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Abstract 
This thesis has examined which cognitive heuristics are most often used in source 

evaluation tasks, depending on the respondents own estimated ability to evaluate a 

source. A survey based on Metzger and Flanagins (2013) cognitive heuristics, was sent 

to 1000 programme students at Luleå University of Technology, out of which 226 

replies were received. The data was analysed with multiple linear regression analysis 

and the results show a correlation between the participants own estimation of their 

ability to evaluate the credibility of sources and the consistency heuristic, and a 

negative correlation with the self-confirmation heuristic. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har undersökt vilka kognitiva tumregler som oftast tillämpas 

vid utvärdering av en källas trovärdighet, beroende av respondenternas egenskattade 

förmåga att bedöma en källas trovärdighet. En enkät har konstruerats utifrån Metzger 

och Flanagins (2013) kognitiva tumregler och skickats till 1000 programstudenter på 

Luleå tekniska universitet, varav 226 svar erhölls. Data analyserades med multipel 

linjär regressionsanalys, och resultaten visar en korrelation mellan respondenternas 

självskattade förmåga att avgöra trovärdigheten i källor och the consistency heuristic, 

samt en negativ korrelation med the self-confirmation heuristic. 

 
Nyckelord: Trovärdighet, källkritik, kognitiva tumregler. 



 

 
 
 

 

 

Inledning 
Under en förhållandevis kort period har det mediala landskapet genomgått en 

drastisk förändring. Den teknologiska utvecklingen har lett till en explosion av 

information som nu är tillgänglig via digitala media, för vem som helst med tillgång 

till Internet. Detta har förstås påverkat vårt sätt att söka upp information, då den är 

mer lättillgänglig än någonsin. En viktig konsekvens av denna revolution i 

informationsdelning är de ökade möjligheterna till lärande, underhållning och att 

knyta sociala kontakter. Samtidigt kan den omfattande mängden av information som 

finns tillgänglig skapa frågor om trovärdighet, då ursprunget av information, dess 

kvalité och sanningshalt är mer oklart än någonsin. Detta har resulterat i en enorm 

börda på individen att lära sig bedöma samt finna information som är trovärdig 

(Metzger & Flanagin, 2013). 

Oklarheter om trovärdighet inom digitala media härstammar från det faktum 

att det är mycket låg standard för kvalitetskontroll och utvärdering av information 

som är tillgänglig på Internet. Det existerar inga universella kriterier för kvalitet hos 

information på Internet och digital information kan enkelt skapas anonymt, ändras 

och presenteras på ett vilseledande sätt. Formbarheten av digital information 

förvärrar potentiella problem med informationens pålitlighet, på grund av att 

ändringar i digital information är svåra eller näst intill omöjliga att upptäcka (Tate & 

Alexander, 1999). 

För att till fullo förstå hur den teknologiska utvecklingen har ändrat 

förutsättningarna för informationssökande och därmed lett till ökade svårigheter att 

avgöra trovärdigheten i information, kan man göra en återblick på hur det såg ut 

tidigare. Traditionell media är generellt präglat av hård granskning av ett begränsat 

antal källor. De källor som ansågs vara trovärdiga kom från formella positioner som 

indikerade speciell träning och utbildning, eller från personer med specifik och 

relevant erfarenhet. På så sätt kunde trovärdiga källor ofta identifieras med hjälp av 

en referens, som var grundade i specifika kvalifikationer. Detta sätt att avgöra 

trovärdigheten i en källa lever kvar inom många områden, dock har den teknologiska 

utvecklingen och möjligheterna att dela information via nätverk, ändrat det 

traditionella sättet att verifiera information (Metzger & Flanagin, 2013). 

 

Kritiskt tänkande 

Eklöf (2013) diskuterar kritiskt tänkande och beskriver det som ett 

svårdefinierat begrepp. Två teman gällande kritiskt tänkande, som är generellt 



 

 
 
 

 

 

accepterade hos forskare är förmåga och läggning. Förmåga beskriver hur väl en 

person kan analysera argument, dra slutsatser med hjälp av deduktivt eller induktivt 

resonemang, bedöma, fatta beslut, samt lösa problem. Läggning beskriver 

egenskaper såsom en persons öppenhet, benägenhet att söka förståelse, vilja att vara 

välinformerad, samt respekt för andras åsikter. Denna särskiljning antyder att 

förmågan att tänka kritiskt är inte densamma som att ha läggning till det. 

