yngre deltagarna hade, likaså 

påverkar informationskompetensundervisning hur analytiska personerna är i sin 

bedömning men det innebär inte nödvändigtvis att bedömningen i slutändan är fullgod. 

Resultatet tyder på att målgruppen använder de verktyg de har lärt sig för att bedöma 

och utvärdera information, men utan att förstå syftet med att använda dessa verktyg 

vilket leder till att bedömning inte sällan blir felaktig (ibid. s. 338ff). 

Informationskompetensundervisningen spelar i denna studie ingen större roll för hur väl 

informationen utvärderas. 

 

Helena Francke, som figurerat i ett tidigare avsnitt av texten, har forskat mycket om hur 

unga bedömer information på digitala plattformar. Bland annat undersöker hon 

tillsammans med Olof Sundin, som också är ett ofta förekommande namn, hur lärare 

och bibliotekarier vid svenska gymnasieskolor talar om trovärdighet vad gäller 

information på deltagande medier, såsom sociala medier, i skolsammanhang. Lärarna 

delades in i tre fokusgrupper och bibliotekarierna i två och diskuterade sina 

uppfattningar (2012, s. 169ff). Studien visar bland annat på att synen på vad som anses 

vara en tillförlitlig och godtycklig källa att använda i skolarbeten är dynamisk och 
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förändras i takt med att kunskapen kring informationskällan, till exempel sociala 

medier, ökar och människor blir mer bekanta med mediet (ibid. s. 175).  

 

Francke och Sundin har tillsammans med Louise Limberg även undersökt hur 

gymnasieelever bedömer trovärdigheten av information som ska användas i skolarbeten. 

Eleverna fick här söka och utvärdera information i både granskade medier såsom böcker 

men också i medier där informationen är användargenerad och det vilar ett större ansvar 

på användaren själv att bedöma trovärdigheten, till exempel information på internet. 

Därigenom undersöker författarna vad det innebär att vara informationskompetent när 

informationen är av så olika karaktär (2011, s. 675f). De talar även om att information 

spelar en allt mer framträdande roll i människors vardag på grund av digitala medier 

vilket innebär att tillgången till andrahandskunskap idag är större än någonsin (ibid. s. 

691). Ytterligare en studie undersöker hur gymnasieelever beskriver sig själva som 

informationssökare, sina informationsaktiviteter samt hur de utvärderar trovärdigheten 

(Lundh, Francke & Sundin, 2015, s. 81). 

 

3 Teori 
I detta avsnitt redogör vi för vilka teorier som kommer användas i analysen av den 

insamlade datan. Vi har valt att använda oss av två teorier som på olika sätt kan skapa 

en större förståelse kring uppsatsens frågeställningar. Vi börjar med att redogöra för 

teoriernas grundläggande principer för att sedan beskriva hur vi väljer att använda dem 

och vilka frågeställningar de kan skapa en större förståelse kring. 

 

3.1 Kognitiva auktoriteter 
Teorin om kognitiva auktoriteter kan sägas fungera som en förklaringsmodell för hur vi 

bildar oss kunskap. Teorin utvecklades av Patrick Wilson och diskuteras i hans bok 

Second hand knowledge - An inquiry into cognitive authority från 1983. Wilson gör här 

skillnad på kunskap, han delar in den i två olika kategorier, förstahands- och 

andrahandskunskap. Förstahandskunskap är sådant som vi vet utifrån det vi själva 

upplevt, således kunskap genererad av våra erfarenheter. Förstahandskunskapen är ofta 

inte tillräcklig för att kunna skapa sig en tillräcklig förståelse av världen, i de flesta 

fallen förlitar vi oss på andra vad gäller idéer och information som sträcker sig bortom 

det vi själva upplever. Det är detta som benämns som andrahandskunskap, den kunskap 

vi besitter utgörs till stor del av sådan. Till vem vi vänder oss för att få 

andrahandskunskap är en fråga om kognitiva auktoriteter (s. 9f). En kognitiv auktoritet 

är den eller de källor vi tillskriver vårt förtroende. Deras inflytande kan vara begränsat 

till ett särskilt område, det den kognitiva auktoriteten påstår om sådant som rör just detta 

område tillskriver vi vikt medan det samma källa påstår om en fråga där vi inte ser dess 

åsikt som auktoritär förbises, den kognitiva auktoriteten kan således vara bunden till 

särskilda frågor (ibid. s. 13f). Vi vänder oss till den kognitiva auktoriteten både då vi 

behöver information men också råd, det är både deras kunskap och åsikter som vi 

nyttjar. Den kognitiva auktoritetens åsikt väger i de frågor där det finns en rad olika 

synsätt tyngre än övriga källor (ibid. s. 17f). 

 

Utifrån Wilsons teori kan kunskapsprocessen delvis sägas vara baserad på förtroende. 

Om förstahandskunskapen är vår självupplevda tolkning av verkligheten så bygger 

andrahandskunskapen på den tillit vi sätter till andra människors kunskap och åsikter. 

En intressant aspekt är hur vi väljer till vem eller vad vi sätter vår tillit. När teorin om 

kognitiva auktoriteter sätts i relation till de drag Godwin menar att vårt 

informationsbeteende kännetecknas av, alltså en otålighet och att vi tenderar att sätta 
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större tilltro till våra vänner än andra, i egentlig mening, mer auktoritära källor (2009, s. 

265f), skapas det vissa konsekvenser för vårt val av kognitiva auktoriteter. Våra val och 

överväganden är således färgade av de beteenden som Godwin identifierar. Likaså är 

det viktigt att förstå de kognitiva auktoriteternas inverkan på oss då, som Francke et al. 

talar om, tillgången till information nu är större än någonsin tidigare och den är ett 

resultat av en mer kollektiv prestation (2010, s. 691). 

 

Teorin om kognitiva auktoriteter kan hjälpa oss förstå de sätt på vilka respondenterna 

bedömer trovärdigheten av informationen på Facebook. Genom att sätta de 

tillvägagångssätt respondenterna uppger sig använda i sin bedömning, och de faktorer 

de menar påverka bedömningen, i relation till det Wilson menar påverka våra val av 

kognitiva auktoriteter kan vi komma närmre en förklaring till varför respondenterna går 

tillväga som de gör. Wilson beskriver både vad som påverkar våra val av kognitiva 

auktoriteter men också varför de faktorer han beskriver påverkar valen. Wilson talar 

bland annat om att våra förväntningar är en faktor som kan påverka vem eller vad vi ser 

som en kognitiv auktoritet men han beskriver också varför förväntningarna påverkar. Vi 

kan genom Wilsons resonemang förstå respondenternas överväganden ur ett större 

perspektiv som även förklarar de bakomliggande orsakerna till varför respondenterna 

går tillväga som de gör och hoppas därigenom kunna addera ytterligare en dimension 

till deras resonemang. Teorin om kognitiva auktoriteter kommer hjälpa oss identifiera 

de kognitiva verktyg och praktiska tillvägagångssätt ungdomarna använder för att 

bedöma trovärdigheten av information på Facebook men också hur de reflekterar kring 

informationen. 

 

3.2 Uses and Gratifications 
Teorin om Uses and Gratifications (U&G) har som syfte att försöka förklara vilka 

sociala och psykologiska behov som motiverar människor att välja vilka medier och 

innehåll de tar del av och använder samt vilka följder detta får för deras attityd och 

beteenden. Att välja vilken mediekanal som ska användas inbegriper att överväga vilka 

eventuella fördelar valet innebär. Att på ett effektivt sätt kunna välja vilken kanal som 

ska användas är således nödvändigt för att kunna nå sina mål. En av de kanaler som 

forskningen om U&G intresserar sig för är sociala medier eftersom dess funktioner som 

mediekanal sträcker sig bortom de informationsförmedlande drag som utmärker mer 

traditionella medier. Sociala medier erbjuder utöver detta även att 

informationsprocessen både blir mer personlig och kollaborativ (Lee & Ma, 2012, s. 

332).  

 

Vissa forskare, som Chen, Sin, Theng och Lee (2015), har använt teorin för att förklara 

vad det är som motiverar människor att dela felaktig information på sociala medier och 

tittar på om det finns olikheter i sådant beteende dels utifrån kön men också utifrån på 

vilken nivå personerna studerar (s. 583).  Chen et al. undersöker om dessa 

motivationskategorier också kan användas för att förklara varför människor delar 

felaktig information (ibid., 584f). De lyckas identifiera vissa skillnader som är 

relaterade både till kön och på vilken nivå personerna studerar (ibid., s. 587). Chen et al. 

menar att studien visar på att informationskompetensutbildningen bör ta hänsyn till att 

människor kan dela felaktig information och att människor bör uppmuntras att aktivt 

ifrågasätta dels den felaktiga informationen i sig men också de människor som delar den 

(ibid., s. 590f). Att ta hänsyn till vad som motiverar människor att dels använda sociala 

medier och dels förmedla felaktig information är viktigt när det handlar om att försöka 

förstå hur människor ser på sig själva som producenter av information men också hur de 

ställer sig till den information de exponeras för då det kan förklara sådana beteenden. 
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Lee och Ma har med utgångspunkt i forskning om sociala medier och U&G identifierat 

gemensamma tendenser till vad som motiverar människor att använda sociala medier 

och formulerar utifrån det fyra motivationskategorier, informationssökning, 

underhållning, socialisering samt statussökande. Informationssökningskategorin syftar 

till hur sociala medier används för att söka information och i hur stor utsträckning de 

nyheter som förmedlas härigenom möter användarnas behov och 

underhållningskategorin handlar om hur väl det sociala mediet möter användarens krav 

på att bli underhållen. Socialiseringen handlar om att använda mediet i syfte att 

kommunicera med andra och statussökande syftar till att hur det används för att höja sitt 

anseende (2012, s. 332ff). 

 

Teorin om U&G kan hjälpa oss förstå i vilka syften respondenterna använder Facebook. 

Teorin kan även hjälpa oss förklara vilka konsekvenser synen på mediets syfte får för 

den information som visas för respondenterna på Facebook. Vi kommer relatera de 

motiv respondenterna uppger för varför de använder Facebook till de 

motivationskategorier som identifierats av teorin om U&G för att kunna identifiera 

vilka motivationskategorier som är representerade hos respondenterna. När vi förstår 

vilka motiv som är representerade och därigenom i vilka syften respondenterna 

använder mediet erbjuds vi även en möjlighet att förstå varför respondenterna talar om 

det på olika sätt, om det visar sig att de gör det. Om vi lyckas identifiera att de uppger 

olika motiv till varför de använder mediet kan det alltså vara en möjlig förklaring också 

till andra frågor. Vi vill med hjälp av teorin förstå hur synen på mediets funktion 

påverkar hur respondenterna ser på dess användningsområden och på vilka sätt det i sin 

tur påverkar innehållet. Därmed ser vi det som att teorin kan hjälpa oss få svar på hur 

ungdomarna reflekterar kring den information som förmedlas via Facebook men också 

hur ungdomarna reflekterar kring sig själva som delaktiga i produktionen av 

informationen på Facebook. 

 

4 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för metodval samt vilken analysmetod vi använder till 

resultatet av den insamlade datan, till sist förs en kort diskussion kring etiska 

ställningstaganden.   

 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att utföra två fokusgrupper med fyra personer, två tjejer och två killar, i varje 

grupp. Formen för intervjuerna är en kvalitativ forskningsintervju, detta för att vi ska 

förstå ämnet så som det upplevs av respondenterna (Kvale & Brinkman, 2014, s. 41). 

För att förstå respondenternas reflektioner och överväganden för att bedöma information 

på Facebook faller det sig bäst om de samtalar om det. Det är viktigt i denna studie att 

se hur deltagarnas vardagliga tillvägagångssätt för att värdera information på Facebook 

ser ut. 

