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Today the amount of online medical information sources in Swedish is steadily 

increasing. The information is convenient and always at hand. People who turn to 

Google and other search engines are, however, not always knowledgeable about how to 

identify trustworthy information, or how search algorithms work. The main purpose of 

this study is to :ind out how Swedish students in the ages of 18-35 search for medical 

information online. One aspect of this is to gain a better understanding of how they 

navigate the internet, and how they prioritize and value different information sources. 

We also look at what sources they turn to for medical information and whether source 

credibility is crucial in their choices. 

Our study is based on an online survey at Umeå University. The survey was conducted 

among eight different study programs with students in the ages of 18-35. In total, we 

received 305 responses, of which 163 (53,4%) were women, 139 (45,6%) were men, 

and 1% de:ined as others.  

The main conclusion of this study is that the target group is most likely to turn to 

information sites provided by authorities. These sites are considered to be the most 

trustworthy. The study also showed that the target group was well aware of Sweden’s 

biggest online doctors, Kry in particular, and rated them as trustworthy as well. The 

target group would, however, not turn to these sites for medical information. We can 

also notice that the target group consider themselves to be critical of information online 

and good at evaluating source credibility.  

Keywords: source criticism, source credibility, online health information, information 

search, communication studies, civic information.  
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1. INLEDNING  
_______________________________________________________ 

Tillgången på informationskällor har i och med internets framfart expanderat i snabb 

takt. Det har fått konsekvensen att människor inte är lika beroende av de traditionella 

medierna när de kan tillgodose sina behov genom internet (Weibull & Wadbring 

2014:126). Det har också blivit allt vanligare att aktörer på den medicinska arenan 

verkar digitalt och tillhandahåller medicinsk information via deras webbplatser. Detta i 

synnerhet i Sverige där privata vårdgivare, såsom exempelvis Kry, de senaste åren 

vunnit stora marknadsandelar (Ekonomifakta 2018).  

Människor utgår idag mer och mer från webbaserad information, och internet är idag en 

av de viktigaste informationskällorna för unga när det gäller frågor om medicin och 

hälsa (Folkhälsomyndigheten 2018). Det har, i sin tur justerat maktförhållandet mellan 

patient och läkare, och tvingat sjukvården att anpassa sig till patientens digitala vardag 

(CBS Minnesota 2013). Internet är alltid tillgängligt och istället för att sitta timtal i kö på 

en vårdcentral, :inns istället möjligheten att googla sina symptom eller vända sig till en 

nätdoktor som alltid :inns tillgänglig.  

I och med denna ökning av tillgång på information och webbplatser har sökmotorerna 

också blivit mer svårnavigerade. Tech-företagens, exempelvis Google och Facebooks, 

b a kom l i g ga n de p r i n c i p e r så som kode r oc h a l g or i t m e r ka n försvå ra 

informationssökningar på internet. Algoritmer har en betydande roll när det kommer 

till vilken information vi exponeras för på internet. De tenderar exempelvis att 

presentera det vi vill se hellre än det vi skulle behöva se i resultatet av våra sökningar 

via sökmotorer (Pariser 2011). Risken är därmed stor för felinformation och ett 

begränsat utbud av källor (Ghenai et al. 2017).  

Det :inns en problematik med att människor saknar kunskap om algoritmer och vad det 

innebär för vår internetanvändning. Det :inns även en stor problematik med att falsk 

information har lättare att få fäste och spridning på sociala medier och digitala 

plattformar (Sandberg 2018). Således är källkritik mer viktigt och aktuellt än någonsin 

(Statens medieråd 2018). Med anledning av detta i kombination med den ökade 
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tillgången på medicinsk information på internet avser följande studie att undersöka hur 

och var unga svenska internetanvändare söker information om medicin och sjukdomar. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Det har de senaste 30 åren skett en förändring i hur människor söker information. Förr 

distribuerades information av etablerade massmedier med en tydlig avsändare. 

Digitaliseringen har inneburit ett mer komplext medielandskap där utvecklingen går 

snabbt, antalet källor har ökat avsevärt och risken för informationsöver:löd är således 

större (Sandberg & Asmundsson Fristedt 2017:17). I och med att en stor del av 

informations:lödet förskjutits till sociala och digitala medier har det blivit viktigare för 

organisationer att vara mer digitalt närvarande (Stakston 2011:6). Detta kan innebära 

utmaningar för dagens samhällskommunikation, som traditionellt präglats av 

masskommunikation och enkelriktade :löden, då det betyder att de behöver vara mer 

marknadsorienterade och aktiva för att nå ut med sitt budskap. Den svenska sjukvården 

är ett tydligt exempel på en arena som utvecklats i denna riktning. Där har många 

aktörer som tillhandahåller medicinsk information och vård valt att anpassa sig till 

marknadens efterfrågan, exempelvis genom att erbjuda digitala läkarbesök (Dahlgren 

2018). I och med att det nya medielandskapets föranlett för dialog och diskussion är det 

också extra viktigt att aktörer som distribuerar samhällsinformation har aktuell och 

trovärdig information (Statens Medieråd 2018). 

Människor utgår alltså mer från webbaserad information trots att den eventuellt är 

felaktig och partisk. Många veri:ierar dessutom sällan informationen (Flanagin & 

Metzger 2000). På internet kan vem som helst sprida vinklad eller till och med falsk 

information utan att det granskas innan publicering (Sandberg & Asmundsson Fristedt 

2017:19). I Sverige har man de senaste åren, efter en ökad förekomst av falsk 

information och falska nyheter på internet, fått upp ögonen för den rådande 

problematiken kring bristen på källkritik och svårigheterna i att hitta tillförlitlig och 

korrekt information på internet (Statens Medieråd 2018). Ordet ‘fejkade nyheter’ blev 

ett så pass omdiskuterat ord att det :ick plats bland de nya orden på Språkrådets 

nyordslista för 2017 (Nyordslistan 2017). 
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Den ökade tillgängligheten gäller således all typ av information, korrekt som falsk, och 

det innefattar även medicinsk information. Sjukvården har inte längre ensamrätt att 

upplysa patienter (Beasley et al. 2011). Med hjälp av internet är det lätt för patienten att 

söka information på egen hand, vilket en rapport från Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

(2018) visar att nära nio av tio internetanvändare (88 %) också gör. Många gånger för 

att information given vid fysiska läkarbesök eller telefonsamtal till sjukvårdsupplysning 

inte upplevs ge tillräckligt rikliga eller utförliga svar (Hu & Sundar 2010). Samtidigt 

visar studier att all typ av internetsökning om medicin kan orsaka oro och stress hos 

patienter, och att det till stor grad baseras på hur informationen presenteras i 

sökresultatet eller på webbplatserna (Ghenai et al. 2017).  

Bakgrunden till att det :inns så många aktörer på den medicinska arenan idag är bland 

annat Lagen om valfrihetssystem (LOV) som första gången trädde i kraft år 2009 i 

Sverige. 2010 blev det obligatoriskt för regionerna att införa valfrihetssytem för 

primärvård. Lagen innebar en utveckling mot att medborgare fritt ska ha möjlighet att 

välja offentligt :inansierad primärvård i hela Sverige. Sedan 2019 omfattar denna lag 

även specialistvård (Sveriges kommuner och landsting 2019). Sedan dess har antalet 

privata vårdgivare ökat markant, och således även aktörer som tillhandahåller 

medicinsk information. Andelen privata aktörer inom primärvården har ökat från drygt 

25 procent år 2007 till över 40 procent år 2016 (Ekonomifakta 2018). Många av dessa 

erbjuder digitala läkarbesök och tillhandahåller medicinsk information tillgängligt för 

alla via deras webbplatser. En digital vårdcentral kan hålla nere kostnaderna samtidigt 

som de har möjlighet till stora besöksvolymer som de dessutom får utomlänsersättning 

för. Ersättningen betalas ut av patientens hemregion (Läkartidningen 2018). Enligt en 

kartläggning av privata aktörer som erbjuder läkarbesök i mobilen har antalet digitala 

vårdbesök ökat med ca 150% från 2017 till 2018 (SVT Nyheter 2018). Privata 

vårdgivare är mer marknadsföringsorienterade än offentliga vårdgivare i Sverige, med 

andledningen att det är ett sätt för dem att etblera ett varumärke. Många har exponerats 

för deras, bland annat Krys, aggressiva marknadsföring på sociala medier, bland 

in:luencers och till viss del även i traditionell media (SvD 2018).  

Det ökade informations:lödet har medfört en ökad konkurrens om mottagarnas 

uppmärksamhet och mottaglighet, och ställer högre krav att organisationer 
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kommunicerar målinriktat med sin målgrupp (Sandberg & Asmundsson Fristedt 

2017:7). Det har därmed också blivit viktigare att informationen som kommuniceras är 

korrekt och relevant. I rapporten Svenskarna och internet (Internetstiftelsen i Sverige 

2017) framkom att den unga internetanvändaren betraktar information på internet mer 

kritiskt än den äldre internetanvändaren. Samma rapport i 2018 års upplaga visar att 

var tredje svensk internetanvändare fått utbildning i att värdera information på nätet, 

och att övervägande majoritet av dessa är unga (12-25 år). Olika åldersgrupper och 

generationer förhåller sig således olika till information som förmedlas via internet. 

Generationen som vuxit upp med internet och samtidigt tillbringar mest tid där är alltså 

mest källkritiska till innehållet de konsumerar - kanske till följd av att de är mer vana att 

förhålla sig kritiskt till internet än de som vuxit upp innan internets uppkomst. Det kan 

därför vara betydelsefullt att studera den unga målgruppens digitala beteende och hur 

de söker information, inte minst för organisationer som vill kommunicera och nå ut med 

upplysande budskap om hälsorelaterade frågor till den unga målgruppen på internet - 

statliga som privata eller ideella.  

Med utgångspunkt i unga svenskars (i detta sammanhang förstått som personer mellan 

18-35 år) kritiska förhållningssätt till informationssökning i kombination med den 

ökade tillgången på hälsorelaterad information på internet, är det av intresse att 

undersöka hur urvalet sker och vilka aktörer som anses ha en hög trovärdighet hos unga 

idag.  
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur svenska universitetsstudenter 

i åldrarna 18-35 söker efter medicinsk information på internet. En aspekt av det är att ta 

reda på hur de navigerar bland informationsutbudet och hur de prioriterar och värderar 

olika källor. För att göra det ställs följande frågor: 

1. Vilka internetkällor vänder sig svenska studenter till för att :inna medicinsk 

information? 

2. Hur avgörande är trovärdigheten i valet av käl la när svenska 

universitetsstudenter (18-35 år) söker information om medicin och sjukdomar 

på internet?  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
_______________________________________________________ 

I det här avsnittet görs ett antal nedslag i studier som är relevanta för vår undersökning. 

Några exempel handlar om individens förmåga att kritiskt förhålla sig till 

informationssökning på internet och några tar speci:ikt upp sökning på medicinsk 

information. Sedan följer studier gjorda inom forskningsfältet hälsokommunikation.  