Definitionen av kritiskt tänkande är i Eklöfs artikel; ”reflekterande och förnuftigt 

tänkande som fokuserar på vad man ska tro på och vad man inte ska tro på.” 

 

Källkritik i praktiken 

I en storskalig amerikansk studie av Fogg, Soohoo, Danielson, Marable, 

Stanford och Tauber (2002) undersöktes vad som får människor att tro eller misstro 

information de finner på Internet. Syftet med detta var att undersöka ifall 

konsumenter faktiskt vidtar åtgärder för att kontrollera trovärdigheten i källor 

online. I studien fick 2684 personer utvärdera trovärdigheten i två websidor. 

Deltagarnas kommentarer samlades in och analyserades för att finna vilka element av 

en websida som blev uppmärksammade, samt vilka element som inte blev 

uppmärksammade. Resultaten visade att konsumenter inte använder sig av objektiva 

kriterier vid utvärdering av en källas trovärdighet. Detta var en kontrast till resultatet 

av en tidigare nationell enkät utskickad av WebWatch, i april 2002. I denna enkät 

hävdade människor att vissa element var avgörande för en källas trovärdighet, 

exempelvis att webbsidan hade en integritetspolicy. Dock visade Fogg et al. (2002) att 

konsumenter riktade mycket större uppmärksamhet mot de ytliga aspekterna av en 

webbsida, så som visuella hjälpmedel, än faktiskt innehåll. Nästan hälften av 

deltagarna (46,1%) utvärderade källans trovärdighet baserat på hur attraktiv 

websidans design var, inklusive layout, typsnittets storlek och färgschema. Det fanns 

med andra ord en skillnad mellan vad människor uppgav var viktigt och hur de 

faktiskt agerade, menar Fogg et al. (2002). 

 

Konsekvenser av bristande källkritik 

Då vem som helst kan publicera i stort sett vilken information som helst på 

Internet, kan kvalitén hos informationen på olika websidor variera stort (Kammerer, 

Amann, & Gerjets, 2015). De menar att objektiva websidor, från exempelvis officiella 

hälsoinstitutioner, antas bidra med opartisk information som är baserad på 

vetenskapliga fakta. Subjektiva webbsidor, exempelvis forum angående hälsa, står 



 

 
 
 

 

 

för personligt utbyte av åsikter och erfarenheter. Kommersiella webbsidor, 

läkemedelsföretag eller återförsäljare av kosttillskott, använder information för att 

lansera och sälja produkter eller tjänster. Ovetenskapliga och missledande webbsidor 

är lika vanliga som vetenskapligt baserade websidor. Därför faller det på 

konsumenten att avgöra vilken information som är pålitlig och inte (Kammerer et al., 

2015). 

Särskilt bekymmersamt är allmänhetens acceptans av medicinsk och 

sjukvårdsrelaterad information på Internet (Iding, Crosby, Aurenheimer, & Klemm, 

2008). Personer med en högre socioekonomisk bakgrund har ofta en större förmåga 

att utvärdera hälsoinformation online, på grund av högre läsförmåga, samt en 

grundläggande förståelse för enkel medicinsk terminologi. Personer med lägre 

utbildning ligger därför i ett klart underläge (Benotsch, Kalichman, & Weinhardt, 

2004). De påvisar att personer med en medicinsk diagnos, som HIV, tenderar att 

vara mest sårbara för felaktig information och oseriösa säljare av bluffkurer på 

Internet. 

 

Kriterier för utvärdering 

Användare av Internet rekommenderas att använda sig av fem kriterier vid 

utvärdering av en källas trovärdighet (Metzger & Flanagin, 2013). Accuracy, att 

avgöra en källas riktighet genom att kontrollera att informationen är korrekt och kan 

verifieras utanför Internet. Authority, då informationens författare är refererad till, 

har en viss nivå av formella kvalifikationer, och ifall den är rekommenderad av en 

betrodd oberoende part. Objectivity, att identifiera författarens syfte att dela 

informationen och ifall den informationen är baserad i fakta eller i åsikter, samt en 

förståelse för huruvida informationen är delad i kommersiellt syfte eller på grund av 

andra bakomliggande orsaker. Currency, hur väl uppdaterad informationen är. 

Coverage, huruvida informationen är djupgående och begriplig (Metzger, 2007). 

