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SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats ämnar studera gymnasielevers kunskap och förståelse för källkritiska metoder 

på Facebook. Studien genomförs i avseende att påvisa eventuella brister i gymnasieelevers 

kunskap om källkritik och sättet att använda det på sociala medier. De teorier som används 

genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the imperative of 

sharing, instrumentell och ritualiserad medieanvändning, selektiv medieanvändning samt 

filterbubblan och confirmation bias. I undersökningen har en kvantitativ forskningsmetod i 

form av webbenkäter valts, där urvalet består av 110 respondenter. Datainsamlingen har lagt in 

i statistikprogrammet SPSS och analyserats. I SPSS har urvalet filtrerats för 

resultatredovisningen så att endast svaren från de som svarat att de studerar vid gymnasiet 

redovisas. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av respondenter har goda 

kunskaper om källkritik och många ser sig även som källkritiska. Dock har en övervägande del 

respondenter svarat att de inte använder källkritiska metoder på Facebook. Detta testas genom 

en mängd olika frågor som exempelvis: brukar du kontrollera en nyhet som spridits på 

Facebook genom att jämföra med något annat nyhetsmedium? Påverkar avsändaren hur 

källkritisk du är till en nyhet? Resultatet visar att det finns brister i respondenternas förmåga att 

tillämpa källkritiska metoder på Facebook. I studien har även variabler som utbildning 

undersökts, där majoriteten anser att de fått tillräckligt med utbildning i skolan för att vara 

källkritiska på sociala medier. Dock har många av dessa respondenter samtidigt svarat att de 

tror att mer utbildning skulle få dem att agera mer källkritiskt. I slutsatsdelen diskuteras skolans 

ansvar att se till att eleverna kan utföra källkritiska metoder i praktiken. Det ligger i skolans 

ansvar att eleverna inte endast muntligen kan namnge väsentliga delar av källkritiska principer, 

utan att de även kan lära sig att använda det i vardagen.  
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1 INLEDNING 
 

Internet är idag ett betydelsefullt digitalt medium inom nyhetsförmedling, opinionsbildning och 

kunskapsinhämtning. I och med tidningarnas digitalisering har nyhetsspridning blivit allt mer 

effektivt. Vi kan med ett knapptryck aktivt delta i nyhetsspridning i form av delningar på sociala 

medier som Facebook (Leth & Thurén, 2000). Den samlade effekten av det förändrade 

medielandskapet har inneburit att informationsmängden har ökat drastiskt. Utbudet av olika 

medier och medieplattformar har aldrig varit så stort som det är idag. Aldrig har människor haft 

lika goda möjligheter att ta del av medieutbudet genom olika medier när de vill, var de vill och 

hur de vill (Strömbäck, 2015:211). Idag är de sajter som människor i första hand vänder sig till 

för information, digitala versioner av traditionella nyhetsmedier och de nyheter som i sin tur 

delas och sprids vidare via sociala medier, lika så (Strömbäck, 2015:214).  

 

Enligt Nordicoms årliga undersökningar får mediekonsumenterna välja fritt där många väljer 

bort nyheter. Även Nordicoms årliga räckviddsundersökning, Mediebarometern 2013, visar att 

mer än hälften av den svenska befolkningen inte tittar på tv-kanalernas nyhetsprogram och strax 

under hälften läser inte dagstidningarna. Dock ökar mängden medieinnehåll dramatiskt i 

digitala kanaler som till exempel Facebook (Appelgren et.al., 2014). Samtidigt debatteras det 

flitigt om dagens mediekonsumtion och hur medielandskapet har ökat möjligheterna för oss att 

ta del av nyhetsmedier, men också gjort det enklare för oss att undvika dessa och söka oss till 

medier som bekräftar åsikter och fördomar (Strömbäck, 2012). Med andra ord kan en säga att 

människor har en tendens att föredra nyhetsmedium som bekräftar dess världsbild, vilket kallas 

confirmation bias (Strömbäck, 2015:219).  

 

Idag baseras stora delar av vårt nyhetsflöde på algoritmer som tar hänsyn till olika faktorer när 

dessa sedan rekommenderar till exempel en artikel eller en nyhet till oss. Därmed är algoritmer 

ofta träffsäkra samtidigt som de förenklar vår vardag. På så vis söker inte människor 

information på samma sätt som de har gjort tidigare. Vi måste därför vara medvetna om vad 

det är vi finner när vi rör oss på internet och hur vi kritiskt kan granska, sammanställa och 

bedöma trovärdigheten hos den information som vi tar till oss. Vi måste fråga oss vilken 

inverkan dessa algoritmer från sajter som Facebook har på vårt informationsflöde. Varför ser 

jag den här typen av nyheter eller varför finner jag nyheter dominerande från ett visst 

nyhetsmedium? Det handlar om en slags källkritik, anpassad till nya digitala förutsättningar 
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(Sundin, 2012). En stor del av de som flitigt använder internet idag är ungdomar och enligt 

rapporten Eleverna och internet 2016 från Internetstiftelsen i Sverige (IIS), är sju av åtta 

gymnasieelever dagliga användare av sociala nätverk. I dagens skolor undervisas källkritiska 

metoder för traditionella medier och litteratur som inte tar hänsyn till hur unga letar fram 

information idag, vilket är problematiskt (Sundin, 2012:12).  
 

2 SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka Stockholms gymnasieelevers kunskap och förståelse för 

källkritiska metoder på Facebook. Studien genomförs i avseende att påvisa eventuella brister i 

gymnasieelevers kunskap om källkritik och sättet att använda det på sociala medier. Med 

kunskap menas vilken kunskapsnivå gymnasieelever ligger på gällande källkritik och med 

förståelse menas hur gymnasieelever säger sig använda dessa kunskaper i praktiken.  

 

3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

 

På vilket sätt förhåller sig elever till källkritik? 

- Vilken kunskap anser sig gymnasieelever ha kring källkritiska metoder? 

- Vilka aspekter av källkritik anser sig elever kunna tillämpa på sociala medier? 
 

På vilket sätt använder elever källkritik? 

- Till vilken grad anser sig gymnasieelever att de är allmänt källkritiska?  

- Till vilken grad anser sig gymnasieelever få utbildning i källkritik i skolan? 

 

4 AVGRÄNSNING 
 
Tidigare studier om källkritik har fokuserat på internet i allmänhet men för denna studie har jag 

valt att avgränsa mig till det sociala mediet Facebook. Att fokusera på internet i allmänhet blir 

ett alldeles för brett och diffust område att undersöka särskilt när det kommer till datainsamling. 

Unga rör sig dagligen på sociala medier men det skulle bli för brett att undersöka flera av de 

största sociala medierna. Därför valde jag att enbart fokusera på Facebook där källkritik har 
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blivit ett uppmärksammat ämne på grund av dess delning och gilla-funktioner. Som Leth och 

Thurén (2000) skrev i sin rapport kan vi med ett knapptryck aktivt delta i nyhetsspridning i 

form av delningar på Facebook. Att fokusera på unga eller unga vuxna har gjorts i tidigare 

studier. Jag avsåg att avgränsa mig till den särskilda målgruppen gymnasieelever. Eftersom 

gymnasielevers utbildning måste innehålla källkritik är de en intressant målgrupp att undersöka. 

Enligt tidigare forskning är gymnasieelevers utbildning inte anpassat till det medielandskap 

som de lever i idag och därför vill jag undersöka denna målgrupp närmare. Av skäl som 

tidseffektivitet jämte begränsade resurser valde jag en kvantitativ surveyundersökning som är 

både snabbt och enkelt att genomföra på nätet. Det hade dock varit intressant att kombinera 

undersökningen med fokusgrupper om tiden räckt till. Detta i syfte att få mer djupgående svar 

och för att få svar på frågeställningar som jag inte kunnat besvara enbart med hjälp av en 

kvantitativ undersökning. Det finns flera aspekter som hade varit intressant att undersöka men 

som jag inte fått utrymme att utforska. Att undersöka sociala aspekter som socio-ekonomisk 

bakgrund hade även det varit ett intressant alternativ.  

 

5 DISPOSITION  
 

Denna uppsats inleds med en presentation av mitt valda undersökningsområde, frågeställningar, 

syfte och avgränsning. Därefter presenteras en bakgrund till mitt undersökningsområde där jag 

kort beskriver begreppet källkritik, förekomsten av falska nyheter på sociala medier, begreppet 

ekokammare samt gymnasieelevers internetanvändning och hur källkritik används i 

gymnasieutbildningen. Sedan följer ett avsnitt om tidigare forskning inom källkritik från olika 

forskare och två kandidatuppsatser från två olika svenska universitet. Därefter följer ett 

teoriavsnitt där teorier som rör bland annat källkritik, medieanvändning och mediekonsumtion 

presenteras av forskare som; Torsten Thurén, Jesper Strömbäck och Jose Van Dijck. Vidare gås 

mitt metodavsnitt igenom. Här presenteras mitt val av metod, enkätfrågor, variabler samt urval. 