2.1 INFORMATIONSSÖKNING PÅ INTERNET 

Styrelsen för psykologiskt försvar släppte redan år 2000 en rapport om hur man bäst 

förhåller sig till källkritik på internet. Där redogjordes för :lera olika studier vars mål 

var att belysa och skapa kunskap kring hur IT- och internetutvecklingen skulle kunna att 

komma att påverka samhällskommunikationen i framtiden. En generell slutsats i 

rapporten var att det är vitalt för mottagaren att ha förkunskap om ämnet denne söker 

information om för att kritiskt kunna bedöma ny information. Rapporten tog också upp 

att det kan vara problematiskt för mottagaren att vara källkritisk och identi:iera 

trovärdiga källor. Speciellt om denne inte vet hur den ska bedöma vad som är sant eller 

falskt samt saknar insikt i hur denne ska sålla bland webbplatser i sökresultatet efter 

sökning via sökmotor (Styrelsen för psykologiskt försvar 2000).  

Att förkunskaper i ämnet spelar in i avgörandet av källans tillförlitlighet bekräftas i en 

amerikansk studie utförd av Yifeng Hu och Shyam Sundar (2010). Där undersöktes 

internetkällor som förmedlar information rörande hälsa och medicin. I studien framgick 

att människor till stor del söker medicinsk information på internet för att information 

given i den traditionella arenan inte upplevs vara tillräckligt riklig. Studien visade att 

övervägande del av de 555 respondenterna var mer benägna att vidta hälsoåtgärder när 

de utgick från information från en webbsida med medicinsk information än om de 

hämtade information från en blogg eller personlig hemsida. Vidare hyste 

respondenterna högre tillit till webbplatser där originalkällan var en legitim medicinskt 

kunnig och informationen kontrollerades av redaktörer. Om hälsobudskapet kom från 

en person utan medicinsk utbildning uppfattades det snarare som ett försök till dialog. 
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Att mottagaren hade tillräcklig kunskap för att bedöma källans tillförlitlighet visade sig 

dock vara mest avgörande.  

En studie genomförd av Ghenai et al. (2017) vid University of Waterloo, Canada, visar att 

internetsökning på hälsa och medicin kan ha en negativ effekt på den som utfört 

sökningen och kan få denne att känna sig mindre informerad än innan. För att ta reda på 

hur människor påverkas av att konsultera internet om hälsofrågor konstruerades ett 

experiment som presenterade arti:iciella sökresultat för en serie hälsoproblem. En fråga 

var till exempel om kanel kunde bota diabetes. I studien diskuterades att den negativa 

effekten kunde ha ett samband med människors okunskap om hur sökmotorer fungerar. 

Sökmotorer presenterar en lista på källor som innehåller sökorden, oberoende på hur 

korrekt eller falsk informationen är. Det i kombination med att människor tenderar att 

sålla bland sökresultaten baserat på informationens konsensus visade sig skapa 

förvirring hos människor, och källor med felaktig information riskerade att skapa 

oriktiga eller till och med skadliga övertygelser (Ghenai et al. 2017). Det här stärks av en 

svensk studie utförd av Olof Sundin och Jutta Haider (2018) som hävdar att många 

människor tycks ha stor tillit till den egna förmågan att hitta givande information, men 

att webbplatsernas rankning i sökmotorerna samtidigt sällan ifrågasätts.  

2.2 HÄLSOKOMMUNIKATIONENS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA 

Hälsokommunikation är ett utbrett och erkänt forskningsområde där bland annat den 

svenska medieforskaren och professorn Gunilla Jarlbro verkar. I boken 

‘Hälsokommunikation	 -	 en	 introduktion’ (2010) behandlar Jarlbro bland annat ämnet 

‘Internet som arena för folkhälsoförebyggande arbete’ (2010:8). Där redogör hon för 

hur en kommunikationsprocess blir så effektiv som möjligt, samt argumenterar att det 

krävs en tvåvägskommunikation mellan avsändaren och mottagaren för att ett budskap 

ska accepteras och tas emot av mottagaren. Det krävs att mottagaren har ett eget 

intresse för ämnet, och att sändaren betraktas som trovärdig ur mottagarens perspektiv. 

Detta kallas, enligt Jarlbro, för efterfrågestyrd hälsokommunikation. Vidare har Jarlbro 

(2000:77) studerat förhållandet mellan människors hälsoriskbedömningar och det 

förtroende som de känner för olika samhällsinstitutioner när de uppsöker information 

som rör hälsa och medicin. Jarlbro menar här att medborgarnas känsla av förtroende för 
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institutionerna bakom informationen om hälsorisker är grundläggande för att de ska 

tillgodogöra sig informationen. Enligt Jarlbro kan vem eller vad som helst betraktas som 

en trovärdig källa. När det exempelvis gäller mer komplicerade ämnen menar Jarlbro att 

experter anses vara en mer trovärdig källa.  

Att hälsokommunikation eller samhällskommunikation idag har liten inverkan bekräftas 

i en rapport för skolverket utförd av docenten Thomas Nygren och utredaren Fredrik 

Brounéus (2018). Nygren och Brounéus visar på att vem som helst numera, i och med 

ett mer digitaliserat samhälle, har möjligheten att kunna publicera material på internet 

som på ytan kan verka vara trovärdiga och professionellt för läsaren, detta med mycket 

små resurser. Den nya digitala världen har medfört att information kan utformas, 

omformas och delas på helt nya sätt. Nygren och Brounéus hänvisar i rapporten till 

internationell forskning som har kommit fram till att de nya medierna och den moderna 

journalistiken på :lera olika sätt kan främja att överdrifter och osanna påståenden 

sprids. Baserat på det har nya krav ställts på både läsarna och samhället i sig. Vidare 

belyser de forskning som visar att det kan vara komplicerat att ompröva de övertygelser 

som människor redan besitter, detta oavsett vilken utbildningsnivå de har. Det ska 

speciellt gälla när informationen stämmer överens med våra egna och vår samhörande 

grupps värderingar. Det här är något Nygren och Brounéus kallar för ‘faktaresistens’. När 

sökmotorer, sociala medier och nyhets:löden per automatik individanpassas med hjälp 

a v a l g o r i t m e r h ä m m a r d e t m ä n n i s k o r s m ö j l i g h e t t i l l m å n g s i d i g t 

informationsinsamlande och faktaresistensen stärks. Processen när människor enbart 

exponeras för åsikter som stämmer överens med den be:intliga världsbilden kallas i den 

digitala världen för ekokammare.  

I en amerikansk metaanalys genomförd av forskarna Fuyuan Shen och Vivian C. Sheer et 

al. granskades de olika typer av övertygande effekter en berättelse kan innebära för 

olika typer av hälsokommunikation. Litteraturstudien bestod av 25 olika originalstudier 

som undersökte effekterna av berättelser som innehöll någon typ av övertalning. Detta 

mättes genom förändringar i attityder, avsikter och beteenden hos mottagaren. 

Resultatet av analyserna visade på att de berättelser som användes inom 

hälsokommunikation i allmänhet hade en relativt liten inverkan eller påverkan på 

övertalning hos mottagaren. Berättelser inom hälsokommunikation som levererades via 
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ljud och video till mottagarna gav större och mer betydande effekter. Alla hälsofrågor 

påverkades dock inte på samma sätt av meddelanden med en övertygande karaktär som 

syftade till en medicinsk intervention hos mottagaren. De berättelser som ville övertyga 

och förespråka olika typer av upptäckt för mottagaren, eller som ville förebygga ett 

ohälsosamt beteende resulterade i mer betydande och mätbara effekter. De som istället 

rekommenderade olika uppehållsbeteenden visade inga väsentliga effekter. Resultatet 

av studien visade således att övertygande berättelser gav en resultatrik effekt i de :lesta 

av fallen, men hade i vissa fall inte någon effekt alls hos mottagaren (Shen et al. 2015).  

2.3 HÄLSOKOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER 

I studien ‘Everyday	 health	 information	 exchange	 and	 citation	 behaviour	 in	 Internet	

discussion	groups’	beskriver medieforskaren Marianne Wikgren (2010) internets olika 

hälsoforum som så kallade ’virtuella communities’. Wikgren menar att personer inte 

bara söker upp dessa communities för att leta efter hälsoinformation, utan även efter 

emotionell support, detta som en del av sin vardag. Studien undersökte 30 olika 

diskussionstrådar som till största del behandlade ämnen som kost och hälsa. Wikgren 

analyserade sedan informationen som delgavs mellan deltagarna i forumen och hur 

personerna hade fått tag på den information de sedan spred vidare. Studien visade att 

de människor som till stor del är engagerade i många fall söker upp information och 

vetenskapligt grundade källor på internet på egen hand. I forumet var 80% av alla citat 

från deltagare som refererade till internetbaserad fakta. Övre majoriteten refererade 

istället till fakta baserad på en vetenskaplig grund. 

Medieforskaren Helena Sandberg (2018) konstaterar i rapporten ‘Hälsokommunikation 

i det nya medielandskapet’, som är skriven för folkhälsomyndigheten, att forskning om 

hälsokommunikation i relation till sociala medier först har tagit fart på senare år. I och 

med detta :inns det fortfarande en del brister inom kunskapsfältet kring 

hälsokommunikation och sociala medier. Forskningen som genomförts på ämnet har 

fokuserat mer på att undersöka hur aktörer använder plattformarna, istället för att 

undersöka hur personer använder sina sociala medier för att söka efter och dra nytta av 

olika typer av hälsoinformation i dem. Forskning har exempelvis visat att 

hälsoorganisationer sällan utnyttjar den potential sociala medier har för dialog och 
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interaktion. Istället används kanalerna för att sprida och etablera enkelriktade budskap. 

Studier om Facebook som kanal för hälsokommunikation visar att budskap som 

förmedlas med en positiv karaktär och i kombination av saklig fakta, oftare bidrar till ett 

större engagemang än kampanjer som av mer traditionell karaktär. Ett exempel på 

sådan kampanjer är, enligt Sandberg, kampanjer utfärdade av myndigheter. Sandberg 

lyfter också forskning på att den felaktiga informationen och de olika 

konspirationsteorierna som publicerades på Facebook om Zikaviruset i USA, :ick större 

spridning än den korrekta informationen som publicerades. Sandberg visar således i 

rapporten på att information på Facebook, internetforum och andra digitala nätverk 

riskerar att generera och upprätthålla ett ohälsosamt beteende eller ett farligt 

hälsobeteende.  

2.4 SÖKPLATTFORMARS UTFORMNING 

Informationssökning och andra internetaktiviteter tenderar många gånger att tas för 

givna som neutrala av den vanliga användaren. Något som den holländska 

medieforskaren José Van Dijck (2013:47) menar kan bero på att principerna bakom 

gränssnittens till synes enkla utformning är dolda för den vanliga användaren. 

Bakomliggande principer såsom algoritmer, protokoll och koder som :inns till i syfte att 

försöka styra användarnas aktiviteter i en viss riktning. 

De vanligaste sökmotorerna eller tjänsterna är idag gratis. Istället går det att förklara 

det som att användare betalar genom att tillåta att stora tech-aktörer, som Google och 

Facebook, övervakar och exploaterar deras digitala ageranden (Jenkins et al. 

