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Abstract: This essay is investigating what type of sources we trust, 

depending on how the information in these sources is created 

and provided. To exemplify, the sources Wikipedia and 

Nationalencyklopedin (the Swedish National Encyclopedia) 

were used, each one representing different approaches. The 

first is a representation of the collective intelligence, where 

anyone can contribute with their knowledge to the public – 

freedom under responsibility. The latter represents peer-

reviewed knowledge, desirable enough to have people 

paying for it– true and unaffected. 

 

Based on theories of source criticism, collective intelligence, 

expertise and the different generations of digital natives and 

digital immigrants, two focus groups were conducted and 

analysed. A group of upper secondary school students and a 

group of retirees were presented with encoded texts from 

both encyclopedias, which they analysed critically from their 

opinion on reliability and objectivity. Their reasoning shows 

a well demonstrated awareness of the need of a critical 

reasoning and information literacy when dealing with 

different sources. But the question remained, particularly  in 

regards to the students, if they do after all practice these 

skills in their information retrieval. 

 

Nyckelord: Källkritik, kollektiv intelligens, kognitiv auktoritet, Digitala 

infödingar, digitala immigranter, Wikipedia, 

Nationalencyklopedin, 
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1 Inledning 

Det enklaste sättet att hitta information om något idag är att googla det. Överst i 

träfflistan hamnar i de allra flesta fall Wikipedia-sidan om det man är ute efter. Det är 

ett snabbt sätt att ta reda på något, att få en introduktion eller överblick och ett snabbt 

svar. Samtidigt ses det inte med blida ögon att i sammanhang bara något mer formella 

än fikabordet hänvisa till nämnda källa. Här uppstår en konflikt. Dessutom hävdar 

Nationalencyklopedin ganska storslaget sin egen styrka. På deras hemsida kan man läsa:  

Mycket information på Internet är vinklad och politiskt styrd, har ett 

religiöst budskap eller vill på annat sätt påverka sina läsare. Det är svårt 

att veta vad man kan lita på i det enorma utbudet. Därför är det viktigt att 

hitta information som är relevant, tillförlitlig och objektiv. På NE.se finns 

pålitlig kunskap som är sann och opåverkad.
1
  

Denna kunskap kostar pengar. Det kan innebära att den är mer att lita på än den 

information som är gratis, eftersom den är granskad av experter. Detta står i kontrast till 

Wikipedias devis ’den fria encyklopedin’, eller som man skriver på sidan:  

Det innebär att artiklarna i Wikipedia skrivs av människor som du själv, 

världen över och dygnet runt. Vem som helst kan läsa, redigera och lägga 

till artiklar […]Öppna nätverk som Wikipedia är nytt för de flesta, och 

kombinationen av frihet och ansvar kan vara svår att hantera för många. 

Förtroendet brukar ta fram det bästa hos var och en och misstag rättas 

snabbt till av andra.
2
 

Genom dessa uttalanden kan man ana en viss skillnad i kunskapssyn. Antingen tror man 

att läsarna behöver hjälp av experter att hitta den sanna och opåverkade informationen, 

eller så tror man att alla kan hjälpas åt och ta ansvar för att själva skapa denna sanna och 

opåverkade fakta.   

Vem som står bakom den förmedlande fakta är en annan aspekt. Det finns inget som 

säger att en forskare inte kan skriva en text i ett lexikon och sen publicera samma text i 

en Wikipedia-artikel. I det ena forumet kanske forskaren stöter på motstånd, tvingas 

förklara sina argument i en offentlig diskussion. I det andra sker även där, får man 

förmoda, granskning. Men det är en redaktionell granskning, utan insyn från läsarna. 

Detta leder onekligen fram till den klassiska frågan - vem granskar granskarna? Och 

varför är dessa anonyma granskares åsikter värda mer än den kollektiva granskning som 

kan ske av vem som helst i offentlighet? 

Grundläggande för dessa funderingar är det ganska vida begreppet källkritik som 

utgångspunkt för hur den information vi möter skall bedömas utifrån sammanhang, 

avsändare, intention och så vidare. Detta är något så viktigt att elever i dagens skola får 

undervisning i ämnet.  

Denna uppsats tar avstamp i resonemang kring källkritik, olika generationer av 

användares informationssökning, kollektiv intelligens och expertgranskade källor samt 

olika sätt på vilket information skapas och tillhandahålls.  

                                                           
1
 Nationalencyklopedin: Om oss/privat, 2012 [2012-04-26] 

2
 Wikipedia: Välkommen till Wikipedia, 2012 [2012-04-26] 
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Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv är frågan om källkritik 

ständigt aktuell. Speciellt viktigt är detta ur ett informationsförmedlande perspektiv, där 

rollen som kunskapsförmedlare kan vara ytterst auktoritär. Att genom sitt eget agerande 

visa upp ett källkritiskt förhållningssätt till de som söker informationen är då väldigt 

viktigt, vare sig det är en bok eller en databaspost som förmedlas. Åldersaspekten kan 

vara intressant att ha i åtanke, då man kan komma i kontakt med människor från olika 

generationer i sin yrkesroll. Därför behöver man fundera på om man bemöter dem olika 

utifrån detta. 

Kort om upplägget. Först presenteras problemformuleringen och syftet med denna 

uppsats. Därefter följer frågeställningen uppsatsen vill besvara samt avgränsning, urval 

och definition av begrepp. Nästa avsnitt behandla tidigare forskning omkring 

gymnasieelever och internet samt äldre och deras internetanvändning. Sedan presenteras 

den teoretiska grund uppsatsen vilar på – källkritik, grupper och kollektiv intelligens 

samt de olika generationerna digitala infödingar och digitala immigranter
3
. Efter det 

följer ett metodavsnitt, följt av resultat och analys av insamlad data. Till sist förs en 

diskussion omkring resultaten i förhållande till teorierna innan uppsatsen avslutas med 

en sammanfattning.  

 

1.1 Problemformulering  

Just i det samhälle vi lever nu är fenomenet omkring kollektiv intelligens respektive 

expertgranskad information intressant att studera. Vi har en äldre generation, så kallade 

digitala immigranter, som är uppvuxna med Nationalencyklopedin och andra lexikon 

som sanningssägare med av experter kontrollerade definitioner av ord, begrepp och 

händelse. Dessa har senare i livet har fått lära sig ett digitalt beteende. Samtidigt finns 

en ny generation, digitala infödingar (digital natives) –som  något raljant kan sägas 

knappast vet vad ett frimärke är, som läser och uppdaterar Wikipedia i samma 

ögonblick som en händelse sker. Kunskapsbildning är i detta sammanhang en praktisk 

och dynamisk företeelse där den kontroll som sker är upp till kollektivet, till användarna 

själva. En intressant aspekt att undersöka blir därmed hur vi litar på olika typer av 

information beroende på vem skaparen är och om detta skiljer sig åt mellan olika 

åldersgrupper. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor i olika åldrar förhåller sig till 

och litar på olika typer av information, med bakgrund i vem som producerar denna 

information och hur informationen blir till. 

  

                                                           
3
 Ett sätt att definiera personer från olika generationer i förhållande till den tekniska utvecklingen i 

samhället. Se stycke 3.4 
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1.3 Forskningsfrågor 

 Finns det ett samband mellan vilken information vi litar på och hur denna 

information är skapad och tillhandahållen? Hur ser detta samband i så fall ut? 

 Finns det ett samband mellan hur människor uppfattar och värderar information 

och vilken generation de tillhör? Hur ser detta samband i så fall ut? 

Dessa frågor kommer att undersökas med hjälp av två fokusgrupper med personer ur 

olika åldersgrupper. 

 

1.4 Avgränsning och urval 

Detta avsnitt behandlar vilka avgränsningar som gjorts utefter de förutsättningar som 

finns givna för denna uppsats. Hänsyn har tagits till formaliafaktorer som omfattning i 

ord och tid för att skapa en sammanhängande och relevant uppsats. 

I denna uppsats jämförs åsikterna hos två olika generationer i varsin fokusgrupp. Ålder 

och generation har här valts som beroende variabler för skillnader i uppfattning. Utifrån 

intentionen att söka se mer tydliga skillnader är åldersspannet mellan grupperna relativt 

stort –  två generationer – en grupp består av gymnasieelever och en grupp består av 

individer i yngre pensionsåldern. Dessa grupper har var och en som främsta 

gemensamma nämnare sin ålder där de äldre representerar digitala immigranter och de 

yngre digitala infödingar. Vidare är grupperna bosatta i samma geografiska område.  

Gymnasieeleverna kan tänkas ha flera gemensamma utgångspunkter, till exempel det 

faktum att de valt att studera vidare inom studieförberedande program på gymnasiet och 

att vissa gymnasiegemensamma ämnen är gemensamma för alla oavsett 

gymnasieprogram. Gruppen bör också ha fått likvärdig utbildning i faktorer som skulle 

kunna påverka deras syn på granskning av källor, såsom datorkunskap och källhantering 

inom historia och svenska. Detta då de under sin skoltid fått undervisning utifrån samma 

läroplan.  

Den äldre åldersgruppen, samtliga födda på 40-talet, har av naturliga orsaker ett större 

spann kring faktorer som påverkat dem, såsom vidareutbildning, arbetslivserfarenhet 

och familjesituation, men binds samman av att de under en längre tid varit del av samma 

ideella organisation. Organisationen är IOGT-NTO som är en del av den svenska 

nykterhetsrörelsen. Denna rörelse har stark grund i och tradition av tanken om 

folkbildning och upplysning; det livslånga och informella lärandet är en viktig grund i 

verksamheten. Studiecirklar inom organisationens studieförbund är vanligt 

förekommande och något gruppens medlemmar tagit del av vid ett flertal tillfällen. De 

har också gått i den svenska folkskolan där kunskapssyn och hierarkier såg annorlunda 

ut jämfört med idag.   

En intention i urvalet av grupper var att minimera den typ av faktorer som påverkar 

annat än just det som skall undersökas. Givetvis är detta en problematik som är svår att 

förhålla sig till, speciellt i förhållande till den äldre fokusgruppen. Denna grupp kan ha 

kommit i kontakt med utbildning och fortbildning i olika hög grad såväl som att 
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användandet av datorer och internet skulle kunna tänkas vara olika grundat hos 

individerna. 

För att exemplifiera de olika typerna av källor, granskade respektive kollektiva, har två 

tydliga exempel valts ut. Dessa är Nationalencyklopedin som expertgranskad källa och 

Wikipedia som kollektivt granskad källa. Motivet till val av just dessa källor utgörs av 

att båda är stora aktörer i förmedlandet av den information som eftersöks i vardagen. 

För att kontrastera dem ytterligare är Nationalencyklopedin en betalkälla i 

fulltextversion och Wikipedia är gratis.  

Anledningen till valet av den elektroniska upplagan av Nationalencyklopedin är att detta 

är den mest uppdaterade versionen. Här finns de senaste versionerna av texter som kan 

innehålla fel eller vara föråldrade i de tryckta upplagorna. Även sökbarhet och 

tillgänglighet i forskningssituationen underlättas av den elektroniska upplagan då man 

kan få åtkomst i till verket i hemmet. 

På grund av denna uppsats omfattning gör den inga anspråk på att vara representativ för 

hur olika åldersgrupper förhåller sig till information från olika typer av källor. Den vill 

snarare ge en indikation på hur detta förhållande mellan digitala immigranter och 

digitala infödingar skulle kunna se ut.   

 

1.5 Encyklopedierna 

Nedan följer förklaringar om vad Nationalencyklopedin och Wikipedia är. Detta för att 

skapa en grundläggande bild av vad som kännetecknar de olika encyklopedierna. 

Nationalencyklopedin (NE) Den upplaga som avses när begreppet 

Nationalencyklopedin används i denna uppsats är den elektroniska version som finns att 

hitta på www.ne.se (för exempel, se bilaga 5). Upplagan är en skolupplaga som kräver 

inloggning (här via konto tillhandahållet av Högskolan i Borås) då detta är en 

förutsättning för att få tillgång till fulltextversionerna av de behandlade ämnena.  

Vid mailkontakt med NE skriver redaktionschefen Jonas Gruvö att ne.se har 190 000 

grundartiklar, men att vissa av dessa även finns i kortvarianter eller enkelversioner för 

skolbruk. Systemet är uppbyggt utifrån ett klassifikationssystem med cirka 120 

ordgrupper eller ämnesområden. I bokstavsordning spänner dessa från allmän teknik till 

zoologi. Dessa klasser har en ansvarig redaktör som är antingen naturvetare, 

samhällsvetare eller humanist och som ansvarar för att grupperna hålls uppdaterade. 