 

Valet av fokusgrupper används för att få en bättre bredd av synpunkter och reflektioner, 

och för att tillsammans hjälpas åt för att förstå ett fenomen, i detta fall Facebook (Kvale 

& Brinkman, 2014, s. 191). Till skillnad från enskilda intervjuer kan fokusgrupper bidra 

med fler synpunkter på frågeställningar och deltagarna kan utveckla varandras svar. Det 

är även intressant att se samspelet i fokusgruppen till exempel om det råder konsensus 

eller meningsskiljaktigheter kring vissa frågor. Vår roll som forskare är att främja 

samtalet mellan deltagarna, inte att leda dem i diskussionen (Denscombe, 2016, s. 269). 
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Vi har alltså en tillbakadragen roll, men har även vid behov avsikt att ställa eventuella 

följdfrågor eller be om förtydliganden till samtalets gång. 

 

Storleken på fokusgruppen kan variera utifrån vissa aspekter. Enligt Denscombe är den 

optimala mängden deltagare för fokusgrupper sex till nio personer. Det anses lagom för 

att få tillräckligt många synpunkter och ger inte en alltför svårhanterlig situation. Vid 

mindre studier kan dock deltagarantalet minska (2016, s. 269), vilket är fallet i denna 

undersökning. Vi motiverar vald metod, alltså med fyra personer, med hänsyn till 

tidsramen för studien och Veronika Wibecks åsikt om att det lämpliga antalet för en 

fokusgrupp är minst fyra till sex personer, om gruppen blir för stor är det svårt att 

upprätthålla alla deltagarnas uppmärksamhet (2010, s. 61f). Med tanke på målgruppens 

ålder är det viktigt att skapa ett klimat där deltagarnas uppmärksamhet är i fokus och att 

deras egna tankar får utrymme i samtalet. 

 

4.2 Urval 
För att hinna utföra fokusgruppintervjuerna inom tidsramen för studien har vi valt att 

kontakta högstadieskolor för sammanställandet av grupperna. Vi har skickat ett flertal 

mejl till flera skolor i södra Sverige men endast besvarats positivt av två skolor, på vilka 

intervjuerna senare ägde rum. Vi gjorde följaktligen ett subjektivt urval, vi valde att 

direkt kontakta rektorer och skolbibliotekarier som i sin tur kunde kontakta eleverna 

(Denscombe, 2016, s. 75). Att få kontakt med skolor har inte varit det lättaste då alla var 

upptagna med planering för avslutning och nationella prov. Vi övervägde att bedriva tre 

fokusgrupper men endast två skolor hade tid att planera och hjälpa oss i utförandet av 

intervjuerna. På båda skolorna blev skolbibliotekarien vår kontaktperson till eleverna. 

Mängden data bedömer vi dock som god då båda grupperna gav utförliga svar utifrån 

våra frågeställningar.  

 

I kontakten med skolorna eftersökte vi niondeklassare som använde Facebook, detta för 

att studien behandlar hur ungdomar i den åldern reflekterar kring information på denna 

plattform. Vi efterfrågade två killar och två tjejer i gruppen. Vi valde en heterogen 

grupp för att förstå hur målgruppen ungdomar i åldrarna 15 till 16 reflekterar kring 

källkritik på Facebook. Om vi hade valt en homogen grupp, alltså med bara tjejer eller 

killar, hade vi inte fått den breda synen över målgruppens användande, reflektioner och 

tillvägagångssätt för att bedöma trovärdighet på Facebook. Heterogeniteten ger oss ett 

bredare spektra till studien i stället för bara ett perspektiv. 

 

Att respondenterna redan känner till varandra från skolan ser vi inte som ett problem 

utan vår mening med fokusgrupperna är att diskussionerna ska löpa så naturligt som 

möjligt (Bryman, 2011, s. 456f). Deltagarnas kännedom av varandra kan även skapa en 

trygghet i rummet, vi är två forskare som närvarar vid samtalet och har genom det en 

maktposition som annars kan påverka klimatet i rummet. Vi valde, i samråd med 

rektorer och skolbibliotekarier, att bedriva fokusgruppsintervjuerna på de berörda 

skolorna för att deltagarna skulle känna sig bekväma och trygga i samtalet, vi kom dit 

som gäster för att höra dem samtala (Wibeck, 2010, s. 33). Vi ser det som positiva 

aspekter att ungdomarna känner till varandra och att de är bekväma i miljön där 

intervjun utförs.   

 

4.3 Tillvägagångssätt 
I fokusgruppintervjuerna presenterade vi en rad teman som var tänkta att fungera som 

underlag för ungdomarnas diskussion. För varje tema presenterades en eller flera öppna 
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frågor som vi i största möjliga mån försökt formulera på ett sätt som inte färgar det 

ungdomarna svarar, det som för undersökningen är intressant är att skapa en förståelse 

för hur ungdomar tänker kring trovärdigheten av information som förmedlas via 

Facebook. En av oss agerade moderator, den andra observatör. Moderatorn är den 

person som leder diskussionerna, observatören för anteckningar och koncentrerar sig på 

att uppfatta samspelet som sker i gruppen. Upplägget ska göra det möjligt för 

respondenterna att reflektera kring både sitt eget och andras Facebook-användande och 

presentera sina åsikter för gruppen. Frågorna kompletterades även med att vi var för sig 

tittade på exempel från Facebooks nyhetsflöde. Intervjun blev transkriberad från 

ljudupptagning och fungerade som underlag för analysen. 

 

4.4 Analysmetod 
I denna undersökning används innehållsanalys för att analysera den insamlade datan 

från fokusgrupperna. Det är en analysmetod för att koda och dela upp materialet i 

enheter för att söka efter trender och mönster i datan (Wibeck, 2010, s. 100). Efter första 

intervjun påbörjades transkribering och sammanställande av anteckningar under samma 

dagsverke. Detta gjordes av observatören för att inte moderatorn skulle kunna påverkas 

eller färgas av framträdande mönster till den andra kommande fokusgruppen (ibid.). 

Moderatorn gjorde transkriberingen av den följande intervjun. Efter att båda 

fokusgruppintervjuerna hade transkriberats läste vi dem flera gånger individuellt, för att 

sedan inledande diskutera innehållet tillsammans. Efter det påbörjade vi att dela in 

respondenternas svar i olika ämneskategorier beroende på vad de samtalade om. Svaren 

kondenserades för att avlägsna ord som inte var meningsbärande, vissa ord som till 

exempel ”ehh”, ”typ” eller ”alltså” behölls för att de kan signalera en viss tvekan eller 

eftertänksamhet. Utifrån detta utformade vi sedan övergripande tematiska indelningar, 

dels utifrån vad respondenterna samtalat kring och dels utifrån intervjuguiden. Från 

dessa tematiska indelningar gjorde vi dels ett urval utifrån våra frågeställningar men 

också utifrån framstående samtalsämnen som hade förts på tal i grupperna.  

 

Fokusgruppsdatan är i resultatet uppdelad efter en horisontell innehållsanalys, då vi 

fann många liknande svar från båda grupperna. En horisontell analys betyder att man 

redovisar båda fokusgrupperna tillsammans under samma rubrik istället för att, som i en 

vertikal analys, dela upp dem och ha en sammanfattning i slutet (Wibeck, 2010, s. 108). 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Vad gäller de etiska ställningstagandena utgår vi från Vetenskapsrådets fyra delar för 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteskravet 

och nyttjandekravet. Innan fokusgruppintervjuerna började informerade vi deltagarna 

om syftet med studien samt att deras medverkan var frivillig och deras rätt att när som 

helst avbryta den (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff). Med detta klargjort frågade vi 

ungdomarna om deras samtycke till att utföra intervjun och om vi hade deras tillåtelse 

att spela in samtalet för transkribering. Vi förklarade även att de i studien skulle 

presenteras anonymt och att endast vi har tillgång till det inspelade materialet. Studien 

är inte av en etiskt känslig karaktär och alla deltagarna är över eller 15 år fyllda, därför 

är deltagarnas och skolledningens samtycke och godkännande tillräckligt (ibid.). 

 

Konfidentialiteskravet är av stor vikt för oss i denna studie och vi ser inget problem i att 

efterfölja det då respondenterna endast presenteras med ålder, fritidsintressen och att 

båda fokusgrupperna skett i södra Sverige. En invändning mot konfidentialiteten kan 

vara att kontakten till och sammansättningen av fokusgrupperna skett genom rektorer 
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och skolbibliotekarer. Det kan äventyra respondenternas anonymitet. Vi finner dock att 

dessa personer har ett så pass stort förtroende och ansvartagande att inte anonymiteten 

bör äventyras. Vi väljer att presentera respondenterna utan fiktiva namn, för att inte ge 

utrymme till subjektiva värderingar på grund av dessa. Kön är inget som vi i denna 

undersökning värderar, utan det är målgruppen ungdomar som står i fokus. 

 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras datamaterialet från de två utförda fokusgruppsintervjuerna. 

Rubrikerna i presentationen av datan är tematiska indelningar som utformats utifrån 

intervjuguiden och de diskussioner som förts under intervjuerna. När vi i resultatet 

hänvisar till det respondenterna säger hänvisar vi till Respondent 1 som R1, Respondent 

2 som R2 och så vidare. Likaså talar vi om de båda fokusgrupperna som grupp A 

respektive B. När vi i resultatet talar om att respondenterna gillar information syftar vi 

till förmedlingsverktyget gilla, alltså funktionen att visa sin uppskattning kring 

innehållet. När det talas om att unlike:a innebär det att sluta gilla någonting. 

 

5.1 Presentation av fokusgrupperna 
Fokusgrupperna är utförda på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Fokusgrupp A 

går i en kommunal högstadieskola med valbara inriktningar inom naturvetenskap och 

teknik och Fokusgrupp B går i en kommunal högstadieskola med estetisk inriktning. 

 
5.1.1 Fokusgrupp A 

Respondent 1 är 15 år och tycker om att på fritiden vara med kompisar, sjunga och spela 

fotboll. 

Respondent 2 är 16 år och tycker om att på fritiden träna fridrott och vara med 

kompisar. 

Respondent 3 är 15 år och tycker om att på fritiden spela handboll, gitarr och 

Playstation.  

Respondent 4 är 15 år och tycker om att på fritiden vara med kompisar, hålla på med 

cheerleading, dansa, rida och lyssna på musik. 

 
5.1.2 Fokusgrupp B 

Respondent 5 är 15 år och tycker om att på fritiden måla, lyssna på musik och träna. 

Respondent 6 är 16 år och tycker om att på fritiden lyssna på musik och spela trummor. 

Respondent 7 är 16 år och tycker om att på fritiden följa olika sporter och spela 

dataspel. 

Respondent 8 är 16 år och tycker om att på fritiden lyssna på musik och utöva 

kampsport. 

 

5.2 Reflektioner kring Facebook 
Detta avsnitt handlar om hur ungdomar reflekterar kring Facebook som plattform, dess 

informationsflöde, sitt eget användande av mediet men även om hur mediet har 

förändrats över tid. 

 
5.2.1 Varför respondenterna använder Facebook 

Ett samtalsämne var varför respondenterna använder Facebook. Fokusgrupperna 

tillfrågades aldrig om när de började använda Facebook, utan de förde detta på tal när vi 

samtalade om varför de använder Facebook. I Fokusgrupp A så skaffade respondenterna 

Facebook i en tidig ålder och har använt plattformen sen dess, “[a]lltså det var väl mer 

så, alla skaffade det när man gick i typ femman, fyran”, säger R3 till alla i gruppens 
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instämmande. Sedan dess har Facebook bara levt kvar som ett socialt medie gruppen 

använder. I Fokusgrupp B kan R8s svar: “[d]et blev så” sammanfatta denna grupps 

användning, Facebook är något deras vänner har och därför har man skaffat det själv. 

Den bidragande faktorn till varför de åtta respondenterna skaffade Facebook är för att 

deras vänner gjorde det.  