Här presenteras även metodproblem, min genomförda surveyundersökning och dess reliabilitet 

och validitet. Sedan följer resultat- och analysavsnitt där resultaten från webbenkäten 

presenteras i form av frekvens- och korstabeller som sedan analyseras utifrån min teoretiska 

ram. Slutligen följer ett avsnitt med slutsatser och diskussioner kring studiens resultat och 

analys.   
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6 BAKGRUND 
 

6.1 Källkritik 
 

Källkritiken har sitt ursprung i historievetenskapen där sanningshalten i påstående om 

historiska händelser behövde kontrolleras och fastställas. Den källkritiska teorin består av några 

få tumregler och en samling metodregler. De fyra principerna som källkritiken bygger på är; 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med hjälp av källkritiska metoder kan vi 

värdera källor och bedöma informationens sanningshalt och trovärdighet (Thurén, 2013). Idag 

krävs det en grundläggande kunskap om hur en kritiskt granskar källor innan en delar innehåll, 

men i och med internets effektivitet är det både snabbt och enkelt att dela information på sociala 

medier utan att hinna resonera kring källans trovärdighet, därför är källkritik viktigare än 

någonsin (Leth & Thurén, 2000).  

 

6.2 Falska nyheter 
 
Enligt The Washington Post har Facebook länge haft problem med falska nyheter i deras 

nyhetsflöden (Tsukayama, 2015). Adam Mosseri, Facebooks vice president för 

produktutveckling, uttalade under 2015 till The Washington Post att Facebook ansvarar för att 

det inte ska spridas falska nyheter på deras plattform. Enligt Mosseri har Facebook därför tagit 

till åtgärder för att komma till rätta med mängden falska nyheter.  

 

Problemet med falska nyheter har framför allt uppmärksammats i och med valet i USA och 

Brexit i England 2016. Numera kommer Facebook att samarbeta med ”The Poynter 

International Fact-Checking Network” som kontrollerar fakta i artiklar som sprids på Facebook. 

De artiklar som inte mäter kraven för en sanningsenlig källa kommer nu mera flaggas som 

osanna för Facebook-användare som försöker dela länken vidare (Tsukayama, 2015).  
 

6.3 Ekokammare 
 
På internet och sociala medier kan vi som användare stänga in oss i en så kallad ekokammare 

där vi aldrig behöva ta del av åsikter som inte är i linje med vår egna världsbild. Ekokammare 

förekommer inte bara på internet utan även i världen utanför. Fenomenet kan förklaras genom 

en mängd olika exempel. Exempelvis kan främlingsfientliga människor skapa forum där 

likasinnade möts och bekräftar varandras världsbild likt ett eko (Svensson, 2014). Genom det 
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nya digitala medielandskapet kan vi välja den nyhetsförmedlare som passar våra ståndpunkter 

bäst. I Sydsvenskan skriver Lennart Pehrson (2013-10-16):  

 

”Samtidigt har nyhetsmedierna förändrats och fragmentiserats i en illusorisk valfrihet. 

Istället för att mötas på ett åsiktstorg där olika uppfattningar bryts mot varandra, får både 

politiker och väljare nu invanda föreställningar förstärkta i en medial ekokammare”. 
 

6.4 Gymnasieelevers internetanvändning 
 

Enligt rapporten Eleverna och internet 2016 från Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är dagens 

gymnasieelever födda strax efter att internet-paketet hade blivit årets julklapp 1996. När de 

föddes hade ungefär hälften av befolkningen en dator hemma. De gick på mellanstadiet när 

surfplattan blev årets julklapp 2010 och när de började hänga på sociala medier var det på 

webbsidor som Stallet och Bilddagboken. De blev tonåringar i samma veva som Instagram slog 

igenom 2010 och deras första egna mobil var en med knappar där 3 000 skickade sms på en 

månad var vanligt förekommande. Vidare skriver rapporten att elever är vana internetanvändare 

som anser att internet är både viktigt och betydelsefullt för sina studier. Den aktivitet som 

elevers internetanvändning främst kopplas till inom skolans arbete är att söka efter information. 

I rapporten uppger eleverna att det förs ett visst samtal om hur internet, säkerhet och källor ska 

hanteras men IIS menar att detta bör göras ännu mer med tanke på hur aktiva eleverna är på 

internet (IIS, 2016).  

 

6.5 Källkritik i gymnasieundervisningen 

 

Pålsson (2015) skriver i en artikel hos Skolverket om Filippa Mannerheim, gymnasielärare i 

svenska och historia att källkritiskt tänk ska vara en självklar del av undervisning och lärande i 

skolan, men att det idag tyvärr inte är det. Källkritik är inte något som ska läggas till på slutet 

av en uppgift, det ska konsekvent vara en del av all undervisning. Enligt en artikel som 

Mannerheim själv skrivit hos Skolverket skriver hon att svensklärare arbetar med källkritik, 

men ofta utan att tänka på det. Lärare måste därför påminna sig och uppmärksamma eleverna 

om att det är källkritik de arbetar med när det inte är helt uppenbart. Att till exempel skriva och 

känna igen olika textgenrer är att reflektera kring olika typer av källmaterial och då jobbar en 

också med källkritik (Mannerheim, 2010).  
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Mannerheim uttalar sig även i en intervju med Pålssons (2015) där behovet av handledning 

inom källkritik diskuteras. Där tar Mannerheim upp det faktum att gymnasieelever inte riktigt 

fått någon förberedelse eller grundlig handledning i källkritik när de arbetar och söker 

information på egen hand. I en licentiatavhandling "Att digitalisera det förflutna” (2012) vid 

Lund universitet bekräftar författaren Cathrin Backman Löfgrens att nästan alla elever kan 

räkna upp källkritikens principer, men endast ett fåtal kan tillämpa dem, eftersom de inte fått 

tillräckligt med träning. 

 
I Svenska Dagbladet skriver även Olle Wästberg (2016), ordförande i Demokratiutredningen, 

att unga måste få chans att lära sig källkritik. Han menar att skolorna behöver en förstärkt 

undervisning i medie- och informationskunnighet (MIK) i och med dagens medielandskap. 

”Det borde inte vara möjligt att lämna skolan utan att ha grepp om hur nätets 

informationsspridning fungerar och hur man ska kunna tänka kritiskt om det som dyker upp”, 

säger Wästberg. Enligt Wästberg (2016) har inte dagens elever dagstidningen som 

informationsväg, vilket bland annat bekräftades i Demokratiutredningen som visade hur första-

gångsväljarna i förra valet i Sverige fick sin huvudsakliga politiska information från Facebook. 

Även skolverket har bestämt att det är högst relevant och nödvändigt för elever att kunna 

källkritiskt bedöma information för att på ett säkert sätt kunna använda internet för 

kunskapsinhämtning i skolan. Självfallet måste även modern undervisning i källkritik vara 

anpassad till dagens information genom att eleverna får praktisk träning i det källkritiska 

tänkandet genom digitala redskap (Wästberg, 2016).   
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7 TIDIGARE FORSKNING 
 

Det är många som forskat kring just ämnet källkritik där olika trender inom ämnet diskuterats. 

De aspekter som ofta tas upp är digitaliseringens påverkan på hur vi förhåller oss källkritiskt 

till information och hur internet och sociala medier har skapat nya förutsättningar för både 

journalister och publiken. Det glapp i forskningen som jag positionerar mig inom är på vilket 

sätt en specifik målgrupp, gymnasieelever, använder sina källkritiska kunskaper i praktiken. 

Jag undersöker även vilken roll skolan och utbildning har i deras kunskapsnivå. Källkritik ska 

finnas med i skolans undervisning och detta är något jag valt att titta närmare på. Det är därför 

relevant att använda sig av gymnasieelever för att se hur väl skolan har utbildat dem i källkritik. 

Här upplever jag att det finns ett forskningsglapp som bör tas hänsyn till och titta närmare på.  

 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom källkritik att presenteras och sedan två 

kandidatuppsatser från två olika svenska universitet. Först presenteras forskning av Thurén 

(2013) och sedan en rapport av Leth och Thurén (2000) för Styrelsen för psykologiskt försvar 

(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vidare tas Olof Sundin, professor 

i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, utdrag upp om att hantera 

kunskap och information i den digitala samtiden. Sist tar jag upp två tidigare examensarbeten 

som skrivit om källkritik kopplat till internet och sociala medier. 
 

7.1 Forskning inom källkritik 

 

Torsten Thurén beskriver i sin bok Källkritik (2013) om källkritikens uppkomst och historia 

samt dess modernitetsbehov med fokus på journalistiska och historiska källkritiska metoder. 

Här ges flera konkreta exempel på hur källkritikens metoder kan appliceras på många olika 

situationer inom både historia och journalistik men också inom rättsväsendet, socialvården och 

vår nutidshistoria. Här får läsaren en översikt över källkritikens metoder och hur dessa går att 

praktisera i praktiken. Varför den här forskningen är relevant för mitt arbete är för att jag vill 

undersöka hur gymnasieelever använder sig av källkritik i praktiken. Det är därför väsentligt 

att titta på hur källkritik definieras i tidigare forskning. Även om det är relevant för hur källkritik 

kan användas i praktiken, hänvisar inte Thurén till sociala medier. Vissa exempel visar hur en 

kan resonera källkritiskt på internet men inte kopplat till sociala medier. Således är det 

intressant att undersöka hur dessa källkritiska principer går att applicera på sociala medier.  
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I rapporten Källkritik för Internet (2000) diskuterar Göran Leth tillsammans med Torsten 

Thurén hur källkritiska metoder kan appliceras vid internetanvändning. De diskuterar hur det 

journalistiska arbetet påverkas av de höga kraven på journalister att ta reda på mer och att 

utnyttja fler källor för att få bättre kunskaper vid research på internet. De menar att i och med 

tillgängligheten av internet blir kunskapsläget mer svåröverskådligt och mer svårbedömt än 

tidigare. Därför är det extra viktigt att tänka sig för vid praktisk tillämpning av källkritiska 

metoder, även om man har bråttom. Leth och Thurén menar att det krävs en extra ansträngning 

både från ett journalistiskt håll och ett publikmässigt håll att granska de källor som man 

använder och sprider. Det ligger dock ett stort fokus på journalisterna i den här forskningen 

men publiken, framför allt unga i kontext till källkritik, ligger inte i fokus här. En skulle därför 

kunna påstå att det finns ett glapp i deras forskning som bör belysas. Därför är mitt val av 

målgrupp relevant eftersom att jag väljer att titta på hur gymnasieelever använder sig av dessa 

källkritiska principer på Facebook.  