2013:154-155). Det är värdefull data som avslöjar mönster av användarnas intressen, 

åsikter och beteenden, och som möjliggör försäljning av relevant information och 

utrymme till annonsörer (Van Dijck 2013:52). Att användare får sina digitala ageranden 

spårade innebär förutom möjlighet till anpassade annonser också att sökmotorer kan 

presentera sökresultat som gör dem nöjda. Sökmotorer är även de personi:ierade och i 

vilken ordning webbplatser presenteras i resultatlistorna styrs av algoritmer. De 

bedömer vad som är relevant för användaren och rangordnar därefter resultaten utefter 

det. Sökresultatets rangordning beror inte bara på en viss individanpassning, utöver 

detta påverkar även användarens förväntade kulturella värderingar, kommersiella 
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intressen (detta visas exempelvis via Google ads), geo-lokalisering samt hur många in-

länkar webbplatserna har och hur hög bedömd relevans på dem. Detta betyder att en 

webbplats av hög relevans, detta kan exempelvis vara en myndighet eller akademisk 

institution, och som många andra länkar till höga chanser att rankas högt i resultatlista 

(Havalais 2017:390-402). 
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3. TEORI 
_______________________________________________________ 

3.1 MÄNNISKORS INFORMATIONSBEHOV 

De svenska medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring (2014:126) menar att 

kommunikation och informationsinsamling är en grundläggande förutsättning för 

människans sociala liv och därav också är något som styr deras medievanor. Med 

internets framkomst har antalet kommunikationsmöjligheter ökat när vem som helst 

producera, sprida och diskutera innehåll på internet, så också antalet valmöjligheter av 

källor att hämta information från. Människor har således alla möjligheter att tillgodose 

deras behov av kommunikation och information.  

Enligt de svenska medieforskarna Jesper Falkheimer och Mats Heide (2014:37ff) sågs 

kommunikation länge som en :ixerad, enkelriktad process. Ett traditionellt synsätt på 

kommunikation är transmissionssynen, som grundades 1920-talet och länge var det 

dominerande perspektivet på kommunikation i västvärlden. Där jämställs 

kommunikation med transport av gods. Kommunikationsprocessen ses på följande sätt: 

Ett budskap överförs från en person till en annan via tal eller annan 

kommunikationsväg. Processen ses som framgångsrik då budskapet mottages utan att 

det förändrats under vägens gång. Orden antas enligt transmissionssynen innehålla 

bestämda betydelser, och man förutsätter att mottagaren förstår budskapet. Det här 

synsättet kan också appliceras på massmediernas kommunikation till medborgarna, och 

är i viss mån fortfarande aktuell. Samtidigt betraktas transmissionssynen idag som 

förlegad, och istället präglas dagens kommunikationsforskning av konstruktivism och 

synen på mediekonsumenten som aktiv. Båda av dessa perspektiv tas i beaktning och 

tillämpas löpande genom denna studie.  

Medieforskaren Jesper Strömbäck (2014:17ff) hävdar att internet medfört ändrade 

förhållanden för kommunikations:lödet och medieproduktionen i den mening att 

makten förskjutits från etablerade institutioner till medborgare. Han hävdar att internet 

kan ses som ett metamedium i den bemärkelse att det är ett medie som rymmer :lera 

olika typer av kommunikation samtidigt. Allt från masskommunikation i form av 
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massmediernas digitala versioner och organisationers hemsidor till interpersonell 

kommunikation som mellan två personer i en Facebook-chatt.	

S t rö m b ä c k ( 2 0 1 4 : 2 4 ) m e n a r a t t s to ra d e l a r av d a g e n s m e d i e - o c h 

kommunikationsforskning grundas i semiotik och diskursanalys, vilka båda utmärks av 

ett synsätt på masskommunikation som ett verktyg för att upprätthålla fastställda 

normer och ordningar i samhället. Därifrån kommer också mottagarmodeller som har 

perspektivet på mottagaren som motståndskraftig, även om de är mindre resursstarka 

än de etablerade institutionerna. I den här tanken bottnar många forskningsperspektiv, 

bland annat teorin om Uses	 and	grati@ications som grundas i tanken att människor är 

aktiva konsumenter som brukar medier för att tillgodose egna behov. Dessa 

grundläggande behov är behovet av information, social gemenskap, avkoppling och nöje 

samt identitetsskapande (McQuail 2010:420-430). Weibull och Wadbring (2014:126) 

menar att individen inte är lika beroende av de traditionella medierna när de kan 

tillgodose sina behov genom internet, där de dessutom kan konsumera innehåll som till 

fullo är anpassat efter dem och deras behov, och stärker därmed även de bilden av 

konsumenten som självständig.  

3.2 KÄLLORS TROVÄRDIGHET 

Roger Seiler, doktor inom business information technology, och kollegan Gunther Kucza, 

professor inom strategic management, från Schweiz menar att det :inns olika strategier 

för att nå dagens konsumenter som idag ständigt be:inner sig i ett över:löd av 

information. I en studie genomförd av Seiler och Kucza (2017) undersöktes 

konsumenters upplevda konsensus mellan konsumentens egna bild av produkten och 

olika typer av vittnesmål om produkten. Utöver trovärdigheten av källan mättes även 

attraktivitet och grad av uppfattad expertis. Vittnesmålets trovärdighet och konsensus 

visades i studien ha både direkta och indirekta effekter på konsumentens attityder och 

köpbeteenden. Ett pålitligt vittnesmål har stark påverkan på produktens attraktivitet, 

detta med trovärdighet som största den största drivkraften. Att använda sig av 

trovärdiga personers vittnesmål om produkter, eller som i det här fallet medicin och 

sjukdomar, är alltså ett sätt att väcka mottagarens uppmärksamhet och vinna ett 

förtroende i informations:lödet. Seiler och Kucza belyser att även tidigare studier 
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påvisat att vittnesmål haft till positiva effekter när det kommer till konsumenters 

köpbeslut. Det här är en del av forskningen på source credibilty.  

Originalteorin om source credibility grundades av Jack Whitehead i och med hans 

Source	Credibility	Model. I en text hävdar Werner J. Severin, amerikansk professor inom 

journalistik, tillsammans med James W. Tankard, amerikansk kommunikationsforskare 

(2014:158), att Jack Whiteheads Source Credibility-modell från 1968 fortfarande är 

aktuell. I modellen har Whitehead identi:ierat fyra dominanta faktorer som förklarar 

varför en publik mottar och accepterar en viss åsikt. Dessa fyra är: trovärdighet, 

professionalitet/kompetens, objektivitet och dynamik. Whitehead fastställde 

trovärdighet som den viktigaste faktorn. Detta kan liknas med den svenska traditionella 

källkritiken, där också fyra kriterier tillämpas när en källas trovärdighet ska granskas. 

Dessa källkritiska principer är:  

- Äkthet 

Vid bedömning av alla typer av information är det viktigt att veta om källan verkligen är 

äkta, dvs att den inte är en förfalskning och är vad den faktiskt utger sig för att vara. 

- Tid 

Ju längre tid det har gått mellan en händelse och när källan sedan redovisar om 

händelsen, desto större skäl :inns det att tvivla på källans trovärdighet.  

- Beroende 

En källa som har traderats, det vill säga gått genom :lera olika led är därmed mindre 

tillförlitliga, detta jämfört med en källa som kommer direkt från primärkällan.  

- Tendens  

En person som uppsöker olika typer av information ska inte behöva ha några tvivel på 

eller misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten. Exempelvis är det viktigt att 

här undersöka vems intressen det är som företräder källan (Leth & Thurén 

2000:22-23). 
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3.3 KOGNITIV AUKTORITET 

Patrick Wilsons (1983) teori om kognitiv auktoritet är en av studiens teoretiska 

utgångspunkter. Kognitiv auktoritet förklaras enligt Wilson som något som kan påverka 

någons eller någots grad av in:lytande på individen. Sjukvårdssektorn har olika 

professioner som skulle kunna betraktas som kognitiva auktoriteter, inte minst läkarna. 

I takt med internets uppkomst och den ökade tillgången till information och 

kommunikationsmöjligheter det inneburit har också antalet potentiella kognitiva 

auktoriteter gradvis ökat (Wilson 1983:126). Det innebär idag stora utmaningar för den 

traditionella sjukvården, vars position som kognitiv auktoritet idag är utmanad av nya, 

privata aktörer såsom Kry eller Min Doktor. Att bli accepterade som kognitiva 

auktoriteter och betraktas som experter inom deras område är idag en av professionens 

största utmaningar.  

Wilson (1983:13) menar att den kognitiva auktoriteten kan påverka hur individen 

tänker. Detta gäller dock bara om individen medger att denne påverkas samt endast 

inom det ämne där den kognitiva auktoriteten uppfattas som auktoritär, i detta fallet 

exempelvis inom sjukvårdssektorn. Trovärdighet och kompetens är en viktig del för att 

något eller någon ska uppfattas som en kognitiv auktoritet. När individen söker svar på 

en fråga vänder den sig till någon form av kognitiv auktoritet. Beroende på vad frågan 

gäller kan individen vända sig till den kognitiva auktoriteten för att få svar, råd eller 

förslag på vidare informationskällor (Wilson 1983:17). Gäller frågan symptom kan det 

således en viss aktör betraktas mer som en kognitiv auktoritet, medan någon annan 

skulle kunna betraktas som kognitiv auktoritet i frågan om emotionell support. Wilson 

(1983:124ff) menar att det i samhällen där det råder åsiktsfrihet och där resultat av 

forskning :inns att tillgå fritt, :inns risk att individen ställs inför problem gällande 

kognitiv auktoritet. Detta för att antalet potentiella auktoriteter då ökar och det kan 

vara svårare att uppskatta vem eller vad om bör betraktas som en kognitiv auktoritet. 
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3.4 CONFIRMATION BIAS OCH FILTERBUBBLAN 

Jesper Strömbäck (2015:15-16), professor i journalistik och medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet, hävdar att de digitala medierna 

innebär en stor risk för ökad förvrängning av verkligheten hos användarna då de 

riskerar att endast exponeras för det de själva vill - något han benämner som 

con@irmation	 bias. Strömbäck menar också att det digitala medielandskapet haft en 

positiv effekt på människors möjligheter att söka information. Begreppet con:irmation 

bias, som på svenska kan översättas till ‘bekräftelseförvanskning’, syftar på människans 

tendens att föredra information som stärker dennes redan be:intliga övertygelser och 

föreställningar (Psykologiguiden 2019). Sökmotorer har idag väl genomtänkta 

gränssnitt, koder och algoritmer som är utformade i syfte att personi:iera användarnas 

upplevelser, men förutom att guida användare genom havet av information genom att 

rekommendera innehåll de kommer gilla (Van Dijck 2013:47-52), riskerar algoritmer 

alltså även att begränsa och isolera internetanvändare till deras egna önskade intressen, 

och ökar således risken för con:irmation bias. Användarna präglas på så sätt av 

självförstärkande och ensidig information som förmedlas till dem, och förstärker detta 

genom att själva välja källor beroende på informationens konsensus.  

Den amerikanska internetaktivisten Eli Pariser (2011), känd för att kritisera tech-

jättarnas algoritmer och deras sätt att kontrollera människor internetanvändande, 

benämner denna företeelse som ‘:ilterbubbla’. En :ilterbubbla är, enligt Pariser, när 

företag anpassar och styr vårt medieinnehåll till vad de tror att vi vill se istället för vad 

vi kanske behöver se, när denna företeelse sker vi hamnar vi i dessa :ilterbubblor. 