Vad som ska uppdateras bestämmer redaktören i samråd med redaktionsledningen. I de 

allra flesta fall anlitas en av de cirka 800 experter som finns knutna till NE, även om 

redaktören i vissa fall skriver själv. Vad som är relevant bestäms i dialog mellan 

redaktion och expert. Det är redaktören eller en extern expert som granskar innehållet, 

och experter på redaktionen granskar de språkliga delarna.
4
 

Wikipedia (För exempel, se bilaga 4) En wiki är en databas där användarna själva är de 

som skriver och redigerar posterna. Wikipedia är den  mest välkända wikin; sidan är den 

sjunde mest visade webbsidan i Sverige
5
. Den 18 april 2012 fanns det 557 735 artiklar i 

                                                           
4
 Gruvö, J., 2012-04-27 

5 
Sundin, O & Francke H, 2011, s. 150 
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den svenska versionen
6
 av databasen. Även Wikipedia har en administratörsfunktion 

som går igenom i princip alla nya artiklar. Dessa administratörer, för tillfället 101 

stycken på svenska sidan, är användare som har tillgång till vissa specifika 

administratörsverktyg och alltså inte delar av någon formell redaktion. Till exempel har 

de möjlighet att radera eller återställa sidor och blockera användare eller ip-nummer.
7
 

Bara under arbetet med denna uppsats är det tydligt att sidan är föränderlig, vilket 

artikeln om genus är ett tecken på då den redigerats och skrivits om relativt mycket.   

 

2 Tidigare forskning 

Avsnittet om tidigare forskning presenterar dels vad forskningen säger om 

gymnasieelever och deras informationssökning, speciellt i förhållande till Wikipedia. 

Hur och i vilken utsträckning pensionärer använder sig av internet presenteras också. 

Detta görs för att sätta användargrupperna i ett sammanhang i forskningen relevant för 

ämnena som behandlas i denna uppsats i och med de två olika fokusgrupperna. 

2.1 Informationssökningsprocessen 

I sökandet efter litteratur har internet varit ett behjälpligt verktyg. Akademiska databaser 

har använts för att få fram källmaterial till både tidigare forskning, teori och metodval. 

Dessutom har högskolebiblioteket varit en värdefull resurs för information om 

ämnesområdet. För grundläggande begrepp har Google stått till tjänst i sökprocessen 

och givetvis har Wikipedia och Nationalencyklopedin varit till nytta för att lägga en 

allmän grund. Dessa har också varit en stor källa till inspiration för uppsatsen som 

helhet. 

Termer som använts i sökningarna är källkritik, kognitiv auktoritet, kollektiv intelligens, 

collective intelligence, källkritik, Wikipedia, gymnasieelever, digital natives och digital 

immigrants samt pensionärer och internet i olika konstellationer och med olika 

språkliga varianter. 

För att försöka hitta svar på forskning mellan generationer söktes också på termerna 

åldersteori, generationsteori, generationsordning och åldersordning. Dessa visade sig 

dock fruktlösa då denna forskning visade sig vara inriktad på barn.  

Vid referens till artiklar hämtade på internet finns datum specificerat av hänsyn till att 

texterna är enklare att redigera i sin onlineversion och kan således ha hunnit bli 

redigerade från tiden för författande till läsdatum. 

Den litteratur som återfanns var till stor del på svenska. Tidigare forskning har bedrivits 

i Sverige, mycket vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås, både kring elever i förhållande till Wikipedia och kring pensionärer 

och deras användning av internet. Här fanns uppsatser både på magister- och 

mastersnivå såväl som en projektrapport av forskare vid högskolan. Även forskning om 

gruppsykologi var gjord i Sverige, medan teorier om den kollektiva intelligensen hade 

amerikanskt ursprung. De senare fanns tillgängliga i bokform, vilket gäller även för 

litteraturen om digitala immigranter respektive digitala infödingar. Korrespondens har 

                                                           
6 
Wikipedia: Huvudsida, 2012 [2012-04-18] 

7 
Wikipedia: Administratörer, 2012 [2012-04-26] 
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också förts med Nationalencyklopedins redaktion kring frågor som var svåra att finna 

svaren till på hemsidan. 

Sättet på vilket litteraturen valdes ut var utifrån de söksträngar som användes där 

relevansen för ämnet verkade hög. För urvalet av uppsatser var abstractsen mycket 

behjälpliga, då de på ett tydligt sätt förklarade om innehållet kunde relatera till ämnet 

för denna uppsats. Även rekommendationer från handledarna var värdefulla, då de har 

god insikt i forskningsläget kring biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

2.2 Gymnasieelever och Wikipedia 

Gymnasieelever och deras användning av Wikipedia som källor är ett ämne som är 

föremål för forskning. Två uppsatser som behandlar ämnet är ”Vissa kan man lita på 

mer än andra”, magisteruppsats av Johansson och Magnusson och Kognitiv auktoritet 

och Wikipedia, mastersuppsats av Johansson och Stiel från 2007 och 2008, båda från 

Högskolan i Borås. Då detta är två relativt nyskrivna uppsatser är relevansen i deras 

frågeställning fortfarande hög.  

Dessa uppsatser tar sin utgångspunkt i det förändrade sätt på vilket gymnasieelever idag 

söker information, det vill säga att man i dagens samhälle använder sig av 

informationsteknologi och internet i betydligt högre grad än tidigare.
 8,9,

 Även Louise 

Limberg med flera vid högskolan i Borås skriver i Textflytt och sökslump om att elever 

vill använda sig av internet i sin informationssökning och att man gärna väljer det som 

sin första ingång; dock går just dessa elever på högstadiet och inte gymnasiet
10

 men 

skillnaden torde inte vara diametralt motsatt mellan dessa två grupper. 

Johannson och Magnusson gör avstamp i Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 

94, i sitt resonemang. Denna innehåller en skrivelse om att skolans uppdrag är att tillse 

att eleverna ska lära sig att tänka kritiskt, då de befinner sig i en kontext av snabb 

förändringstakt och stort informationsflöde
11

. Målet som skall uppnås när eleven har 

slutfört gymnasieprogrammet är att eleven har förmågan att kritiskt granska och bedöma 

olika typer av information
12

. 

Lärare till gymnasieelever och även bibliotekarier, anser ofta att eleverna inte har 

särskilt stor förmåga att tänka kritiskt
13

. Denna förmåga utvecklas heller inte i särskilt 

stor utsträckning från årskurs två i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet.
14

  Ofta 

uppmanar lärarna sina elever att använda sig av böcker i sin 

informationssökningsprocess
15

. I linje med detta väljer eleverna att söka information i 

de böcker lärarna har föreslagit snarare än att leta egen litteratur på internet, eftersom 

                                                           
8
 Johansson, A & Magnusson, Å. 2007. s. 1 

9
 Johansson, H & Stiel, J. 2008. s. 1 

10
 Alexandersson, M, Limberg, L, Lantz-Andersson, A, & Kylemark, M, 2007, s. 47 
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man i det sistnämnda fallet är medveten om att man måste ha ett källkritiskt 

förhållningssätt, men också att detta är betydligt mer tidskrävande.
16

  

Olof Sundin, professor vid Lunds Universitet och Helena Francke, doktor vid 

Högskolan i Borås utgår från projektet EXAKT (EXpertis, Auktoritet och Kontroll på 

InterneT) i den rapport de skrivit i en publikation från Vetenskapsrådet. Här undersöks 

gymnasieelevers informationssökning med speciellt fokus på användandet av 

Wikipedia. Fyra olika övergripande ansatser till hur elever förhåller sig till trovärdighet 

presenteras. Vanligast var att följa de ofta återfunna riktlinjerna kring att identifiera 

syfte, bakgrund, författare, utgivare och så vidare hos källan. Nästa ingång var 

jämförelser mellan texter. Om viss information fanns med i flera olika källor ökade det 

trovärdigheten. I tredje fallet var ett starkt engagemang eller en viktig position i 

samhället, till exempel hos myndigheter eller intresseorganisationer, det essentiella för 

hur trovärdig källan verkade. Det fjärde, och minst förekommande, förhållningssättet är 

att trovärdigheten skapas kollektivt genom dialog där mångfalden står i centrum och ett 

påstående kan förändras om någon läsare ifrågasätter det. Dessa olika ingångar finns 

även i stort representerade i hur lärarna reflekterar.
17

 

 

2.3 Pensionärer och internet 

Även gruppen pensionärer och deras förhållande till internet är ett föremål för forskning 

och statistik. Denna verkar utifrån sökningarna som gjorts i stort utgå från 

omständigheterna kring att pensionärer är de som i minst utsträckning använder sig av 

internet i olika situationer och hur omvärlden skulle kunna förhålla sig till detta – till 

exempel genom utbildning.  

.SE, stiftelsen för Internetinfrastruktur, har gett ut rapporten Äldre svenskar och internet 

2010 av Olle Findahl, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan 

i Gävle. Forskning som presenteras här visar att av andelen personer födda på 40-talet 

använder 54% internet dagligen och av personer födda på 30-talet använder 31% 

internet dagligen.
18

 Detta är en kraftig ökning jämfört med siffror från 2002-2003 som 

Findahl själv jämför med och som också presenteras i en magisteruppsats av Karin 

Booberg och Andreas Värn från 2003 vid Högskolan i Borås, Yngre pensionärers 

informationsbeteende i vardagslivet och på internetkurs. Här har man utgått från 

Mediebarometern 2002, den oberoende undersökning som görs årligen och som mäter 

svenska folkets medievanor, som visade att endast 7% av personerna i åldern 65-79 år 

använde internet en genomsnittlig dag. Om man jämför den åldersgrupp där 

pensionärerna i fokusgruppen för denna uppsats befann sig 2003, 45-64, år använde 

31% internet varje dag enligt denna undersökning.
19

 Denna grupp har alltså ökat sitt 

internetanvändande.  

Vad det är äldre svenskar använder internet till finns också statistik på. År 2001 var den 

huvudsakliga funktionen att hantera e-post, följt av att söka fakta eller information samt 

att uträtta ärenden
20

. Idag har vardagsbestyr såsom tidtabeller, kartor eller 
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vägbeskrivningar och informationssökning kopplat till detta istället övertagit 

förstaplatsen, tillsammans med allmän informationssökning till exempel kring 

fritidsintressen. Äldres internetvanor skiljer sig alltså inte nämnvärt från resten av 

befolkningens på den här fronten. Däremot väljer äldre svenskar hellre att skicka e-post 

med bilagor än att använda sig av sociala nätverk eller chattfunktioner – instant 

messaging; här skiljer sig beteendet åt jämfört med yngre åldersgrupper.
21

 

Äldres informationsvardag finns däremot, enligt kandidatuppsatsen ””Ja, då Googlar 

man, som man säger” – en kvalitativ studie av PRO-pensionärers informationssökning”  

av Malin Björklund och Amanda Ottosson vid Bibliotekshögskolan i Borås, inte så 

mycket forskning på. Detta begrepp innefattar hur pensionärerna söker och skaffar sig 

information från olika källor kopplade till vardagen, och även övergången i det 

förändrade informationsflödet mellan arbetsliv och pension.
22

 Denna uppsats försöker 

däremot ge svar på frågan där även internet blir ett centralt begrepp,
 
och får därför ses 

som relevant trots kandidatnivå. Informanter i denna studie anger bland annat Wikipedia 

och andra internetsidor som informationskanaler i vardagslivet.
23

 Ingen litteratur 

återfanns heller kring äldre och deras relation till källkritik. 

 

3 Teori 

Avsnittet om teori presenterar de teoretiska ramarna för denna uppsats. Dessa utgår från 

forskningsfrågorna, vars centrala aspekter kan identifieras som att lita på information, 

hur denna information skapas, vem som står för informationen samt ett 

generationsperspektiv. Dessa tematiseras i teoriavsnittet nedan. Till att börja med 

förklaras begreppet källkritik ur ett allmänt perspektiv – både mer klassisk källkritik och  

anpassad för internet. Därefter presenteras begreppen kollektiv intelligens, expertis och 

kognitiv auktoritet samt digitala infödingar och digitala immigranter. Teorierna ligger 

till grund för den analys av insamlad data som presenteras i resultat- och 

diskussionsdelarna. 