 

Båda grupperna, totalt fem av åtta respondenter förde på tal att de mest använder 

Facebook när de har tråkigt och fördriver tid. “Alltså det är typ såhär när man har 

tråkigt... Alltså, så bara swipar man”, säger R1. Den som skiljer sig från de andra i 

användandet är R7 som använder Facebook som en nyhetskanal då hen tycker att det är 

smidigare än att gå in på respektive nyhetssida på nätet, “... det är mer som en 

nyhetssida för mig, så det kan handla om sport, politik och liksom allt möjligt”. Endast 

R8, en av de totalt åtta deltagarna lyfter fram användningen av att hålla kontakt med 

släkt och vänner som inte befinner sig i Sverige, “... jag har mycket släkt och vänner 

långt härifrån, så jag använder Facebook för att hålla kontakt med dom också”, säger 

hen. R5 i samma grupp använder även mest Facebook för att hålla kontakt med vänner, 

men lika mycket för att fördriva tid. De resterande sex deltagarna förde inte den sociala 

användningen på tal. 

 
5.2.2 Synen på Facebook och andra sociala medier 

Det båda fokusgrupperna lyfter upp i samtalen är att Facebooks bredd är dess styrka. I 

fokusgrupp A instämde alla fyra deltagare om att omfånget på olika funktioner på 

Facebook var dess största styrka i förhållande till andra sociala medier, “det finns såhär 

små sociala medier som är inriktade på just någon del [funktion] av Facebook typ”, 

säger R4. I fokusgrupp B svarade tre av fyra respondenter likt grupp A om 

funktionernas styrka. R8 i grupp B menade även att detta kan underlätta kontakten till 

vänner och bekanta, genom att det skapats flera sätt för människor att interagera med 

varandra, “... det är den mest sociala där folk alltså interagerar med varandra och chattar 

och pratar”. I grupp B tror även R6 att Facebooks styrka beror på dess mångsidighet, 

hen liknar det vid ett forum som har flera uttrycksformer än att bara vara inriktat på en 

eller få, “Facebook är väl mer som alltså det här forumet typ, medans Instagram är som 

en, en konsthall, och Twitter är väl typ mer som att man skulle skrika nånting ibland 

människor typ”. I båda fokusgrupperna förde sju av åtta respondenter på tal att det 

positiva med Facebook är att det finns många funktioner samlade på plattformen, till 

skillnad från andra sociala medier som främst koncentrerar sig kring en eller några få 

uttryck. 

 

Att Facebook är det äldsta sociala mediet kan också vara en bidragande faktor till varför 

R1 och R2 använder sig av den. “Ja alltså det är ju inte så men alltså det känns typ som 

att Facebook är såhär, liksom pappan till alla sociala medier …”, säger R1. R2 i samma 

grupp instämmer och påpekar att den även är mest i fokus “[d]et är den som kommer 

upp som exempel varenda gång man pratar om [sociala medier]…”. Bilden av Facebook 

skiljer sig från andra sociala medier. 

 

Respondenterna talar om de förändringar mediet genomgått. I Fokusgrupp A skaffade 

alla fyra respondenter ett konto på Facebook i en tidig ålder och har sedan dess sett 

mediet förändras över tid, vilket i sin tur har påverkat deras egen användning. R4 och 

R1 förde en konversation om hur Facebook var bättre förr och R1 menade på 

att:                  
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Nä, men och sen så alltså… Innan då var det ju mer så att det var mest ungdomar som 

var där [på Facebook] och så, för nu är det ju såhär, nu har föräldrarna kommit och då 

är det inte lika kul. 
 

R1 fortsatte och menade på att Facebook var ett mer slutet närverk innan, att det var en 

yngre publik och att man inte behövde skämmas för sina föräldrar: “Och såhär ja, när 

dom kom in och skriver typ såhär ‘Åhh, vad fin du är … ’”. Efter detta samtal ställdes 

en följdfråga om hur respondenterna tänker kring att föräldrar kan se deras aktivitet, R1 

menar att ”[m]an tänker ju igenom det mer gånger”. R4 instämde: “Jo, för man tänker ju 

så typ släktingar och sånt allihopa ser. Det är typ såhär min farmor å typ mormor och 

sånt har Facebook så det liksom, alla kan ju se det haha”. De resterande två deltagarna i 

grupp A höll med R1 och R4 om utvecklingen, att man tänker efter mer innan man delar 

information med åtanke på att föräldrar och släktingar kan se. 

 
5.2.3 Facebooks innehåll 

För att få respondenterna att reflektera kring innehållet på Facebook tillfrågade vi om 

båda fokusgrupperna ville titta individuellt på sina Facebook-flöden på sina mobiler. 

Till en början fick vi inte så relevanta svar till undersökningens syfte men efter 

samtalets gång bidrog exemplet med intressantare analyser av vad innehållet faktiskt 

bestod av. De första spontana reaktionerna av respondenterna i båda grupperna var 

blandade till exempel att någon fyllde år eller att en länk till hur Johnny Depp har 

förändrats stilmässigt genom tiderna visades i flödet. R3 i grupp A konstaterade: “Ehm, 

alltså i… Jag brukar mest så, skrolla igenom det lite snabbt och... se vad 

[inandning/suck]... folk har laddat upp för all möjlig skit”. De andra tre deltagarna i 

fokusgrupp A instämde hummande utan att yttra någon motsats. Gruppen har en 

gemensam syn på mediet. 

 

I Fokusgrupp A var alla fyra respondenter överens om att annonser och föreslagna sidor 

i flödet är vanligt förekommande och att de påverkas av de egna avtrycken och andra 

sökningar på nätet de själva gör. R2 uttryckte hur sökningar på Internet senare 

påverkade innehållet på Facebook: “Aaa, så om man vart inne på nån hemsida på 

Internet så kommer det upp som ehh… som såhär reklam åt en”. Vidare fortsatte 

samtalet i grupp A om att de egna avtrycken påverkar vad som senare dyker upp som 

föreslagna eller sponsrade inlägg. R1 hade deltagit i en tävling för ICA Supermarket om 

att vinna tre kilo godis, och sen dess får hen upp mycket reklam från ICA i sitt flöde. R2 

i samma grupp kände igen sig då hen hade upplevt samma sak i form av sponsrade 

inlägg: “Ja. Såhär sponsrat inlägg [“sponsrat inlägg” på Facebook], och så är det reklam 

för exakt det du kollade på”. R4 trodde att det ökade innehållet av annonser och dess 

inbyggda funktion i Facebook troligtvis berodde på de vuxnas ökade användning av 

mediet:  

 
Men alltså jag trodde det såhär, alltså det här med reklam och så att det är mycket mer 

nu än innan det tror jag det var typ… Amen såhär, att när alla vuxna började då komma 

in på ehh Facebook och såhär och fattade typ hur mycket det är... hur många det är som 

använder det så tror jag att dom [Facebook?] såhär bara ‘ja, okej, men det är ett jättebra 

sätt att använda det som reklam’. 
 

Alla fyra respondenter i fokusgrupp A kände igen sig i hur Facebooks innehåll kunde 

påverkas av deras övriga internetaktivitet och upplevde att annonser och sponsrade 

inlägg hade ökat på senaste tiden. I fokusgrupp B var R6 den enda av respondenterna 

som tog upp annonser som påverkan i innehållet, men fick ingen respons från de övriga 

deltagarna i gruppen.  
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I fokusgrupp B kom samtalet mest att handla om hur vänner och ens egna val påverkar 

innehållet på Facebook. Att vänner indirekt påverkar deras egna informationsflöde höll 

alla med om i gruppen, R8 menade att: ” …  alltså utan dom sidorna man själv har gillat 

och det som Facebook tror att man kommer att gilla det är det som ens vänner gillar och 

delar, av alltså dom människorna man är kompis med”. R6 i samma grupp lyfte upp att 

det också påverkar innehållet efter vilka sidor man själv följer på Facebook, att det både 

kommer upp information från dessa sidor men också att det kan generera förslag på 

andra sidor att följa. Respondenterna pratar om att innehållet indirekt påverkas av annan 

internetaktivitet och vilka sidor man följer. 

 

Till följd av att respondenterna i fokusgrupp B samtalade om hur ens vänner eller de 

sidor man följer påverkar innehållet, så leddes samtalet in på vilka val man gör för att 

påverka sitt eget innehåll genom att sluta följa en sida. Detta var ingen frågeställning 

som vi hade förberett till intervjun men anser det ändå relevant då det berör hur 

respondenterna reflekterar kring informationsflödet. Motiven till varför respondenterna 

väljer att sluta följa en sida rådde det skilda åsikter kring. R6 menade att hens motiv för 

att sluta följa en sida var: “I fall en sida som går ut med något uttalande som man 

kanske inte håller med om eller så, eller att dom börjar såhär, men publicera artiklar 

man kanske inte känner är relevanta eller, eller kanske osanna liksom”. R8 i samma 

grupp betonade att hen har haft Facebook sen tolv års ålder och på grund av detta helt 

enkelt tappat intresset för vissa sidor. R7 slutar följa en sida om hen anser att det läggs 

ut för mycket som inte har med syftet av sidan att göra: “ … [J]ag brukar inte unlike:a 

om det händer en gång men om det händer typ varje dag att han lägger upp nåt som, 

som inte är relaterat till sidan så brukar jag oftast unlike:a den”. Det finns flera 

anledningar till varför respondenterna väljer att sluta följa en sida, till exempel att den la 

ut felaktig information, inte är av intresse längre eller att den lägger ut information som 

inte har med syftet till sidan att göra. 

 

5.3 Att producera information på Facebook 
Detta avsnitt handlar om hur respondenterna själva känner sig kunna påverka innehållet 

på Facebook men också hur de ställer sig till information de tycker är felaktig. 

 
5.3.1 Att själva påverka innehållet på Facebook 

Vid frågan om vilka sätt respondenterna känner att de själva kan påverka innehållet på 

Facebook togs funktionen att blockera och anmäla andra användare upp. Alla fyra 

respondenter i grupp A ser det som ett alternativ men R4 menar att det på grund av 

Facebooks omfattning inte känns som att det gör någon större skillnad om hen skulle 

anmäla en sida eller användare. R1 menar att blockera är bra om hen känner att någon 

person specifikt stör hen eller om någon skriver till exempel något rasistiskt. I grupp B 

är R7 den enda som ser en blockering som ett alternativ, hen menar att det är bättre att 

blockera en Facebook-användares aktivitet på en Facebook-sida för att dölja dennes 

inlägg “så att man slipper liksom unlike:a sidan bara på grund av en person”. Att just 

kunna blockera andra användare är alltså något som respondenter från båda grupper 

talar om.  

 

R6 i grupp B menar att ett sätt att själv kunna påverka innehållet är beroende av vilka 

sidor hen gillar på Facebook. Hen menar att när hen väljer att gilla något även bidrar till 

att det blir mer populärt och att fler användare upptäcker det och därigenom också 

upptar en större del av innehållet. R8 talar dock om att det inte går att ha full kontroll 
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över vilket innehåll som visas på Facebook och menar att viss information visas 

oberoende av de val hen gjort. 

 

I grupp A är R4 den enda som själv brukar ladda upp någonting på Facebook förutom 

att byta profilbild vilket hela gruppen uppger sig göra ibland. R4 säger att: 

 
Jag går på cheerleading och så och då har vi flera grupper såhär på Facebook för att… 

ja, alla har typ Facebook så då är det enklast att kommunicera där. Och där lägger man 

ju upp, alltså i gruppen, flera grejor hela tiden. Men alltså aldrig såhär offentligt för alla 

eller vad man säger. 

 

I grupp B är de också sparsamma med att ladda upp saker på Facebook, här är det bara 

R8 och R5 som ibland lägger upp foton. Vad gäller att dela information är det ingen i 

grupp A som menar att de brukar göra det, detsamma gäller för respondenterna i grupp 

B förutom R8 som uppger att hen ibland gör det om hen tycker något är jätteroligt eller 

jätteviktigt och R7 som säger: 

 
Jag brukar typ dela, alltså sådan information som oftast döljs på media liksom, det kan 

liksom komma upp [en] video på hur det verkligen är i nått land kanske, så kommer det 

inte upp på media så kanske man delar det på Facebook så att man verkligen ser hur det 

är. 

 

I de båda grupperna ställs respondenterna frågan om de någon gång avsiktligt delat 

information som är felaktig eller inte trovärdig, i grupp A menar två respondenter, R4 

och R1, att de kan ha gjort det när de var mindre, till exempel om informationen lät 

häftig. I grupp B är R5 ensam om att mena att det kan ha hänt, isåfall på 1 April. 