Dessa kriterier kan liknas vid Skolverkets rekommendationer. I Skolverkets 

handledning i källkritik rekommenderas personer att granska vem som står bakom 

källan och huruvida det kan finnas en bakomliggande motivation till att publicera 

informationen. Det är av stor vikt att utvärdera ifall det finns något syfte med 

publicering, och ifall källan ger ut information om vem som har publicerat den. Det är 

även viktigt att utvärdera ifall källan är trovärdig, om den överensstämmer med det 

man redan vet och att fakta går att kontrollera. Utseendet på källan kan även ha 

betydelse. Skolverket menar att en slarvigt skriven text som är full av fel kan indikera 



 

 
 
 

 

 

att avsändaren inte tagit sig tid att kontrollera vare sig stavning eller att 

informationen är korrekt (Skolverket, 2016). 

Metzger och Flanagin (2013) menar att det kräver en ansträngning från 

användaren att bekräfta dessa kriterier, på många olika områden. Studier har dock 

påvisat att användare sällan ägnar sig åt grundlig informationssökning som kräver 

ett större engagemang, utan baserar ofta sina beslut på faktorer såsom en websidas 

design och användarvänlighet, hellre än på innehåll och källhänvisningar. Detta för 

att Internetanvändare oftast spenderar en kort tid på varje hemsida innan de 

fortsätter och därför är benägna att utveckla mer effektiva strategier för att 

utvärdera källors trovärdighet. Personer tenderar då att använda de strategier som 

kräver minst ansträngning i syfte att hålla den kognitiva belastningen så låg som 

möjligt i förhållande till tid spenderad på att söka information. För att åstadkomma 

detta appliceras användandet av kognitiva tumregler, vanliga strategier vid 

informationssökning (Metzger & Flanagin, 2013). I många situationer där 

beslutsfattande är en nödvändighet kan det ofta krävas sofistikerade strategier för 

att fatta ett beslut, strategier som ofta kan kosta både tid och energi. I sådana 

situationer kan heuristik, eller kognitiva tumregler, fungera som mentala genvägar 

för att spara tid och energi. Kognitiva tumregler kan med fördel tillämpas då 

kognitiva resurser är låga. Det är dock generellt antaget att tillämpningen av 

tumregler kan leda till felaktiga beslut (Pohl, Erdfelder, Hilbig, Liebke, & Stahlberg, 

2013). Flanagin och Metzger (2013) menar användandet av tumregler kan i vissa 

fall leda till att användaren tar till sig felaktig information, dock påvisar studier att 

användandet av tumregler hjälper personer att hantera de enorma kvantiteterna av 

information som finns tillgänglig, och dessutom leder det ofta till goda beslut. 

 

Metzger och Flanagins kognitiva tumregler 

Metzger och Flanagin (2013) diskuterar i sin artikel; “Credibility and trust of 

information in online environments: The use of cognitive heuristics” användandet av 

olika tumregler vid bedömning av en källas trovärdighet på Internet. Fynd från olika 

studier används för att illustrera de olika typer av kognitiva tumregler som tycks 

appliceras vid utvärdering av källors trovärdighet. Sex olika tumregler identifierades 

och namngavs, reputation, endorsement, consistency, self-confirmation, expectancy 

violation och persuasive intent. Dock är det svårt att placera dessa strategier i 

separata kategorier, då beslutsfattandesituationer ofta kräver simultan användning 

av olika strategier, som kan kombineras på olika sätt (Metzger & Flanagin, 2013). 



 

 
 
 

 

 

The reputation heuristic innebär att användaren tenderar att skatta kända 

alternativ som mer trovärdiga. Detta kan exempelvis vara en välbekant hemsida, 

eller igenkännandet av ett namn. Tumregeln är troligtvis psykologiskt rotad i 

heuristiska principer, där användaren alltid föredrar det bekanta före det främmande 

(Metzger & Flanagin, 2013). Tidigare studier av Gigerenzer och Todd (1999) visar att 

människor tenderar att placera ett högre värde vid välbekanta alternativ, än vid 

mindre kända, vilket de benämnde som ”the recognition heuristic”. Tumregeln kan 

relateras till Sundars (2008) ”authority heuristic”, som påvisar att användare 

tenderar att lita på källor som de anser är av en auktoritär eller officiell karaktär. 

Resultaten av dessa studier tyder på att användare föredrar och har högre förtroende 

för källor vars namn de känner igen, detta utan någon större undersökning av 

källans faktiska innehåll. (Metzger, Flanagin & Medders, 2010) 

The endorsement heuristic tyder på att människor tenderar att skatta 

information som mer trovärdig om informationen är styrkt av andra personer. Utan 

någon vidare granskning av källa och innehåll, görs antagandet att källan är 

trovärdig om andra personer skattar den som trovärdig. Användare tenderar att 

automatiskt lita på källor som är rekommenderade av betrodda parter, eller 

rekommendationer i form av goda recensioner och betyg (Metzger et al., 2010). 