3.1 Källkritik 

Termen källkritik kan ses som en del av det vidare begreppet information literacy, 

informationskompetens. Denna kompetens beskrivs i en publikation från KK-stiftelsen 

(Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) av Stig Roland Rask på följande vis 

Detta innebär i sin tur att det är mycket viktigt att våra elever lär sig att 

söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och 

sammanställa framtidens information på ett sådant sätt att den omvandlas 

till denna nödvändiga kunskap. Dessa åtta S är så viktiga att de måste börja 

betraktas som den fjärde basfärdigheten – och därmed viktas lika med de 

tre traditionella – läsa, skriva och räkna.
 24
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Martin Lindqvist och Peter Söderlind, som föreläser och driver ett research- och 

omvärldsbevakningsföretag kring information och informationskompetens, upprätthåller 

i sin bok Informationskompetens – en grundbok tanken om att dagens ungdom, således 

även gymnasieelever, till fullo är en generation som är informations-, kommunikations- 

och mediekonsumenter och dessutom globalt orienterade sådana.
25

  

Traditionell källkritik härstammar ur historieforskningen där man med olika ansatser har 

försökt förhålla sig till en källas trovärdighet eller äkthet. Senare har även bland annat 

journalister anammat källkritik som en del av sin arbetsmetod.
26

, såväl som forskare 

bland annat inom samhällsvetenskap och humaniora.
27

 

En källa, menar både Nationalencyklopedin och Wikipedia,  måste bedömas utifrån ett 

antal kriterier. Dessa är identifikation/äkthet, (sam)tid, beroende och tendens. Dessa 

kriterier finns även återkommande hos flertalet källor som diskuterar källkritik. Till att 

börja med måste man se till källans så kallade allmänna tillförlitlighet, skriver Torsten 

Thurén, docent vid enheten JMK (journalistik, medier och kommunikation) vid 

Stockholms universitet och George Strachan, lektor vid samma institution, i sin bok 

Källa: internet där de också går igenom allmänna kriterier för källkritik. Detta handlar 

om att utifrån sitt eget omdöme och helheten hos källan, göra en värdering av om källan 

är värd att ta på allvar
28

. Äkthetskriteriet handlar om att ifrågasätta om källan faktiskt är 

äkta eller falsk, ett original eller en kopia eller kanske redigerad. Tidskriteriet utgår ofta 

från att ju närmre i tid källan är skapad, desto mer kan man säkerställa dess 

tillförlitlighet eller hur snart efter en händelse skapades källan. Å andra sidan kan det 

efter att lång tid har gått vara enklare att säkerställa fakta, när fler uppgifter om en 

händelse samlats in. Vad gäller beroendekriteriet menas vad andra källor säger om 

samma fenomen – om olika källor, med olika ursprung, hävdar något ökar 

trovärdigheten. Tendensen innebär att man måste undersöka vem som står bakom 

källan, vad det finns för bakomliggande intressen som gör att någon vill föra fram något 

och om detta påverkar källans trovärdighet.   

3.1.1 Källkritik på internet 

I Källa: internet påvisar Thurén och Strachan faktorer för hur man kan tänka gällande 

ett källkritiskt förhållningssätt på internet, i relation till andra typer av källkritik. De 

grundläggande utgångspunkterna för att bedöma en källas trovärdighet är även 

användbara på internet, menar författarna. Samma sak skriver även .SE, stiftelsen för 

Internetinfrastruktur som har en informativ sida kring källkritik på internet
29

. Men på 

grund av dess mer föränderliga karaktär behöver den källkritiska ansatsen breddas.
30

  

Thurén och Strachan utgår från tre punkter som skiljer internet från andra typer av 

källor. Dessa punkter är att innehållet på internet på grund av sin enorma omfattning gör 

att det är omöjligt att bedöma allt, att fokus i bedömningen läggs på användaren då 

internet är en jämlik plattform för alla olika typer av upphovsmän och information – 
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sann som falsk, samt att en kvalitetsgaranti saknas på internet då det inte finns några 

auktoriteter
31

 Och som .SE skriver: böcker är statiska, internet är dynamiskt
32

. 

Vad gäller den allmänna tillförlitligheten bör särskild hänsyn på internet tas till 

webbplatsen i sig. Öppenhet kring vem som står bakom sidan, vilken kompetens dessa 

personer verkar ha och hur professionell sidan är i till exempel sitt språkbruk kan ge 

indikationer på källans tillförlitlighet. Men då internet är jämlikt i den mån att vem som 

helst kan producera en sida som ser professionell ut är dessa faktorer ingen garanti på 

kvalitet.
33

 

Ett exempel på extra försiktighet gällande äkthetskriteriet är bilder producerade på 

internet. Dessa kan vara redigerade eller till exempel komma från ett annat tillfälle än 

vad källan säger. Även tidskriteriet har en bredare definition på internet. På grund av 

enkelheten i att redigera är webbsidor oerhört förgängliga. Men å andra sidan kan 

felaktig information dröja sig kvar väldigt länge. Att undersöka när sidan senast 

uppdaterades kan ge indikationer åt båda håll, men för att vara säker på att kunna 

återfinna viss information gör man bäst i att spara ner den på hårddisken.
 34

 Internets 

karaktär gör att information sprids, kopieras, länkas till och förändras i snabb takt. 

Därför blir också beroendekriteriet speciellt viktigt, men i och med sitt omfång kan 

internet också vara till hjälp för att hitta av varandra oberoende källor
35

. Ett sätt att 

undersöka en webbsidas tendens är att läsa ”Om oss”-sidan som brukar finnas. Här 

förmedlar man den bild av sig själv som man vill visa upp, vilket kan vägas mot andra 

källors åsikter och kommentarer om sidan
36

. I huvudsak bör man alltså utgå från de 

klassiska utgångspunkterna för källkritik men anpassa dem efter internets speciella 

natur. 

 

3.2 Kollektiv intelligens  

Lars Svedberg, professor vid Ersta Sköndal högskola och forskare främst kring 

civilsamhället, gör en genomgång av begreppet ”grupper” in sin bok Grupp-psykologi. 

Han skriver om den socialpsykologiska skolan som började växa fram för ungefär 

hundra år sedan, och som söker förklara samspelet mellan människan och omgivningen. 

Denna skola delar sig kring individualistiska respektive kollektiva teorier. Skillnaden 

häremellan är om man ser enskilda personers beteenden och egenskaper som essentiella, 

eller om man ser en grupp som en helhet och där samspelet står i fokus.
37

 Även Michael 

Rosander vid Linköpings Universitet skriver i sin avhandling Groupthink om grupper 

och grupprocesser. Grupper kan definieras på flera olika sätt och kan givetvis också te 

sig på olika sätt, är båda forskarna överens om. En informell grupp kan vara en 

sammanslutning av människor som delar ett intresse och söker sig till andra utifrån detta 

intresse och sin egen vilja. Dess motsats är den formella gruppen som ofta har ett uttalat 

syfte eller mål och kan vara exempelvis en skolklass.
38,39

 Utifrån denna definition blir 
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Wikipedia arenan för en informell grupp i sin helhet, eller kanske flera. Läsare, 

redigerare och personer som diskuterar, till exempel. Däremot skulle de som har rollen 

som redaktörer kunna ses mer som en formell grupp. De som deltagit i denna studie 

genom fokusgrupperna är två formella grupper.  

Som en utvidgning av resonemanget om gruppen presenterar James Surowiecki, 

ekonomijournalist, skribent vid New York Times och författare till boken Massans 

vishet, sina tankar om gruppens, kollektivets, intelligens i sina resonemang. Detta är en 

mer populärvetenskaplig ingång på området. Om gruppen har rätt förutsättningar är de 

sammantaget visare än en enskild individ.
40

 Dessa förutsättningar, menar Surowiecki, är 

oberoende, mångfald, och ett visst mått av decentralisering. Varje person i en grupp bör 

alltså stå fri från vad omgivningen har för uppfattning i en fråga, ha ett visst mått av 

information – även om det bara är ens egen tolkning av fakta, kunna utnyttja lokal fakta, 

samt att det måste finnas någon överordnad faktor som sammanställer eller summerar 

dessa delar och samlar ihop massans vishet.
41

 Om en parallell görs till Wikipedia skulle 

webbplatsen således vara den överordnade plattform hos vilken deltagarnas oberoende, 

mångfald och information sammanställs och skapar den vishet som kännetecknar 

samtliga redigerares sammantagna vishet.  

Även en annan ständig källa till information, Google, presenteras här som ett gott 

exempel på massans intelligens. Från början när internet började växa fram var 

sökmotorerna uppbyggda efter algoritmer kring hur ofta begreppet man sökte på fanns 

med på en webbsida och rankades utifrån detta. Google revolutionerade 

sökmotoralgoritmen, genom att istället ranka sidornas relevans utifrån beräkningar kring 

hur ofta de blev länkade till från andra sidor. Utgångspunkten för om en sida är relevant 

eller inte beror alltså på om alla andra människor tycker att den är  relevant eller inte. 

Eftersom algoritmen i sin helhet är hemlig finns det troligtvis andra faktorer också som 

spelar in i träfflistan, men utgångspunkten är att samtliga webbsidors samlade metadata 

bidrar till relevansen i sökträffar.
42

 

Det finns också kritik riktad mot fenomenet att se grupper som organismer, till exempel 

inom den behavioristiska skolan, som istället utgår ifrån att individens beteende är det 

som räknas först och främst. Även om man är i ett sammanhang är det alltid individen 

som beter sig på ett visst sätt.
43

 Surowiecki lyfter även han fram detta fenomen, att om 

gruppen människor ses som en flock som kan bete sig klokt i vissa situationer, så blir 

den också ibland vansinnig som flock
44

. Rosander menar att det när grupper formeras 

uppstår ett visst sätt att tänka inom just den gruppen – en egen verklighet skapas. Detta 

ger upphov till ett flertal exempel på människor som fattar dåliga eller mycket märkliga 

beslut som en utomstående inte kan förstå
45

. Detta utifrån begreppet groupthink, som är 

mer neutralt och egentligen inte säger något om ifall gruppen fattar kloka eller dåliga 

beslut – bara att en grupp fungerar som en enhet och inte bara är individerna den 

formeras av. 
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Som bakgrund till tanken om den kollektiva intelligensen kan man också se den 

historiska ansats som Sundin och Francke presenterar i sin rapport, där den 

västerländska mänskligheten sedan länge har sökt att sammanställa all världens samlade 

kunskap.
46

 Wikipedia skulle kunna tänkas fylla en sådan funktion. Genom en analys av 

svensk fackpress på biblioteks- och skolområdet har olika diskurser kring Wikipedia 

identifierats, skriver Sundin och Francke. En kunskapsliberal och en 

kunskapskonservativ diskurs urskildes, vilka kopplades till de olika förhållningssätten 

förhandskontroll respektive mångfald
47

, det vill säga enskild kunskap eller skapad 

kollektivt. 

 

3.3 Expertis och kognitiv auktoritet 

Professorn och informationsforskaren Patrick Wilson lade 1983 i boken Second-hand 

knowledge: an inquiry into cognitive authority fram teorin om kognitiv auktoritet, som 

sedan dess har blivit ett etablerat begrepp. Han menar att vi blir påverkade av olika 

auktoriteter på ett kognitivt plan och utifrån sitt sammanhang, i samspelet mellan två 

roller. Någon som genom faktorer som trovärdighet eller expertis förmedlar information 

påverkar våra tankar om ämnet, även om personen i fråga faktiskt inte är till exempel en 

expert eller forskare.
48

Frågan för den här uppsatsen blir då bland annat i vilken 

utsträckning Wikipedia påverkar användarnas tankeverksamhet, hur medvetna de än är 

om dess möjliga brister i informationsförmedling.  

Som bland annat framkom i inledningen sätter Nationalencyklopedin stor vikt vid att 

framhålla expertisen hos de som författar och granskar artiklarna i uppslagsverket.  

Experter inom varje ämnesområde i samarbete med en annan typ av experter, 

redaktörerna, skapar innehållet som förmedlas till de som vill ta del av kunskap och 

fakta
49

. Hos Surowiecki, som är mer populärvetenskaplig i sin ansats, kan man istället 

läsa att expertis inte är någon garanti för att säkerställa bästa möjliga resultat. Istället 

tenderar en grupp experter inom ett ämne tänka på ungefär samma sätt, varför det enligt 

Surowiecki finns ett större värde i att ha människor av olika kunskapsnivå för att få en 

mer korrekt helhetsbild.
50

 Detta skulle, något förenklat, tala för internet som intelligent 

fenomen i sin helhet, då enormt många människor bidrar till den information som finns 

där. Men här skriver  Thurén och Strachal att internet som helhet står utan auktoriteter 

och gatekeepers som sållar bort den information som är överflödig, falsk eller 

tvivelaktig, och att vi därför bör vara extra kritiska
51

. 

Olof Sundin och Helena Francke skriver i sin rapport från EXAKT-projektet att 

Wikipedias kontrollfunktion ”Verifierbarhet”, det vill säga att allt material på Wikipedia 

ska kunna härledas till källor utanför databasen, blir ett sätt att föra tillbaka den 

granskande funktionen in i databasen och öka trovärdigheten. Det är först när fakta sätts 

i ett sammanhang och i förhållande till andra texter och författare som det blir just 

fakta.
52

 Wikipedia i sig skulle utifrån detta resonemang alltså inte vara någon auktoritet. 
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En slutsats forskarna gör i studien är att den mer traditionella kunskapssynen som 

skolan och traditionella medier i stort vilar på fortfarande är intakt.
53

  

 

3.4 Digitala immigranter eller digitala infödingar 

Boken Born Digital är den som främst behandlar begreppen omkring olika generationer 

och kopplingen till informationsteknologi och internet som fenomen.
54

 John Palfrey, 

professor Harvard samt meddirektör för fakulteten Berkman Center for Internet and 

Society vid nämnda universitet och Urs Gasser, även han direktör för och lärare vid 

samma fakultet, är författarna till detta verk. Här beskrivs en generation människor som 

föddes och växte upp i en analog värld, men som har fått anpassa sig och förhålla sig till 

det digitala livet. Dessa kan benämnas digitala immigranter, och använder ofta internet 

och modern teknologi i stor utsträckning då de till exempel kommit i kontakt med det 

genom arbetslivet, men är trots det till stor del beroende av traditionell interaktion.
55

  

Deras motsats, de digitala infödingarna, definieras som människor födda efter 1980. 