Samtliga åtta respondenter är dock överens om att de ofta ser andra som delar felaktig 

information men att de personer som gör detta i så fall inte är medvetna om att den är 

felaktig.   

 

Tre av de totalt åtta respondenterna menar att de ibland gillar information på Facebook, 

R1 är den enda i grupp A som uppger att hen ibland gör det när hen tycker att någonting 

är bra. Också i grupp B är respondenterna sparsamma med att gilla information, utom 

R8 som ibland gillar när hen ser något hen tycker är bra och R6 som säger att: 

 
Alltså jag gillar typ ganska mycket men eh jag vet inte riktigt varför men det är väl dels 

såhär typ ‘det här är bra’, men jag vet inte riktigt varför. Jag är inte som min mormor i 

alla fall som ser det som …. ett såhär bevis som att såhär ‘jag har läst’. 

 

Här belyser R6 att en gilla-markering kan signalera olika saker, hen är dock inte helt 

säker på vad som alltid motiverar till att gilla. Likaså är det ingen i de båda grupperna 

som kommenterar särskilt mycket utöver att hälsa sina Facebook-vänner grattis när de 

fyller år vilket alla fyra respondenter i grupp A uppger att de brukar göra. Trots att R5 i 

grupp B inte är aktiv med att kommentera själv så tycker hen att det är intressant att läsa 

de kommentarer andra användare skrivit som respons på en delad artikel. Hen menar att 

det ibland kan vara mer intressant än att läsa artikeln i sig: 

 
[Jag] [t]ycker det är ganska intressant att titta på när de lägger upp politiska debatter 

och så tittar man i kommentarsfältet, så har nån kommenterat sin åsikt där och sen så 

har folk börjat argumentera emot och håller med, och liksom startar världsdiskussionen 

där nere så det kan vara mer intressant än att läsa själva artikeln 
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Majoriteten av respondenterna påverkar inte själva mediet särskilt aktivt men de tar del 

av andras aktivitet. 

 
5.3.2 Konfrontera och respons på information 

Fem av de åtta respondenterna menar att de konfronterar eller ger respons på sådan 

information de inte håller med om. I grupp A kom diskussionen kring detta att handla 

om information av extremhögerpolitisk karaktär. Stämningen i gruppen tyder på att alla 

respondenter tycker lika i frågan. R3 menar att hen ibland har ifrågasatt personer som 

delar sådant. R1 håller med och menar i likhet med R3 att hen skulle vilja tala med 

personen för att få höra hur den tänker om saken. De båda menar tillsammans med R4 

att de vill få personen att tänka efter. R3 förklarar varför det är viktigt att få personen att 

tänka efter med att personen annars blir “ännu mer hjärntvättad om man inte vet vad 

sidan står för egentligen”. R2 är den enda av de fyra i grupp A som brukar förhålla sig 

passiv till sådan information hen inte håller med om, hen skriver inget till personen men 

kan i vissa fall anmäla. En av respondenterna i samma grupp, R4, menar att den respons 

hen väljer att ge är beroende av vem det är som har delat eller skrivit, hen menar att det 

är lättare att ifrågasätta om det är en vän som skrivit det än om det är någon hen inte alls 

känner. 

 

I grupp B liknar respondenternas resonemang de som förs i grupp A, här uppger två av 

respondenterna, R6 och R7, att de ibland konfronterar medan resterande två är passiva. 

R6 menar i likhet med R4 i grupp A att hens respons är beroende av vissa faktorer: 

 
Det beror lite på vad det är tänker jag för alltså det kan vara att är det någon man såhär 

inte känner helt så känns det ganska onödigt att såhär påpeka det men är det nån som 

man ändå känner ganska nära så brukar jag såhär skriva nånting eller sånt, så det 

varierar lite från person till person. 

 

Här är det alltså fråga om att R4 och R6 på något sätt måste vara bekant med den 

personen det handlar om för att de ska ge respons på informationen. R7 menar att hen 

ibland har skickat ett privat meddelande till den person det handlar om, hen säger att “de 

brukar ta emot det, kritiken de får och kolla upp det så”. R7 har även skrivit till 

nyhetssidor när hen känt att informationen är konstig. Respondenterna i de båda 

grupperna är snarlika varandra vad gäller hur de ställer sig till och resonerar kring sådan 

information de inte håller med om. 

 

5.4 Källkritiska överväganden 
Detta avsnitt handlar om vilka källkritiska överväganden respondenterna själva 

använder sig av då de bedömer trovärdigheten av den information de exponeras för. 

Respondenternas kognitiva verktyg och praktiska tillvägagångssätt kommer här 

presenteras i tematiska indelningar. I de båda fokusgrupperna går det att identifiera både 

likheter och olikheter i hur respondenterna går tillväga i sin bedömning. 

 
5.4.1 Rykte 

Det rykte informationskällan är förenat med är något som fyra av de åtta respondenterna 

talar om. När det handlar om nyhetsdelning på Facebook så är alla fyra respondenter i 

grupp A överens om att deras bedömning påverkas av från vilket nyhetsmedium 

informationen kommer. Vissa nyhetsmedium har i gruppen större förtroende än andra, 

R4 sätter här två nyhetssajter emot varandra och menar att hen mest baserar sin 

bedömning på vad det är för sida som delat informationen. Hen menar att information 
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som förmedlas av till exempel Lajkat (viral nyhetssajt som förmedlar underhållning) är 

mindre trovärdig än sådant som förmedlas av Aftonbladet. 

 

Likaså R3 menar att om informationen kommer från Lajkat finner hen inget intresse i 

den, informationen har då inget direkt värde för hen. Alla i gruppen, alltså fyra av totalt 

åtta respondenter är överens om att detta kan ha att göra med att det står mer på spel för 

de större nyhetssajterna, såsom DN och Aftonbladet. De talar om att dessa nyhetsmedier 

har ett rykte av att förmedla trovärdig information och därför också ett större förtroende 

vilket innebär att de inte har råd att förmedla felaktig information eftersom det då skulle 

äventyra deras rykte som en trovärdig informationskälla. I likhet med att vissa har ett 

rykte av att förmedla trovärdig information menar R1 även att vissa sidor har ett rykte 

av att inte vara trovärdiga, hen säger att “... vissa sidor har ju såhär, liksom ett… rykte 

och såhär att dom inte är trovärdiga …”. Det rykte som varje nyhetsmedium har är alltså 

något som för respondenterna i grupp A spelar roll i bedömningen av informationens 

trovärdighet. 

 
5.4.2 Jämföra med andra källor 

Att jämföra olika källor med varandra är något som två respondenter i grupp A talar om. 

R4 menar att det är svårare att ta en stor nyhetsrapportering på allvar om det bara är ett 

nyhetsmedium som rapporterar om det, till exempel att “‘Sverige håller på att hamna i 

krig’ eller något sånt där, då är det typ har man inte hört det från någon annan sida än 

den så är det väl inte så trovärdigt”. Här är det alltså fråga om att det är viktigt att hämta 

information från flera olika källor och att dessa källor talar om ungefär samma sak för 

att informationen ska kunna ses som trovärdig. R1 för ett liknande resonemang och 

menar att hen brukar jämföra sådan information som hen ifrågasätter trovärdigheten av 

med andra källor, som till exempel Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport, för att 

på så sätt bedöma graden av tillförlitlighet. Även en av respondenterna i grupp B, R7, 

talar om att informationen blir mer trovärdig om den går att hitta på flera ställen och 

säger att hen följer nyhetssidor på Facebook och att “det som de lägger upp på 

Facebook finns ju på deras vanliga nyhetssajt så då anser jag att det är trovärdigt”. Tre 

av de åtta respondenterna uppmärksammar här att de ibland jämför information från 

flera källor. 

 
5.4.3 Källor 

Ett källkritiskt övervägande vars vikt alla åtta respondenter verkade vara överens om är 

att undersöka vilka källor informationen bygger på eller om det överhuvudtaget 

redovisas några sådana. R5 i grupp B menar att hen: 

 
tittar mycket på, eh ifall det är en artikel tittar jag mycket vilken hemsida och om jag 

inte riktigt tror …. på det som står i artikeln eller texten så går jag ofta ner till källorna 

och ser ifall det finns nån källhänvisning …. sen om nån har skrivit en text som ett 

inlägg är det väldigt svårt att eh, hitta var informationen är ifrån. 

 

R5 talar här om att källförteckningen kan ge en fingervisning om informationens 

trovärdighet och att det är ett vanligt tillvägagångssätt när hen tvivlar på dess 

sanningshalt. Samtidigt belyser hen även att ursprunget av den information som 

förmedlas genom egenskrivna inlägg på Facebook inte med samma enkelhet går att 

spåra. Hen talar här om att det finns en skillnad beroende på hur informationen 

förmedlas vilket skapar konsekvenser för bedömningen, hen utvecklar sitt resonemang 

och vad denna skillnad består i då hen säger att det är lätt att avgöra trovärdigheten när 

det finns länkar till informationens källa, genom att följa länken brukar hen kunna bilda 
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sig en uppfattning av trovärdigheten utifrån den sida länken leder till. Informationen i 

de egenskrivna inläggen brukar hen känna en större skepsis mot på grund av att de 

sällan redovisar varifrån informationen kommer.  

 

R8 i samma grupp menar att hen undersöker vilka källor som redovisas för att hen är 

intresserad av att, som hen säger, hålla “lite koll” på vad hens bekanta är intresserade av 

och har för åsikter. Hen tittar bland annat på vilken information de delar. Här är det 

alltså fråga om att R8 inte enbart undersöker trovärdigheten av den information hen 

själv exponeras för utan även sådant som hen indirekt, genom sina Facebook-vänner, 

berörs av. 

 

I grupp A talar även två av respondenterna om vad det innebär att källor redovisas i 

anslutning till informationen. R1 menar att om man är påläst kan undersöka om det 

finns någon källförteckningen, om så är fallet blir informationen också mer trovärdig. 

Alla i gruppen håller med om att källförteckningar kan vittna om informationens 

trovärdighet. R3 ger även exempel på Facebook-sidor som brukar redovisa vilka källor 

som informationen är baserad på och säger: “Alltså om man kollar typ så, DN har lagt 

upp någonting eller …. Teknikens Värld har lagt upp någonting då tror man ju liksom 

på det för att alltså dom har ju lite ehh, så källbaserade artiklar liksom”. R3 upplever ett 

större förtroende för information som redovisar sina källor. 

 

Hälften av de totalt åtta respondenterna talar om att tillgången till informationens 

källförteckning kan underlätta för bedömningen av dess trovärdighet, responsen från 

övriga gruppmedlemmar tyder på att även de anser det vara ett relevant verktyg att 

använda i sin bedömning. En av respondenterna talar även om att det finns en 

problematik i att undersöka informationens källor förenad med hur informationen 

förmedlas på Facebook. Att undersöka källor förutsätter att det finns källor som 

redovisas vilket inte är självklart då Facebook-användarna i sina egenskrivna inlägg inte 

nödvändigtvis visar vad de bygger sin text på. Att vara uppmärksam på om, och isåfall 

vilka, källor som redovisas kan sägas vara en viktig komponent i den bedömning 

respondenterna gör. 
 

5.4.4 Sunt förnuft och förståelse kring mediet 

Flera av respondenterna talar om sådant som vi här väljer att kalla för sunt förnuft men 

också om att det krävs en viss förståelse kring Facebook som medie. Båda grupper 

verkar vara överens om att innehållet är väldigt brett vilket innebär att informationen 

bör tas med en nypa salt. I grupp A adderar R1 till övriga gruppens instämmande att det 

inte går att förvänta sig att Facebook kan användas för att söka fakta. R6 i grupp B 

menar att det är viktigt att vara medveten om att informationen ofta är människors 

personliga åsikter snarare än vetenskapligt baserad information, hen säger att “det dom 

skriver behöver ju inte vara sant utan det är vad den personen tycker och tänker”. Hen 

menar även att det är viktigt att lära känna beteendet hos de personer som man är vän 

med på Facebook för att kunna bedöma trovärdigheten av det de skriver: 

 
Efter ett tag så har man lärt sig vilka av, alltså för det är oftast samma personer som 

brukar skriva såna texter i så fall och då efter ett tag så lär man sig det, alltså vilka som 

stämmer eller inte. 