Pariser ställer sig kritisk till att tech-företag kontrollerar vad den omedvetna 

internetanvändaren exponeras för samt att de får sina internetvanor spårade och 

utnyttjade (Pariser 2011:14). Företagen förser internetanvändarna med information 

och innehåll som passar individen bäst, och Pariser menar att våra identiteter formar 

och styr vårt medieanvändande. Internetföretagen arbetar med att personi:iera 

internetanvändarnas upplevelser på nätet och skräddarsyr vad varje individ ska 

exponeras för på internet och deras mediekanaler. I och med detta påstår Pariser även 

att det inte längre bara :inns ett och samma internet , det :inns lika många olika typer av 

internet som det :inns användare (2011:116). 
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4. METOD 
_______________________________________________________ 

4.1 MATERIAL OCH URVAL 

Källkritik är ett tämligen undersökt område, så även studiens inriktning på hälsa och 

medicin. Dock :inns fortfarande luckor i forskningen på hur unga svenskar, som har för 

vana att googla sina åkommor, agerar och förhåller sig till källkritik på internet. Studien 

fokuserar på ungas förhållningssätt till källkritik då de söker medicinsk information på 

internet. Det är en relevant fråga i många hänseenden, inte minst idag då 

nätvårdcentraler vunnit stora marknadsandelar och konkurrerar med offentlig sektor 

samt att oriktig information tenderar att spridas på internet. Studien har fokuserat både 

på aktiv informationssökning i webbläsaren samt sökning via sökmotorer. För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar har studiens empiriska insamling skett via 

en webbenkätundersökning i Google Forms. 

Målpopulationen för studien var svenska universitetsstudenter i åldrarna 18-35. Dels 

för att de tillhör generationen som vuxit upp med internet och sägs vara mer 

källkritiska, dels för att unga människor förväntas forma framtida normer i samhället. 

Den ursprungliga idén var att göra en studie som kunde representera hela populationen 

unga internetanvändare i åldrarna 18-35, men av tidsmässiga skäl tog beslutet att 

begränsa målpopulationen till universitetsstudenter. Med anledning att självrekryterade 

paneler kan vara problematiska gjordes ett strategiskt urval (Hartman 2004:284): 

programstudenter i åldrarna 18-35 från åtta stora program vid Umeå Universitet. 

Enkäten rörde både kvinnor, män och icke-binära. Diversi:ieringen bland respondenter 

innebar en socioekonomisk spridning, vilket hade en positiv påverkan på 

urvalsgruppens representativitet. 

Studiens urvalsgrupp skulle kunna representera målpopulationen vi valt att undersöka, 

men då urvalet gjordes strategiskt innebär det att studien inte kan göra fullt lika 

generaliserande konstateranden om hela populationen universitetsstudenter i åldrarna 

18-35, vilket ett slumpmässigt urval hade inneburit. Dock har studien ändå kunnat 

synliggöra intressanta samband och urvalsgruppen representerar målpopulationen väl. 
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4.1.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTER 

Här nedan presenteras tabell 1-4 som sammanställer respondenterna och deras kön, 

ålder samt programtillhörighet. 
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Tabellerna ovan är en sammanställning av enkätstudiens respondenter. Undersökningen 

berörde uteslutande programstudenter på Umeå Universitet. Dessa presenteras utifrån 

variablerna kön, ålder och en fördelning av programtillhörighet. Deltagande 

respondenter tillhör juristprogrammet, ekonomiprogrammet, jägmästarprogrammet, 

psykologprogrammet, civilingenjör industriell ekonomi, förskollärarprogrammet, 

socionomprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Programstudenterna benämna 

som ‘övriga’ och som utgör 1.6% i tabellen studerar andra program vid universitetet. 

Störst andel (23%) av respondenter angav att de studerar juristprogrammet. 

Majoriteten (53,4%) av respondenterna benämnde sig själv som kvinna, 45.6% angav 

sig själv som man och 1% som ‘annat’, vilket inkluderar de personer som i enkäten valde 

alternativen ‘vill inte ange’ eller ‘icke-binär’ på frågan om kön. 

Alla respondenter tillhör målpopulationen för undersökningen; studenter i åldrarna 

18-35 år. Av dessa var 78,4% mellan 18-25 år gamla och resterande 21,6% mellan 26-35 

år gamla. Respondenterna som räknats in i spannet 18-25 år gamla har i enkäten fyllt i 

att de är födda mellan år 2001 och 1994, och respondenter som räknats in i spannet 
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26-35 år har fyllt i att de är födda mellan år 1993-1984. Det här är en ojämn fördelning 

mellan åldrarna, men det går att anta att den är representativ för urvalsgruppen. Det går 

att hävda att den socioekonomiska spridningen bland svaranden är representativ för 

programstudenter vid Umeå universitet.  

4.2 METODVAL 

Valet av metod baserades på studiens syfte och frågeställningar. För att besvara studiens 

forskningsproblem, som syftar till att göra generaliserande konstateranden om en 

speci:ik grupp människor samt menar att göra anspråk på att representera hela 

populationen unga svenska internetanvändare, krävs en kvantitativ metodik. Detta för 

att möjliggöra ett reliabelt resultat. Den kvantitativa webbenkäten möjliggör insamling 

av en stor mängd svar, datan är enklare att bearbeta än en pappersenkät och den lämpar 

sig då man vill studera frekvensen av något (Trost & Hultåker 2016:22). Kvantitativa 

studier går att mäta på ett annat sätt än kvalitativa och betraktas därför ofta som mer 

tillförlitliga än kvalitativa studier (Bryman 1997:47). Det togs i beaktning att studien 

behandlar ämnet medicin och sjukdomar, vilket för vissa kan vara känsligt att prata om i 

exempelvis en intervjustudie. Det bidrog till beslutet att göra en enkätstudie.  

Enkätmetoden kan vara tillåtande och inkluderande på ett annat sätt än en intervju - 

något som Trost & Hultman (2016:91) hävdar att man enkelt kan vara genom att 

utformningen av frågor och tillåtandet av :lera svarsalternativ i enkäten. Den möjliggör 

också högre grad av objektivitet i analysen av insamlad empiri samt har en positiv 

påverkan på representativitet och validitet. Enkätstudier innebär generellt goda 

förutsättningar studiens replikerbarhet om bara urvalet är noga presenterat (Bryman 

1997:49). Enkäten skulle kunna generera andra svar i en annan tid, men ger inte 

utrymme för respondenten att sväva ut i dennes svar såsom exempelvis en kvalitativ 

intervju gör. Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla det :inns en risk att 

respondenternas angivelser inte är helt korrekta. Det är till exempel möjligt att inte alla 

minns när de senast sökte efter medicinsk information. Svaren kan dock kan ändå ge en 

indikation på urvalsgruppens ageranden och sökvanor .  
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Det hade vidare varit intressant att kombinera den kvantitativa undersökningen med 

intervjuer för att ge en djupare inblick i målpopulationens tankar kring exempelvis 

sökmotorers funktioner om tiden räckt till.  

4.3 UTFORMNING 

Det är vanligt att enkätstudier blir “tunna” och intetsägande (Trost & Hultåker 2016:16). 

För att säkerställa ett reliabelt resultat samt nå tillräckligt mättnad genom enkätsvaren 

har vi varit noggranna med att genomarbeta enkäten så att den endast bestod av 

meningsfulla frågor. Vi utformade frågorna så de skulle passa målgruppen samt 

anpassade språket (Trost & Hultåker 2016:74ff). Enligt Trost & Hultåker (2016:74ff) 

ska en enkät i den mån det går inte innehålla öppna frågor eller följdfrågor med fria 

svar. Enkätfrågor bör hålla sig till en fråga per fråga och inte vara för långa och åsikts- 

eller attitydfrågor kan hellre ha :lera fasta svarsalternativ, vilket allt är i enlighet med 

utformningen av studiens 14 enkätfrågor (se bilaga 1).  

4.3.1 PILOTUNDERSÖKNING 

En pilotundersökning av enkäten genomfördes för att säkerställa att frågornas relevans 

och anpassningen av språket. Avsikten var också att ta reda på hur lång tid det skulle ta 

att svara på enkäten samt om det saknades någon fråga eller svarsalternativ. 

Pilotundersökningen genomfördes på sex personer varav alla var universitetsstudenter 

på olika program. Pilotundersökningen resulterade i att inga av testpersonerna visade 

tecken på språksvårigheter i enkäten, inte heller att det saknades svarsalternativ. 

Frågorna upplevdes inte vara vinklade då testpersonerna efteråt inte visste säkert vad 

enkäten undersökte, vilket säkerställde en korrekt och objektiv utformning av enkäten. 

Webbenkäten tog ungefär fem minuter att besvara, vilket var nyttigt att veta då vi 

kontaktade lärarna på programmen.  
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4.4 GENOMFÖRANDE 

Trost & Hultåker (2016:37-39) menar att studiens syfte avgör hur många enkätsvar man 

behöver. En undre gräns på minst 300 enkätsvar bestämdes utifrån att det skulle kunna 

generera tillräckligt med material för att ge tyngd och möjliggöra en djupgående analys i 

ämnet samt besvara frågeställningar. Gränsen baseras också på urvalsklassernas 

storlekar, där vi utgick från att få ungefär 50 respondenter/klass.  

Ett mail skickades till en början ut till kurs- eller programansvarig för de 

programstudenter från tio stora program på Umeå Universitet som vi ville skulle 

besvara enkäten. I de utskickade mailen frågade vi om det var möjligt för läraren att 

avvara cirka 15 minuter för oss och vår enkätundersökning i anslutning till en 

föreläsning. Av de vi mailade svarade åtta programansvariga att de var möjligt att avvara 

tid för oss, antingen innan eller efter en föreläsning. Länken för enkäten visades via en 

powerpoint i klassrummen. Respondenterna :ick sedan skriva i länken i sin webbläsare 

för att sedan besvara enkäten online. Av etiska skäl var deltagande valfritt och enkäten 

besvarades anonymt. Att fysiskt gå ut till klasserna bidrog både till att bortfallet bland 

svaranden blev enklare att kontrollera. Studien omfattade slutligen 305 enkätsvar från 

programstudenter från åtta olika program vid Umeå universitet, vilka av tidsmässiga 

skäl tillhör de klasser vi först :ick tag på. Dock kommer respondentklasserna från olika 

instutioner och representerar på så sätt en socioekonomisk spridning. 

Det går att hävda att studiens insamlade empiri om 305 enkätsvar är tillräcklig för att 

validiteten ska kunna betraktas som tillfredsställande och för att resultatet ska kunna 

anses vara representativt för målpopulationen svenska studenter i åldersgruppen 

18-35. Studiers resultat, särskilt inom medie- och kommunikationsvetenskap, bör 

emellertid dock alltid nyanseras. 
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4.5 ANALYS AV MATERIAL 

Datainsamlingen och utformning av enkäten skedde via Google Forms. Svaren 

konverterades sedan från Google Forms till Microsoft Excel-format och sammanställdes 

till tabeller och diagram. Till en början avsåg vi även att analysera resultatet utifrån 

variabeln ålder, men vi valde senare att bortse från detta då skillnaderna var så pass 

marginella. Könsvariabeln gav ett mer synbart resultat, och vi valde således att 

analysera utifrån detta till en större del. 

Enkätfrågorna delades sedan upp efter tematik i presentationen av resultatet, detta för 

att det ger en enklare överblick av resultatet samt för att det kan underlätta förståelsen 

för den senare analysprocessen.  