Denna generation har enligt Palfrey och Gasser ett helt naturligt sätt att förhålla sig till 

den digitala världen, där det egentligen inte finns någon skillnad mellan ens liv online 

och offline.
56

 För att dra en parallell till begrepp förekommande i samtalet om denna 

skillnad i perspektiv kan man skilja på begreppen ”IRL” (in real life) och ”AFK” (away 

from keyboard), där det förstnämnda särskiljer ens digitala och analoga liv medan det 

senare visar att det bara är olika forum för att mötas – begrepp som fick sitt stora 

genomslag vid den uppmärksammade Pirate Bay-rättegången.
57

 Men det är inte bara 

fråga om på det naturliga sätt på vilka ungdomar använder sig av teknologi för 

kommunikation och i sin livsstil, med detta följer även speciell kompetens, menar 

Palfrey och Gasser. Att lära sig ett nytt mjukvaruprogram eller hantera olika medier 

kommer naturligt för en digital inföding.
58

. Dessa generationer får ses ur ett 

västerländskt perspektiv, utifrån kontexten hos de amerikanska författarna. 

Men teorin om nätgenerationen och de digitala infödingarna har också mött kritik. I 

British Journal of Educational Technology har publicerats en artikel av Sue Bennett, 

Karl Maton och Lisa Kervin, verksamma vid universitet i Australien. Här bemöter de 

påståendet om att en generation, enbart utifrån det faktum att de är födda efter 1980, 

automatiskt har den kunskap om teknologi och webben som Palfrey och Gasser med 

flera hävdar. Den skolreform som ses som nödvändig av vurmarna av begreppet, för att 

det traditionella synsättet på lärande inte är rustad att klara utmaningen som de digitala 

infödingarna möts av, avfärdas istället som moralpanik som inte är underbyggd av 

forskning.
59
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3.5 Sammanfattning av teori 

Uppsatsen utgår från teorier om hur användargrupper ser på och värderar information 

samt vilka dessa användargrupper är. Teorierna blir relevanta för sammanhanget då de 

ger ingångar för tolkning av insamlad data och ligger också till grund för metodvalet. I 

diskussionerna i fokusgrupperna samt i granskningen av vad de valda encyklopedierna 

skriver om sig själva och varandra är ambitionen att identifiera begreppen källkritik, 

kollektiv intelligens, expertis och kognitiv auktoritet samt generationsskillnader utifrån 

de definierade grupperna digitala infödingar och digitala immigranter. 

 

4 Metod 

Detta stycke kommer att behandla metod för informationssökningsprocessen, valet av 

fokusgrupper för insamlande av data samt metoden textanalys av vad Wikipedia och 

Nationalencyklopedin säger om sig själva och om varandra. Vidare behandlas 

handhavandet och urvalet av de texter som användes som utgångspunkt för 

diskussionerna under fokusgrupperna (se bilaga 3 och 4). De teman som är 

genomgående för teori, resultatanalys och diskussion är ibland överlappande varandra. 

Detta blir en naturlig följd av att de ibland berör samma ämne men utifrån vissa olika 

synvinklar, men valet att tematisera för ett tydligare samband och tydligare överblick 

var ändå det mest naturliga. 

4.1 Fokusgrupper 

I detta stycke presenteras en allmän genomgång om fokusgrupper som metod, samt de 

rådande förutsättningarna för fokusgrupperna i just denna studie. Fokusgruppen med 

eleverna genomfördes 2012-05-03 och med pensionärerna 2012-05-04.  

Fokusgrupper är valet för insamling av data för denna uppsats. Anledningen till detta är 

att utifrån teorin om den kollektiva intelligensen blir det en naturlig följd att även 

datainsamlingen sker utifrån en grupp människors åsikter. Metoden är kvalitativ och 

söker att svara på deltagarnas uppfattning om frågeställningen, karakterisera denna, 

snarare än att vara generaliserbar för samhället i stort. Som Pål Repstad skriver i boken 

Närhet och distans, om kvalitativa forskningsmetoder, går metoden ut på att hjälpa till 

att besvara frågor kring varför någon beter sig på ett visst sätt, snarare än vad det är för 

iakttagelser forskaren gör
60

. Intentionen med valet av fokusgrupper är också att låta en 

friare diskussion ta form, där deltagarna interagerar och resonerar sinsemellan. Genom 

fokusgruppen blir mervärdet av gruppens åsikter därför större än vid enskilda intervjuer 

utan den interaktion som ger tillfälle till reflektion kring de egna åsikterna
61

, något som 

Barbara M Wildemuth och Mary Wilkins Jordan behandlar i kapitlet om fokusgrupper i 

den antologi Wildemuth sammanställt kring forsknings- och analysmetoder.  

Denna metod uppstod i marknadsföringsstudier, men kom snart att börja användas även 

i samhällsvetenskapliga studier som till exempel biblioteks- och 
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informationsvetenskap.
62

 Att metoden används inom fältet gör den än mer relevant för 

denna uppsats.  

Urvalet med fem-sex personer per grupp samt valet att ha två grupper utgår från 

omfattningen av denna uppsats, för att mängden insamlad data skulle vara i paritet med 

vad som behövdes för att kunna få en tillräcklig, men ej övermäktig, mängd. Åldern 

fungerar som en vidgning, för att få dem bredd som krävs för att svara på 

forskningsfrågorna.   

Vid genomförandet av intervjuer kan det ibland uppstå en så kallad forskareffekt. Det 

innebär att informanten kan påverkas av forskaren och besvara frågor utifrån närvaro 

eller sättet på vilket hen uttrycker sig. Denna möjliga effekt är svår att helt förebygga, 

men att ställa öppna frågor och att som moderator vara i numerärt underläge är två 

ingångar som eftersträvats.  

4.1.1 Urval av deltagare 

Vid sammansättningen av båda grupperna har en så kallad gatekeeper
63

 använts för att 

hitta informanter. Dessa personer har i fallet med gymnasieeleverna varit en lärare på 

skolan, och i fallet med pensionärerna en medlem i IOGT-NTO-föreningen tillika en av 

deltagarna i fokusgruppen. Dessa personer delgavs information om ämnet för uppsatsen, 

uppskattad tidsåtgång, hur många deltagare som behövdes till varje grupp, kriterierna 

ålder, viss spridning i kön, boende geografiskt samt information om vem som skulle 

genomföra undersökningen. Användandet av gatekeepers gör att viss kontroll släpptes 

över vilket urval som genererades, vilket kan ses som positivt i det att de inte är utvalda 

utifrån forskarens ingång men negativt då de kan ha olika ingångar beroende på vilken 

information gatekeepern har försett dem med.   

Dessa instruktioner gav två grupper där gymnasieeleverna var sex stycken och 

pensionärsgruppen var fem stycken, båda med viss könsspridning. Eleverna var 

studenter vid studieförberedande program, naturvetenskapligt och tekniskt. De var lika 

gamla, där det hos pensionärerna fanns ett åldersspann på cirka fem år. 

Eleverna var bekanta med varandra i viss mån; pensionärerna hade närmre relationer i 

hela gruppen i högre grad. Effekterna av detta faktum kan tänkas vara både positiva och 

negativa. Till exempel kan de roller som gruppen av pensionärer intar i fokusgruppen 

utgår ifrån förförståelse från de övriga i gruppen kring vad de ska säga och hur de 

kommer att säga det. Man begränsar alltså sig själv, kanske utan att vara medveten om 

det. Eleverna skulle kunna tala friare utan oro för att förstöra relationerna till de andra i 

gruppen, men å andra sidan också vara mer försiktiga för att inte göra ett dåligt intryck.  

Med utgångspunkt i Surowiecki och faktorerna kring om en grupp skall visa sig vara 

mer intelligent än individen eller en expert, förs mångfald fram som ett kriterium
64

. 

Därför torde gruppen med pensionärer, som genom sin livserfarenhet och olika 

förutsättningar under livets gång, vara mer vis än gruppen gymnasieelever. 

Platsen för fokusgrupperna speglar även urvalet. Eleverna förde sitt samtal i ett tomt 

klassrum på sin gymnasieskola; pensionärerna genomförde fokusgruppen i IOGT-NTO-
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lokalen. Även om dessa platser inte fullt ut går att koppla till de samtal i miljön Repstad 

tar upp
65

 kan de ändå ses som platser som på något sätt förknippas med deras syn på 

källkritik och information. Den första fokusgruppen, med eleverna, hölls på en 

håltimme och varade cirka 45 minuter. Fokusgruppen med pensionärer höll på cirka 55 

minuter. 

Deltagarna i fokusgrupperna fick inledningsvis skriva under en medgivandeblankett (se 

bilaga 6) där de upplystes om att samtalet skulle spelas in samt att de gav sitt 

medgivande till användningen av information till uppsatsen. Informanterna upplystes 

även om sin anonymitet. Här finns en etisk aspekt av ett uppsatsförfarande. I uppsatsen 

är det vad informanterna säger och vilken åldersgrupp de tillhör som står i fokus, 

snarare än vilka de är som personer. Därför är anonymiteten viktig, svaren ska inte 

kunna härledas till specifika individer. Det empiriska materialet finns enbart i 

författarens ägo och medgivandeblanketterna har förstörts i samband med uppsatsens 

publicering. 

4.1.2 Reflektion kring moderatorsguide 

Moderatorsguiden (se bilaga 1) presenterar de frågor som ställdes till deltagarna under 

fokusgrupperna. Då ett sätt att stimulera till samtal i fokusgrupperna kan vara att utgå 

från en artefakt
66

 börjar samtalet med att två texter presenteras för deltagarna. Dessa 

texter är avkodade och avformaterade utdrag om samma ämne; en från Wikipedia och 

en från Nationalencyklopedin. Senare presenteras ytterligare två texter som behandlar 

ett nytt ämne, även dessa från samma källor. Intentionen med att låta grupperna utgå 

från dessa texter som exempel är att skönja resonemang kring källkritik utifrån olika 

typer av texter. 

Frågorna konstruerades som riktade till hela gruppen, exempelvis genom att adressera 

”ni” istället för ”du”, för att uppmuntra till samtal och visa en intention kring att det var 

gruppens åsikter snarare än individens som var det viktiga. De utvecklades också i 

kontexten av att det fanns olika texter att utgå ifrån vilket gav en övervikt av frågor 

kring texterna. De frågor som ställdes var också snarlika mellan texterna om olika 

ämnen. Däremot förändrades ordningen i vilken frågorna ställdes i viss mån både inom 

varje tillfälle och mellan fokusgrupptillfällena jämfört med hur moderatorsguiden var 

uppställd från början. Avslutningsvis ställdes frågor om hur gruppdeltagarna i allmänhet 

tänkte kring information från olika källor och vad de litar mest respektive minst på för 

typ av information – och varför. 

4.1.3 Urval av texter och avkodning 

Här presenteras resonemang kring de fyra texter, en om integration och en om genus 

från vardera Nationalencyklopedin och Wikipedia, sammantaget fyra texter. 

De första två texterna deltagarna fick se behandlar ämnet integration. Detta ämne bör 

båda användargrupperna ha kommit i kontakt med i förväg och ha viss förförståelse för. 

Det är också ett ämne där man som person kan tänkas ha en uppfattning och att detta 

skulle kunna ge en effekt även i hur man läser och tolkar texterna. 
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Ämne nummer två var genus. Även detta ämne kan sägas vara föremål för olika 

ingångar och perspektiv, och ett ämne för diskussion i den rådande samhällsdebatten.   

Texterna valdes alltså utifrån ämne istället för utefter hur de presenterades i de olika 

encyklopedierna. Detta medför att texterna i sig med största sannolikhet inte är 

representativa för hur texter överlag i NE och Wikipedia är utformade. Speciellt inte i 

det senare fallet, där bredden hos artiklar, både sett till innehåll och upplägg, är enorm. 

Detta är en faktor som troligen påverkar utgångspunkten för diskussionerna hos 

fokusgrupperna, och således också resultatet för denna uppsats. 