 

Vi tolkar det som att alla respondenter i grupp B instämmer i att vännernas tidigare 

beteende kan vara med och påverka deras bedömning av trovärdigheten. R2 i grupp A 

talar om att sannolikheten är beroende av hur informationen låter vilket resten av 



  
 

22 

gruppen instämmer med, hen menar att den bör låta rimlig för att den ska ses som 

trovärdig, viss information på Facebook ibland är överdriven. 

 

Att ha kunskap kring mediet uppmärksammas av R8 som talar om att det är viktigt att 

ha en förståelse kring Facebook som medie, hen säger att: 

 
Facebook är ju inte ett informationsmedie det är ju inget nyhetsmedie eller så utan 

diksussionsforum, eller jo det kanske det är men liksom det är ett socialt medie som har 

som syfte att folk ska kunna dela och snacka och gilla och göra som dom vill, så det 

finns ju ingen …. det finns ju väldigt lite restriktioner, nästan inga alls och det finns 

inga gränser för vad man kan hitta och sånt. 

 

Här är det alltså fråga om att det går att hitta all typ av information på Facebook och att 

det inte heller finns någon direkt granskning av innehållet. Hen riktar även kritik mot att 

använda Facebook som nyhetsmedie och säger att de nyheter hen brukar se inte är 

tillräckligt breda för att skapa en så pass heltäckande bild som hen skulle önska. Hen 

använder istället en nyhetsapplikation i sin mobiltelefon. R8 väljer alltså bort Facebook 

om hen vill läsa nyheter, de karaktärsdrag som kännetecknar Facebook är inte 

tillräckliga för att skapa sig en så pass bred bild som hen önskar. Åsikterna om detta går 

isär i grupp B, det råder inget konsensus kring hur respondenterna ser på Facebook som 

ett nyhetsmedie. 

 
5.4.5 Hur informationen är formulerad 

I grupp A uppmärksammar alla fyra respondenter hur informationen är formulerad. R4 

tycker att det låter bättre när författaren förklarar och visar belägg för de påståenden 

som hen gör, det låter inte lika bra om författaren är för säker på sin sak. Övriga tre 

respondenter håller med om att det är svårare att tro på informationen om författaren 

inte förklarar varför det är som hen påstår det vara. De diskuterar även att informationen 

blir mer trovärdig om den är skriven på ett, som en av respondenterna kallar det, vuxet 

sätt. R2 menar att “[d]et känns mer seriöst när det är bra skrivet och så mer formellt”. I 

grupp B är det ingen som tar upp detta som en faktor som används i bedömningen, alltså 

menar fyra av åtta respondenter att detta spelar roll. 

 
5.4.6 Information färgad av politisk agenda och inställning till informationen 

I likhet med att ta hänsyn till hur informationen är formulerad är det även bara 

respondenterna i grupp A som uppmärksammar att inställningen till informationen är en 

bidragande faktor som kan påverka bedömningen av den. R1 menar att viljan att tro på 

något påverkar hur hen ser på informationen, hen säger att “om man vill tro på 

någonting så blir det ju enklare också. Typ om det är ett ämne som man verkligen såhär 

brinner för så …. har man lättare att ta [det] till sig”. Resterande tre gruppmedlemmar 

håller med om att detta kan påverka bedömningen. Viljan kan alltså ha ett visst 

inflytande över hur informationen bedöms. Båda fokusgrupper diskuterar om att man i 

sin bedömning av informationen bör vara uppmärksam på om det finns något 

bakomliggande politiskt intresse med informationen. R3 menar att medvetet 

högerextrema sidor som till exempel Avpixlat eller Nordfront nästan aldrig har rätt och 

att informationen de förmedlar ofta är vinklad för att uppfylla deras politiska intressen. I 

grupp B tar även R8 upp information med en politiska agenda och säger att det är 

vanligt att i Facebooks kommentarsfält se “rasister och andra konspirationsteoretiker” 

som delar och skriver konstiga saker. Vi tolkar stämningen i de båda grupperna som att 

alla åtta respondenter instämmer men vi vill även mena att politiska frågor är av en 

känslig karaktär vilket kan innebära att respondenterna håller med varandra för att 
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undslippa en diskussion eller konfrontation. Av stämningen att döma tolkar vi det som 

sagt som att alla håller med varandra. 

 

6 Analys 
I detta avsnitt ämnar vi applicera vårt teoretiska ramverk. Kognitiva auktoriteter och 

Uses and gratification på datainsamlingen som redan tagits upp i resultat. Avsnittet är 

strukturerat efter de olika teorierna och dess begrepp för tydlighetens skull. 

 

6.1 Kognitiva auktoriteter 
I det här avsnittet kommer vi framförallt återkoppla till de källkritiska överväganden 

som respondenterna gör för att bedöma trovärdigheten av information på Facebook, hur 

de ser på mediet och sin egen delaktighet kommer också diskuteras. Teorin om 

kognitiva auktoriteter används här dels för att förklara det respondenterna säger men 

den kommer också hjälpa oss att tolka det som sägs. Det ungdomarna säger om att 

undersöka och jämföra källor, politiska undertoner, synen på Facebook, rykten, viljan 

att tro på information, hur deras reaktioner tar sig uttryck, vad som krävs för att sluta 

följa en sida, att lära sig vem eller vad som är trovärdigt, hur informationen är 

formulerad samt de valmöjligheter som mediet erbjuder vad gäller att utforma innehållet 

kommer på olika sätt diskuteras och tolkas genom teorin.  

 

Av det respondenterna säger om trovärdigheten av den information de ser på Facebook 

går mycket att relatera till teorin om kognitiva auktoriteter. Ett framträdande 

diskussionsämne i grupp A var hur det talades om olika nyhetsförmedlande sidor på 

Facebook och hur de skiljer sig från varandra. Respondenterna tillskriver här sidor som 

DN, Teknikens Värld och Aftonbladet större förtroende än sidor som Lajkat, 

Nyheter24, Avpixlat och Nordfront. R3 talar om att informationen som förmedlas av 

Avpixlat och Nordfront ofta är vinklad för att uppfylla ett politiskt syfte och att 

sanningsenligheten är tvivelaktig, vilket ligger till grund för att hen inte ser 

informationen de förmedlar som trovärdig. Hen ser på den information DN förmedlar 

som mer trovärdig och menar att deras sätt att redovisa varifrån de hämtat sin 

information, i form av källförteckningar, visar på en större tillförlitlighet. Wilson menar 

att auktoritet är beroende av kontext, vem eller vad vi ser som auktoritärt kan vara 

begränsat till ett särskilt område. När vi söker svar på en viss typ av frågor handlar det 

om att vända sig till den källa vi ser som en auktoritet inom just det specifika området 

(1983, s. 19). I R3s fall är det alltså fråga om att när hen söker information om 

nyhetsrapporteringar känner större förtroende för de medier hen uppger redovisa källor 

medan politiskt vinklade medier avvisas som mindre sanningsenliga. För R3 är DN en 

kognitiv auktoritet vad gäller nyhetsrapporteringar på Facebook.  

 

En avgörande faktor kan vara om informationen är representerad på mer än ett ställe. 

Det resonemang som R4 och R1 i samma grupp för om att jämföra information med 

andra källor för att på så sätt kunna bedöma hur trovärdig den är visar också på de 

kognitiva auktoriteter de vänder sig till för att söka svar på nyhetsrelaterade frågor. R1 

nämner här Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport som en källa att jämföra 

information med. Här fungerar Rapport som en källa vars information väger tyngre i 

nyhetsrelaterade frågor och är i sammanhanget en kognitiv auktoritet. Rapport sträcker 

sig utom Facebooks gränser men fungerar likväl som en källa som används för att 

utvärdera information förmedlad via Facebook. I grupp B ställer sig R8 mer kritisk till 

Facebook som nyhetsmedie och menar att de nyhetsrapporteringar hen ser på Facebook 

inte är tillräckligt heltäckande vilket får hen att istället använda en nyhetsapplikation till 
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sin mobiltelefon. Här är det fråga om att Facebook i sig inte är en kognitiv auktoritet för 

R8 vad gäller nyhetsrapporteringar, mediet uppfyller inte de behov eller krav på nyheter 

hen känner sig ha.  

 

Uppfattningar i andra änden av spektret är också representerade. R7 som ser på 

Facebook som en typ av nyhetskanal som samlar all typ av nyheter hen är intresserad 

av, såsom sport eller politik, menar att hen själv brukar dela sådan information hen 

tycker “döljs på media … så att man verkligen ser hur det är”. Det R7 benämner som 

“media” tolkar vi som massmedia. Facebook fungerar då som ett alternativ till det 

massmedia rapporterar och inkluderar sådan information som för R7 är viktig för att 

skapa sig en sanningsenlig bild över världen, vilket i sin tur innebär att det urval av 

information hen skapar sig på Facebook utgör en tillförlitlig enhet av information.  

 

Hur andra talar om informationen kan också vittna om tillförlitligheten. Det rykte som 

respondenterna i grupp A menar är förenat med en del av de källor som förmedlar den 

information de ser på Facebook, och som de även uppger kan påverka hur de bedömer 

trovärdigheten av den, kan förklaras med teorin om kognitiva auktoriteter. Wilson talar 

om hur allmänna uppfattningar kan påverka våra val av kognitiva auktoriteter. Han 

menar att om någon eller något ses på som auktoritärt eller trovärdigt av ett stort antal 

människor så ökar sannolikheten för att även andra ska tycka detsamma. Vidare 

understryker han att något eller någons rykte inte visar på varken kunskap, kompetens 

eller visdom men att vi ändå anser ett gott rykte vara anledning nog att föredra att lyssna 

till den källa som erhållit ett sådant (1983, s. 23). Vi tolkar respondenternas resonemang 

om källors rykte som att de ser på det som ett form av kvalitetsmått där dåligt rykte 

tyder på dålig kvalitet och bra rykte på bra kvalitet. Dessa rykten kan absolut vara 

välgrundade vilket isåfall skulle innebära att respondenternas sätt att ta hänsyn till detta 

skapar en rättvis bedömning. Om ryktena stämmer är inget vi här kan få svar på men att 

dessa spelar roll för den bedömning hälften av undersökningens respondenter gör kan vi 

konstatera.  

 

Förväntningar och bedömning går hand i hand. Den diskussion respondenterna för om 

vad som krävs för att sluta följa en sida på Facebook tar även Wilson upp. R6 tappar 

intresset om sidan publicerar information som hen inte håller med om eller ser som 

osann eller irrelevant. R8 och R7 för ett liknande resonemang kring att de slutar följa 

sidor om den information som förmedlas inte längre är relevant. R7 talar även om att 

det krävs att sidan publicerar sådant hen inte ser som relevant upprepade gånger för att 

hen ska sluta följa den: “… alltså jag brukar inte unlike:a om det händer en gång men 

om det händer typ varje dag att han lägger upp nåt som, som inte är relaterat till sidan så 

brukar jag oftast unlike:a den”. Wilson talar om att vi lär oss vad vi ska förvänta oss 

utifrån informationskällans beteende. Han menar att om en källa upprepade gånger 

förmedlar information som mottagaren anser vara bra och som stämmer överens med 

det som denne tycker och tänker förväntas det också av källan att fortsätta förmedla 

relevant information vilket gör den till en kognitiv auktoritet. På samma sätt kan 

kognitiva auktoriteter förlora sin auktoritet genom att upphöra med att förmedla sådan 

information mottagaren lärt att förvänta sig av den (1983, s. 24f). Här kan det alltså 

sägas vara tal om att de förväntningar vi bygger upp kring den information en källa 

förmedlar bidrar till hur auktoritär vi anser den vara. Wilsons diskussion kan här 

användas för att förklara respondenternas beteende. När informationskällorna inte 

längre lever upp till de förväntningar som respondenterna tillskriver dem sjunker deras 

auktoritet vilket i förlängningen leder till att respondenterna slutar följa sidan. Vi kan 

här återigen ta upp R7s resonemang som exempel, hens uppfattning om vad “som inte 



  
 

25 

är relaterat till sidan” bygger på de förväntningar hen byggt upp kring vilken 

information hen tycker sidan ska förmedla. När sidan inte längre uppfyller de 

förväntningar som hen tillskrivit den uppfattas innehållet inte längre som relaterat till 

sidan. Mottagarens syn på vad som ses som sidans syfte och vad som anses vara 

relaterat till den kan alltså skilja sig från avsändarens syn. 