 

I Sundins utdrag Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden (2012) har 

experters avseende vad som anses vara korrekt kunskap fått konkurrens genom nya 

medieformat, deltagande kulturer och inte sällan internationella kommersiella aktörer som 

Facebook. Sundin menar att den medie- och informationsvärld som de flesta svenskar lever i, 

inte minst unga människor, på många sätt är annorlunda än tidigare. Han pekar på skolans 

ansvar att lära elever använda källkritiska metoder när de söker information på internet. Därför 

ansåg jag att det var högst relevant att undersöka skolans delaktighet i elevernas kunskaper om 

källkritik. Som Sundin skriver så har skolan ett ansvar att utbilda eleverna om källkritik och se 

till att den kunskap de får är uppdaterad och anpassad till nya digitala förutsättningar.  

 

7.2 Tidigare examensarbeten 
 

7.2.1 Henrik Graan 
 
Graan (2014), då student vid JMK, skrev sitt examensarbete om svenska gymnasieelevers 

källkritiska förhållningssätt till nyheter på internet. Undersökningen syftade även att se om 

typen av utbildning påverkar hur källkritiska eleverna är. Det finns många likheter mellan 

Graans arbete och mitt – därför har jag valt ett annat tillvägagångssätt i min kvantitativa metod 

för att ta mer avstånd från hans studie och se ifall detta leder till ett annorlunda resultat. Graan 

använde sig av en gruppenkät som han delade ut till tre olika gymnasieklasser i årskurs tre 



 13 

medan jag har delat en webbenkät på Facebook genom två tjejer och två killar vid två olika 

gymnasieskolor. Med min webbenkät har jag fått möjlighet att nå ut till elever från 

gymnasieskolor runt om i hela Stockholm, istället för att jämföra olika typer av utbildningar 

vid en och samma skola. Graans studie har visat att eleverna vet vad källkritik innebär och att 

det är viktigt att vara källkritisk men att de inte alltid väljer att vara kritiska. Det Graans studie 

inte tar hänsyn till är sociala medier och dess verksamma roll, då han fokuserat på internet i 

allmänhet. Sociala medier är en aspekt som bör tas hänsyn till, särskilt när en undersöker en 

målgrupp som är frekventa användare av sociala medier. Därför har jag valt att avgränsa mig 

till sociala medier för att fylla ut och komplettera Graans undersökning.  

 

7.2.2 Sandra Thörnstrand och Maja Kvamme 
 

Thörnstrand och Kvamme (2015), då studenter vid Karlstads universitet, skrev sitt 

examensarbete om unga vuxnas åsikter, beteenden och attityder kring källkritik och 

nyhetsspridning på Facebook. I deras studie förs teorier om Uses and Gratifications samman 

med området källkritik, dels för att undersöka hur respondenterna resonerar kring fördelar med 

att alla aktivt kan vara delaktiga i nyhetsspridningen och dels för att undersöka hur de resonerar 

kring de negativa sidorna, vilket området källkritik tar upp genom olika risker.  

 

Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ studie där de använde sig av fokusgrupper i 

åldrarna 18–29 år. I studien finns det två huvudområden: nyhetsspridning och källkritik. De har 

avgränsat sig till Facebook istället för internet i allmänhet, men deras population och urval 

består av unga vuxna i ett brett åldersspann och från hela landet. Det blir problematiskt med ett 

så pass brett undersökningsområde med en kvalitativ metod och samtidigt kunna få ett 

signifikant resultat. Jag har därför i min studie avgränsat mig så mycket som möjligt när det 

kommer till undersökningsområde och urval. I min studie har jag valt att avgränsat mig till 

gymnasieelever i åldrarna 15–19 år. Jag fokuserar inte på en specifik utbildningsinriktning eller 

vilken klass respondenterna studerar vid, utan istället vill få en överblick över Stockholms 

gymnasieskolor i allmänhet. Jag ansåg att rikta sig till unga vuxna i hela landet som ovannämnt 

skulle bli alldeles för brett och svårt att undersöka i praktiken. Givetvis är det relevant att titta 

på unga som målgrupp när det kommer till källkritik och nyhetsspridning på sociala medier när 

unga är så pass aktiva där. Dock är åldersspannet i den här studien väldigt bred (18–29 år) och 

därför valde jag att fokusera på en målgrupp med ett betydligt smalare åldersspann och yngre 

ålder. 
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8 TEORETISK RAM 
 

I det här avsnittet presenteras min teoretiska ram som består av teorier som är kopplade till min 

studie. Inledningsvis presenteras de fyra källkritiska principerna, sedan teorin The imperative 

of sharing och instrumentell, ritualiseras och selektiv medieanvändning. Sist presenteras teorin 

om filterbubblan och confirmation bias.  

 

8.1 Källkritiska principer 
 

Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt 

granskar information. Den källkritiska regeln kan uttrycka såhär: varje källa som har intresse 

av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas för att göra det (Leth & Thurén, 

2000).  

 

8.1.1 Äkthet 
 

Källan ska vara vad den utger sig för att vara och inte en förfalskning, dock kan gränsen mellan 

äkta och falsk vara en svår balansgång. Äktheten kan ifrågasättas bland de allra flesta typer av 

källor. Hur kan man avgöra om det föreligger en förfalskning eller inte? I några fall krävs det 

teknisk expertis men i andra fall måste man noggrant kontrollera med andra källor. Det 

viktigaste är att vara medveten om att det kan vara frågan om en förfalskning men i praktiken 

kan detta vara svårt. Faktorer som till exempel politisk eller ekonomisk hänsyn eller 

känslomässiga blockeringar samt önsketänkande kan hindra människor från att kritiskt granska 

information (Thurén, 2013:17–26).  

 

När det gäller sociala medier som Facebook blir äkthet särskilt problematiskt och därför extra 

viktigt att resonera kring. Hemsidor kan ha en angiven avsändare som inte baserar sin 

information på fakta, utan istället sprider falska nyheter för att gynna sina egna intressen. För 

att säkerhetsställa att en källa är äkta bör en läsa hela artikeln, inte bara rubriken, samt granska 

vilka källor artikeln eller nyheten använder sig av innan en sprider den vidare.  
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8.1.2 Tidssamband 
 

Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, desto 

större skäl finns det att tvivla på källan (Thurén, 2013). Men när det kommer till internet finns 

det andra tidssamband som en måste ta hänsyn till. Där handlar det framför allt om när 

webbsidan har uppdaterats. Om inte uppgifterna uppdateras regelbundet kan de fakta som 

presenteras vara föråldrade och därmed kanske även felaktiga. Därför är det väsentligt att alltid 

kontrollera när den webbsidan senast har uppdaterats (Leth & Thurén, 2000:23).  
 

8.1.3 Oberoende 
 

Källan ska stå för sig själv och inte vara en avskrift eller ett referat av en annan källa. Vittnen 

ska inte ha varit utsatta för påverkan utan vara oberoende. En form av beroende är tradering 

vilket innebär att en berättelse har gått i flera led, som när ett rykte sprids från mun till mun. Ett 

Facebook-inlägg där en person varit vittne till en händelse eller påstår sig ha hört eller sett 

något, kan liknas med denna typen av ryktesspridning men i digital form. Detta kan även 

förklaras när det gäller nyheter där till exempel nyhetstidningarna refererar till varandra som 

källa och på så sätt blir beroende av varandra. Thurén menar även att det kan vara problematiskt 

att finna primärkällor på internet. Därför handlar det idag om att hitta internet-källor som är lika 

trovärdiga som primärkällan, även om det kanske må vara en sekundärkälla (Leth & Thurén, 

2000:19).  
 

8.1.4 Tendensfrihet 
 

Som läsare ska det inte finnas någon anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten. Ingen källa ska förutsättas vara så tillförlitlig att en tror på den utan vidare, oavsett 

dess tendens. Dock kan det vara svårt att skilja mellan en källas tillförlitlighet och sina egna 

sympatier för den part som står för uppgifterna (Thurén, 2013:63). En bör därför försöka få 

fram motsidans version och sedan jämföra de båda skildringarna. Enligt Thurén utgör följande 

därför en viktig tumregel: 

 

”Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med minst en annan 

källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att uppgifterna ska anses vara 

trovärdiga” (Thurén, 2013:64).  
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8.2 The imperative of sharing  
 

I mars 2012 hade Facebook 835 miljoner användare världen över, vilket placerade Facebook 

på första plats som det största sociala mediet bland internetanvändare (Van Dijck, 2013). En 

stor del av Facebooks modell består av att användare ska dela information med andra. Detta är 

något Facebooks medarbetare gärna framhäver som en del av deras öppenhet och 

samhörighetsvärderingar. Spridningen av information är en del av kulturen av sociala medier 

och en kultur är i sig svår att ändra på (Van Dijck, 2013).  