En annan ingång skulle ha kunnat vara att som forskare försöka utgå från att hitta texter 

utifrån de egna föreställningarna om vad som är objektivt, neutralt, kritiskt eller 

heltäckande och sedan hitta ett representativt urval av texter från båda encyklopedierna. 

Detta hade troligen i större utsträckning kunnat påverka resultatet och färgat uppsatsen 

utifrån forskarens uppfattning då det inte går att vara helt objektiv i den typen av urval. 

Vad som anses vara en artikel av god respektive dålig kvalitet är även det relativt. 

Istället valdes texterna möjligen utifrån ämnen som ansågs intressanta, men där 

innehållet som sådant var sekundärt. Texterna valdes också med ansatsen att inte vara 

för omfattande i längd. 

De texter deltagarna i fokusgrupperna fått studera var avkodade, det vill säga de 

presenterades som bara texter utan referenser, hyperlänkar och med samma typsnitt och 

textstorlek. Detta var ett medvetet val för att deltagarna vid första anblicken inte skulle 

kunna identifiera från vilka källor texterna var hämtade. Att inte skapa förutfattade 

meningar beroende på ursprung, för att kunna fokusera mer på vad innehållet än 

utseendet förmedlar. 

Då deltagarna fått resonera kring texterna presenterades efter en stund vilka källor de 

kom från. Detta gjordes med intentionen att få gruppdeltagarna att reflektera över om 

vetskapen förändrade eller befäste deras uppfattning om de presenterade texterna och 

därigenom uppfattningen om encyklopedierna med hänsyn till källkritiska aspekter. 

 

4.2 Källkritisk granskning av encyklopedier och diskussionstexter 

En jämförelse av innehåll i encyklopedierna presenteras också i denna uppsats. En 

tudelad granskning genomfördes där ett moment var att analysera vad encyklopedierna 

uttryckte om sig själva och varandra, och en del där de texter som användes som 

utgångspunkt för diskussionerna i fokusgrupperna analyserades. I båda fallen var 

utgångspunkten den teoretiska grunden för uppsatsen och hur detta kan komma till 

uttryck i de olika encyklopedierna genom att innehåll meningsbärande för uppsatsen 

identifierats. 

I granskningen av vad encyklopedierna visar för bild av sig själva och av varandra 

eftersöktes innehåll som skulle kunna påvisa uttryck för kollektiv intelligens respektive 

expertis. Detta för att Wikipedia och NE valdes ut som en källa vardera för dessa 

metoder för skapande av information. Teorierna låg också till grund för att undersöka 

uttryck kring källkritik och om uppfattningen kring detta ämne skilde sig åt utifrån 

encyklopediernas eget sätt att uttrycka sig – både i allmänna ordalag och genom 

artiklarna i nämnda ämne. De sidor som i första hand undersöktes om vad 



22 

 

encyklopedierna säger om sig själva var de allmänna sidor man som besökare möts av 

då man letar grundläggande information. I jämförelsen kring vad encyklopedierna säger 

om varandra samt om källkritik undersöktes artiklarna om dessa ämnen som återfinns 

genom sidornas egna sökfunktioner. Granskningarna kan alltså ses som fördjupningar 

av de två citat som presenteras i inledningen av denna uppsats. 

Valet av denna tudelade användning av metoder motiveras av att fokusgrupperna och 

granskningarna delvis ger olika ingångar. Där granskningarna gav en mer teoretisk 

grund för hur inställning till exempelvis källkritik uttrycks av och hos encyklopedierna 

själva, gav fokusgrupperna en bild av vad användarna säger om samma företeelse. 

 

5 Resultatanalys 

Resultatdelen behandlar först granskningen av vad Wikipedia och Nationalencyklopedin 

säger om sig själva och varandra och vilken syn på information, fakta och kunskap som 

dessa texter kan ge uttryck för i stycke 5.1 och 5.2. Vidare under 5.3-5.6 behandlas även 

de resultat som framkom i fokusgrupperna, utifrån temana källkritik, kollektiv 

intelligens och digitala immigranter respektive digitala infödingar vilket sedan relateras 

till teorierna om dessa fenomen. Även de texter deltagarna i fokusgrupperna utgick från 

i sina diskussioner undersöks och presenteras i detta metodavsnitt. 

Vid författandet skrivs ibland ”texten från Wikipedia/NE”, trots att fokusgrupperna vid 

tillfället inte visste om vilka källor texterna kom ifrån. Detta är för att tydliggöra för 

läsaren och påvisa resonemang utifrån textinnehåll eller –upplägg.  

5.1 Vad encyklopedierna säger om sig själva och varandra 

5.1.1 Wikipedia om Wikipedia 

Wikipedia som plattform är själva medvetna om att man kan ifrågasätta trovärdigheten i 

vissa artiklar, är det budskap som uppfattas utifrån vad de kommunicerar på diverse 

sidor. Därför försöker man också att förebygga detta. Dels finns en användarpolicy och 

riktlinjer som  även de i stor utsträckning skapas och redigeras av användarna 
67

, som 

uppmuntrar till den självkontroll som wikin lever av och på. Dels finns också något man 

benämner ”kvalitetshanteringsverktyg”, där användarpolicyn är en del. Utöver detta 

består verktyget av användarbidrag, listor över de senaste ändringarna, bevakningslistor, 

diskussionssidor, kategorier, specialsidor, botar – spärrar i programvaran, externa 

hjälpmedel, sidan ”anmäl ett fel”, varningsskyltar, redigering av dåliga artiklar av 

Wikipedias administratörer, tävlingar och samarbeten, projekt och portaler samt 

diskussionsplatsen Bybrunnen.
68

 Det är alltså en kombination av mänsklig påverkan och 

element av inbyggda funktioner i systemet som står för granskningen och 

upprätthållandet av spelreglerna för sidan.  

På den svenskspråkiga kontaktsidan möts man av ett anslag som tydligt deklarerar att 

sidan inte har någon redaktion som förhandsgranskar eller kvalitetskontrollerar 

redigeringarna som görs. Här kan man också läsa att Wikipedia ägs av en ideell stiftelse, 

Wikimedia Foundation, som inte avser att vara vinstdrivande. Denna stiftelse går att få 
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kontakt med genom den engelskspråkiga wikipediasidan, och det finns också en e-

postadress till sidans grundare samt en till det svenska informationsteamet för 

Wikipedia. Stiftelsen påpekar väldigt tydligt på denna kontaktsida att man inte tar något 

ansvar för innehållet skapat av enskilda användare. Information kring hur man kontaktar 

enskilda redigerare i den mån de uppgett sina kontaktuppgifter presenteras också.
69

 

Effekten av hela det kollektiva upplägget gör också att det blir svårt att kontakta någon 

specifik person om man vill ställa frågor. Större krav ställs på användaren att klicka sig 

runt och finna svar på de frågor man har, men i systemet av massivt användande av 

hyperlänkar är det snabbt gjort att förflytta sig mellan de olika informationssidorna. 

Även detta upplägg av att själv söka sin information och ett ökat individuellt ansvar i en 

allt större informationsmassa går i linje med vad bland annat Sundin och Francke 

beskriver i sin forskning.
70

 

En allmän post om källkritik finns på Wikipedia. Den behandlar bland annat 

källkritikens historia och huvuddrag för olika aspekter som studeras inom ämnet såsom 

identifikation, tendens, samtidighet, beroende och urval såsom tidigare behandlats (se 

3.1 Källkritik).
71

  

Intressant att notera är att i posten om källkritik, under rubriken ”Källkritiskt 

förhållningssätt vid uppsatsförfarande”, står att läsa  

Uppsatsförfattare bör eftersträva publicerade och sakliga böcker och 

artiklar som källor, författade av oberoende experter, gärna akademiska 

forskare. Sådana källor finns exempelvis inskannade på Google 

Böcker och Google Scholar, samt på bibliotek. För skolelever är 

nyskrivna läroböcker på lämplig nivå användbara som trovärdiga källor.
72

 

Den som författat detta stycke skulle alltså antagligen inte anse Wikipedia vara en 

tillförlitlig och trovärdig källa, och ingen som läst det har heller bemödat sig med att 

föra fram en annan åsikt. Även Wikipedias läsare och redigerare verkar alltså hålla med 

– sidan bör inte användas som källa i akademiska texter. 

5.1.2 Ne.se om ne.se 

Nationalencyklopedin har, som påvisats tidigare, inte samma budskap om källkritik som 

Wikipedia gällande sina egna artiklar.  

NE är ett uppslagsverk med 545 000 artiklar skriven av 4500 experter och bearbetad av 

företagets redaktion, skriver företaget själv på sin webbsida.
73

. Detta skiljer sig markant 

åt från de siffror redaktören för sidan presenterar i den mailkonversation som förts med 

NE:s redaktör, som presenteras i stycke 1.5 Beskrivning av encyklopedier, och ter sig 

något märkligt. Varför denna skillnad i siffror uppvisas finns inga uppgifter kring vid 

författandet av uppsatsen. 

Vid besöket på Nationalencyklopedins kontaktsidor möts man av en informerande text 

om att man är välkommen att skicka mail eller besöka hjälp-sidorna. Till dessa sidor 

                                                           
69

 Wikipedia: Kontakt, 2012 [2012-05-15] 
70

 Sundin, O & Francke, H, 2011, s. 149 
71

 Wikipedia: Att granska kritiskt, 2012 [2012-04-26] 
72

 Wikipedia: Källkritik, 2012 [2012-05-17] 
73

 Nationalencyklopedin: Om företaget, 2012 [2012-04-26] 



24 

 

finns dock ingen hyperlänk vilket gör att steget blir längre att hitta till dessa. Kontakten 

till företaget sker smidigast genom att fylla i något av de olika formulär som finns på 

sidan och som utgår från olika rubriker. Det finns också en lista över medarbetare på 

redaktionen samt företagets uppgifter.
74

 . 

Artikeln om källkritik i encyklopedin är lång och informativ, med både namn på 

författarna och vidare litteraturanvisningar. Även denna artikel utgår från de gängse 

tankar kring hur man värderar en källas trovärdighet som presenterats tidigare (se 3.1 

Källkritik). Man för också fram de förändrade kraven på källkritik hos 

internetanvändaren då ”vem som helst kan hävda vad som helst på webbsidor och 

bloggar”.
75

  

5.1.3 Encyklopedierna om varandra 

Båda encyklopedierna har artiklar om varandra såväl som om sig själva.
76,77,78,79 

Wikipediasidan innehåller, som sidorna i denna encyklopedi ofta tycks göra, även kritik 

mot sig själv. Detta skulle kunna vara ett tecken på ett förhållningssätt som innebär att 

wikin inte försöker censurera kritik. Wikipedia innehåller också en del kritik mot 

Nationalencyklopedin och dess produktion, vilket får ses som en eller flera användares 

åsikt eller upplevelse av uppslagsverket. Denna kritik behandlar bland annat att man så 

sent som på 80-talet, när tiden ändå gav en fingervisning om datorernas betydelse i 

framtiden, valde att tillverka en tryckt encyklopedi. I övrigt beskriver Wikipedia 

Nationalencyklopedins grundfakta såsom omfattning, upplägg, företaget bakom och 

utgåvor. Som en del i detta beskrivs webbversionen, ne.se, och att ”tjänsten skyddas av 

lösenord” men att man kan få tillgång till ”kraftigt förkortade” artiklar även utan 

lösenord
80

. 

Nationalencyklopedin beskriver i sin artikel om Wikipedia både historia och 

huvudprinciper för verket i sig, som en kortare förklaring om vad en wiki är. Man utgår 

från engelskspråkiga Wikipedia, som är originalet och den mest utvecklade versionen. 
81

 

Däremot står inget direkt att läsa om den kritik en wiki som företeelse skulle kunna 

utsättas för.  

Wikipediaartiklar, till exempel den om genus, har också referenser till artikeln om 

samma ämne som finns i Nationalencyklopedin.
82

 Detta blir en naturlig företeelse åt ena 

hållet utifrån synsättet på granskade källor och kognitiv auktoritet, men att NE skulle 

referera till en Wikipediaartikel på samma sätt finns inga tecken på. Man skulle dock 

kunna fundera vidare över i vilket sammanhang en sådan referens skulle vara intressant 

att göra. Kanske för att påvisa en samhällsdebatt eller liknande. Frågan är också ställd 

till NE:s redaktion kring om deras experter och redaktion förbehåller sig att inte dela 
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med sig av sin expertis i andra forum, men några sådana restriktioner finns inte i NE:s 

avtal.
83

   

 

5.2 Granskning av exempeltexterna om integration och genus 

Utifrån teorierna om källkritik (se 3.1 Källkritik) som presenterats tidigare i denna 

uppsats, har förhållandena kring de fyra texter som presenterades för deltagarna i 

fokusgrupperna analyserats. Denna analys är mer kortfattad än vad deltagarna själva 

resonerade sig fram till och är också mer fokuserad på innehåll. Texterna läses också 

med något andra ögon, då jag som läsare och tolkare är medveten om de teorier som 

föreligger uppsatsen och också har studerat dem närmre och har hört fokusgruppernas 

resonemang, samt vet vilka källor texterna är hämtade från.  