Tumregeln kan relateras till vad Sundar (2008) kallar ”the bandwagon heuristic”, där 

personer generellt gör antagandet att om många andra tror att information är 

korrekt, borde den vara korrekt och därför trovärdig. 

The consistency heuristic innebär att användaren undersöker ifall en källas 

information överensstämmer med andra källor. Denna metod kräver en större 

ansträngning, då den förutsätter att användaren gör en fortsatt informationssökning. 

Trots detta är tumregeln tidseffektiv, då användaren söker kompletterande 

information på ett mycket ytligt plan och ägnar lite uppmärksamhet åt mer krävande 

strategier, så som att kontrollera källans referenser och överväga potentiell partiskhet 

hos skaparen (Metzger et al., 2010). Denna tumregel kan ses som en variant av 

endorsement och reputation heuristics, då den bakomliggande principen innebär att 

människor tenderar att tro på information om andra styrker den (Metzger & 

Flanagin, 2013). 

The self-confirmation heuristic innebär att det finns en tendens hos människor 

att bedöma information som trovärdig ifall den bekräftar deras egna värderingar och 

övertygelser. Källor som däremot motsäger en persons tidigare föreställningar 

skattas ofta som mindre trovärdiga, oberoende av hur väl argumenterad eller 



 

 
 
 

 

 

refererad den är (Metzger et al., 2010). Detta illustrerar en typ av self-confirmation 

bias som kan påverka personers bedömningar av källor. Confirmation och belief 

biases är sedan tidigare väl observerade fenomen i psykologisk litteratur (Metzger & 

Flanagin, 2013). Confirmation bias är tendensen att lägga märke till och lägga större 

vikt på information som stödjer ens tidigare uppfattningar, då man samtidigt 

undervärderar information som motsäger dessa uppfattningar (Klayman & Ha, 

1987). Belief bias är benägenheten att stödja en slutsats när den är konsekvent med 

vad man tror är sant, även om slutsatsen i fråga inte är baserad på logik (Evans, 

Barston, & Pollard, 1983). The self- confirmation heuristic härstammar troligtvis 

från the false consensus effect: att människor tenderar att tro att deras egna åsikter 

inte bara är sanningsenliga, utan att de även delas av allmänheten (Ross, Greene, & 

House, 1977). Sådana kognitiva bias fungerar som en försvarsmekanism, vilket 

resulterar i en tendens att utvärdera mångtydig information på ett sätt som gagnar 

användarens egna intressen (Metzger & Flanagin, 2013). 

The expectancy violation heuristic innebär att när en Internetsida inte 

lyckas möta användarens förväntningar, tenderar användaren att bedöma källan 

som icke trovärdig (Metzger & Flanagin, 2013). Detta kan inträffa då sidan begär 

mer information än nödvändigt, eller då sidan tillhandahåller mer information än 

användaren har förväntat sig, eller bett om. Användare tenderar dock oftast att 

tillämpa denna tumregel då sidan har en oattraktiv design, dålig navigering och 

innehåller undermålig grammatik och stavning (Metzger & Flanagin, 2013). Om 

en websida däremot upplevs som professionell, med attraktiv design och smidig 

navigering, tenderar användare att uppleva sidan som mer trovärdig (Metzger et 

al., 2010). 

The expectancy-violation heuristic härstammar mest troligt delvis från 

Kruger,Wirtz, Van Boven och Altermatts (2004), ”the effort heuristic” vilket är 

den mänskliga tendensen att värdera objekt beroende på hur mycket 

ansträngning det krävdes för att producera det. Känslan är att ansträngning 

likställs med kvalité, vilket inte alltid är fallet (Metzger & Flanagin, 2013). 

Persuasive intent heuristic innebär att när användaren upplever att innehållet 

är icke-objektivt och partiskt, skattas informationen som mindre trovärdig. 

Användare tenderar att vara särskilt skeptiska mot innehåll med reklam, då 

användaren ofta får känslan av att bli manipulerad (Metzger et al., 2010). Detta 

triggar en omedelbar försvarsmekanism som leder till att användaren misstror 

informationen utan någon vidare granskning (Metzger & Flanagin, 2013). The 



 

 
 
 

 

 

persuasive intent heuristic verkar grunda sig i en rädsla för okända parters avsikter 

och manipulation. Detta leder till att användare försöker upptäcka underliggande 

motiv i information som de hittar på Internet (Metzger et al., 2010). 