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att en kvantitativ studie ska uppfylla de individskyddskrav som :inns när det 

kommer till respondenternas integritet och självbestämmande i forskningen, måste fyra 

g r u n d l ä g g a n d e fo r s k n i n g s e t i s k a p r i n c i p e r i n o m d e n h u m a n i s t i s k - 

samhällsvetenskapliga forskningen uppfyllas. Den första principen som måste uppfyllas 

är informationskravet. Detta betyder att respondenten alltid måste bli informerade om 

studien syfte och vad det innebär för respondenten att delta. Forskaren måste alltid 

informera respondenterna att deltagandet sker frivilligt och att det är tillåtet att när 

som helst avbryta sin medverkan. Den andra principen är samtyckeskravet. Detta krav 

innebär att det är respondenterna och inte forskaren som bestämmer över deltagandet, 

och att forskaren alltid är ansvarig att informera dem om detta, samt erhålla ett 

samtycke över deltagandet. Kon:identialitetskravet är den tredje principen, och innebär 

att allt material som samlas in under undersökningen ska förvaras på ett tryggt sätt, 

samt att uppgifter om respondenter ska vara kon:identiella. Den sista principen är 

nyttjandekravet, vilket innebär att allt material som behandlar enskilda personer enbart 

får användas för forskningsändamål (HSFR Etik 2010:7-17).  

Alla ovannämnda etiska principer togs i beaktning när vi genomförde vår 

enkätundersökning. Information om studien samt syftet med den inkluderades i den 
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digitala enkäten. Mailet som vi först skickade ut till lärarna där vi frågade om det var 

möjligt för oss att dela vår enkät under en föreläsning, innehöll också information om 

studien, dess syfte och vad den skulle användas till. Eftersom vår enkät genomfördes 

digitalt via Google Forms var det tyvärr inte möjligt att inhämta ett skriftligt samtycke 

från respondenterna, därav var det viktigt att varje respondent :ick ta del av denna 

information gällande vad studien innebar och vad informationen skulle användas till i 

inledningen av enkäten. Vi tydliggjorde även att resultatet endast skulle användas som 

material för en kandidatuppsats. Informationen beskrev även att deltagandet var 

frivilligt, att respondenterna genomförde enkäten anonymt och att de :ick avbryta 

deltagandet när som helst. Vi nämnde även en ungefärlig tidsåtgång för undersökningen 

i både mailet och själva enkäten. 
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5. RESULTATREDOVISNING 
_______________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras empirin från webbenkätens 305 svar. Denna besvarades av 

programstudenter från Umeå Universitet. Av dessa var 163 (53,4%) kvinnor och 139 

(45,6%) var män. Resterande 3 (1%) benämnde sig själva som annat (Icke-binär, vill 

inte ange). För att ge en överskådlig bild sker detta i form av tabeller av 

sammanställningar skapade i Microsoft Excel samt enstaka stapel- och cirkeldiagram av 

skälet att dessa i vissa fall tydligare presenterar resultatet. För att möjliggöra en 

jämförelse visar tabellerna som presenteras variabler såsom respondenternas kön, 

åldersgrupp och programtillhörighet. I nästkommande avsnitt - avsnitt 6 - kommer 

resultatet analyseras. 

5.1 INFORMATIONSSÖKNING OCH FREKVENS 

Detta diagram visar resultatet av enkätens första fråga (F1). Det visas tydligt att 

majoriteten av respondenterna (95%) anger att de någon gång aktivt har sökt efter 

information om medicin och sjukdomar på internet, vilket är ett resultat av hög relevans 

för denna studie. Övriga 5% av respondenterna angav att de aldrig har sökt efter 

information om medicin och sjukdomar på internet.  
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Ovan tabell visar resultatet på frågan gällande hur ofta respondenterna söker efter 

information om medicin och sjukdomar på internet. Frågan hade fyra olika 

svarsalternativ där respondenten endast kunde välja ett svarsalternativ. I tabellen 

presenteras hur kvinnor respektive män och annat besvarat frågan. Det går utifrån 

tabellen att konstatera att de allra :lesta av respondenterna någon gång har sökt efter 

information om ämnet på internet. Det går även att utläsa att majoriteten (64%) av alla 

respondenter söker efter information om medicin och sjukdomar mindre än en gång i 

månaden, varav män utgör en större del än kvinnor. Totalt uppgav 26,6% av 

respondenterna, inkluderat både män och kvinnor, att de söker information om medicin 

och sjukdomar 1-3 gånger i månaden. Av respondenterna uppgav 3,9%, samtliga män, 

att de aldrig uppsökt information om medicin och sjukdomar på internet. Således går 

det, utifrån tabellen och respondenternas svar, att dra slutsatsen att kvinnor använder 

internet som informationskälla när det kommer till medicin och sjukdomar i större grad 

än män och att nästan alla respondenter någon gång söker efter medicinsk information 

på internet.  
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Denna tabell redovisar respondenternas svar på frågan om de någon gång har sökt 

kompletterande information på internet efter en kontakt med sjukvården. 

Svarsalternativen som gavs på frågan var ja, nej och vet inte. Största delen av 

respondenterna hade vid något tillfälle sökt kompletterande information på internet. 

62,3% av respondenterna valde svarsalternativet ja och 26,9% av respondenterna 

angav svarsalternativet ‘nej’. På svarsalternativet ‘nej’ är det noterbart att män utgör den 

övervägande delen av svaranden. 10,8% angav att de inte visste om de någon gång har 

sökt kompletterande information på internet efter en kontakt med sjukvården. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att majoriteten av respondenterna någon 

gång använt internet för att söka medicinsk information. Övervägande del har även vänt 

sig till internet för att söka kompletterande information efter en kontakt med 

sjukvården. 
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5.2 MEDICINSKA KÄLLOR	  

 

Diagrammet visar en sammanställning över de källor som respondenterna tidigare hört 

talas om. På denna fråga var det möjligt för respondenten att välja :lera svarsalternativ. I 

princip alla respondenter (99,7%) kände igen 1177/Vårdguiden. Den webbplats som 

förmedlar medicinsk information som näst :lest respondenter kände igen var Kry. 

87,9% besvarade att de kände igen denna källa sen tidigare. Andra källor som inte 

endast förmedlar medicinsk information, men som en stor del av respondenterna kände 

igen sen tidigare, var internetforumen Flashback och Familjeliv samt uppslagsverket 

Wikipedia. Det går således att anta att majoriteten av respondenterna tidigare har varit i 

kontakt eller besökt 1177/Vårdguiden och Kry. De källor som förmedlar medicinsk 

information som minst antal av respondenterna kände igen var hemsidorna 

doktorn.com och medicoo.com. Endast 1,6% kände igen doktorn.com och 4,9% hade 

tidigare hört talas om medicoo.se.	
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I ovan tabell visas en sammanfattning av vilken webbplats respondenterna senast vände 

sig till när de sökte efter information om medicin och sjukdomar på internet. 

Respondenten :ick åtta svarsalternativ, varav ett av dessa var ‘annat’, där respondenten 

kunde skriva in ett eget alternativ med fri text. I tabellen som visas ovan har detta 

sammanfattats under ‘övrigt’. 4,8% av alla totala svar representerade i kategorin ‘övrigt. 

Det är tydligt att majoriteten av alla respondenter (94,5%) senast vände sig till 1177/

Vårdguiden för att hämta medicinsk information. Den källan som näst :lest 

respondenter senast vände sig till var uppslagsverket Wikipedia. Totalt använde sig 

14,5% av respondenterna av Wikipedia senast de uppsökte information om medicin och 

sjukdomar på internet. Av dessa var majoriteten män. Av respondenterna svarade 

13,6% av respondenterna att de vände sig till internetforum senast de sökte medicinsk 

information, varav majoriteten var kvinnor.  
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Tabellen visar resultatet på frågan om hur sannolikt det är att respondenten skulle söka 

efter medicinsk information på ett antal listade aktörer/webbplatser. Respondenterna 

uppskattade sannolikheten på en bedömningsskala om 1-5, där 1 = mycket liten 

sannolikhet och 5 = mycket stor sannolikhet. ‘Vet inte’ var också ett svarsalternativ, 

vilket i tabellen ovan inte räknats med i snittvärdet. Det går att utläsa att majoriteten av 

respondenterna skattade att de med mycket stor sannolikhet (5) skulle söka efter 

information på 1177/Vårdguiden. Ingen klickade i alternativet ‘vet inte’ på aktören 

1177/Vårdguiden, vilket indikerar att respondenterna känner till aktören. Det 

genomsnittliga betyget för sannolikheten att söka information på 1177/Vårdguiden är 

4,67 av 5 möjliga. Samtidigt visar tabellen att Instagram, Facebook och en blogg är de 

aktörer som respondenterna skattat lägst. De har ett snittbetyg på 1,07 respektive 1,31 

och 1,13 på skalan 1-5. 
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I tabellen ovan redovisas resultatet på frågan hur respondenten bedömer 

tillförlitligheten på informationen på ett antal listade aktörer/webbplatser. 

Respondenten :ick betygsätta aktörernas tillförlitlighet på en bedömningsskala 1-5, där 

1= Inte alls tillförlitlig och 5= Mycket tillförlitlig. Tabellen visar tydligt att 

respondenterna anser att 1177/vårdguiden har högst tillförlitlighet av alla listade 

aktörer. Det genomsnittliga betyget på 1177/vårdguiden var 4,68 av 5, vilket betyder att 

nästan alla respondenter angav en femma på bedömningsskalan. Ytterligare något som 

är noterbart med resultatet från tabellen är att drygt 40% av respondenterna angav att 

det inte vet hur de skulle bedöma tillförlitligheten på netdoktor.se. Det går utifrån detta 

resultat att anta att dessa respondenter inte vet vad netdoktor.se är eller att de aldrig 

aktivt har uppsökt webbplatsen. Bloggar var den listade aktör/webbplats som skattades 

ha lägst tillförlitlighet med ett genomsnittligt betyg på 1,18. 

Sammanfattningsvis vänder sig majoriteten av respondenterna till 1177/Vårdguiden 

när de de söker medicinsk information på internet. Den är också den webbplats/aktör 

som respondenterna bedömer vara mest tillförlitlig. Vidare vänder sig respondenterna 

till viss del till internetforum, Wikipedia och nätvårdcentraler. Denna andel är dock 

betydligt mindre än de som vänder sig till 1177/Vårdguiden. Kry är den nätvårdcentral 

som :lest känner till, därefter Min Doktor.  
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5.3 RESPONDENTERNAS KÄLLKRITISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Stapeldiagrammet ovan visar resultatet på frågan vad det är som avgör vilken källa 

respondenten väljer vid en sökning via sökmotor. Till frågan gavs fyra olika 

svarsalternativ, varav ett var fri text där respondenten själv kunde svara. Det var möjligt 

för respondenterna att välja :ler än ett svarsalternativ. Resultatet visar att majoriteten 

av alla respondenter, 78%, väljer en speci:ik källa för att de känner igen den sen tidigare. 

45,9% av respondenterna uppgav att de väljer en källa utifrån dess tillgänglighet. Med 

detta menas att respondenten väljer en källa som är väl tillgänglig i listan av sökresultat, 

det vill säga ligger högt uppe i listan eller är annonsmärkt. 41,3% angav att de väljer en 

källa som matchar deras sökord. 5,1% angav ‘annat’, vilket innebär att de väljer källa 

med annan anledning än de svarsalternativ som erbjöds. Utifrån diagrammets resultat 

går det att anta att de respondenter som väljer källa utifrån tillgänglighet och att källan 

matchar sökorden, inte prioriterar speci:ika källor, så länge de har en god tillgänglighet 

och matchar sökorden.  	
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Tabellen visar resultatet på frågan hur sannolikt det är att respondenten kontrollerar 

medicinsk information genom att jämföra med en annan källa. Respondenterna 

uppskattade sannolikheten på en bedömningsskala om 1-5, där 1 = Inte alls sannolikt 

och 5 = mycket sannolikt. Majoriteten av alla respondenter skattade sannolikheten som 

4 eller högre. Skillnaden är marginell mellan könen, men det går att utläsa att kvinnor 

skattat något högre på skalan 1-5 än män. 