 

I en intervju med Mark Zuckerberg i Times år 2010 säger han att målet med Facebook är att 

”göra världen mer öppen och sammankopplad” (Van Dijck, 2013). Detta kan föra med sig 

många negativa aspekter för det är inte bara mängden information som ökar i och med 

Facebook. Mängden desinformation – information som är falsk eller vilseledande, till exempel 

genom att den är malplacerad, fragmenterad eller irrelevant i det sammanhang den används – 

har också ökat. Mängden desinformation kan till och med ha ökat mer än mängden information, 

även om det är svårt att dra gränsen och att mäta mängden av information respektive 

desinformation (Strömbäck, 2015:212). Därför läggs allt mer ansvar på oss som användare att 

förhålla oss kritiskt till all information som vi tar del av dagligen via sociala medier som 

Facebook.  

 

8.3 Instrumentell och ritualiserad medieanvändning 
 
Inom medieforskning finns det ett flertal teorier för att försöka förstå och förklara människors 

medieanvändning. Människor är idag olika aktiva som mediekonsumenter och det finns därför 

en distinktion mellan vad vi kallar instrumentell och ritualiserad medieanvändning. 

Instrumentell medieanvändning syftar på människor som aktivt väljer medier och 

medieinnehåll för att uppnå ett visst mål. Ritualiserad medieanvändning syftar däremot till 

människor som mer passivt använder medier och väljer olika typer av medieinnehåll av gammal 

vana eller tidsfördriv. Människors olika anledningar till att använda olika medier och 

medieinnehåll kan leda till både likheter och olikheter i mediekonsumtionen. Vi kan till 

exempel välja att se på Rapport för att vi är intresserade av dagens nyheter (instrumentell 

medieanvändning), men också för att vi har för vana att göra det eller för att vi har för vana att 

låta TV:n stå på där Rapport kanske råkar visas (ritualiserad medieanvändning) (Strömbäck, 

2015:214–215).  
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8.3.1 Selektiv medieanvändning 
 
Desto mer instrumentell medieanvändning desto mer selektiva förväntas vi som 

mediekonsumenter att vara. Selektivitet bör dock skiljas åt och det finns fyra delar i dessa 

selektivitetsprocesser; selektiv exponering, det vill säga vad vi exponerar oss för; selektiv 

uppmärksamhet, med vilket menas vad vi uppmärksammar av det som vi exponeras för; selektiv 

perception, hur vi uppmärksammar och tolkar den information som vi exponeras för; och 

selektiv hågkomst, det vill säga vad vi minns av den informationen (Strömbäck, 2015:216). 

 

Det en måste ta hänsyn till i selektivitetsprocesser är aspekter som personliga preferenser. En 

persons intressen, till exempel för politik, påverkar på vilket sätt du exponerar dig för 

nyhetsmedier. En person med starkt politiskt intresse är mer benägen att på ett instrumentellt 

sätt exponera sig, uppmärksamma samt komma ihåg nyheter som matchar dess preferenser 

(Strömbäck, 2015:216).  

 

8.4 Filterbubblan och confirmation bias 
 
Evelyn Jones skriver i DN (2016-12-13) om vad som kallas filterbubblan som uppstår genom 

algoritmerna som styr vårt nyhetsflöde på sociala medier. I det filtrerade nyhetsflödet på bland 

annat Facebook bekräftas användarnas världsbild dagligen, vilket i sin tur kan leda till 

polarisering mellan grupper av människor, menar Jones. Strömbäck (2015) kallar även denna 

typ av bekräftande för confirmation bias. Facebooks algoritmer väljer ut vad vi som användare 

ser i vårt nyhetsflöde. Tanken med filterbubblan var från början god, där syftet var att öka 

transparensen på sociala medier. Med så mycket information tillgänglig skapades algoritmer 

för att filtrera våra flöden. Vi som användare orkar helt enkelt inte ta del av all information som 

finns tillgänglig, därför förses vi, med hjälp av Facebooks algoritmer, av nyheter som passar 

våra intressen baserat på en mängd olika faktorer (Jones, 2016).  
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9 METODBESKRIVNING 
 

I det här avsnittet presenteras mitt val av metod, val av enkätfrågor, variabler och urval. Sedan 

diskuteras metodproblem och en presentation av min genomförda undersökning, samt 

studiens reliabilitet och validitet.  

 

9.1 Surveyundersökning 
 

För att undersöka hur utbrett det här fenomenet är kommer jag att använda mig av en kvantitativ 

undersökningsmetod, en vanlig metod inom samhällsvetenskaplig forskning inom attityd och 

beteendeundersökningar hos en grupp människor (Johansson i Ekström & Larsson, 2010). Jag 

valde att genomföra en kvantitativ surveyundersökning för att få en bra översikt och en 

möjlighet att nå ut till ett stort antal respondenter på kort tid. Det är därför fördelaktigt att välja 

en kvantitativ studie framför en kvalitativ studie i den här typen av undersökningsområden. 

 

Det finns flera sätt att genomföra en kvantitativ surveyundersökning på, men webbenkäter är 

idag vanligast förekommande. Det man gör är att generalisera med kvantitativa data och 

kombinerar datainsamling samt slumpurval som tillåter en liten grupp att representera en 

mycket större population. Vad vi kan göra med hjälp av slumpurval är att se om resultatet hade 

blivit detsamma om hela populationen undersökts vid samma tidpunkt (Johansson i Ekström & 

Larsson, 2010). Dock använder jag mig inte av ett slumpurval då jag varken hade den tiden 

eller resurserna att slumpmässigt välja ut mina respondenter. Jag använder mig istället av ett 

icke-slumpmässigt urval som kommer beskrivas mer ingående i kommande avsnitt. Eftersom 

att jag inte använder mig av slumpurval kan jag inte heller generalisera från urval till 

populationen, men jag kan fortfarande se samband och signifikansnivå genom en kvantitativ 

studie.  

Jag genomförde en pilotstudie för att testa min metod och tillvägagångssätt, på så sätt har min 

nuvarande metod fått genomgå flera steg för att komma fram till dess nuvarande form. När jag 

gjorde urvalet till pilotstudien uppstod det en ojämn könsfördelning bland respondenterna där 

70 procent var kvinnliga respondenter. I pilotstudien distribuerade jag webbenkäten endast via 

ett kvinnligt kön, därför valde jag att försöka åtgärda detta genom att skicka ut enkäten via både 

tjejer och killar till denna studie. För att få ett större material och fler variabler att mäta la jag 

till ytterligare tre frågor till min webbenkät för att samla in mer data.  
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9.1.1 Konstruktion av enkätfrågor 

 

Jag inleder att fråga om respondentens ålder och huruvida respondenten studerar på gymnasiet, 

och i så fall vilket. Detta för att få en bild av antalet gymnasieskolor som är representerade i 

enkäten. Sedan ställer jag frågor om respondentens medievanor som omfattar graden av 

aktivitet på Facebook och om de har för vana att läsa nyheter på Facebook. Detta gör jag för att 

få fram variabler som mäter vilken typ av Facebook-användare respondenten är. Jag hade 

avsiktligen ingen definition av begreppet källkritik i min webbenkät, för att jag vill veta vad 

respondenterna tror källkritik betyder. Detta med syfte att mäta vilken kunskapsnivå 

respondenterna har om källkritik. Dessa variabler mäts även på andra sätt, genom frågor som: 

”Brukar du kontrollera en nyhet som spridits på Facebook genom att jämföra med något annat 

nyhetsmedium?” och ”Påverkar avsändaren hur källkritisk du är till en nyhet? (med avsändare 

menas till t.ex. Aftonbladet, Dagens Nyheter etc.)”. Även om respondenten svarat att hen vet 

vad källkritik är och anser sig vara källkritisk testas dessa kunskaper och förhållningssätt genom 

denna typ av frågor. Respondenten kan ha en annan bild av sig själv och hur hen sedan agerar 

i praktiken. Genom frågorna mäts respondenternas kunskapsnivå om källkritik. Avslutningsvis 

ställer jag frågor om respondenten anser att hen fått tillräckligt med utbildning i skolan för att 

kunna vara källkritisk gentemot information på internet och sociala medier. Med denna fråga 

mäter studien variabler om skolans roll i elevernas kunskap om källkritik.  
 

9.2 Urval 
 

Första steget i min metod är att fastställa en population, de vill säga den gruppen jag vill uttala 

mig om. Till mitt examensarbete har jag valt populationen ungdomar i Stockholm mellan 15–

19 år. Eftersom att jag inte kan nå alla som ryms inom ramen för populationen har jag avgränsat 

mig till ett urval: gymnasieelever i Stockholmsområdet som är aktiva på Facebook. I min metod 

använde jag mig av flera typer av urval: bekvämlighetsurval med inslag av snöbollsurval. Jag 

använde mig av ett bekvämlighetsurval då jag valde vilka som delade enkäten för att bäst nå 

min målgrupp. Snöbollsurvalet är ett icke-slumpmässigt urval av personer där en via redan 

valda personer letar sig fram till andra personer som en tar med i urvalet (Larsson, 2010). 