5.2.1 Texterna om integration  

Artiklarna från NE respektive Wikipedia om integration presenteras i detta stycke.
 84,85

  

Förutom det visuellt uppenbara i att integrationstexten från NE (text 2, se bilaga 2) är 

något längre än texten från Wikipedia (text 1, se bilaga 2) är den också skriven på ett 

mer komplicerat och akademiskt språk. NE-texten är mer informativ och heltäckande 

och förklarar flera olika aspekter av begreppet integration. Wikipediatexten är mer 

kortfattad och tar upp det som kan ses som en ”vardagsdefinition” av begreppet 

integration. Bristen på referenser, förutom ett okänt personnamn, ökar svårigheten kring 

att bedöma båda texternas trovärdighet precis som de källkritiska teorierna tar upp. Att 

det dessutom är analoga texter producerade för att vara digitala ligger främst Wikipedia 

i fatet, som förlorar på att inte ha sina hyperlänkar tillgängliga. NE-texten innehåller 

icke utskrivna förkortningar vilket försvårar för textflödet. Detta uppfattas i 

sammanhanget som en kvarleva från när encyklopedin gavs ut i tryckt form och 

platsbrist gjorde detta nödvändigt och ger i förhållande till tidskriteriet vid källkritik en 

känsla av att inte vara lika aktuell som Wikipedia-texten.  

5.2.2 Texterna om genus 

Artiklarna från NE respektive Wikipedia om genus presenteras i detta stycke.
 86,87 

I detta 

fall är det Wikipediaartikeln som är den längre av de två. Detta beror bland annat på att 

det i texten finns flera rader som upprepar sig, som om någon redigerat ett stycke men 

glömt att radera det gamla. I NE-artikeln beskrivs fenomenet genus i huvudsak utifrån 

den forskning som bedrivs på området och aspekter och åsikter utifrån detta. 

Wikipediatexten hänvisar vid flertalet tillfällen till vad feminismen eller feminister 

säger om genus, något som inte tas upp alls i NE-texten, samtidigt som den hävdar vad 

genus ä r snarare än hur man s k u l l e kunna se på det. Detta skapar en känsla av 

subjektivitet utan reflektion, att hävda något utan att ge belägg för det. Även här blir 

avsaknaden av hyperlänkar, såväl som aspekten att språket tycks signalera något olika 

ingångar till när texterna är skrivna, tydlig. 
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5.3 Källkritik 

Att man i dagens samhälle behöver inta ett kritiskt förhållningssätt till den information 

man kommer i kontakt med var båda fokusgrupperna överens om. På frågan om vilken 

information deltagarna i allmänhet litar mest respektive minst på, och varför, gjorde 

gruppen med gymnasieelever en egen skala. Här placerade man forum
88

 längst ner strax 

före Aftonbladet, följt av kommersiella tv-kanaler som Kanal 5, TV3 och TV4. Därefter 

följde Wikipedia, Nationalencyklopedin och sedan böcker. I sammanhanget utbrast en 

deltagare att böcker är det man litar mest på, men att det därför är synd att ingen läser 

dem längre. När fokusgruppen med pensionärer diskuterade samma fråga ansågs Public 

Service vara en källa man litar mycket på; de har hög trovärdighet. Som ett 

motsatsförhållande litade man inte på reklam av olika slag. Men ett resonemang fördes 

om att även till exempel Aktuellt och Rapport behöver ses med kritiska ögon, speciellt 

då politisk färg skulle kunna påverka nyhetsrapporteringen. 

Det finns en skillnad i fakta och information, menar gruppdeltagarna från gymnasiet. Då 

de inte vet varifrån en text kommer är de inte beredda att påstå att en text presenterar 

fakta. Men, hävdar gruppen, texten om integration från NE innehåller mer information 

än den andra. I linje med detta vill man heller inte säga att beläggen nödvändigtvis är 

sanna, men bara att de finns där ökar trovärdigheten hos texten. Att den ger mer 

bakgrundsfakta till sina begrepp, som de exempelvis menar att NE-artikeln om 

integration gör, påverkar trovärdigheten positivt.  

Bristen på källhänvisningar i texterna var något som framkom. Utifrån resonemanget 

gruppen gymnasieelever förde om att texten om integration från Wikipedia var mindre 

trovärdig på grund av dess karaktär såväl som innehåll, hävdade man ändå att:  

…så hade det bara stått en, en liten källhänvisning längst ner på text ett…så 

hade ju den varit bra för då hade den varit kortare än text två”.
89

 

Även om flera källor ger samma information betyder sättet de förmedlar denna 

information att den tolkas olika. Men de stycken som förekom i båda texterna och 

innehöll samma information om ämnet framstod som mer trovärdiga. Gruppen 

pensionärer ansåg att avsändaren var det viktigaste kriteriet för att bedöma trovärdighet 

men att detta ju försvårades när de inte hade någon avsändare. Skepsisen var därför stor 

mot samtliga texter.   

Mängden svåra ord och krångliga meningar i båda texterna från Nationalencyklopedin 

var något som påpekades ett flertal gånger från båda fokusgrupperna. Detta verkade 

utgöra ett hinder för att faktiskt ta till sig vad som stod i dem, på samma gång som det 

också ökade trovärdigheten genom sina mer akademiska formuleringar. Men framför 

allt gymnasieeleverna var inte helt eniga; även texterna från Wikipedia ansågs 

avancerade av vissa gruppdeltagare, även om de ändå var lättare att ta till sig. Men 

denna grupp var eniga om att de, om de ombads berätta vad de olika ämnena handlade 

om, hade valt den mer avancerade textens innehåll (NE-artikeln) men själva formulerat 
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om det på liknande sätt som artiklarna från wikipedia var författade; ”det hade nog låtit 

ungefär som text ett”
90

. Samma sak förekom i gruppen av pensionärer utifrån ungefär 

samma resonemang och uttrycktes på i stort sett samma sätt. Vetenskapligheten som 

förmedlades i de mer avancerade texterna ökade trovärdigheten. Här blev språket viktigt 

när ursprung inte kunde härledas. 

 

5.4 Kollektiv intelligens 

Teorin om den kollektiva intelligensen går att ställa både i förhållande till 

fokusgrupperna i sig och till de texter grupperna analyserade. Nedan identifieras punkter 

som både skulle kunna tänkas tala för och emot tron på en kollektiv intelligens. 

Är det då så att Wikipedia innehar den effekt bland annat Surowiecki talar om och är ett 

tecken på massans vishet? Utifrån de diskussioner som fördes i gruppen med 

gymnasieelever skulle svaret på den frågan snarast vara nej. När eleverna pratade om 

vilken information de litade på minst kom forum upp som en källa man inte litar i 

särskilt hög grad på, även detta utifrån resonemanget att vem som helst kan ha skrivit 

det. Men samtidigt sa de att om forum är den enda information som finns att tillgå, litar 

man på det. Forum i de allmänna ordalag de beskrivs verkar främst vara typen 

Flashback forum,  ett forum där lekmän snarare än experter förmedlar sina åsikter, 

tankar och sin kunskap.  

Redan under de första minuterna av fokusgruppen med gymnasieeleverna gjordes 

kopplingen till Wikipedia. ”Det här låter som en klassisk, svensk wikipediaartikel”
91

 

sades om just wikipediaartikeln om ämnet integration – utan att de visste varifrån källan 

kom. Därefter fördes resonemanget kring varför det verkade förhålla sig på detta sätt. 

En anledning som fördes fram var att texten inte sa så mycket rent innehållsmässigt, den 

var egentligen inte särskilt informativ och kändes vinklad och subjektiv. Däremot var 

den enklare att ta till sig rent språkligt.  

Utifrån frågeställningen om vilken av texterna om integration som bäst beskrev 

elevernas egen uppfattning om ämnet var diskussionen till en början splittrad. 

Diskussionen landade sedan i att majoriteten av gruppdeltagarna ansåg att 

wikipediatexten kändes mer populistisk och beskrev fenomenet mer som det beskrivs i 

media, men att detta också var den bild som de själva delade. Här kan alltså iakttas en 

skillnad mellan vilken information man borde lita på och vilken man faktiskt litar på.  

 

5.5 Expertis och kognitiv auktoritet 

Tonen i samtalet om Wikipedia med gymnasieeleverna anger en distansering från att det 

skulle kunna vara vilken människa –expert eller lekman – som helst som kan redigera 

artiklarna, och utgår snarare ifrån att det är ”någon privatperson”
92

, snarast någon med 

samma kunskaps- och språkliga nivå som de själva. Ett exempel på detta är att man inte 
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tror att de som redigerar artiklarna i Wikipedia har den språkliga nivån för att använda 

sig av semikolon i skrift, att jämföra med källor de anser mer trovärdiga. 

Samtidigt framförs åsikten ”Kul att den får finnas på Wikipedia”
93

 med ett ironiskt 

tonfall om en text som gruppen av gymnasieelever tyckte var vinklad och inte särskilt 

bra, som om det saknas någon auktoritet som säkerställer kvalitet. 

I fokusgruppen med gymnasieelever lyftes först åsikten om att man inte refererar till 

källor i samtal med kompisar, men senare framkom att man ju egentligen borde göra det 

för att öka trovärdigheten på det man säger även i såna sammanhang. Ett visst mått av 

reflektion kring hur de själva kan uppfattas som källor eller auktoriteter hörs alltså här, 

något som framförs som en ny eftertanke. 

Som tidigare nämnts har pensionärerna tilltro till public service. Här blir staten en 

auktoritet gruppen väljer att lita på – till skillnad från de kommersiella intressen som 

ligger bakom de reklamkanaler man har lägre tillit till. Just misstron till kommersiella 

kanaler delades av eleverna, men de berörde inte Public Service. 

Gruppen gymnasieelever menar att referenser till Nationalencyklopedin respektive 

Wikipedia tas emot olika. Deras lärare accepterar sällan Wikipedia som källa, eller i alla 

fall inte enbart Wikipedia. Detta verkar utgå ifrån att man inte kan se expertis hos de 

som författat artiklarna.  

I en av artiklarna (Wikipedia om integration) förekom en hänvisning till resonemang av 

en person, Massoud Kamali, som ingen av deltagarna i någon av fokusgrupperna kände 

till. Detta problematiserade båda grupperna då det verkade vara mer av ett 

störningsmoment än upplysande att namnet fanns nämnt. Som en pensionär uttryckte 

sig, namnet finns med för att ”ge sken av att vara en auktoritet”
94

 men om han verkligen 

varit det borde det stått till exempel att han var professor. I originalversionen är detta en 

hyperlänk vilket hade underlättat för att kunna läsa vidare om personen i sig.  

Ett mer akademiskt språk var heller ingen garanti för tillit hos den äldre åldersgruppen – 

snarare tvärtom. Gruppen resonerade kring att detta gjorde dem mer misstroende för att 

nån skulle kunna tänkas lura dem med ett mer akademiskt språk. Detta var dock 

beroende av bristen på upphovsman, när dessa texter visade sig vara från 

Nationalencyklopedin var denna källa automatiskt mer tillförlitlig. 

 

5.6 Digitala immigranter eller digitala infödingar 

Gruppen av pensionärer var, då de uttalade sig omkring vilka som var mest källkritiska 

av gymnasieeleverna och de själva, rörande överens om att de själva var betydligt mer 

kritiska. Anledningen till detta var att eleverna idag får så mycket olika information från 

så många håll, och inte har chansen att sålla bort allt för att de inte har utvecklat samma 

kritiska förmåga – detta är något som kommer mer och mer med åldern. Detta trots att 

de reflekterade kring sin egen skolgång som varandes strängt hierarkisk utan att man på 

något sätt ifrågasatte det läraren sade och inte hade någon utbildning i kritiskt 
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tänkande.
95

 Här framkommer en syn på källkritik och informationskompetens som 

något som de digitala infödingarna snarast har sämre kompetens kring än den äldre 

generationen, om man frågar dessa pensionärer.  

Språkbruk kopplat till de olika generationerna ger uttryck för olika utgångspunkter i 

tillvaron. När det var ett ord de äldre inte förstod innebörden i uttryckte sig en informant 

att hen skulle ”gå hem och slå upp”
96

 ordet. När däremot en gymnasieelev skulle 

förklara ett begrepp valde hen att uttrycka sig som att ”det kan vi kolla i Wikipedia”
97

. 

Att slå upp något i en ordbok är inte det naturliga sättet för denna generation att söka sin 

information.  

 

6 Diskussion 

Diskussionen sätter resultatanalysen i förhållande till tidigare presenterad forskning och 

teorier samt diskuterar metodvalet i retrospektiv. 