�36



I tabellen ovan sammanfattas resultatet på frågan om respondenten upplever det som 

lätt eller svårt att hitta trovärdig information rörande medicin och sjukdomar på 

internet. Respondenterna skattade detta på en bedömningsskala om 1-5, där 1 = mycket 

svårt och 5 = mycket lätt. Majoriteten av alla respondenter skattade sannolikheten som 

4 eller högre. 20,7% har skattat 5 av 5 möjliga, alltså mycket lätt. Mindre än 10% av 

respondenterna har skattat 1 eller 2. Det går således att bedöma att de :lesta tycker att 

det är enkelt eller till och med mycket enkelt att hitta trovärdig medicinsk information 

på internet. Det går inte att utläsa en betydande skillnad mellan könen.  

Sammanfattningsvis väljer respondenterna källa i sökmotorerna utifrån tillgänglighet, 

att de känner till källan sen tidigare och att informationen matchar sökorden. 

Majoriteten av respondenterna skattar sannolikheten som 3 eller högre på en skala 1-5 

att de skulle kontrollera informationen genom att jämföra med en annan källa. 

Merparten tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta trovärdig medicinsk 

information på internet. 
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5.4 RESPONDENTERNAS SJÄLVSKATTNING 

Tabellen ovan visar resultatet av en uppskattning respondenten :ick göra över hur 

källkritisk denne ansåg sig vara. Detta gjordes på en bedömningsskala där 1 = inte alls 

källkritisk och 5 = mycket källkritisk. Noterbart är att ingen av respondenterna 

uppskattade sig själv med 1 (inte alls källkritisk) och endast 2,3% skattade sig själva 

som 2 av 5 möjliga. Det går således att konstatera att majoriteten av respondenterna 

anser sig själva vara källkritiska eller mycket källkritiska på internet. Mellan könen :inns 

en marginell skillnad. Resultatet visade att männen skattade sig själva något högre på 

skalan 1-5, jämfört med kvinnorna. Sammanfattningsvis går det att se att merparten av 

respondenterna anser sig själva vara källkritiska eller mycket källkritiska på internet. 
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6. ANALYS 
_______________________________________________________ 

I föregående avsnitt presenterades resultatet av enkätstudien i form av diagram och 

tabeller. I tolkningen av dessa resultat har fyra nya teman identi:ierats som kommer 

fördelas ut på fyra olika rubriker i nedanstående analys. Detta för att omvandla 

resultatet till en högre abstraktionsnivå samt möjliggöra en begriplig analys som går i 

linje med studiens syfte.  

6.1 HUR UNGA NAVIGERAR PÅ INTERNET 

Weibull och Wadbring (2014) menar att informationssökning är ett grundläggande 

behov. Målgruppens behov av att söka information synliggörs tydligt i resultatet i och 

med att 95% av respondenterna uppger att de någon gång aktivt sökt information om 

medicin och sjukdomar (se diagram 1). Detta stärks ytterligare genom att dryga 30% 

söker information om medicin och sjukdomar på internet 1-3 gånger i månaden eller 

oftare (se tabell 5). Att hela 95% av respondenterna uppger att de någon gång uppsökt 

information om medicin och sjukdomar på internet kan härledas till att informationen 

online är lättillgänglig samt att den digitala tillgången på medicinsk information de 

senaste åren ökat markant (Ekonomifakta 2018). Detta i kombination med att många 

upplever att en fysisk kontakt med sjukvården, exempelvis ett fysiskt möte eller ett 

telefonsamtal, inte ger tillräckligt riklig eller nyttig information. Det är något som 

bekräftas av Hu och Sundars tidigare studie från 2010, som menar att information given 

vid fysiska läkarbesök eller telefonsamtal till sjukvårdsupplysning många gånger inte 

upplevs ge tillräckligt rikliga eller utförliga svar.  

Mycket av det som benämns som tidigare forskning i den här uppsatsen undersöker 

människors förhållningssätt till sökning via sökmotorer. Enligt Hu och Sundar (2010) är 

förkunskap viktigt för att kunna avgöra en källas autencitet. Samtidigt hävdar Ghenai et 

al. (2017) att människor tenderar att sålla bland sökresultatet beroende på källans 

konsensus med egna tankar och åsikter.  
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Det :inns mycket i vår studie som tyder på att majoriteten av respondenterna har 

förkunskaper som är nödvändiga för att navigera på internet. Detta stärks bland annat 

av att majoriteten av respondenterna tycker att det är lätt att hitta trovärdig information 

om medicin och sjukdomar på internet (se tabell 11). Övervägande del av 

respondenterna skattar dessutom sig själva som 4 eller högre på en skala 1-5 över hur 

källkritisk de själva anser sig vara på internet (se tabell 12). Att nästan alla 

respondenter anger att de någon gång tidigare har sökt efter information om medicin 

och sjukdomar på internet tyder även det på en vana när det kommer till 

informationssökning på internet.  

Samtidigt som vår studie i helhet visar tecken på att målgruppen bör ha höga 

förkunskaper, eller åtminstone anser sig själva ha goda förutsättningar för att :inna 

trovärdig medicinsk information, tyder delar av resultatet också på det motsatta. Till 

exempel utgår en stor del av respondenterna från källor som är väl tillgängliga i 

sökmotorernas resultatlistor respektive källor där informationen matchar deras sökord 

när de söker på medicinsk information (se diagram 2). Enligt Sundin och Haider (2018) 

tycks många människor ha stor tillit till den egna förmågan att hitta givande information 

på internet, men att webbplatsernas rankning i sökmotorerna samtidigt sällan 

ifrågasätts. En infallsvinkel att resonera utifrån är att rankningen kanske helt enkelt inte 

ifrågasätts av målgruppen på grund av människors tendens att prioritera information 

och källor som stämmer överens med den egna föreställningen om frågan - tendensen 

för det som Strömbäck (2015) kallar con:irmation bias. Söker en person exempelvis på 

ett speci:ikt symptom är risken alltså stor att personen väljer en källa med hög 

samstämmighet med dennes redan existerande övertygelse om symptomet, oberoende 

av källans tillförlitlighet eller källans rankning i sökresultatet.  

Ett annat perspektiv på problematiken i att respondenterna i hög grad prioriterar 

lättillgängliga källor som matchar deras sökord (se diagram 2) är alltså även att detta 

skulle kunna bottna i en okunskap kring hur sökmotorer fungerar. Detta menar ovan 

nämnda Sundin och Haider (2018), men diskuteras också av både Pariser (2011), 

Ghenai et al. (2017) och Van Dijck (2013) som alla menar att principerna, såsom 

algoritmer och koder, bakom gränssnittets till synes enkla utformning är dolda för den 

vanliga användaren och att många därför saknar insikt i dessa funktioner. Sökmotorer är 
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personi:ierade och ordningen vilken webbplatser presenteras i resultatlistorna beror till 

stor del på algoritmer som bedömer vad som är relevant för användaren (Havalais 

2017). Risken med den här typen av slentrianmässiga navigering bland källor är alltså 

att målgruppen fastnar i :ilterbubblor där de endast exponeras för självförstärkande och 

ensidig information som består av redan existerande föreställningar, och bara 

accepterar den givna informationen.  

Samtidigt visar studiens resultat också att majoriteten av respondenterna tycker att det 

är lätt att hitta trovärdig medicinsk information på internet (se tabell 11) vilket, förutom 

respondenternas egna förmåga till källkritiskt tänkande, skulle kunna härledas till att 

googles sökmotor inte bara rankar resultat efter algoritmens individanpassning. En stor 

del av rangordningen på källorna är beroende av hur många in-länkar - det vill säga 

hänvisningar från andra webbplatser som refererar till denna som primärkälla - 

webbplatserna har, och dess bedömda relevans (Havalais 2017). Vårdguiden/1177, 

vilken de allra :lesta vände sig till senast de sökte information om medicin och 

sjukdomar (se tabell 7) och bedömde vara mest tillförlitlig (se tabell 8), har många in-

länkar och hög relevans, och har alltså hög chans att hamna högt i resultatlistan. 

Algoritmer kan alltså presentera trovärdiga källor högt upp i resultatlistan, vilket vara 

en bidragande faktor till att respondenterna angett att de tycker att lätt att hitta 

trovärdig medicinsk information på internet. Övervägande del (78%) av 

respondenterna svarade emellertid även att de väljer en speci:ik medicinsk källa för att 

de känner igen den sen tidigare (se diagram 2), vilket dementerar att målgruppen skulle 

vara inaktiv och låta sig själva styras av algoritmer. Att målgruppen är kan betraktas 

som aktiv och medveten i sin navigering bland medicinska källor kan också påvisas 

genom att majoriteten med hög eller väldig hög sannolikhet kontrollerar medicinsk 

information genom att jämföra med en annan källa (se tabell 9).  

6.2 KÄLLKRITISK TILLÄMPNING PÅ INTERNET 

Merparten (62,3%) av respondenterna har någon gång sökt kompletterande 

information på internet efter en kontakt med sjukvården (se tabell 10). Av 

respondenterna som angav att de aldrig sökt kompletterande information på internet 

(26,9%) är :ler än hälften män, vilket är värt att notera då majoriteten av 
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respondenterna var kvinnor. Män verkar också generellt vända sig till internet som källa 

för medicinsk information i lägre utsträckning än kvinnor (se tabell 5). Det skulle kunna 

vara så att män generellt tillbringar mindre tid på internet än kvinnor, att män inte har 

samma behov av att hämta medicinsk information, eller att de hellre vänder sig till 

exempelvis ett fysiskt läkarbesök.  

Det faktum att en övervägande del av respondenterna likafullt någon gång sökt 

kompletterande information efter en kontakt med sjukvården skulle kunna förklaras av 

tidigare nämnda Hu och Sundar (2010) som menar att många upplever att den fysiska 

kontakten med sjukvården inte ger tillräckligt riklig information.  

En majoritet av respondenterna (94,5%) uppgav att de vände sig till 1177/Vårdguiden 

när de senast sökte medicinsk information på internet. Samtidigt är det relativt många 

som svarat att de också vänt sig till andra webbplatser. 14,5% av respondenterna, 

majoriteten män, uppgav att de vände sig till Wikipedia, och 13,6% av respondenterna, 

majoriteten kvinnor, att de senast vände sig till internetforum (se tabell 6). Det går att 

tänka sig att Wikipedia och internetforum är källor som på olika sätt kan fylla det 

upplevda informationsgapet efter en kontakt med sjukvården. Båda kan troligtvis ge 

information som bekräftar användarens föreställning om problemet, i synnerhet forum 

där möjlighet för diskussion och sympati :inns. Detta bekräftar också Wikgren (2010) 

som menar att forum är en plattform vilken många vänder sig till för att söka efter 

medicinsk information, men också för att det kan fylla en funktion som emotionell 

support. Både Wikipedia och många internetforum har generellt hög rankning i 

sökmotorerna, och är därmed lättillgängliga. 