Snöbollsurval är en vanlig urvalsteknik inom kvalitativa studier men är i princip samma teknik 

även om begreppet har sitt ursprung i samband med intervjuer.  
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9.3 Metodproblem 
 

Det finns alltid för- och nackdelar med alla metoder, i Oppenheim (1992) tar författaren upp 

några av dessa. Dock täcker inte Oppenheim in webbenkäter eller metoder på internet men det 

går att göra vissa jämförelser med problemet för ”Mail Questionnaires” eller postenkäter. 1) 

Låg kostnad för datainsamling. Detta stämmer väl in på webbenkäter då min datainsamling 

sker kostnadsfritt på nätet. 2) Möjlighet att nå respondenter som bor utspritt över landet eller 

utomlands. Det stämmer att det finns möjligheter att nå människor över hela världen via nätet. 

Detta underlättade eftersom jag vill få möjligheten att nå gymnasieelever från flera olika skolor, 

från olika delar av stan.  

Nackdelar med metoden enligt Oppenheim (1992): 1) generellt låg svarsfrekvens. Detta tog 

även Johansson upp i sitt kapitel i Ekström & Larsson (2010) men det var inte ett upplevt 

problem för mig då jag fick ett högt antal enkätsvar på kort tid. 2) Inte lämplig metod för 

respondenter med låg läs- och skrivförmåga. Hade jag valt en yngre målgrupp hade detta 

kunnat vara ett uppenbart problem men självklart finns det alltid en risk att få respondenter med 

dyslexi eller andra svårigheter. 3) Inga möjligheter att rätta missförstånd eller förklara något 

respondenterna inte förstår. En stor nackdel med just användandet av kvantitativa metoder rent 

generellt. Med kvalitativa metoder finns alltid möjligheten att omformulera frågorna eller för 

respondenterna att ställa frågor om de inte förstår. Därför är det extra viktigt att vara noggrann 

när man väljer sina enkätfrågor och att lämna så lite utrymme för tolkning som möjligt.  

9.4 Genomförande av webbenkät 

För utförandet av den här undersökningen valde jag att genomföra en surveyundersökning i 

form av en webbenkät. Jag delade min webbenkät på kvällen den 3 november och avslutade 

enkäten den 10 november. Antalet respondenter omfattade 110 stycken enkätsvar som inkom 

löpande under en veckas period. Jag använde mig av den sociala webbplattformen Facebook 

för att distribuera min webbenkät. Detta gjorde jag för att lättast nå ut till min målgrupp som är 

unga och aktiva på Facebook. Två tjejer och två killar i klass två på gymnasiet delade min 

webbenkät på respektive Facebook-profil, där snöbollseffekten sedan uppstod och 

webbenkäten spreds vidare därifrån. Dessa fyra personer studerar vid Bromma gymnasium 

respektive Östra Reals gymnasium. Som jag tog upp i urvalet valde jag för att få en så pass 

jämn könsfördelning som möjligt att distribuera enkäten via både tjejer och killar.  
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En av de kvinnliga representanterna från Bromma gymnasium är ett yngre syskon till mig. Jag 

såg det som en stor tillgång att kunna använda mig av hennes kontaktnät för att nå ut till min 

målgrupp. En gymnasiestuderande förmodas ha ett kontaktnät som är mer relevant och lämplig 

för målgruppen än vad mitt kontaktnät är. Därav bekvämlighetsurvalet, då jag inte hade tid eller 

resurser att till exempel dela ut enkäten till olika gymnasieskolor. Dock lyckades jag nå ut till 

elever från ett tjugotal olika gymnasieskolor genom den här metoden. Datainsamlingen skedde 

via Google Forms där svaren konverterades till Excel-format och fördes sedan in i programmet 

SPSS för vidare analys.  

9.5 Internt bortfall 
 
I min studie var det ett litet internt bortfall på vissa frågor som.; vad betyder källkritik för dig? 

Tycker du att du har fått tillräckligt med utbildning i skolan till att vara källkritisk till 

information på internet och sociala medier? Tror du att mer utbildning och information i skolan 

om källkritiska metoder skulle få dig att vara mer källkritisk? Det är helt normalt att några inte 

svarar på vissa frågor. Ibland kan det vara många fler än här som inte svarar och då kan det vara 

problematiskt. På första frågan ovan var det sex stycken respondenter som räknades som 

missing enligt SPSS och på de andra två frågorna ovan angavs en respondent som missing.  

 

9.6 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet betyder tillförlitligheten hos en mätning och omfattar experiment, tester eller andra 

typer av mätningsprocedurer. Reliabilitet innebär att undersökningen ska ge samma resultat om 

en annan forskare genomför samma undersökning vid ett annat tillfälle. Ju högre reliabiliteten 

är, desto bättre förutsättningar för en hög validitet. Med validitet menas att man mäter det man 

avser att mäta (Carmines och Zeller, 1979). Med frågor om respondenternas ålder och 

utbildning mäts oberoende variabler och med att ställa frågor om respondenternas kunskaper 

om källkritik mäter beroende variabler.  

 

Enligt Oppenheim krävs det 100 enkätsvar för att studien eventuellt ska kunna få ett resultat 

som går att generalisera till populationen (1992:195). Studien omfattade 110 enkätsvar, men 

eftersom att alla respondenter inte var gymnasieelever sorterades den andelen bort i 

resultatredovisningen och därför omfattar studien endast 86 respondenter. Studien genomfördes 

med ett bekvämlighetsurval med en snöbollseffekt, där vissa personer delade vidare enkäten 

och den samling enkätsvar är därför baserat på dessa personers kontaktnät på Facebook. På 
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grund av detta blir reliabiliteten svårbedömd då urvalet innebär att studien inte kan uttala sig 

om en population eller göra någon generalisering. 

 

Mitt mål har varit att nå min målgrupp på ett så smidigt sätt som möjligt eftersom att jag har 

haft begränsat med tid och resurser och jag har gjort mitt bästa utifrån dessa förutsättningar och 

begränsningar. I den här typen av undersökning är det till en stor fördel att få en översikt snarare 

än några få individers tankar och åsikter kring undersökningsområdet. Genom min metod har 

jag lyckats få en översikt för att sedan kunna se eventuella samband mellan mina variabler och 

därefter kunna dra paralleller och slutsatser utifrån det.  

 

9.6.1 Cramer’s V och signifikans 
 

Desto högre Cramer’s V desto starkare samband där ett samband på 0,30 eller högre anses vara 

starkt. P-värdet, även kallat approximate significance, visar den statistiska sannolikheten av ett 

samband och huruvida det sambandet enbart har uppkommit av en slump eller om det är 

signifikant. Om P-värdet är 0,05 så brukar en säga att sambandet är statistiskt signifikant på en 

femprocentig nivå. Det är önskvärt att P-värdet är så lågt som möjligt för att det ska vara så 

signifikant som möjligt (Ross, 2016).  

 

I min resultatredovisning visade exempelvis tabell nummer 4 ett statistiskt signifikant resultat. 

Där visade resultatet ett relativt starkt samband mellan variablerna med ett värde på 0,306 och 

ett P-värde på 0,009 vilket innebär att sambandet är signifikant på en enprocentig nivå.   



 23 

10 RESULTATREDOVISNING 
 
 
I detta avsnitt kommer resultaten från webbenkäten att presenteras. Detta sker i form av tabeller 

från programmet SPSS där variablers samband mäts så att de sedan kan analyseras. Genom 

SPSS får vi fram värden som säger oss hur starka dessa samband är samt vilket signifikansmått 

sambandet har. I teorin menas detta hur sannolikt det är att sambandet är signifikant för en 

större population.  

 

10.1 Respondenter 

 
Tabell nr 1 

 

I undersökningen fick studien fram ett resultat som visade att majoriteten av respondenterna 

studerade på gymnasiet och en liten andel svarade att de inte studerade på gymnasiet. På grund 

av att studien fick en andel som inte var gymnasiestuderande har dessa respondenters enkätsvar 

uteslutits i samtliga tabeller eftersom att undersökningen fokuserar på gymnasieelever. Genom 

att filtrera bort den andel som inte studerade på gymnasiet används återstående 86 av 110 

enkätsvar i resultatredovisningen.  

 

10.2 Elevers kunskap om källkritik 
 

 
Tabell nr 2 

 

Resultatet visar att 100 procent av eleverna anser sig veta vad källkritik är, vilket är ett högst 

relevant resultat för den här studien. Det är givetvis positivt att tabellen visar att trenden är att 

de gymnasieelever som besvarat enkäten anser sig veta vad källkritik är. Det visar att 



 24 

respondenterna är bekanta med begreppet källkritik. Frågan leder sedan till om respondenterna 

vet vad källkritik innebär. Det besvarar tabell nr 3 nedan.  

 

 

 
Tabell nr 3 

 

Här besvaras frågan gällande gymnasieelevers kunskap om källkritik. Kunskapens mäts genom 

tre olika svarsalternativ där endast ett påstående är korrekt vad gäller hur källkritik definieras. 

Det tredje svarsalternativet i den här frågan var ”granskning av myndigheter och 

organisationer”, vilket ingen av respondenterna svarade, därför visas inte svarsalternativet i 

tabellen. Resultatet visar att majoriteten valde att besvara frågan med det korrekta alternativet 

”metodregler för att kontrollera fakta” och en liten andel valde ett av de felaktiga alternativen 

”vara kritisk mot andra människor”. Här visar studien att majoriteten av respondenterna kan 

definiera källkritik, vilket är ett grundläggande element för källkritisk kunskap och förståelse. 