 

Förväntningarna kan sägas bygga på erfarenheter. Ett av de tillvägagångssätt R6 lyfter 

fram för att avgöra trovärdigheten av information är att lära känna de Facebook-vänner 

hen har eller de sidor hen följer. R6 menar att hen efter ett tag lär sig vilka det är som 

brukar förmedla en viss typ av information, exempelvis vem det är som brukar förmedla 

sådant hen ser som tvivelaktigt eller felaktigt. Likaså går detta att förstå utifrån Wilsons 

diskussion om de förväntningar vi bygger upp kring vilken typ av information en 

särskild källa ska förmedla (1983, s. 24f). R6 säger att hen lär sig vad som stämmer eller 

inte eftersom det ofta är samma personer som brukar skriva likartad information, de 

som brukar förmedla tvivelaktig information förväntas också göra så i fortsättningen. 

Här är det, som i ovanstående exempel, fråga om att de förväntningar R6 bygger upp 

kring informationskällan påverkar den bedömning hen gör kring informationens 

trovärdighet, bedömningen sker alltså delvis utifrån vilken källa informationen kommer. 

Förväntningarna blir en komponent som vägs in i den bedömning som görs kring 

informationen. Det kan alltså sägas att bedömningen inte enbart baseras på den 

information som informationskällan förmedlar utan också på de förväntningar som är 

förenade med den syn vi har på källan i sig. 

 

Det sätt på vilket upphovspersonen väljer att formulera informationen skapar 

konsekvenser för hur mottagaren värderar den. I grupp B menar samtliga respondenter 

att språket och hur informationen framställs vara faktorer som påverkar hur de bedömer 

graden av tillförlitlighet. Uppfattningar som är framträdande i gruppen är att det ska 

redovisas belägg för det som påstås och att språket är formellt och skrivet på ett, som de 

säger, vuxet sätt för att informationen ska kännas seriös. Enligt Wilson kännetecknas 

personers trovärdighet delvis av hur väl denne väljer sina ord, alltså hur avsändaren 

väljer att formulera sig, och en obenägenhet att ljuga (1983, s. 15). Den vikt fyra av de 

åtta respondenterna tillskriver vältalighet stämmer väl överens med det Wilson säger om 

hur personer formulerar sig. Likaså bör det respondenterna säger om hur källan 

framställer informationen, alltså hur den visar på belägg för informationens giltighet, 

visa på en obenägenhet att ljuga. Det finns alltså en form av korrekthet och formalitet 

som hälften av respondenterna menar bör eftersträvas.  

 

Vi ser det även som att det i det urval av information som respondenterna gör på 

Facebook finns vissa aspekter som är förenade med teorin om kognitiva auktoriteter. 

Fem av de åtta respondenterna ser på möjligheten att kunna blockera eller anmäla 

användare på Facebook som ett sätt att påverka innehållet, anledningen kan, som till 

exempel R1 menar, vara att någon förmedlar information med rasistisk innebörd. R6 

uppmärksammar även att de sidor hen väljer att gilla och följa påverkar hur innehållet 

ser ut. De faktorer respondenterna nämner kombinerat med bland annat vilka personer 

de väljer att vara vän med ser vi som sätt att sortera bort sådan information de inte ser 

som trovärdig eller relevant. I och med de valmöjligheter respondenterna har vad gäller 

att påverka vilken information de blir exponerade för på Facebook ser vi det som att 

informationen genomgått en urvalsprocess där varje respondent valt ut sådan 

information de vill ska visas i sina Facebook-flöden. Vi tolkar det som att man i denna 

urvalsprocess väljer ut sådan information som kommer från de som anses vara kognitiva 

auktoriteter. 
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För att sammanfatta de svar och tolkningar som teorin om kognitiva auktoriteter har 

genererat kan det sägas att förståelsen kring varför respondenterna tycker och agerar 

som de gör har ökat. De diskussioner Wilson för kring vad det är som påverkar våra val 

av kognitiva auktoriteter har i vissa fall direkt kunnat identifieras i de resonemang 

respondenterna för, till exempel finns det en tydlig koppling mellan det grupp A säger 

om hur rykte påverkar bedömningen och det Wilson säger om de allmänna 

uppfattningarnas inverkan. En av de faktorer Wilson menar att personers trovärdighet 

bygger på tar även respondenterna i grupp A upp, alltså hur informationen är 

formulerad. Ytterligare en viktig slutledning är att det kan vara de förväntningar vi 

bygger upp kring information och informationskällor som ligger till grund för varför 

respondenterna väljer att sluta följa en sida eller ta bort en vän. Här erbjuds vi även en 

djupare förståelse kring de mekanismer som ligger bakom respondenternas resonemang. 

Vad som förväntas av informationen på Facebook påverkar också hur den värderas. I 

vissa sammanhang, till exempel i nyhetsrelaterade frågor, har vi även kunnat se vem 

eller vad respondenterna ser som sina kognitiva auktoriteter. 

 

6.2 Uses and Gratifications 
I detta avsnitt ämnar vi analysera resultatet utifrån de fyra motivationskategorierna i 

U&G som motiverar människor att använda Facebook och hur detta eventuellt kan 

påverka respondenternas beteende och attityder gentemot mediet. Teorin om U&G har 

här identifierat i vilka syften respondenterna använder Facebook, fokus ligger på hur de 

reflekterar kring Facebook och sin egen delaktighet. Sju av de åtta respondenterna 

använder Facebook för att på olika sätt bli underhållna, tre av dessa sju använder det 

även på grund av dess sociala funktioner. En av respondenterna skiljer sig från de andra 

och uppger att hen använder det i informationssökningssyfte, något som flera av de 

andra respondenterna riktar kritik mot. Slutligen är det inget av det som de åtta 

respondenterna uppger till varför de använder Facebook som kan relateras till kategorin 

statussökande. Det talas även om att avsikterna med att använda Facebook har 

förändrats efter att fler åldersgrupper blivit aktiva på mediet, det används inte längre i 

lika stor utsträckning i sociala ändamål. Vi tar även upp att synen på mediets funktion 

kan ligga till grund för att respondenterna använder och talar om det på olika sätt. 

 
6.2.1 Informationssökning 

En av de kategorier som identifierats som motiv till varför människor använder sociala 

medier är i informationssökningssyfte vilket syftar till i hur stor utsträckning 

information delad på sociala medier möter de behov användarna har, alltså om de 

nyheter som förmedlas på det sociala mediet förser användarna med relevant 

information (Lee & Ma, 2012, s. 333). R7 lyfter fram att det användningsområde av 

Facebook som för hen är mest framträdande är som nyhetskanal. Facebook fungerar för 

hen som en samlingsplats för alla de nyheter hen vill ta del av vilket hen menar är mer 

funktionellt jämfört med att söka upp respektive nyhetssida utanför Facebook. Det R7 

säger om att hen själv brukar dela information på Facebook som massmedia inte 

rapporterar innebär att Facebook i sig blir ett nyhetsmedie som skiljer sig från 

massmedia. R7s motiv för att använda Facebook som nyhetsmedie kan alltså sägas vara 

på grund av dess praktiska egenskaper som samlingsplats för de olika typer av nyheter 

hen vill ta del av men även för att det inkluderar sådana nyheter hen inte annars skulle 

exponeras för. R7s delaktighet tar här sig uttryck i att hen själv förmedlar sådan 

information hen annars tycker döljs i andra nyhetsförmedlande medier. Facebook som 

nyhetsmedie lyckas här i större utsträckning än andra nyhetsförmedlande medier möta 
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de behov R7 har. I detta fallet har Facebook utformats genom individens egna val för att 

möta dennes informationsbehov. 

 

Beroende på den huvudsakliga motivationen till att använda Facebook utformar 

individen plattformen efter dennes behov. R7 är den enda av de åtta respondenterna som 

uppger att Facebooks huvudsakliga syfte för hen är som nyhetsmedie, fem av de åtta 

respondenterna riktar snarare kritik mot att använda Facebook i sådana syften, som till 

exempel R8 som menar att den information hen ser på Facebook inte är tillräckligt bred. 

Samtidigt menar hen att det inte finns några direkta restriktioner eller gränser för hur 

innehållet kan vara utformat. Synen på att använda Facebook i 

informationssökningssyfte och som nyhetsmedie skiljer sig åt mellan respondenterna, 

det R8 säger om att innehållet inte är tillräckligt brett kan vara en följd av det urval hen 

gjort, alltså vilka sidor hen följer eller vem hen är vän med på Facebook. 

Respondenternas olika syn på Facebooks användningsområde är möjligen också det 

som påverkar vilken typ av information de ser i sitt flöde. R7s syn på Facebook som ett 

nyhetsmedie innebär följaktligen att den information hen här ser utformas efter den 

funktion hen tillskriver mediet. Ses funktionen av Facebook som att vara ett 

nyhetsmedie så påverkas också innehållet mot att förmedla nyheter på grund av de 

valmöjligheter användaren själv har vad gäller att utforma innehållet men om någon ser 

på syftet med Facebook som något annat, till exempel att det används för underhållning 

eller socialisering, formas istället dess innehåll efter det syftet. 

 
6.2.2 Underhållning 

Underhållningsmotivationen syftar till att använda mediet för att bli underhållen men 

även till att exempelvis finna kortvarig njutning (Lee & Ma, 2012, s. 333). Sex av de 

åtta respondenternas användning av Facebook kännetecknas av att de vill bli 

underhållna för stunden, antingen när de väntar på bussen eller fördriver tid på rasten. 

R1s konstaterande “[a]lltså det är typ såhär när man har tråkigt... Alltså, så bara swipar 

man” är väldigt talande för de flesta av respondenterna. Ungdomarna finner 

underhållning för stunden genom att skrolla igenom flödet, även fast de inte bidrar så 

mycket själva till att dela eller sprida information. R5 i grupp B tycker om att följa 

diskussioner på Facebook utan att själv delta aktivt: 

 
[Jag] [t]ycker det är ganska intressant att titta på när de lägger upp politiska debatter 

och så tittar man i kommentarsfältet, så har nån kommenterat sin åsikt där och sen så 

har folk börjat argumentera emot och håller med, och liksom startar världsdiskussionen 

där nere så det kan vara mer intressant än att läsa själva artikeln. 

 

Att R5 finner underhållning i att följa diskussioner kan kopplas till U&G på så vis att 

man ofta blir mer underhållen av information på internet än av information förmedlad 

genom andra medier (ibid.). Facebook fyller i detta fallet inte endast ett 

informationsbehov utan fungerar även i ett underhållande syfte genom interaktionen 

mellan användare i diskussionerna (ibid.). Det är dock viktigt att poängtera att R5 oftast 

inte själv deltar i diskussionerna utan ser på dem som en form av underhållning i hens 

vardag då hen kompletterar detta med att läsa nyhetstidningar utanför Facebooks ramar, 

motivationen bakom ett sådant användande är underhållning. Att fördriva tid genom 

underhållning och att finna njutning för stunden är den största motivationen för 

ungdomarna. 
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6.2.3 Socialisering 

En motivation för individer att använda ett medie kan vara socialicering, detta för att 

känna samhörighet och att ta tillvara på relationer (Lee & Ma, 2012, s. 333). I 

intervjuerna så var det endast R8 och R5 i grupp B som förde på tal att de använder 

Facebook för att hålla kontakt med vänner och familj. R8 säger att “[j]ag har mycket 

släkt och vänner långt härifrån, så jag använder Facebook för att hålla kontakt med dom 

också”. Facebook som ett socialt medie ger här R8 möjligheten att utöka och ta tillvara 

på sin kontakt till släkt och vänner långt bort, vilket är en motivation till att använda sig 

av mediet (ibid.). R8 menar att motivationen till att använda mediet i sociala syften är 

att Facebook som plattform har en bredd  i dess olika sätt att ta kontakt med människor: 

“...[D]et är den mest sociala där folk alltså interagerar med varandra och chattar och 

pratar”. Det är på grund av detta som R8 och R5 finner motivation till att använda just 

Facebook.  