6.1 Källkritik 

Utifrån granskningarna av vad Wikipedia och NE säger om sig själva och varandra, och 

vad som utläses därur, tyder mängden och innehållet av text i den förstnämnda 

encyklopedin på att Wikipedia har ett behov av att problematisera och medvetandegöra 

trovärdigheten i sitt eget innehåll på ett källkritiskt sätt
98

. Genom uttalandet NE gör om 

att de förmedlar sann och opåverkad kunskap, och samtidigt i sin artikel om källkritik 

på internet säger att vem som helst kan påstå vad som helst i detta forum
99

, ger de sken 

av att stå över det faktum att de själva är just en webbsida. Men kanske behöver ne.se 

inte visa upp samma bild av källkritik då man tror på sin sanna, opåverkade förmedling 

av kunskap, och förutsätter att även andra tror på det. Även hos fokusgrupperna tycks 

Nationalencyklopedin även i sin webbversion faktiskt snarare ses som fakta i bokform – 

så hög är dess trovärdighet. Det talas om NE som en auktoritet, en källa man kan lita på.  

Uttalandet gymnasieeleverna gör omkring att de hade velat se källhänvisningar, 

indikerar att de är medvetna om de kriterier för källkritik som brukar undersökas för att 

hävda en källas trovärdighet. Elevernas vidare terminologi kring källorna, användande 

av ord som att texter känns vinklade respektive objektiva till exempel, gör att det 

framstår som att eleverna har fått undervisning i källkritik, vilket troligtvis också är 

fallet utifrån den läroplan de följer. Detta ligger i linje med Sundin och Franckes resultat 

i EXAKT-projektet
100

. Även pensionärerna verkar ställa upp samma typ av kriterier, om 

än inte lika formellt. Man letar efter äkthet, ett sammanhang, de delar av texterna som 

säger samma saker gör att trovärdigheten för just de styckena blir större. Källkritik finns 

alltså högst närvarande i båda grupperna.   
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6.2 Kollektiv intelligens 

Den kollektiva intelligens som Surowiecki förvisso problematiserar men ändå hävdar 

existerar
101

 är svår att helt påvisa eller förkasta utifrån resultaten i fokusgrupperna. 

Kriterierna som ställs upp kring oberoende, decentralisering och eget mått av 

information blir förvisso Wikipedia ett exempel på, men deltagarna i grupperna verkar 

snarast skeptiska mot det innehåll som skapas, eller i alla fall förmedlas, kollektivt. Det 

fjärde identifierade sättet att relatera till trovärdighet som Sundin och Francke nämner, 

det kollektiva skapandet och reflektionen
102

, kommer inte till uttryck i detta 

sammanhang. Egna agendor hos människor skapar en lägre tillförlitlighet för att man 

litar inte på att systemet fångar upp fel eller att användarna rättar varandra – såsom 

Wikipedia själva skriver är intentionen med encyklopedin. 

Om fokusgrupperna som sådana analyseras kollektivt uppfyller de ändå inte helt 

kriterierna för att de skulle bli mer kollektiva tillsammans – de för ingående resonemang 

och påverkar således varandra för mycket för att uppfylla tanken om oberoende. Här 

kan istället tänkas att faktorer som social kompetens, verbal förmåga och status i 

gruppen påverkar de andra, snarare än kunskapsnivå inom ett ämne. Om man däremot 

ser på gruppens resonerande och uttryck för resultaten i denna studie ger det en fördel 

jämfört med exempelvis intervjuer, då samtalet gruppmedlemmarna emellan belyser 

åsikter hos deltagarna. 

 

6.3 Expertis och kognitiv auktoritet 

Genom sina uttalanden om att man även i samtal med vänner egentligen borde referera 

till källor, uppfattas att gymnasieeleverna insåg att man kan ha påverkan som kognitiv 

auktoritet såsom Patrick Wilson för fram
103

, även om eleverna inte använder just denna 

terminologi. Detta även om man faktiskt inte själv är någon expert på området, men att 

detta är nödvändigt att vara medveten om – även kopplat till källkritik. 

Den enda referens som uppmärksammades i texterna grupperna fick se var 

hänvisningen till Massoud Kamali i texten om integration, även om namnet Judith 

Butler fanns med i Wikipediatexten om genus. Denna referens kanske borde innebära 

att personen i fråga är en expert på sitt område, men namnet uppfattades inte som en 

expert av någon. Detta stämmer överens med teorin om den kognitiva auktoritet Patrick 

Wilson presenterar, där en kognitiv auktoritet enbart i relation till en undergiven part 

existerar i förhållande till auktoriteten – vare sig personen de facto är en expert eller 

inte.
104

 Kamali sågs inte som en auktoritet då referensen till honom inte hade legitimitet 

hos någon av fokusgrupperna. 

När användargrupperna fått veta vilka källor respektive texter kom från var NE 

otvetydigt den starkare auktoriteten hos samtliga. Uppenbarligen lyckas denna källa 

med att vara den expert de själva strävar efter (se 1 Inledning), samtidigt som de som tar 
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del av denna fakta uppfattar dem på samma sätt. Både expert och kognitiv auktoritet, 

således. 

 

6.4 Digitala infödingar eller digitala immigranter 

Att gymnasieeleverna redan under första minuterna av fokusgruppen refererar till 

Wikipedia, och verkar ha en samsyn kring vad det innebär för en text, ger en indikation 

till att de tillhör gruppen av digitala infödingar såsom den presenteras både i Born 

Digital
105

 och av Lindqvist och Söderlind
106

. Medvetenheten kring vad en wiki är och 

hur den är uppbyggd är en självklarhet. Det intressanta att reflektera kring blir här ändå 

att man är så väl bevandrad i encyklopedin att man använder den som måttstock för 

trovärdighet, och att eleverna därigenom har ett visst förhållningssätt kring hur de 

behandlar Wikipedia som källa. När gruppen av pensionärer presenteras för faktumet att 

en av texterna kommer från denna källa blir de mer vaga i sitt uttryckssätt; ”Som jag 

förstått det kan ju vem som helst gå in och ändra i det som står där”, varpå resten av 

gruppen instämmer. Tonen är mer skeptisk till fenomenet i sig, än nödvändigtvis vad 

som står i det. Men de har ändå anammat datorer och internet och samtliga är 

användare. 

Precis som Palfrey och Gasser skriver, att de äldre inte kommunicerar på samma sätt 

genom sociala medier framkommer. De skickar mail och någon finns på Facebook, men 

i huvudsak fungerar webbplatser på internet mer envägskommunikativt i förhållande till 

pensionärerna. Någon producerar information som dessa konsumerar, som internet 

fungerade från början. 

I linje med presenterad forskning (se 2.1 Gymnasieelever och Wikipedia) som säger att 

elever litar mer på böcker framhävde en av gymnasieeleverna att böcker är den typ av 

information man litar på mest, men att det är synd att ingen i deras generation läser 

böcker längre.
107

 

Pensionärerna sade sig vara övertygade om sin egen mer källkritiska hållning  Deras 

uttalande tyder på att de tycker att ålder och livserfarenhet ger en större bredd i synsätt, 

men också ett mer källkritiskt förhållningssätt. Detta verkade både, ur deras perspektiv, 

vara något som kommer med åldern och något som följer av att de tillhör olika 

generationer. 

 

6.5 Metodval  

I retrospekt kan alltid resonemanget föras kring valet av metod. Utifrån teorin kring den 

kollektiva intelligensen föll det sig naturligt att även välja en metod som utgick ifrån ett 

kollektiv och deras syn på frågeställningen. Interaktionen mellan gruppdeltagarna i båda 

fokusgrupperna gjorde att resonemang fördes på ett stundtals böljande sätt. Vid vissa 

tillfällen kunde någon inleda med att föra fram en åsikt, som sedan förändrades, 
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utvecklades och ibland övergavs allteftersom diskussionen fördes, precis som 

Wildemuth skriver ofta kan vara fallet
108

.  

Gymnasieeleverna var i viss mån bekanta sedan tidigare, men detta var en ny 

konstellation i ett ovant sammanhang. Därför var gruppens inbördes roller och hierarki 

inte fastslagen vilket kan ha öppnat upp för att deltagarna tog den typ av roller de 

vanligtvis känner sig  mest bekväma i. Det kan också ha gjort att de inte hade så stora 

förväntningar på vad de andra skulle kunna komma att säga, utan kände en större frihet 

att uttrycka sina åsikter. Å andra sidan finns möjligheten att sökandet av hierarki gjorde 

att man var mer försiktig i sina uttalanden tills man hade hört vad de andra hade att säga 

i frågan.  

Denna typ av resonemang och problematik kan reflekteras kring även hos gruppen av 

pensionärer. Deras kännedom om varandra var djupare än hos eleverna. Detta kan ha 

medfört att de andras förväntningar kring vad man skulle säga gjorde att man höll sig 

till att uttrycka enbart sådana saker. Å andra sidan kan det faktum att deltagarna kände 

sig trygga med varandra ha gjort att man kände sig fri att uttrycka sina egna åsikter i en 

större utsträckning. Då personerna i båda grupperna båda höll med varandra men i viss 

mån också motsade varandra torde det vara så att de uttryckte sina egentliga åsikter, 

snarare än att söka efter de andras godkännande i alltför stor utsträckning. I båda 

grupperna tycktes det som att männen tog mest plats i form av mer samtalstid. Detta var 

extra tydligt i gruppen med gymnasieelever, där de även var i majoritet i antal. 

Intentionen i skapandet av forskningsfrågorna och användandet av texter, det vill säga 

att ha konkreta artefakter att utgå ifrån och därigenom även få deltagarna att diskutera 

synen på källkritik och information i ett bredare sammanhang, föll ut väl. Däremot 

kunde frågorna, sett i efterhand, ha varit än mer sammankopplade med 

forskningsfrågorna. Frågor om hur fokusgrupperna i allmänhet söker sin information i 

formella respektive informella sammanhang hade varit intressant att ta del av och 

relatera till deras syn på källkritik i just detta sammanhang. 

Vid ett tillfälle kritiserade en gruppdeltagare en utav texterna som inte lika bra som den 

andra. Därefter ställdes frågan ”eller är det du som har skrivit den?” med åsyftning till 

mig som moderator, med intentionen att hen inte ville kritisera. Detta kan ses som ett 

tecken på forskareffekten, men hindrade inte informanten från att uttrycka sin egentliga 

åsikt utan hen ville snarare påvisa en intention att fortsätta upprätthålla ett gott klimat. 

Att genomföra en källkritisk granskning vid sidan av fokusgrupperna var en naturlig 

utveckling i arbetsordningen. Då grupperna fick två texter att utgå från blev det 

intressant att undersöka på vilka sätt de källkritiska principerna var förekommande i 

respektive texter utifrån denna förförståelse. Så var även fallet i datainsamlingen kring 

encyklopedierna och deras texter om varandra och sig själva. 

 

7 Slutsatser 

I detta avsnitt ställs forskningsfrågorna emot  resultatanalysen samt diskussionen och 

besvaras. 
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De forskningsfrågor som presenterades i början av denna uppsats lyder som följer: 

 Finns det ett samband mellan vilken information vi litar på och hur denna 

information är skapad och tillhandahållen? 

 Finns det ett samband mellan hur människor ser på och värderar information och 

vilken generation de tillhör? 

Gällande den första frågan har teorierna och insamlade data givit ett ganska entydigt 

svar. Ja, det finns ett samband mellan hur vi litar på information och hur denna 

information är skapad och tillhandahållen. En kollektivt skapad källa som Wikipedia, 

utan en granskande auktoritet, blir hos båda fokusgrupperna mindre tillförlitlig och 

trovärdig än den expertgranskade källan Nationalencyklopedin. 

Fråga nummer två får ett något mer nyanserat svar. I grund och botten finns ingen 

skillnad på hur resonemangen kring Nationalencyklopedin och Wikipedia låter utifrån 

de texter som presenterats för de två fokusgrupperna. Genom identifiering av temana 

utifrån gruppernas diskussioner står klart att båda användargrupperna är medvetna om 

att man måste ha ett källkritiskt förhållningssätt till all information i dagens samhälle, 

och man har också en kritisk ingång; för eleverna mer i ett formellt sammanhang och 

hos pensionärerna mer kritiskt överlag även i vardagen. Här finns alltså inget stöd för att 

eleverna automatiskt, aktivt och kritiskt förhåller sig till internet bara för att de är 

digitala infödingar. Däremot är internet en integrerad del av deras vardag utan tydliga 

gränser eller uppdelningar på ett sätt som inte är fallet i den äldre generationen. 

Auktoriteter och experter hålls högt ur det perspektivet att något blir mer trovärdigt om 

det är någon som ses som en auktoritet på fältet har sagt det. Däremot är det inte 

automatiskt sant eller rätt bara för att en auktoritet sagt det, utan måste fortfarande sättas 

i ett sammanhang och kritiskt granskas. Detta framkommer hos båda 

användargrupperna. 