Resultatet bekräftar vad som tidigare sagts om elevernas källkritiska förmåga, att de anser sig 

veta vad källkritik är och kan definiera det.  

 

Det är viktigt att poängtera att sex stycken av respondenterna anges i tabellen som missing. 

Detta illustreras under tabell nr 3. Orsaken till att vissa respondenter inte är medräknade i 

tabellen kan bero på att dessa sex respondenter inte besvarat denna fråga men besvarat andra 

frågor i enkäten.  
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10.3 Källkritisk tillämpning på sociala medier 

 
Tabell nr 4 

 

Fråga är om eleverna kan göra mer än att förklara och definiera källkritik. Anser de sig tillämpa 

de källkritiska metoder på sociala medier, och i sådant fall, till vilken grad? 

 

Majoriteten anser sig vara källkritiska men medger samtidigt att de inte alltid kontrollerar 

nyheter som sprids på Facebook. På frågan om respondenterna ser sig själva som källkritiska 

har totalt 54 personer svarat ”ja, för det mesta”. Av dem 54 personerna har 43 svarat allt från 

”ibland, ibland inte” till ”sällan” och ”nej, aldrig”, på frågan om de kontrollerar en nyhet som 

spridits på Facebook genom att jämföra med något annat nyhetsmedium. I det här sambanden 

påstår respondenterna sig vara källkritiska men svarar sedan att de inte använder källkritiska 

metoder i praktiken när det kommer till nyheter som sprids på Facebook. Det här resultat visar 

därmed att elever till en viss grad tillämpar källkritik på sociala medier. Nedan förklaras 

tabellens Cramer’s V och P-värde.  

 

  



 26 

 

 
Tabell nr 5 

 

Den här frekvenstabellen visar till vilken grad gymnasieelever anser att avsändaren påverkar 

hur källkritiska de är till en nyhet. Majoriteten svarade att avsändaren ”ja, alltid” påverkar dem 

eller att det ”ja, för det mesta” påverkar hur källkritiska de är till en nyhet. Väldigt få 

respondenter svarade att avsändaren inte påverkar. Från resultatet går det att utläsa att 

avsändaren har en stor påverkan på respondenternas källkritiska resonemang. Att granska och 

framförallt vara kritisk mot en avsändare är vad källkritik bland annat handlar om. Det är därför 

väsentligt att gymnasieelever resonerar kring avsändaren för att kunna betraktas som 

källkritiska. 

 

10.4 Elever om sin källkritiska förmåga 
 

 
Tabell nr 6 

 
 

Efter frågorna om respondenterna vet vad källkritik är, om de kan definiera källkritik samt 

tillämpa det på sociala medier, ställdes frågan huruvida de såg sig själva som källkritiska. Av 

54 av alla 86 svarande gymnasieelever svarade majoriteten att de ”ja, alltid” och ”ja, för de 

mesta” ser sig själva som källkritiska. En mindre andel svarade att de ”ibland, ibland inte”, 

”sällan” och ”aldrig” ser sig själva som källkritiska. Respondenterna får här själva uppskatta 

hur källkritiska de anser sig vara. Dessa svar har i ovanstående tabeller jämförts med hur de 
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agerar i praktiken och det är intressant att det kan skilja sig markant i hur eleverna möjligen vill 

framställa sig själva jämfört med hur de svarat kring sin tillämpning av källkritik på sociala 

medier.  

 

10.5 Gymnasieelevers Facebook-användning 
 

 
Tabell nr 7 

 

Eftersom att enkäten spreds via Facebook garanterades studien omfatta respondenter som är 

medlemmar på Facebook. Här visas respondenternas medievanor, de vill säga, till vilken grad 

gymnasieelever använder Facebook. Majoriteten av respondenterna svarade att de använder 

Facebook ”varje dag”. En andel svarade att de använder Facebook flera gånger i veckan och 

några få svarade att de endast använder Facebook ”en gång i veckan” eller ”sällan”. Det är 

väsentligt att undersöka gymnasieelevers Facebook-användning för att se vilken typ av 

medievanor de har och om det kan ha något samband med deras källkritiska förmåga.  
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10.6 Gymnasieelevers utbildning i källkritik 

 

 
 

Tabell nr 8 
 

Den här korstabellen visar ett sambanden mellan huruvida elever anser att de fått tillräckligt 

med utbildning i skolan till att vara källkritisk till information på internet och sociala medier 

och om de tror att mer utbildning skulle få dem att vara mer källkritiska. Här fick 

respondenterna tre svarsalternativ. Likt alla andra tabeller visar studien endast enkätsvar från 

de som svarat att de studerar vid gymnasiet. 69 respondenter har svarat att de anser att de fått 

tillräcklig med utbildning, 13 stycken anser att de delvis fått det, men att de skulle vilja ha mer 

utbildning och tre stycken svarade nej. En respondent har räknats som missing i den här tabellen 

och därför utgör 85 respondenter totalen. Anledningen till detta kan vara att en respondent inte 

svarat på någon av just dessa frågor men svarat på de tidigare frågorna i enkäten.  

 

Det är ett utspritt resultat mellan de som svarat att de har fått tillräckligt med utbildning och om 

mer utbildning kan göra en skillnad i deras sätt att vara mer källkritiska. En del svarade att de 

fått tillräckligt utbildning men svarar samtidigt att de anser att mer utbildning skulle göra dem 
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mer källkritiska. En stor andel svarade att mer utbildning delvis kan ha en inverkan på den 

aspekten och en mindre del svarade nej. Nästan hälften av respondenter har svarat att mer 

utbildning i källkritiska metoder kan få dem att vara mer källkritiska i praktiken. Av de få som 

svarat att de inte ansett att de fått tillräckligt med utbildning har samtliga svarat att mer 

utbildning om källkritiska metoder skulle få de att vara mer källkritiska på till exempel sociala 

medier. 
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11 ANALYS AV RESULTAT 
 

I det här avsnittet presenteras min analysdel. Här kommer jag att koppla min teoretiska ram till 

de resultat jag fått från min surveyundersökning samt besvara mina frågeställningar med hjälp 

av tabellerna och teorierna.  

 

11.1 Elevers kunskap om källkritik 
 

I tabell nr 2 och 3 visade resultatet att respondenterna som studerade på gymnasiet generellt 

har goda kunskaper om vad källkritik innebär. Samtliga respondenter som var gymnasieelever 

svarade att de vet vad källkritik är. Majoriteten av dessa respondenter angav även korrekt 

svarsalternativ för vad källkritik betyder, nämligen ”metodregler för att kontrollera fakta”. 

Syftet med dessa två frågor var att se vilken allmän kunskap gymnasieelever har om källkritik.  

 

Tabell nr 6 visar hur källkritiska eleverna anser sig vara när de själva får göra en uppskattning. 

Majoriteten svarade ”ja, alltid” eller ”ja, för det mesta” på om de ser sig själva som källkritiska. 

Denna variabel har sedan används för att göra korstabeller med andra variabler där elevernas 

källkritiska förmågor testas. Källkritikens fyra principer har inte varit en variabel i sig i 

surveyundersökningen – jag har istället testat respondenterna på deras grundläggande 

kunskaper om källkritik och framför allt testat deras förmåga att använda sig av källkritik på 

sociala medier. Enligt Backman Löfgrens (2012) licentiatavhandling kan nästan alla elever 

räkna upp källkritikens principer, men endast ett fåtal kan tillämpa dem i praktiken. Leth och 

Thurén (2000) menar att källkritiska principer försvåras i praktiken i och med internet och 

sociala medier. Principer som äkthet och tidssamband kan bli svåra att applicera på det 

digitaliserade nyhetsflödet.  

 

När det gäller till exempel Facebook blir äkthet särskilt problematiskt och därför extra viktigt 

att resonera kring. Enligt Tsukayama (2015) har Facebook länge haft problem med falska 

nyheter i deras nyhetsflöden. För att säkerhetsställa att en källa är äkta bör en läsa hela artikeln, 

inte bara rubriken, samt granska vilka källor artikeln eller nyheten använder sig av innan en 

sprider vidare (Leth & Thurén, 2000). Källkritikens principer bör anpassas till nya digitala 

förutsättningar (Sundin, 2012). På sociala medier handlar tidssamband framför allt om när sidan 

har uppdaterats. Om inte uppgifterna uppdateras regelbundet kan de fakta som presenteras vara 
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föråldrade och kanske där med också felaktiga. Därför är det väsentligt att alltid kontrollera när 

den webbsidan senast har uppdaterats (Leth & Thurén, 2000:23).  

 

11.2 Källkritisk tillämpning på sociala medier 
 

I min surveyundersökning var syftet att på olika sätt testa elevers förmåga att tillämpa 

källkritiska principer på sociala medier för att mäta deras kunskapsnivå. Resultatet från tabell 

nr 2 och 3 visar att elever har goda allmänna kunskaper om källkritik. Dock visar övriga tabeller 

att de har svårt att applicera de källkritiska principerna på Facebook.  
 