Dessa sex tumregler tycks kunna appliceras till all sorts informationssökning på 

Internet. Det är dock inte uppenbart vilka av dessa kognitiva tumregler som är de 

mest framträdande och mest tillämpbara. Därför är det intressant att undersöka vilka 

faktorer som tycks vara mest framträdande i situationer där människor fattar beslut 

om en källas trovärdighet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån Metzger och Flanagins (2013) kognitiva 

tumregler undersöka betydelsen av dessa sex tumregler vid utvärderingen av en 

källas trovärdighet, utifrån individers självskattade förmåga att utvärdera en källas 

trovärdighet. 

 

Frågeställningar 

Vilka tumregler är mest framträdande vid bedömning av en källas trovärdighet? 

Vilka effekter leder detta till? 
 

Metod 

Respondenter 

En elektronisk enkät skickades till 1000 programstudenter på Luleå Tekniska 

Universitet. Studenter från olika utbildningar och inriktningar valdes ut för att 

åstadkomma ett representativt urval. Av 1000 utskickade enkäter erhölls 226 svar. 

Detta innebär ett externt bortfall på 77,4%. 

 

Tabell 1. Antal utskick till programstudenter 
 

103 Tekniskt Basår 

147 Psykologi – Filosofie Kandidat 

75 Civilekonom 

95 Civilingenjör – Öppen ingång 

181 Systemvetenskap 

300 Sjuksköterska 

99 Brandingenjör 

 



 

 
 
 

 

 

Material 

En enkät konstruerades med Metzger och Flanagins (2013) kognitiva tumregler 

som utgångspunkt, i programmet EvaSys. Enkäten utgjordes av totalt sju påståenden, 

där sex var avsedda att representera varsin tumregel. Ett påstående var avsett att 

mäta den beroende variabeln egen förmåga att skatta källors trovärdighet. 

Svarsalternativen utgjordes av en 6-gradig Likert-skala. Påståendena som 

representerade tumregler föregicks av en rubrik som löd ”Jag anser att en källa är 

trovärdig om:”. Därefter följde sex påståenden som respondenterna skulle ta ställning 

till (Bilaga 1). 

 Påstående 1.1 ”Jag anser att min förmåga att skatta källors trovärdighet är:” 

var avsedd att mäta respondenternas egen skattning av förmåga att bedöma 

källors trovärdighet. Påstående 1.2 ”Jag läser informationen på en välbekant 

hemsida” är baserat på the reputation heuristic och var avsedd att mäta huruvida 

respondenterna anser att kända alternativ är mer trovärdiga än mindre kända. 

 Påstående 1.3 ”Andra styrker informationen som trovärdig” är baserat på 

the endorsement heuristic och syftet med påståendet var att avgöra ifall 

respondenterna tenderar att skatta källor som mer trovärdiga ifall andra 

personer skattar källorna som trovärdiga. 

 Påstående 1.4 ”Informationen överensstämmer med andra källor” är 

baserat på the consistency heuristic och var avsett att mäta hur mycket 

vikt respondenterna lade på att källor överensstämmer med varandra. 

 Påstående 1.5 ”Källan styrker information som överensstämmer med 

mina värderingar” är baserat på the self-confirmation heuristic, och 

var avsett att mäta huruvida respondenterna skattade källor som mer 

trovärdiga ifall källorna överensstämde med deras värderingar. 

 Påstående 1.6 ”Källan styrker information som överensstämmer med mina 

värderingar” är baserat på the expectancy violation heuristic. Syftet med 

påståendet var att mäta ifall respondenterna skattade en källa som mindre 

trovärdig ifall den inte lever upp till förväntningar. I detta fall vinklades det 

som att källan gav ett professionellt intryck genom språkbruk och layout, 

med mera. 

 Påstående 1.7 ”Informationen i källan upplevs opartisk” är baserat the 

persuasive intent heursitic, och syftet var att mäta hur mycket vikt 

respondenterna lägger på att informationen i källan upplevs som opartisk. 

 



 

 
 
 

 

 

Procedur 

Studien föregicks av en pilotstudie där enkäten skickades ut till två 

programstudenter på psykologi programmet. Tanken med pilotstudien var att 

eventuella brister och felaktigheter i enkäten skulle upptäckas, då studenterna 

uppmuntrades till att ge konstruktiv feedback om utformningen på enkäten, samt ge 

förslag till eventuella förändringar. Vissa små förändringar gjordes i enkäten. 