 

Det behöver dock inte betyda att de resterande respondenterna inte använder Facebook 

som ett kontaktverktyg. I grupp A kan vi från resultaten se att de upplevde Facebook 

som mer socialt förut när inte föräldrar och släkt var aktiva på mediet. De tänker efter 

mer innan de öppet skriver till vänner eller delar något de finner av intresse. R4 menar: 

“Jo, för man tänker ju så typ släktingar och sånt allihopa ser. Det är typ såhär min 

farmor å typ mormor och sånt har Facebook så det liksom, alla kan ju se det haha”. 

Motivationen till att använda mediet som en öppen social plattform har minskat för 

fokusgrupp A. R4 är idag mer aktiv på Facebook i slutna sammanhang, till exempel en 

grupp för att ha kontakt med cheerleading-kamrater, “[o]ch där lägger man ju upp, alltså 

i gruppen, flera grejor hela tiden. Men alltså aldrig såhär offentligt för alla eller vad man 

säger.” Forskning om U&G har visat att en motivationsfaktor för att använda sociala 

medier är den sociala aspekten (Lee & Ma, 2012, s. 333). I R4s fall har den sociala 

interaktionen flyttats till mer slutna grupper i takt med släkt och föräldrars ökade 

användning av Facebook. R4s exempel kan tala för en utveckling som skett för alla 

respondenter i grupp A, de interagerar mindre offentligt, istället använder de Facebooks 

andra sociala funktioner som olika grupper eller chattfunktioner. Socialiseringen finns 

kvar som en motivation men har ändrats i takt med att en annan målgrupps användande 

av mediet har ökat. 

 
6.2.4 Statussökande  

Statussökande beskrivs som att man delar information för att upprätthåla status bland 

sina jämlikar (Lee & Ma, 2012, s. 333). Denna motivationskategori i U&G gick inte att 

fastställa från respondenternas svar. R7s motivation att dela nyheter är inte kopplat till 

ett statusbyggande utan ett informationssökande syfte, likaså har de resterande sju 

respondenterna ingen motivation i detta hänseende då de har en passiv hållning till att 

dela information. Statussökande gick alltså ej att utläsa från resultatet och har därför 

ingen relevans i analysen. 

 

7 Diskussion och slutsatser 
Här tar vi upp de tre frågeställningarna, metod- och teorikritik samt ger förslag på 

framtida forskning. Frågeställningarna presenteras i egna avsnitt tillsammans med de 

slutsatser vi utifrån empirin och analysen kommit fram till. Genom de slutsatser som 

dras utifrån frågeställningarna besvaras också uppsatsens syfte som är att undersöka 

vilka överväganden ungdomar i åldrarna 15 till 16 i sin vardag gör för att bedöma 

trovärdigheten av information på Facebook. 
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7.1 Hur ungdomar reflekterar kring information som förmedlas via 
Facebook 
Genom fokusgruppintervjuerna har några av de sätt på vilka respondenterna talar och 

tänker om information som förmedlas via Facebook identifierats. Ett av de drag de 

lyfter fram hos mediet är att det genomgått en förändring sedan de själva skaffade ett 

konto. Till exempel talar respondenterna i grupp A om att det nu är mer reklam på 

Facebook än vad det tidigare varit vilket de inte ser som en särskilt angenäm utveckling. 

En möjlig orsak till detta menar de kan vara att äldre målgrupper börjat använda 

Facebook, när åldersspannet som använder mediet växt har fler sett potentialen i att 

använda det för att marknadsföra sig. De uppmärksammar även hur deras egna 

handlingar på internet skapar ringar på vattnet vilka gör sig påminda på Facebook. De 

avtryck respondenterna uppger sig göra i form av att besöka olika sidor på internet 

påverkar vilken information de ser på mediet. Denna information dyker sedan upp som 

förslag eller sponsrade inlägg i deras Facebook-flöden vilket en av respondenterna 

benämner som att bli bombad med inlägg, det är en syn som företräder hela gruppens 

uppfattning. Att de egna handlingarna och valen påverkar hur innehållet på Facebook 

ser ut, till exempel vilka sidor respondenterna väljer att följa eller avfölja och vem de är 

vän med, är alla respondenter i båda grupperna överens om. De faktorer som 

respondenterna här tar upp erbjuder ett svar på frågan om hur ungdomar reflekterar 

kring information som förmedlas via Facebook, alltså att informationen som förmedlas 

via Facebook utformas av dels de egna handlingarna och valen men också att det är en 

följd av att målgruppen breddats sedan de själva skaffade Facebook. 

 

Det exempel vi använde i att låta respondenterna titta på sina egna Facebook-flöden gav 

oss möjlighet att ta del av deras spontana reaktioner på den information de brukar se på 

Facebook. De båda grupperna reagerade på att den information de såg inte var av 

särskild stor vikt, med undantag för R7 i grupp B. I grupp A tog sig reaktionen tydligast 

uttryck där en av respondenterna kallade informationen för “all möjlig skit”. 

Reaktionerna visar på en stark tendens bland respondenterna, alltså att den bild de har 

av den information som förmedlas via Facebook inte är särskilt positiv, likväl använder 

ungdomarna mediet. Genom att relatera de motiv respondenterna uppgav för varför de 

använder Facebook till de motivationskategorier som identifierats utifrån teorin om 

U&G har vi erbjudits en möjlig förklaring till varför respondenterna använder mediet 

trots den något negativa bild de förenar med informationen. Det är bara en av 

respondenterna som ser på Facebook som en nyhetskanal och vars motiv därmed 

stämmer överens med informationssökningskategorin i teorin om U&G, hen ser det som 

ett alternativ till massmedia, resterande respondenters syn på mediets funktion handlar 

snarare om det teorin benämner som underhållning eller socialisering. Det Kim och Sin 

säger i avsnittet tidigare forskning om att många tonåringar använder sociala medier 

som informationskälla är alltså inte förenligt med resultatet av denna undersökning 

(2016, s. 74). Likaså här får vi svar på hur ungdomar reflekterar kring information som 

förmedlas via Facebook. Majoriteten av respondenterna sätter inte särskilt hög tilltro till 

den information de brukar se på Facebook, att de trots det använder mediet beror på i 

vilket syfte de använder det. För de respondenter som inte sätter särskilt hög tilltro till 

informationen används mediet i andra syften än att söka information. Så, hur ungdomar 

reflekterar kring information som förmedlas via Facebook är beroende av i vilket eller 

vilka syften de använder det. 
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7.2 Hur ungdomar reflekterar kring sig själva som delaktiga i 
produktionen av information på Facebook 
Det har för de flesta respondenterna skett en stagnering av deras roll som producenter av 

information på Facebook. Majoriteten av ungdomarna som deltog i fokusgrupperna är 

inte aktiva med att dela information på Facebook, “jag lämnar inga såhär större spår 

som kan påverka andra”, menar R5. Att praktiskt taget alla respondenter har detta 

passiva förhållningssätt till att själva påverka innehållet kan utläsas av resultatet genom 

att de antingen använder andra sociala medier utöver Facebook eller att de inte finner 

Facebook lika roande längre på grund av utvecklingen mot att innehållet numer mest 

består av “skit” och annonser. Det kan även vara som fallet i grupp A, att 

interaktiviteten minskat när föräldrar och släkt sökte sig till det sociala mediet: “nu är 

det ju såhär, nu har föräldrarna kommit och då är det inte lika kul”, säger R1. Grupp A 

producerar mindre information offentligt, de har istället blivit mer aktiva i slutna 

grupper och i chattfunktionen på Facebook. Användningen av mediet har förändrats 

över tid och följaktligen också den egna produktionen av innehåll. 

 

För att förstå hur ungdomar ser på sig själva som producenter av information är 

förståelsen om deras användning avgörande. Alla deltagare använder Facebook varje 

dag men mest för att sysselsätta sig för stunden. R7s aktivitet skiljer sig då hen ser sin 

aktiva roll på Facebook som viktig genom att hen delar information som “döljs på 

media ... så att man verkligen ser hur det är”. R7s motivation till att dela nyheter som 

hen inte anser fångas upp av massmedia kan kopplas till U&Gs 

informationssökningskategori. Rollen i att hjälpa till att utforma innehållet för framtida 

informationsbehov är viktig för R7 (Lee & Ma, 2012, s. 333). Hen ser ett 

informationsbehov som inte täcks av de mer etablerade massmedierna. Till skillnad från 

R7s motivation till att sprida information förklaras de andra ungdomarnas beteende 

mest utifrån kategorin om underhållning, att de gillar och gör aktiva val att följa sidor. 

Att man gillar något på Facebook eller följer en sida kan komma att visas i andra 

vänners informationsflöden. Även fast de flesta respondenterna inte laddar upp 

information själva så var flera av dem medvetna om att de aktiva valen, till exempel att 

gilla eller följa en sida, kan påverka innnehållet. R6 menar att: 

 
...vad man gillar och sånt. Vilka man följer och så, så påverkar man ju ändå en del för 

det man gillar bidrar ju till att det blir populärare, att fler människor upptäcker det och 

att det kanske blir större och blir en större del av innehållet och så. 

 

Majoriteten av respondenterna producerar inte aktivt information på Facebook. Trots 

detta är de medvetna om avtrycken som de lämnar efter sig, vilket i sin tur kan påverka 

innehållet för andra användare. Likaså motsätter de sig ibland informationen om den 

strider mot deras egna åsikter. Utifrån samtalet i fokusgrupp A kan vi ana att 

minskningen vad gäller att själv producera skett i takt med föräldrar och släktingars 

ökade användning av Facebook. Det som framgår tydligt från resultat och analys är att 

större andelen av respondenterna idag inte ser sig som delaktiga i spridandet av 

information på Facebook. De har en passiv hållning till att själva sprida information och 

konsumerar istället det andra vänner och sidor producerar. I tidigare forskning och 

problemformuleringen presenterade vi Elza Dunkels som menade att det är viktigt att 

förstå hur unga tänker kring lärande och kunskap för att förstå begreppet digital 

kompetens (2014, s. 48). Den digitala kompetensen ses i detta fallet som att ungdomar 

har lärt sig hur informationsspridningen ser ut på Facebook, även fast respondenterna 

överlag inte har en aktiv roll att själva producera information. Hur ungdomar reflekterar 

kring sig själva som delaktiga i produktionen av information på Facebook avgörs alltså 
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av de egna avtrycken, som att gilla och följa sidor, vilket även det kan ses som att 

producera information för andra. En av respondenterna ser sin roll som producent som 

viktig i informationsflödet på Facebook. Alla åtta respondenter känner oberoende av hur 

delaktiga de är att de kan påverka sitt eget innehåll av information på Facebook 

 

7.3 Att identifiera kognitiva verktyg och praktiska tillvägagångssätt 
ungdomarna använder för att bedöma trovärdigheten av information 
på Facebook 
Respondenterna i undersökningen menar att det är viktigt att vara väl medveten om att 

förhålla sig kritisk till den information de ser på Facebook. Detta knyter an till den vikt 

Witek och Grettano lägger vid att ha en kritisk medvetenhet kring varför vi använder 

informationen som vi gör för att undvika att mediet fattar beslut åt oss (2012, s. 255). 

Alla berättar även hur de brukar göra för att bedöma trovärdigheten av informationen. 