Wikgren (2010) kunde i sin studie konstatera att 80% av alla citat i det studerade 

forumen refererade till internetbaserad fakta och att strax under 60% refererade till 

fakta baserad på vetenskaplig grund. Det betyder att mycket av informationen som :inns 

att tillgå på forum inte är tillförlitlig. Detta lyfter även Sandberg (2018) som menar att 

det :inns en risk med att hämta information från internetforum, Facebook eller andra 

användargenererade sidor såsom Wikipedia då felaktig information lättare sprids där. 

På Wikipedia är det möjligt för vem som helst att publicera information och länka till 

andra diverse forum, vilket därmed även ökar risken för att alternativ fakta sprids. 
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Således riskerar informationen att komma från oseriösa aktörer med andra intressen än 

att förmedla korrekt information. Felaktig information kan även ligga kvar på Wikipedia 

under en längre tid, då webbsidan kan ta lång tid på sig att ta bort information som inte 

stämmer. Detta ökar risken för att :ler hinner exponeras för informationen. 

Enkätstudien visar emellertid att övervägande del av målgruppen kontrollerar 

medicinsk information genom att jämföra med en annan källa (se tabell 9). 

Självskattningen inom källkritik är också relativt hög (se tabell 12), vilket - om den 

stämmer - skulle kunna reducera risken att målgruppen hämtar felaktig information. 

6.3 1177/VÅRDGUIDEN — EN KOGNITIV AUKTORITET 

1177/Vårdguiden är den aktör som respondenterna bedömer ha högst tillförlitlighet (se 

tabell 8) och är även den källa som respondenterna anger att de med störst sannolikhet 

skulle uppsöka för att hämta information om medicin och sjukdomar (se tabell 7). Den 

höga tillförlitlighet som respondenterna anser 1177/Vårdguiden ha verkar alltså spela 

in i sannolikheten att de faktiskt skulle vända sig dit för att hitta information. Att 1177/

Vårdguiden är den källa som anses vara mest trovärdig hos respondenterna kan 

förklaras genom att statliga 1177/Vårdguiden i många av respondenternas ögon 

betraktas som en kognitiv auktoritet (Wilson 1983) och därmed har högt in:lytande på 

individen. Detta stärks även av Jarlbro (2010) som menar att information innehållande 

komplicerade ämnen, som exempelvis sjukdomar och medicin, uppfattas som mer 

trovärdig när den förmedlas av experter. Även Hu och Sundar (2010) kan förklara varför 

1177/Vårdguiden skulle ses som en mer trovärdig källa, detta genom deras studie som 

visade att människor i högre utsträckning vänder sig till webbplatser som kontrolleras 

av legitimt medicinskt kunniga. Att 1177/Vårdguidens auktoritet och position som 

expert kan förklaras genom de källkritiska principerna och Source credibility-model. 

1177/Vårdguiden uppfyller även de källkritiska principerna genom att 1) vara en 

statligt kontrollerad källa och därmed äkta 2) förmedla aktuell, förstahandsinformation 

direkt från primärkällan och 3) företräder Sveriges landsting och regioner vilken är en 

oberoende källa som inte vinklar information.  
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Source credibility-model (1968) som även den baseras på fyra dominanta faktorer kan 

bekräfta synen på 1177/Vårdguiden som en trovärdig källa. Detta för att 1) källan ses 

som trovärdig, 2) källan präglas av professionalitet/kompetens från riktig sjukvård, 3) 

källan är objektiv och dynamisk.	

1177/vårdguiden bedöms av respondenterna ha hög tillförlitlighet, och har fått ett 

snittbetyg på 4,68 av 5 möjliga på tillförlitlighet (se tabell 8), vilket är högsta skattning 

över tillförlitlighet av alla listade aktörer. Näst högsta genomsnittliga betyg, 3,53 av 5 

möjliga, :ick alternativet ‘Nätvårdscentraler’, som exempelvis Kry och Min Doktor. Det 

indikerar att målgruppen även ser nätvårdcentraler som en relativt tillförlitlig källa. Det 

framgår också att en stor majoritet (87,9%) av respondenterna hört talas om 

nätvårdscentralen Kry (se diagram 3). Samtidigt visar studien att respondenterna 

skattat sannolikheten som låg (2,77 av 5 möjliga) att de skulle vända sig till 

nätvårdscentraler för informationshämtning (se tabell 7), och endast 10,7% av 

respondenterna uppgav att de någon gång har vänt sig till en nätvårdscentral senast de 

sökte medicinsk information på internet (se tabell 6). Detta går att jämföra med 1177/

Vårdguiden som fått ett högt snittbetyg på både tillförlitlighet och sannolikhet att 

respondenten skulle vända sig dit, samt att 94,5% uppgivit att de senast vände sig hit då 

de sökte efter medicinsk information på internet.  

Det går att dra slutsatsen att stor del av respondenterna exponerats för 

nätvårdcentralernas - i synnerhet Krys - marknadsföring via sociala och traditionella 

medier samt deras frekventa användning av in:luencers i deras reklam. Detta i sin tur 

skulle innebära att att Kry kunnat positionera sig som en etablerad och trovärdig källa 

och att många unga därför känner till varumärket. Det stärks av Seiler och Kucza (2017) 

som menar att vittnesmål från attraktiva och trovärdiga personer, exempelvis 

in:luencers, kan väcka mottagarens uppmärksamhet och vinna ett förtroende i 

informations:lödet. Trots detta är det en relativt liten andel av respondenterna som 

anger att de kan tänka sig eller faktiskt har vänt sig till nätvårdcentraler såsom Kry, 

vilket kan ses som ett tecken på att kognitiv auktoritet väger tyngre än endast 

medvetenhet om varumärket. Det går att konstatera att 1177/Vårdguiden, som inte är 

marknadsorienterade på samma sätt som de privata nätvårdcentralerna, är den aktör 

�44



som målgruppen har högst tillförlit till och helst vänder sig till. De har med andra ord 

lyckats upprätthålla en expertposition trots ett ökat utbud av medicinska källor.  

6.4 UNGAS KÄLLKRITISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Majoriteten av respondenterna ser sig själva som källkritiska eller mycket källkritiska 

på internet. Mellan könen går det även att se en marginell skillnad då männen skattat sig 

själva som något mer källkritiska än kvinnorna. Över 70% av respondenterna skattade 

sig själva som källkritiska eller mycket källkritiska (se tabell 12). Det går utifrån detta 

att dra en parallell till att majoriteten av respondenterna också med hög sannolikhet 

skulle kontrollera medicinsk information på internet genom att jämföra med en annan 

källa (se tabell 12 och tabell 9). Ett kriterium för ett källkritiskt förhållningssätt är enligt 

Leth och Thurén (2000) att kontrollera informationens äkthet, tid, beroende och 

tendens, vilket man till viss del gör genom att kontrollera med en annan källa. Som 

tidigare nämnt menar Hu & Sundar (2010) att goda förkunskaper kan vara en 

förutsättning för personers förmåga att avgöra informationens trovärdighet, vilket här 

kan spela in då respondenterna uteslutande består av studenter och har därmed 

troligtvis vana av att söka information på internet. Å andra sidan är självskattning en 

problematisk insamlingsform för empiri då det starkt kan påverkas av respondenternas 

perceptuella föreställningar. Att de självskattat sitt källkritiska förhållningssätt så pass 

högt kan alltså ha påverkats av deras föreställningar om dem själva (se tabell 12). 

Respondenterna har sannolikt erfarenhet av informationssökning och källkritiskt 

förhållningssätt, vilket också troligtvis påverkar deras uppfattning om dem själva. Att 

siffrorna i resultatet visar att majoriteten anser sig själva vara källkritiska eller mycket 

källkritiska kan med andra ord betraktas som normalt, men det bör också vägas in att 

detta rör sig som en självskattning.  

Majoriteten av respondenterna tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta trovärdig 

medicinsk information på internet (se tabell 11). Dessa siffror är anmärkningsvärda 

utifrån Weibull & Wadbrings (2014) påstående att antalet valmöjligheter på 

webbplatser och information idag är otaligt många och att människor har alla 

möjligheter att välja den källa som bäst tillgodoser deras behov av kommunikation och 

information. Utifrån siffrorna kan man dra slutsatsen att respondenterna tycks ha stor 
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tillit till den egna förmågan att hitta givande och trovärdig information. Även detta kan 

kopplas samman med att urvalsgruppen består av universitetsstudenter, och att de 

troligtvis har vanan inne att söka trovärdig information på internet och därför tycker att 

det är lätt.  

Att majoriteten av respondenterna har god tilltro till den egna förmågan att hitta 

trovärdig information på internet (se tabell 11 och 13) skulle å andra sidan kunna tyda 

på en omedvetenhet om att algoritmer styr deras internet- och medieinnehåll. Som 

Pariser (2011) menar är nämligen många omedvetna om att företag som google och 

Facebook anpassar och styr användarnas medieinnehåll till vad de tror att de vill se 

istället för vad de behöver se. Då den unga målgruppen tillbringar mest tid på internet 

är risken också stor att de är en bidragande faktor till spridningen av falsk information 

på internet genom sitt vanemässiga digitala beteende. Risken är stor att målgruppen 

sällan re:lekterar över sina digitala ageranden och löper därmed högre risk att hamna i 

slentrianmässiga beteenden och möjligtvis även :ilterbubblor (se avsnitt 6.1). För att 

göra generaliseringar kring detta krävs dock en studie som gör en mer djupgående 

analys av målgruppens digitala fotspår, exempelvis genom insamlande av kvantitativ 

data.  

Så visar emellertid inte enkätens översiktliga resultat. Det visas i sammanställningen av 

:lera enkätfrågor att målgruppen väljer trovärdiga källor såsom 1177/Vårdguiden och 

tillämpar ett källkritiskt tillvägagångssätt i deras internetsökningar om medicin och 

sjukdomar. Detta kan förklaras genom Hu och Sundars (2010) studie som visade att 

människor hyser högre tillit till webbplatser där originalkällan är en legitim medicinskt 

kunnig och där informationen kontrolleras av redaktörer. Weibull och Wadbring 

(2014:126) menar att individen inte längre är lika beroende av de traditionella arenor, 

vilket resultatet av den här enkätstudien också tyder på. Trots det väljer ändå 

målgruppen att tillgodose sina informationsbehov via traditionellt auktoritära källor 

som nu :inns på internet. Det studien visar på är att även om tillgången på medicinska 

källor ökat markant de senaste året, vänder sig målgruppen fortfarande till källor 

kontrollerade av myndigheter. Det tyder på en stor tillit till kommunikation förmedlad 

av myndigheter, och visar även på en medvetenhet hos respondenterna och målgruppen. 
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7. SLUTDISKUSSION 
_______________________________________________________ 

Ett kritiskt förhållningssätt till information är något alla i människor har nytta av, både 

privat, i skolan och i arbetslivet. I synnerhet i dagens digitala medielandskap där 

tillgången på information är oändlig och algoritmer spårar och styr vad vi exponeras för 

i våra digitala medier. I och med en ökning av medicinsk information på internet har det 

blivit enklare för patienter att diagnostisera sig själva, vilket har ändrat 

maktförhållandet mellan patient och läkare, och tvingat sjukvården att anpassa sig efter 

patientens digitala vardag. Den ökade tillgången på information kan emellertid också 

försvåra informationssökningen för gemene man. Människor måste lära sig navigera 

genom utbudet med allt vad det innebär - fejkade nyheter och användarproducerat 

innehåll - och lära sig skilja på vad som utgör trovärdig och sanningsenlig information i 

ett över:löd av information.  