Tabell nr 4 visar ett samband mellan hur källkritiska elever anser sig vara och huruvida de kan 

tillämpa källkritiska principer på Facebook eller inte. Resultatet visade att ett stort antal av 

respondenterna svarat att de ”ja, för det mesta” såg sig som källkritiska men samtidigt svarade 

en stor andel av dessa respondenter att de inte kontrollerar en nyhet som spridits på Facebook 

genom att jämföra med något annat nyhetsmedium, vilket är ett sätt att tillämpa källkritiska 

principer på sociala medier. En kan fråga sig varför många av respondenterna inte är källkritiska 

på Facebook. Är det för att de, som Mannerheim (2015) och Backman Löfgren (2012) menar, 

inte fått tillräckligt med handledning i källkritik på gymnasiet? Handledning i sig är inte en 

variabel jag mätt i min studie, men det kan vara en bidragande faktor till att eleverna inte 

använder sig av källkritiska metoder på Facebook, trots att de fått teoretisk utbildning i vad 

källkritik innebär. En kan fråga sig om teoretisk kunskap om källkritik räcker, eller om det 

krävs praktisk träning genom handledning för att kunna tillämpa källkritik på sociala medier.  

 

Tabell nr 5 visar till vilken grad gymnasieelever anser att avsändaren påverkar hur källkritiska 

de är till en nyhet. Respondenterna svarade antingen att det ”ja, alltid” eller ”ja, för det mesta” 

påverkar dem. I den här frågan ansåg ingen respondent att avsändaren inte påverkade dem. Att 

vara kritisk mot avsändare visar på ett grundläggande källkritiskt tänk som elever bör ha med 

sig.  

 

I sin artikel tar Jones (2015) upp Christian Christiansen, professor vid institutionen för 

journalistik vid Stockholms universitet. Enligt Christiansen osynliggör algoritmerna 

premisserna för vilka nyheter vi konsumerar. Christiansen menar att vi inte vet att de nyheter 

vi läser är förutbestämda av vår tidigare historik och därför uppfattas flödet på Facebook som 

ett slumpmässigt urval, när det i själva verket baseras på det vi historiskt har varit intresserade 
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av (Jones, 2015). På så sätt uppstår confirmation bias där avsändares nyhetsflöde framstår som 

slumpmässigt och därmed bekräftar användarnas världsbild genom sociala medier. De 

källkritiska principerna är därför extra viktiga att ha i åtanke när elever söker information till 

exempelvis skolarbete eller när nyheter och artiklar dyker upp i deras nyhetsflöde på Facebook.  

 

Samtidigt bygger Facebook på idén om the imperative of sharing, det vill säga att vi som 

användare ska dela och ta del av så mycket information som möjligt. Att vi aktivt ska delta i 

Facebooks delningsmodell (Van Dijck, 2013). Allt som våra vänner på Facebook gör dyker upp 

i vårt nyhetsflöde och det är här filterbubblan kommer in. Den massiva mängd information 

skulle ha överväldigat oss med intryck om det inte filtrerats. Därför ser du som Facebook-

användare uppdateringar från dina vänner som tenderar att likna dig själv i etniskt, kulturellt 

och socioekonomiskt hänseende (Sundberg, 2015). Enligt Sundberg (2015) är Greg Marra 

ansvarig för Facebooks algoritmer som styr vårt nyhetsflöde. Marras algoritmer förstärker 

filterbubblan genom att iaktta vilka länkar vi ”gillar”, kommenterar och klickar på, och serverar 

sedan oss med mer sådan information, eftersom algoritmen antar att vi uppskattar den typen av 

innehåll.  

 

11.3 Medieanvändning 
 
Enligt rapporten Eleverna och internet 2016 från Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är sju av åtta 

gymnasieelever dagliga användare av sociala nätverk, där ibland Facebook. Detta visar även 

resultatet av tabell nr 7 där majoriteten svarade att de använder Facebook ”varje dag”. Genom 

en kvantitativ studie var det inte möjligt att mäta eller svara på frågan om hur eleverna använder 

Facebook. För att besvara en hur-fråga krävs en kvalitativ studie av något slag.  

 

Det finns olika sätt att se på den medieanvändning som gymnasieelever praktiserar. 

Mediekonsumenter är aktiva på olika sätt och därför måste vi vara medvetna om distinktionen 

mellan dessa användare. Det som bör skiljas åt är instrumentell och ritualiserad 

medieanvändning. Beroende på vilken typ av medieanvändare personen är, finns det olika sätt 

att förhålla sig källkritiskt. Som Leth och Thurén (2000) skriver i sin rapport måste vi ställa oss 

kritisk mot all information vi möter, men vi har olika sätt att använda medier och därför blir 

förhållningssättet olika för olika typer av användare. Instrumentell medieanvändning syftar på 

människor som aktivt väljer medier och medieinnehåll för att uppnå ett visst mål och 

ritualiserad medieanvändning syftar till människor som mer passivt använder medier och väljer 
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dess medieinnehåll av gammal vana eller tidsfördriv (Strömbäck, 2015). Människors olika 

anledningar till att använda olika typer av medier och medieinnehåll kan leda till både likheter 

och olikheter i mediekonsumtionen, menar Strömbäck. 
 
Desto mer instrumentell medieanvändning desto mer selektiva förväntas vi som 

mediekonsumenter att vara. Dock måste personliga preferenser tas till hänsyn. En persons 

intressen till exempel politiskt intresse, påverkar på vilket sätt hen exponerar sig för 

nyhetsmedier. En person med starkt politiskt intresse är mer benägen att på ett instrumentellt 

sätt exponera sig, uppmärksamma samt komma ihåg nyheter som matchar dess preferenser 

(Strömbäck, 2015:216). Detta går även att koppla till teorin om confirmation bias, där 

nyhetsflödet baseras på användares ideologiska ståndpunkter och personliga preferenser som 

sedan bekräftas om och om igen (Sundberg, 2015). I en selektiv medieanvändning uppstår även 

fenomen som ekokammare, vilket innebär att användarna inte behöver ta del av åsikter som 

utmanar dess egna världsbild (Svensson, 2014).  
 
 

11.4 Utbildning i källkritik 
 
Tabell nr 8 visar ett sambanden mellan huruvida elever anser att de fått tillräckligt med 

utbildning i skolan till att vara källkritisk till information på internet och sociala medier samt 

om de tror att mer utbildning skulle få dem att vara mer källkritiska. Här fick respondenterna 

tre svarsalternativ. 69 respondenter svarade att de anser att de fått tillräcklig med utbildning, 13 

stycken ansåg att de delvis fått det, men att de skulle vilja ha mer utbildning och tre stycken 

svarade nej. Det är ett utspritt resultat mellan de som svarat att de har fått tillräckligt med 

utbildning och om mer utbildning kan göra skillnad i deras sätt att vara mer källkritiska. En viss 

andel svarade att de fått tillräckligt utbildning men svarar samtidigt att de anser att mer 

utbildning skulle göra dem mer källkritiska. En större andel svarade att mer utbildning delvis 

kan ha en inverkan på den aspekten. Det är många respondenter som svarat att mer utbildning 

i källkritiska metoder kan få dem att vara mer källkritiska i praktiken.  
 
Enligt Pålsson (2015) ska källkritik vara en självklar del av undervisning och lärande i skolan. 

Källkritik är inte något som ska läggas till på slutet av en uppgift, utan det ska konsekvent vara 

en del av all undervisning. Enligt Mannerheim (2010) måste lärare påminna sig själva och sina 

elever att det är källkritik de arbetar med när det inte är helt uppenbart. Mannerheim diskuterar 

även i en intervju med Pålsson (2016) om behovet av handledning inom källkritik. Hon menar 

att gymnasieelever inte fått en adekvat förberedelse eller grundlig handledning i källkritik när 



 34 

de arbetar och söker information på egen hand. Enligt Wästberg (2016) måste även modern 

undervisning i källkritik vara anpassad till dagens information genom att eleverna får praktiskt 

träning i det källkritiska tänkandet genom digitala redskap.  

 

Mitt resultat visar att de flesta elever anser att de fått tillräcklig utbildning i källkritik, men att 

de också till viss mån tror att mer källkritik kan få dem att vara mer källkritiska. Eftersom att 

studien testat respondenternas källkritiska förmåga genom olika typer av frågor bekräftar 

resultatet delvis vad Mannerheim och Pålsson syftar till.  

 

Många gymnasieelever har svårigheter att förhålla sig källkritiskt i det praktiska sökandet bland 

källor, inte minst i samband med sociala medier (Sundin, 2012:10). Skolans kunskapssyn, som 

växt fram under lång tid tillsammans med tryckta medier, sitter kvar i det sättet skolorna arbetar 

med medier idag (Sundin, 2012:12). Skolan måste lära ut källkritiska metoder som tar hänsyn 

till aspekter som Googles sökalgoritmer och till Facebooks nyhetsfilter. Det handlar om, som 

tidigare nämnt, en slags källkritik anpassad till nya digitala förutsättningar (Sundin, 2012:1).  