De tillvägagångssätt de använder är både av praktisk karaktär men vissa är också mer en 

form av kognitiva verktyg. Till de praktiska räknar vi att undersöka om det finns en 

källförteckning, att jämföra informationen med andra källor och att ta hänsyn till hur 

informationen är formulerad. Till kognitiva verktyg hör det rykte som 

informationskällan är förenad med, hur inställningen till informationen påverkar 

bedömningen, sunt förnuft, till exempel om informationen låter rimlig, att lära sig vem 

eller vad som är trovärdigt och om informationen anses vara påverkad av politiska 

intressen. Många av dessa tillvägagångssätt och kognitiva verktyg är även 

representerade i de metoder Statens medieråd menar att ungdomar använder för att 

kritiskt bedöma innehållet i nyhetsrapporteringar (2014). De val respondenterna gör då 

de väljer vilka de vill vara vän med och vilka sidor de vill följa är ett sätt att påverka 

vilken information de ser på Facebok. Redan vid denna urvalsprocess väljer de bort 

sådan information de inte vill ta del av vilket kan sägas vara ett första källkritiskt 

övervägande eller åtminstone ett sätt att förskona sig själv från att ta del av sådan 

information. 

 

Respondenterna använder sig av de kognitiva verktygen och de praktiska 

tillvägagångssätten i olika stor utsträckning. Alla respondenter uppmärksammar att 

undersöka källförteckningen som en viktig faktor, undersöka om det finns ett 

bakomliggande politiskt intresse som färgar informationen, likaså talar alla också om 

sunt förnuft om än på något olika sätt. Hälften av respondenterna uppmärksammar även 

rykte, hur informationen är formulerad och inställningen till informationen som något 

som påverkar, endast respondenterna i grupp A talar om dessa faktorer. Ett något 

mindre vanligt tillvägagångssätt är att jämföra information med flera källor.  

 

Alla de metoder och faktorer som respondenterna talar om hjälper oss att identifiera de 

kognitiva verktyg och praktiska tillvägagångssätt ungdomarna använder för att bedöma 

trovärdigheten av information på Facebook. Gemensamma drag mellan de båda 

grupperna har identifierats men vissa tillvägagångssätt och kognitiva verktyg har även 

varit unika för just en grupp. 

 

7.4 Metodkritik 

Att de båda grupperna gav något olika svar och att det diskuterades olika saker ser vi 

som en följd av att vi använde fokusgrupper som undersökningsmetod. Men vi ser det 

samtidigt inte som någon direkt nackdel då undersökningen söker svar på hur vår 

målgrupp resonerar och reflekterar kring sig själva som både mottagare och avsändare 

av information och vilka källkritiska övervägande de själva anser vara viktiga. Vi ser 
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det följaktligen som både naturligt och väntat att de båda grupperna svarar olika dels 

beroende på att vi försöker förstå respondenternas egna erfarenheter men också på 

grund av att respondenterna förde ett samtal vilket innebar att de tog upp sådant som de 

själva tyckte var viktigt, det någon i gruppen sa reagerade sedan någon annan på vilket 

gjorde intervjusituationen till en diskussion kring hur de såg på sig själva och på mediet 

samt hur de bedömde trovärdigheten av den information de brukar se.  

 

Vidare menar vi att resultatet av undersökningen inte bör ses som generaliserbart för 

alla ungdomar bosatta i Sverige i åldrarna 15 och 16 på grund av undersökningens 

småskalighet, det skulle isåfall krävas ett större omfång, men vi vill ändå mena att den 

visar på några av de tendenser som finns i målgruppen. Till exempel hur de ser på 

Facebook och i vilka syften de använder det, hur de ser på den roll de själva spelar på 

mediet, vilken information de ser som tillförlitlig och hur de avgör tillförlitligheten. 

 

7.5 Teorikritik 
Mycket av det respondenterna talar om som faktorer som påverkar den bedömning de 

gör av informationen har kunnat förklaras eller tolkas med teorin om kognitiva 

auktoriteter, teorin har i vissa fall även adderat en ytterligare dimension till det 

respondenterna talar om, som till exempel i diskussionen kring hur förväntningar spelar 

roll för den bedömning som görs av informationen. Utan teorin är det som sägs om 

förväntningar inte mer än konstateranden vilket inte är fel, konstaterandet visar på att 

förväntningarna spelar roll för den bedömning respondenterna gör men teorin lyckas 

även förklara varför förväntningarna spelar roll. I och med det faktum att teorin om 

kognitiva auktoriteter är över 30 år gammal, från 1983, kan en möjlig kritik mot att 

använda den i vårt syfte vara att det inte fanns sociala medier 1983 och att den därmed 

inte heller är utformad för att kunna appliceras på sammanhang som rör sociala medier. 

Vi kan dock inte se att detta faktum hindrar dess applicerbarhet då den förklarar de 

processer som är förenade med vem eller vad vi ser som en kognitiv auktoritet och vad 

som påverkar dessa processer. En kognitiv auktoritet är de informationskällor vi 

tillskriver vårt förtroende, dess auktoritet kan vara begränsad till ett särskilt 

sammanhang men det finns inga egentliga begränsningar för de sammanhang där 

kognitiva auktoriteter kan uppstå. 

 

7.6 Framtida forskning 
Med bakgrund av denna studie menar vi att det finns vissa områden som vore intressant 

att utforska. Respondenterna i denna studie talar om att åldersgruppen som använder 

Facebook har blivit bredare, därför ser vi det som att det vore intressant att utföra 

samma studie men med en annan målgrupp. Målgruppen i vår studie kan sägas vara 

uppväxta med att använda internet och sociala medier och har därför en större vana vid 

att använda dessa verktyg. Utifrån hur respondenterna talar om de äldre 

åldersgruppernas beteende ser vi det som att de inte har samma vana och förståelse 

kring Facebook. Den äldre åldersgruppens aktivitet på Facebook har ökat, genom detta 

har även ett behov uppstått i att undersöka målgruppens ställningstaganden som 

mottagare och producenter av information samt vilka källkritiska överväganden de gör 

på grund av detta. Vi tror att resultatet av en sådan undersökning hade skiljt sig från 

denna på grund utav de äldre användargruppernas ovana vid sammanhanget. Likaså 

vore det intressant att ta hänsyn till genus för att se om det finns några eventuella 

skillnader i tillvägagångssätt och åsikter beroende på kön.  

 

Vi tror även att det skulle vara intressant att göra en innehållsanalys av 



  
 

33 

kommentarsfälten på Facebook, till exempel på kommentarer som sker i samband med 

omdiskuterade ämnen och artiklar som nyhetsrelaterade sidor delar. Vissa av 

respondenterna i denna undersökning uppgav att det i kommentarsfälten ofta råder ett 

hätskt klimat och att det i dessa sker långa diskussioner. Vi tycker att det vore intressant 

att förstå hur och varför sådana diskussioner äger rum på Facebook. Det krävs också en 

förståelse kring på vilka sätt sociala medier påverkar hur nyheter förmedlas. Alltså att 

undersöka om nyheter som förmedlas genom sociala medier skiljer sig från hur de 

förmedlas genom andra medier, till exempel TV, tidningar eller ordinarie hemsida. Vi 

tror att det på grund av att sociala medier hela tiden förändras också krävs att det 

kontinuerligt bedrivs forskning kring hur detta inverkar på informationslandskapet och 

därigenom påverkar människors informationsbeteende. Det är därför fortsatt viktigt att 

förstå hur människor kritiskt utvärderar den information de exponeras för. 
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Sammanfattning 
För ungdomar som växer upp idag är sociala medier en självklarhet men vi anser att det 

finns en bristfällig kunskap kring hur ungdomar går tillväga för att bedöma och 

reflektera kring information på Facebook i vardagliga sammanhang. Det finns riktlinjer 

för hur man bedömer trovärdigheten av information på internet och sociala medier men 

vi tycker att det är av intresse att flytta perspektivet från dessa riktlinjer till hur 

användargruppen själva resonerar kring vilka ställningstaganden som är av betydelse 

när de exponeras för information genom denna kanal. Uppsatsens syfte var att 

undersöka vilka överväganden ungdomar i åldrarna 15 till 16 i sin vardag gör för att 

bedöma trovärdigheten av information på Facebook. För att besvara syftet har vi 

utformat tre frågeställningar:  

- Hur ungdomar reflekterar kring information som förmedlas via Facebook.  

- Hur ungdomar reflekterar kring sig själva som delaktiga i produktionen av 

information på Facebook. 

- Att identifiera kognitiva verktyg och praktiska tillvägagångssätt ungdomarna 

använder för att bedöma trovärdigheten av information på Facebook. 

 

Datainsamlingen har skett genom två fokusgruppintervjuer med fyra respondenter i 

respektive grupp. Urvalet var subjektivt, vi fick genom rektorer och skolbibliotekarier 

kontakt med undersökningens respondenter. Fokusgrupperna är utförda på två olika 

skolor i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades sedan för att lättare kunna bearbetas 

och utifrån detta utforma tematiska indelningar till resultatredovisningen.  

 

De tre teman som resultatet redovisas utifrån är reflektioner kring Facebook, att 

producera information på Facebook och källkritiska överväganden. I analysen förklaras 

och tolkas resultatet genom det teoretiska ramverket. Teorin om kognitiva auktoriteter 

behandlar främst de källkritiska överväganden som respondenterna gör för att bedöma 

trovärdigheten av information på Facebook, hur de ser på mediet och sin egen 

delaktighet diskuteras också. Teorin om U&G undersöker vad som motiverar 

respondenterna att använda Facebook och hur detta eventuellt kan påverka deras 

beteende och attityder gentemot mediet. Kognitiva auktoriteter används för att tolka 

ungdomarnas källkritiska överväganden samt de bakomliggande mekanismer som 

förklarar deras beteende. Utifrån teorin om U&G tolkar vi det som att innehållet 

utformas och värderas beroende på i vilka syften respondenterna använder Facebook. 

Diskussionen är uppbyggd kring undersökningens tre frågeställningarna och diskuterar 

det material som svarar på dessa.  

 

Resultatet av studien visar att informationen som förmedlas via Facebook utformas av 

dels de egna handlingarna och valen men också att det är en följd av att målgruppen 

breddats sedan de själva skaffade Facebook. Majoriteten av respondenterna sätter inte 

särskilt hög tilltro till information på Facebook, att de trots det använder mediet beror på 

i vilket syfte de använder det. Alla respondenter känner oberoende av hur delaktiga de 

är att de kan påverka sitt eget innehåll av information på Facebook, det är dock bara en 

av dessa som ser sig själv som aktiv producent. Studien lyckas även identifiera de 

praktiska tillvägagångssätt och kognitiva verktyg respondenterna använder i sin 

bedömning av information på Facebook.
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Inleda med fika/glass, sen en presentationsrunda (namn, ålder, fritidsintresse)! 

 

Introduktion 
- Hur ofta använder ni Facebook?  

- Varför använder ni Facebook? 

 

Flödet 

- Vad brukar ni se på Facebook? Här tittar vi gemensamt eller enskilt på Facebook-

flöden. 

 - Vad tror ni bestämmer att innehållet ser ut som det gör? 

 - Skulle det kunna se annorlunda ut? 

 

Källkritik 
- Hur avgör ni vad som är trovärdigt på Facebook? 

    - På vilka sätt kan ni göra det? 

 - Vad gör att man inte kan lita på något? 

- Om ni ser något på Facebook som ni anser vara felaktigt eller konstigt på något sätt, 

vad gör ni? 

- Om ni ser något på Facebook som du anser vara bra på något sätt, vad gör ni då? 

 

Producerande 
- På vilka sätt tycker ni att ni själva kan påverka innehållet på Facebook? 

      - Vad får er att gilla eller dela något på Facebook? 

- Vad tänker ni att det finns för anledningar till att ni själva kommenterar eller lägger 

upp någonting på Facebook? 

- Vad tänker ni att det finns för anledningar till att andra kommenterar eller lägger upp 

någonting på Facebook? 

- Har ni avsiktligt delat något som inte är trovärdigt/felaktigt? 

 - Kan det finnas problem när folk gör så?  

- På vilka sätt? 

 

Avslutande synpunkter och reflektioner 

- Finns det något som ni tycker är viktigt att nämna som vi inte tagit upp tidigare? 

-Ordet är fritt 

 

 