Resultatet av studien antyder att målgruppen, när den söker medicinsk information via 

en sökmotor, i hög grad utgår från källans tillgänglighet och hur den rangordnats i listan 

över sökresultat samt hur väl informationen matchar sökorden (se avsnitt 6.1). Detta är 

problematiskt utifrån ett källkritiskt perspektiv då algoritmer till stor del styr vad 

internetanvändare exponeras för. Många är omedvetna om att tech-företag som google 

och Facebook anpassar och styr användarnas medieinnehåll till vad de tror att de vill se 

istället för vad de behöver se. Studiens översiktliga resultat tyder emellertid på att den 

unga målgruppen trots detta har en hög medvetenhet rörande källkritik, och att de lutar 

sig på välkända aktörer som har en tradition av hög trovärdighet när det gäller 

informationssökning och medicin och sjukdomar. Det går således att dra slutsatsen att 

den ökade tillgången på medicinska källor samt algoritmernas effekt inte direkt, eller i 

alla fall medvetet, påverkar målgruppen i dennes val av källor. Det är dock viktigt att 

överväga det faktum att målgruppen, samtidigt som den utåt är medveten, sannolikt 

även bidrar till spridningen av alternativ fakta genom slentrianmässigt användande och 

beteende på internet. 

Studien visar att övervägande del av målgruppen känner till de vanligaste svenska 

nätvårdcentralerna och deras varumärken, men att de inte i lika hög grad skulle vända 

�47



sig dit för informationshämtning. Detta i jämförelse med Sveriges Kommuner och 

Landstings egna informationstjänst, 1177/Vårdguiden, vilken målgruppen väl känner 

till, och dessutom med hög sannolikhet skulle vända sig till (se avsnitt 6.3). Detta är 

tänkvärt ur ett marknadsföringsperspektiv då en vanlig uppfattning är att den unga 

målgruppen är interaktiv och därför prioriterar varumärken och aktörer som 

tillhandahåller tvåvägskommunikation. Många verkar dessutom ha föreställningen att 

unga inte nås av kommunikation och information om det inte tydligt riktas till dem via 

styrd och köpt marknadsföring. Ett exempel på detta är bland annat Krys köpta 

marknadsföring via Facebook- och Instagramannonser eller in:luencers kanaler, vilket 

har resulterat i att många har exponerats för varumärket Kry på ett eller annat sätt. 

1177/Vårdguiden, som i jämförelse med privata aktörer såsom Kry inte använder sig av 

en aggressiv marknadsföringsstrategi, verkar ändå tilltala den unga målgruppen. Något 

som sannolikt beror på att myndigheter och statliga institutioner betraktas som mer 

trovärdiga än icke-statliga aktörer när det gäller information av allvarligare karaktär - 

samhällsinformation. Det :inns således delar i studien som tyder på att den unga 

målgruppen inte alls behöver serveras materialet, utan själva aktivt vänder sig till 

tillförlitliga och välkända institutioner för insamling av viktig information. Att studien 

visar att myndigheter i stor grad betraktas som en trovärdig källa har redan bekräftats i 

tidigare forskning. Myndigheter, som Sveriges Landsting och Kommuner, skulle 

emellertid, förutom att fortsätta leverera relevant information som andra källor 

hänvisar t i l l , gynnas av att lyssna mer ti l l marknaden och ti l lämpa 

tvåvägskommunikation i högre grad. Detta för att inte bli omsprungna av privata aktörer 

såsom nätvårdcentraler, i framtiden. Det går att se att nätvårdscentraler som exempelvis 

Kry, är under ständig expansion på marknaden. Så vida marknaden fortsätter att se ut 

som den gör, kommer landstinget alltså i stort troligtvis behöva arbeta mer 

marknadsinriktat. Detta skulle kunna ske genom att väva in mer omvärldsanalys i det 

kommunikativa arbetet 

Samtidigt som internet till stor del fungerar som en informationsplattform, går det inte 

att bortse från att det också har många andra användningsområden. Studien visar 

exempelvis på att många vänder sig till internetforum, vilket inte nödvändigtvis bara 

behöver ha att göra med behovet av att söka information (se avsnitt 6.2). Mycket av 

informationen på internetforum är inte baserad på vetenskaplig grund. Det skulle 
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istället kunna förklaras som att internetforum kan tillgodose människors emotionella 

behov, och att interaktionen och möjligheten till sympati som internetforum erbjuder då 

är drivkraften till att människor ändå vänder sig dit. Detta behöver alltså inte 

nödvändigtvis ha med målgruppens källkritiska förhållningssätt att göra, utan skulle 

kunna relatera  till ren medicinsk information inte kan tillgodose människors alla behov.  

Sammanfattningsvis kan studien visa på att medicinsk information förmedlad av 

myndigheter värderas högre än information från icke-statliga och privata aktörer, detta 

för att de av målgruppen betraktas som en mer trovärdig källa. Målgruppen anser sig 

själva vara källkritiska, vilket stärks genom studiens översiktliga resultat som visar att 

målgruppen har ett källkritiskt förhållningssätt och i hög grad kontrollerar och 

veri:ierar information om medicin och sjukdomar online. Vidare :inns det belägg för att 

målgruppen, när det rör sig om information av medicinsk karaktär, inte kräver riktad 

marknadsföring för att ta del och bli nådd av information. Den unga målgruppen kan i 

hög grad betraktas aktiv i sitt val av medicinska källor, även om det bör tas i beaktning 

att omständigheter såsom algoritmer och andra omedvetna processer kan bidra till ett 

slentrianmässigt beteende online. Slutligen är studiens empiri inte tillräcklig för att göra 

stora generaliseringar om målpopulationen svenska universitetsstudenter i åldrarna 

18-35, men skulle kunna ge en :ingervisning om målpopulationens sätt att tänka och 

agera kring informationssökning på internet.  
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
_______________________________________________________ 

Den här studien har fokuserat på hur svenska studenter i åldrarna 18-35 förhåller sig 

till källkritik när de söker medicinsk information på internet. Det :inns goda möjligheter 

för att  bygga vidare på studien i vidare forskning. Detta genom att exempelvis göra en 

mer omfattande enkätstudie som omfattar :ler svar, eller möjligtvis genom att bredda 

målpopulationen för studien och göra en representativ studie för hela urvalsgruppen 

unga svenskar i åldrarna 18-35. En alternativ infallsvinkel på forskningsområdet kunna 

innebära att faktisk data undersöks. Det :inns idag studier som hämtat 

internetanvändares data från webbplatser och applikationer och därefter gjort 

kvantitativa redogörelser för hur användares faktiska beteende sett ut. Vidare skulle 

internetanvändares inställning till algoritmer kunna vara ett intressant 

forskningsproblem. Det skulle kunna undersökas genom kvalitativa intervjuer för att 

möjliggöra en djupare förståelse för hur människor re:lekterar kring algoritmer och 

dess påverkan på det innehåll de exponeras för. 
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BILAGA 1. 
Webbenkät ’Informationssökning på internet’ 

Text: Den här enkäten behandlar frågor om informationssökning på internet, innefattar 14 
frågor och tar ca 5 minuter att besvara. Deltagande är frivilligt. Svaren hanteras anonymt. 
Informationen som samlas in är en del av empirin till vår kandidatuppsats i strategisk 
kommunikation vid Umeå universitet.  

Tack för din tid! 

/So:ie och Linnea 

BAKGRUNDSFRÅGOR	

Kön	
• Kvinna 
• Man 
• Icke-binär 
• Vill inte ange 

Födelseår	
(Rullista 2001 - 1980) 

Vilket	program	läser	du?		
(Fri text) 

FRÅGOR	OM	KÄLLOR	

F1	Har	du	någonsin	aktivt	sökt	efter	information	om	medicin	och	sjukdomar	på	internet?		
• Ja 
• Nej 

F2	Hur	ofta	söker	du	efter	information	om	medicin	och	sjukdomar	på	internet?	
• Aldrig 
• Mindre än en gång i månaden 
• 1-3 gånger i månaden 
• 1 gång i veckan eller oftare 

F3	Vid	en	sökning	via	sökmotor	(google,	bing	etc);	vad	avgör	vilken	källa	du	väljer?	
(möjligt	att	kryssa	i	@lera	alternativ)	

Tillgänglighet (att källan :inns högt upp I resultatlistan etc) 
Känner igen källan 
Informationen matchar mina sökord 
Annat (ange) 
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F4	Vilken/vilka	av	dessa	källor	har	du	hört	talas	om?	(möjligt	att	kryssa	i	@lera	alternativ)	

1177/Vårdguiden 
netdoktor.se 
Kry 
Doktor 24 
doktor.se 
Min Doktor 
doktorn.com 
Medicoo 
Flashback 
Familjeliv 
Wikipedia 

F5	Senast	du	sökte	information	om	medicin	och	sjukdomar	på	internet	-	vilken/vilka	
webbplats	vände	du	dig	till?	

1177/Vårdguiden 
netdoktor.se 
doktorn.com 
Nätvårdcentraler (t ex Kry, doktor 24, doktor.se, Min Doktor) 
Forum på internet (t ex Flashback, familjeliv 
Facebook 
En blogg 
Instagram 
Wikipedia eller liknande 

F6	Hur	sannolikt	är	det	att	du	skulle	söka	information	om	medicin	och	sjukdomar	på...	
(Uppskatta	på	en	skala	1	(Mycket	 liten	sannolikhet)	till	5	(mycket	stor	sannolikhet)	eller	välj	vet	
inte)	
1177/Vårdguiden 
netdoktor.se 
doktorn.com 
Nätvårdcentraler (t ex Kry, doktor 24, doktor.se, Min Doktor) 
Forum på internet (t ex Flashback, familjeliv 
Facebook 
En blogg 
Instagram 
Wikipedia eller liknande 

F7	Hur	tillförlitlig	bedömer	du	informationen	på	….	
(Uppskatta	på	en	skala	1	(Inte	alls	tillförlitlig)	till	5	(mycket	tillförlitlig)	eller	välj	vet	inte)	

1177/Vårdguiden 
netdoktor.se 
doktorn.com 
Nätvårdcentraler (t ex Kry, doktor 24, doktor.se, Min Doktor) 
Forum på internet (t ex Flashback, familjeliv 
Facebook 
En blogg 
Instagram 
Wikipedia eller liknande 

F8	 Hur	 sannolikt	 är	 det	 att	 du	 kontrollerar	 information	 om	 medicin	 och	 sjukdomar	
genom	att	jämföra	med	en	annan	källa?	
(Uppskatta	på	en	skala	1	(Inte	alls	sannolikt)	till	5	(mycket	mycket	sannolikt)	

�58

http://netdoktor.se
http://doktor.se
http://doktorn.com
http://netdoktor.se
http://doktorn.com
http://doktor.se
http://netdoktor.se
http://doktorn.com
http://doktor.se
http://netdoktor.se
http://doktorn.com
http://doktor.se


F9	Har	du	någon	gång	sökt	kompletterande	information	på	internet,	efter	en	kontakt	med	
sjukvården?	
• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

F10	Upplever	du	det	som	lätt	eller	svårt	att	hitta	trovärdig	information	om	medicin	och	
sjukdomar	på	nätet?	
(Uppskatta	på	en	skala	1	(Mycket	svår)	till	5	(Mycket	lätt)	

F11	Hur	källkritisk	anser	du	dig	vara	på	internet?		
(Uppskatta	på	en	skala	1	(Inte	alls	källkritisk)	till	5	(Mycket	källkritisk)	
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