 

Backman Löfgren (2012) skriver i sin avhandling att det blivit problematiskt för lärare och för 

elever att hantera den enorma mängden av information (och desinformation) som finns 

tillgänglig på internet. Hon menar att eleverna måste ha goda källkritiska kunskaper för att 

kunna välja rätt sidor för faktainsamling till sina skolarbeten. Enligt Sundin (2012) ligger 

Wikipedia högst upp på Googles rankinglista, funktionen som rankar den information 

användare söker efter, och enligt Demokratiutredningen använder unga Facebook som primär 

informationskälla (Wästberg, 2016). Detta är problematiskt för elevers självständiga research 

på internet eftersom Googles rankinglista både möjliggör och begränsar elevernas översiktliga 

vy över tillgänglig information. Backman Löfgren föreslår därför alternativ till fritt surfande; 

låta elever arbeta i en digital läromiljö. Med andra ord, att undervisa i hur elever ska söka 

information på internet under mer ordnade former än vad de har idag (Backman Löfgren, 

2012:31).  
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12 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Källkritik är något som vi alla i samhället bör reflektera över dagligen, både privat, i skolan och 

i arbetslivet. Att ha ett källkritiskt tänk är högst relevant i dagens digitala medielandskap där 

det finns mer information för oss att sålla igenom än någonsin. Vi måste kunna skilja på vad 

som utgör trovärdig och sanningsenlig information i ett överflöd av information med hjälp av 

källkritiska metoder. Det är därför högst lämpligt att i så tidig ålder som möjligt lära sig att 

tillämpa källkritiska metoder på både internet och sociala medier. Här har skolan ett ansvar att 

se till att elever kan utföra detta i praktiken. Att se till att elever inte bara muntligen kan rabbla 

upp några väsentliga delar av källkritiska principer, utan även att de får lära sig att använda det 

i sin vardag – vare sig det gäller i ett uppsatsarbete eller på sociala medier.  

 

Gymnasieelever har legat till fokus för den här uppsatsen, just för att de är flitiga användare av 

sociala medier där det dagligen florerar en stor mängd information. Källkritik ska läras ut till 

gymnasieelever, men enligt både lärare och forskare lever många skolor inte upp till detta. Mitt 

resultat visar att källkritiska principer är svåra att applicera på sociala medier som Facebook. 

Dock krävs det inte mycket betänketid om en tar sig tid att kontrollera en källa. Det kan räcka 

med att undersöka länken som delats på Facebook för att få en bild av hur pass trovärdig källan 

är. 

 

Att sociala medier som Facebook förser oss med artiklar och nyhetssidor som är baserat på 

rekommendationsalgoritmer kan upplevas som skrämmande och integritetskränkande. Det 

underlättar inte bara vår vardag, de gör oss indirekt en otjänst då vårt nyhetsflöde blir begränsat 

till de nyhetssidor som vi historiskt föredragit. Om en läser tidningar med ett högerpopulistiskt 

tema, kommer personens vyer inte breddas med hjälp av Facebooks nyhetsflöde. Användaren 

kommer bli rekommenderad liknande nyhetssidor och artiklar som bekräftar dennes världsbild 

om och om igen.  

 

Kanske är Facebooks nya åtgärder tillräckliga för att motarbeta falska nyheter. Men om vi som 

användare har en grundläggande kunskap om hur vi kritisk ska förhålla oss till all information 

som sprids, är dessa åtgärder inte längre nödvändiga. Mer handledning och praktisk träning kan 

bidra till en generation som har ett grundläggande källkritiskt tänk och med förmågan att 

tillämpa källkritik vare sig det är i skolan eller på fritiden. En generation uppväxta med internet, 

sociala medier och algoritmer behöver nya och innovativa sätt att lära sig källkritik.  
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De källkritiska principerna lever kvar än idag och min studies urval av elever visar även på en 

hög kunskapsnivå gällande dessa principer. Eleverna behöver någon som leder dem i djungeln 

av information och desinformation på sociala medier för att inte gå vilse. Världen behöver en 

generation som kan anpassa sig till dessa nya digitala förutsättningar som de fått växa upp med, 

annars kan vi förlora en generation till polarisering, okunskap och ignorans om de inte kan 

skilja på vad som är sant och falskt på sociala medier. Med rätt verktyg och rätt handledning 

kan dessa typer av konsekvenser både förebyggas och motverkas. Det är en ny digitaliserad 

värld vi lever i och detta måste dagens gymnasieutbildning ta hänsyn till. Det är trots allt denna 

generation som är framtiden. Det är givetvis viktigt att alla generationer är källkritiska, oavsett 

om de växt upp med radion, kassettbanden eller smartphones.  

 

Utbildning är nyckeln och svaret på många samhällsproblem och det här kan vara ett av dem. 

En utbildning där eleverna får lära sig att praktiskt tillämpa källkritik och kan be en lärare om 

hjälp när de behöver. Vi måste ge eleverna rätt verktyg och en chans att bli en generation som 

kan hantera fenomen som filterbubblor och ekokammare. Rätt verktyg att få kunskap och 

förståelse för källkritiska metoder på sociala medier. Källkritik kommer att bli en avgörande 

kunskap i samhället för att motverka både partiskhet och lögner på sociala medier.  
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14 BILAGOR 
 

14.1 Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

- Man 

- Kvinna 

- Annat 

Ålder? 

Textruta 

Läser du på gymnasiet? 

Ja 

Nej 

Om ja, vilket gymnasium? 

Textruta 

 

Medievanor 

Hur ofta använder du Facebook? 

- Varje dag 

- Några gånger i veckan 

- En gång i veckan 

- Några gånger i månaden 

- Sällan 

- Aldrig 

Brukar du läsa nyheter på Facebook? 

- Varje dag 

- Några gånger i veckan 

- En gång i veckan 

- Några gånger i månaden 

- Sällan 

- Aldrig 

Tycker du att man kan lita på nyheter som sprids på Facebook? 
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- Ja, alltid 

- Ja, för det mesta 

- Ibland, ibland inte 

- Sällan 

- Nej, aldrig  

Vet du vad källkritik är? 

- Ja 

- Nej 

Om ja, ser du dig själv som källkritisk? 

- Ja, alltid 

- Ja, för det mesta 

- Ibland, ibland inte 

- Sällan 

- Nej, aldrig 

- Vet ej vad källkritik är 

Vad betyder källkritik för dig? 

- Vara kritisk mot andra människor 

- Metodregler för att kontrollera fakta 

- Granskning av myndigheter och organisationer 

Brukar du fundera på om en nyhet som spridits på Facebook är sann? 

- Ja, alltid 

- Ja, för det mesta 

- Ibland, ibland inte 

- Sällan 

- Nej, aldrig 

Påverkar avsändaren hur källkritisk du är till en nyhet? (med avsändare menas t.ex. 

Aftonbladet, Dagens Nyheter etc.).  

- Ja, alltid 

- Ja, för det mesta 

- Ibland, ibland inte 

- Sällan 

- Nej, aldrig 

Brukar du kontrollera en nyhet som spridits på Facebook genom att jämföra med något 

annat nyhetsmedium? 
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- Ja, alltid 

- Ja, för det mesta 

- Ibland, ibland inte 

- Sällan 

- Nej, aldrig 

Brukar du kontrollera en nyhet som spridits på Facebook genom att googla och söka i 

databaser, myndighetssidor eller liknande? 

- Ja, alltid 

- Ja, för det mesta 

- Ibland, ibland inte 

- Sällan 

- Nej, aldrig 

Utbildning 

Tycker du att du har fått tillräckligt med utbildning i skolan till att vara källkritisk till 

information på internet och sociala medier? 

- Ja 

- Delvis, men skulle vilja ha mer utbildning 

- Nej 

Tror du att mer utbildning och information i skolan om källkritiska metoder skulle få 

dig att vara mer källkritisk? 

- Ja 

- Delvis 

- Nej 

14.2 Cirkeldiagram 
 

Nedan utgör mina enkätsvar i form av cirkeldiagram från Google Forms. Två frågor gick inte 

att bilägga pga. antalet inkomna svar, nämligen frågorna om respondenternas ålder samt vilken 

gymnasieskola de studerar på. För tydlighetens skull förklaras procentuppdelningen i 

diagrammen under dem.  
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66,4 % andelar är kvinnor, 31,8 % är män och 1,8 % svarade annat.  
 

 
 

78,2 % varade ja, och 21,8 % svarade nej.  

 

 
 
 

69,1 % svarade varje dag, 23,6 % svarade flera gånger i veckan.  

 
 

 

 
 
 
33,6 % svarade varje dag, 25,5 % svarade flera gånger i veckan, 10,9 % svarade en gång i 

veckan, 22,7 % svarade sällan och 7,3 % svarade nej, aldrig.  
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58,2 % svarade ibland, ibland inte, 32,7 % svarade sällan.  

 
 

 
 
22,7 % svarade ja, alltid, 42,7 % svarade ja, för det mesta, 30 % svarade ibland, ibland inte. 

 
 

 
99,1 % svarade ja, 0,9 % svarade nej.  

 
 

 
 
13,6 % svarade ja, alltid, 59,1 % svarade ja för det mesta, 19,1% svarade ibland, ibland inte. 
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6,3% svarade vara kritisk mot andra människor, 85,5 % svarade metodregler för att 

kontrollera fakta och 8,2% granskning av myndigheter och organisationer. 

 

 
 

44,5% svarade ja, alltid, 46,4% svarade ja, för det mesta.  

 

 
 
0,8 % svarade ja, alltid, 19,1 % svarade ja, för det mesta, 27,3 % svarade ibland, ibland inte, 

35,5 % svarade sällan och 17,3 % svarade ja alltid.  
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1,8 % svarade ja, alltid, 24,4 % svarade ja, för det mesta 21,8 % svarade ibland, ibland inte, 

25,5 % svarade sällan 26,4 % nej, aldrig. 

 
 

 
 

75,5 % svarade ja, 18,2 % svarade delvis, men skulle vilja ha mer utbildning, 6,3 % svarade 

nej. 

 

 

 

46,4 % svarade ja, 33,6 % svarade delvis och 20 % svarade nej.  