En kvardröjande känsla är att det hos gymnasieeleverna finns en diskrepans mellan 

vilken information man vet att man borde lita på och det faktum att man faktiskt ändå 

använder sig av mindre trovärdiga källor, snarast utan att reflektera över det. Det är 

alltså möjligt att Wikipedia är en kognitiv auktoritet, vare sig informanterna vill det eller 

ej. Informationskompetensen finns där, men praktiseras inte i vardagslivet i särskilt stor 

utsträckning. 

 

7.1 Vidare forskning 

Denna uppsats har öppnat upp för frågor som vore intressanta att forska vidare kring. 

Exempel på det är hur användargrupper söker den information de behöver i vardagen 

eller för akademiskt bruk, i relation till vilken typ av källor de säger att de litar 

respektive inte litar på. Är det möjligtvis så att gymnasieelever använder sig av 

Wikipedia som källa i vardagen, även om de utgår från att den inte är alltigenom 

trovärdig? 

Apropå hur användargrupperna ser på sig själva kan det vara intressant att forska vidare 

kring hur de ser på sina analoga och digitala liv som separerade eller integrerade, även 
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detta utifrån generationsperspektivet – och om det finns en skillnad, var denna går 

åldersmässigt. Effekten är att många lärare tillhör den ena generationen och eleverna 

den andra vore intressant att fördjupa sig i. Personligen finns hos mig också ett intresse 

kring att studera hur man ser på kollektiva respektive granskade källor ur olika 

synvinklar kopplat till politisk åskådning. 

Säkerligen kommer även källkritik och informationskompetens vara aktuella för vidare 

forskning, då detta är ett ständigt aktuellt ämne och blir än viktigare allteftersom mer 

och mer information produceras och görs tillgänglig på internet. 

 

8 Sammanfattning 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i problematiken kring vilka källor vi litar på, 

beroende på hur informationen i källorna är skapad och tillhandahållen. För att 

exemplifiera två sådana källor används Wikipedia och Nationalencyklopedin, som 

vardera får ge uttryck för olika kunskapssyn. Det förstnämnda blir en representant för 

den kollektiva intelligensen, där vem som helst kan bidra med sin information till 

allmänheten – frihet under ansvar. Det sistnämnda representerar den expertgranskade 

kunskapen, tillräckligt åtråvärd för att kunna tas betalt för – sann och opåverkad. Båda 

dessa källor upprätthåller också dessa bilder av sig själva när de uttrycker sig om vilka 

de är och vad de förmedlar.  

Utifrån teorier om källkritik, kollektiv intelligens, expertis och olika generationer i 

förhållande till dagens digitala samhälle har två fokusgruppsintervjuer genomförts och 

analyserats. En grupp gymnasieelever och en grupp pensionärer förde utifrån avkodade 

textexempel analyser och reflekterade kritiskt och granskande vad de uppfattade kring 

bland annat trovärdighet och objektivitet hos texterna. Deras samtal påvisade 

medvetenhet kring behovet av ett källkritiskt förhållningssätt och 

informationskompetens i denna medvetna situation, men frågan kvarstod om framför 

allt gymnasieeleverna trots allt praktiserar denna kompetens i sin informationssökning.   
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Moderatorsguide  

 Ni har framför er två olika texter som behandlar samma ämne. Börja med att 

läsa igenom de två olika texterna. 

o Hur mycket skiljer sig texterna åt, språkligt och innehållsmässigt? 

o Vad talar för eller emot trovärdigheten i texterna? Vad går ni på när ni 

bedömer dem? 

o Vilken stämmer bäst med era uppfattningar om ämnet utifrån era 

förkunskaper? 

o Vilken text skulle du välja att referera till om du ville berätta vad 

integration handlar om? Skulle ni använda de olika texterna i olika 

situationer? Formellt eller informellt? 

o Är någon av texterna mer användbar än den andra? Varför? 

o Vilken av texterna skulle ni säga kommer från Wikipedia respektive 

Nationalencyklopedin? Varför tror ni det? 

 Text ett kommer från Wikipedia och text två från Nationalencyklopedin.  

o Förändrar det er syn på texterna? Hur? 

 Ni har nu två nya texter framför er. Börja med att läsa även dessa. 

o Hur mycket skiljer sig texterna åt, språkligt och innehållsmässigt? 

o Vad talar för eller emot trovärdigheten i texterna? Vad går ni på när ni 

bedömer dem? 

o Vilken stämmer bäst med era uppfattningar om ämnet utifrån era 

förkunskaper? 

o Vilken text skulle du välja att referera till om du ville berätta vad genus 

handlar om? Skulle ni använda de olika texterna i olika situationer? 

o Är någon av texterna mer användbar än den andra? Varför? 

o Vem eller vilka skulle ni kunna tänka er står bakom respektive texter? 

 Text två kommer från Wikipedia och text ett från Nationalencyklopedin.  

o Förändrar det er syn på texterna? Hur? 

 Vilken typ av källor litar ni i allmänhet mest på? Varför? 

 Vilken typ av källor litar ni i allmänhet minst på? Varför? 
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12.1 Bilaga 2 – Texter  som utgångspunkt för diskussion Integration 

Text 1  

I samhällsvetenskaper och politisk debatt brukas begreppet integration för att beteckna 

en förening av skilda delar till en större helhet. Ordet kan användas för att beteckna ett 

önskat mål eller tillstånd av enhet som man vill nå, men även de processer som kan leda 

till målet. 

I europeiska sammanhang brukas begreppet "europeisk integration" ofta för att beteckna 

de europeiska ländernas politiska, ekonomiska och kulturella närmande gentemot 

varandra, särskilt inom ramen för Europeiska unionen. 

I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där 

invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska 

samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som 

invandringen innebär. Begreppet står i kontrast till assimilering som betyder fullständig 

anpassning till majoritetens kultur. Bruket av begreppet inom politiken liksom 

regeringens insatser för integration har tidvis utsatts för kritik bland annat av Masoud 

Kamali. 

Text 2 

Integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda 

enheter förenas; även resultatet av en sådan process. Termen används bl.a. om processer 

genom vilka ett samhälle bildas och bevaras eller genom vilka flera samhällen förenas 

med varandra till större enheter, t.ex. europeisk integration. 

Inom den klassiska samhällsvetenskapen förekommer två förklaringar till hur och varför 

samhällens olika delar är och förblir förenade. Enligt den ena bygger integrerade 

samhällen på att dess medlemmar har gemensamma värden, i första hand förmedlade 

genom skola, religion, massmedier. Enligt den andra är integration en effekt av 

arbetsdelning eller specialisering. Arbetsdelning leder till differentierade verksamheter, 

men även till en starkare integration, eftersom specialisering medför ökat beroende av 

annan produktion. I denna mening kan samhällelig differentiering och integration vara 

två sidor av samma process. Inom den klassiska sociologin tänker man sig vidare att det 

finns en optimalt balanserad integration, dvs. om integrationen inom ett socialt system 

blir alltför stark får systemet svårt att anpassa sig till förändrade yttre förhållanden och 

att införliva nya element. Exempelvis kan invandrargrupper ha svårt att finna sig till 

rätta i alltför starkt kulturellt och ekonomiskt integrerade samhällen. 

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt 

för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska 

grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla 

deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv. 

Integration definieras olika, och termen bör därför bestämmas närmare när den används. 

Näraliggande begrepp är ackulturation, adaptation (anpassning), assimilering (som dock 

vanligen anger att ursprungliga skillnader utplånas mer fullständigt) och inkorporering.  
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12.2 Bilaga 3 – Texter som utgångspunkt för diskussion Genus 

Text 1  

Genus (latin, 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja 

de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala 

kön. Begreppet genus infördes i forskningen i början av 1980-talet och har ersatt samt 

utvecklat tänkandet kring begreppet könsroll. Termen genus (engelskagender) används 

som benämning på den sociala process som tillskriver såväl människor som symboliska 

förhållanden och institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt och 

maskulint resp. kvinnligt och feminint. 

I högre grad än i den tidigare kvinnoforskningen används begreppet för att 

betona relationen mellan könen, dvs. att uppfattningar, normer och idéer om kön skapas 

relationellt, samt som ett redskap för att studera de i tid och rum varierande formerna av 

vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. Genuskonstruktioner utmärks av ett 

motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och makt. Könens synligt olika 

kroppar, de fysiologiska könsskillnaderna, är det material som framför allt används för 

dessa varierande former. Föreställningar om en förgivet tagen och naturaliserad 

heterosexualitet ses som en avgörande komponent i konstruktionen av kvinnlighet och 

manlighet. 

Genus som konstruktion och konsekvens kan studeras på olika nivåer, t.ex. människors 

relationer (familj och parrelationer), på individnivå som könsidentitet, olika 

organisationer och institutioner (företag, politiska partier, medier och klasser) samt 

strukturella förhållanden (ekonomi, arbetsmarknad, politik och vetenskap). Parallellt 

används termen kön i samma betydelse.  

 

Text 2 

 

Genus (engelska gender) är ett begrepp som används för att urskilja vad som 

formar kvinnor och mäns sociala beteende.  

Ordet genus är latin för sort eller släkte. Inom feminismen började ordet genus att 

användas istället för ordet könsroll på 1980-talet och är för många feminister idag 

synonymt med begreppet socialt kön. Den svenska genusvetenskapen bedrivs 

huvudsakligen utifrån det likhetsfeministiska synsättet även om det finns genusvetare i 

landet som även beaktar biologin.  

Huruvida egenskaper som normativt sett uppfattas som manliga respektive kvinnliga är 

ett resultat av social påverkan eller biologiska, medfödda, faktorer är en omdebatterad 

fråga. Eftersom få mänskliga egenskaper är hundraprocentigt betingade av arv eller 

miljö är de flesta överens om att båda påverkar, däremot råder delade meningar om 

graden av de olika faktorernas påverkan för olika egenskaper. Förknippat med frågan är 

också debatten om jämställdhet, eftersom feminismen anser att en biologisk 

utgångspunkt historiskt sett har använts för att begränsa främst kvinnors livsval. De som 

anser att biologin är viktig för att förklara vårt sociala beteende som man och kvinna 

hänvisar oftast till skillnader mellan mannen och kvinnans hjärna. 

Från 1900-talet har man i bland annat genusforskning och queerteori försökt avskilja 

aspekter av människans kön som inte har biologiska orsaker. Med upprinnelse i 

feminismen menar man att mycket av det vi ser som medfödda eller oföränderliga 

egenskaper som beror på om barnet fötts med manliga eller kvinnliga könsorgan i själva 

verket till stora delar är ett resultat av social påverkan. 
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Genusforskare anser ofta att det som förstås med kön omfattar biologiskt men 

framförallt även socialt kön. I vissa fall talar man även om en tredje 

faktor, könsidentitet, som ett slags mentalt kön. Inom queerrörelsen motsätter sig vissa 

synen på det biologiska könet som något essentiellt och något annat än en social 

konstruktion, se Judith Butler. Samtidigt finns annan forskning som menar att kön 

främst bör förstås som resultatet av biologiska faktorer. 

Huruvida egenskaper som normativt sett uppfattas som manliga respektive kvinnliga är 

resultat av social påverkan eller biologiska, medfödda, faktorer är en omdebatterad 

fråga men rådande konsensus i forskarvärlden är att såväl biologi som miljö spelar en 

viktig roll. Förknippat med frågan är också debatten om jämställdhet, eftersom en 

biologisk utgångspunkt ofta historiskt sett har använts för att begränsa främst kvinnors 

livsval. Inom queerteori debatteras också hur en biologistisk syn på kön resulterar i att 

homo- och bisexuella personer, såväl som transpersoner, uppfattas som avvikande. 
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12.3 Bilaga 4 – Bild av Wikipediaartikeln om integration [2012-04-18] 
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12.4 Bilaga 5 – Bild av NE:s artikel om integration [2012-05-16] 
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12.5 Bilaga 6 – Medgivandeblankett  

 

Jag heter Josefine Larsson, och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås. Denna fokusgrupp är en del av insamlingen av material till min 

kandidatuppsats, som behandlar källkritik och hur vi ser på och litar på information från 

olika källor. Jag kommer att jämföra en grupp gymnasiestudenter och en grupp 

pensionärer. 

 

Detta gruppsamtal kommer att spelas in, för att jag ska kunna referera till det ni säger i 

min uppsats. Du som deltagare kommer att vara anonym genom hela undersökningen.  

 

När uppsatsen är klar får du gärna ta del av materialet. Skriv i så fall din mailadress här 

nedanför. Dessa uppgifter kommer inte att kopplas samman till uppsatsens innehåll på 

något sätt. 

 

 

Jag ger mitt godkännande att uppgifterna i denna undersökning får användas i uppsatsen 

 

Ort och datum 

 

 

 

Underskrift  

 