Därefter skickades enkäten ut till programstudenterna i två omgångar, detta för att 

systemet inte accepterade 1000 samtidiga utskick. Enkäten låg ute i sju dagar innan 

den stängdes. Enkäten skickades ut i single-password-baserat format, vilket innebär 

att det är en öppen enkät, detta för att garantera anonymitet. Efter svar hade erhållits 

utfördes databehandlingen i statistikprogrammet IBM SPSS. En linjär multipel 

regressionsanalys utfördes, för att bestämma vilka variabler som hade en signifikant 

korrelation med respondenternas självskattade förmåga att avgöra trovärdigheten i 

källor. 

 

Resultat 

Deskriptiv statistik 

I enkäten är syftet med påstående 1.1 att få en uppfattning om respondenternas 

syn på sin egen förmåga till källkritik. Denna faktor tjänade även som oberoende 

variabel i regressionsanalysen. Generellt tycktes respondenterna anse att deras 

förmåga att avgöra trovärdigheten i källor är högre än genomsnittligt, med ett 

medelvärde på 4,47 och en standardavvikelse på 0,97. Detta innebär att 86,6% av 

respondenterna angav ett värde på 4 eller högre. Det mest angivna svaret var 5, som 

41,3% av respondenterna svarade. En respondent svarade inte på påståendet, vilket 

innebär att 225 svar inkluderades i analysen. 



 

 
 
 

 

 

 
Figur 1. Svarsfördelning för påstående 1.1. 
 

Påstående 1.2 behandlade respondenternas attityd till välbekanta alternativ och 

huruvida de tenderade att skatta en välkänd hemsida som mer trovärdig. 

Medelvärdet på detta påstående blev 3.61 med en standardavvikelse på 1,31. Andelen 

59,1% av respondenterna angav ett värde på 4 eller högre. Även här fanns 1 

respondent som inte svarade på påståendet. 



 

 
 
 

 

 

 
Figur 2. Svarsfördelning för påstående 1.2. 
 

Påstående 1.3 är avsedd att mäta huruvida respondenterna blev påverkade av 

andra personers åsikter om en källas trovärdighet. Medelvärdet på detta påstående 

blev 3.61 med en standardavvikelse på 1,17. Som i de två tidigare fallen har 1 

respondent inte svarat på påståendet. 

 

Figur 3. Svarsfördelning för påstående 1.3. 



 

 
 
 

 

 

Påstående 1.4 är avsedd att mäta mycket vikt respondenterna lägger vid att 

källor överensstämmer med andra källor. Medelvärdet på detta påstående är 4,70 

med en standardavvikelse på 1,06. 4 respondenter har inte svarat på påståendet. En 

stor majoritet på 88,2% har angett ett svar på 4 eller högre. 

 

Figur 4. Svarsfördelning för påstående 1.4. 
 

Påstående 1.5 avsåg att mäta ifall respondenterna tenderade att skatta källor som 

mer trovärdiga ifall de överensstämde med deras värderingar. Medelvärdet på frågan 

är 2,90 med en standardavvikelse på 1,32. En respondent svarade inte på påståendet. 

Som figur 5 visar är det en relativt jämn svarsfördelning fram till svarsalternativ 5, som 

angavs av 7.6% och svarsalternativ 6 som angavs av 2.2%. 



 

 
 
 

 

 

 

Figur 5. Svarsfördelning för påstående 1.5. 
 

Påstående 1.6 avser att mäta hur ett professionellt intryck kan påverka 

respondenternas uppfattning om en källas trovärdighet. Medelvärdet för påståendet är 

3,83 med en standardavvikelse på 1,22. Alla respondenter tog ställning till påståendet. 

 
Figur 6. Svarsfördelning för påstående 1.6. 



 

 
 
 

 

 

Det sista påståendet är avsett att mäta huruvida en känsla av opartiskhet i den 

presenterade informationen leder till att respondenterna uppfattar källan som mer 

trovärdig. Medelvärdet på påståendet är 4,37 med en standardavvikelse på 1,11. En 

stor majoritet av respondenterna har valt svarsalternativ 4 eller 5, sammanlagt 69,1%. 

Alla respondenter har svarat på påståendet. 

 
Figur 7. Svarsfördelning för påstående 1.7. 

 
Resultat regressionsanalys 

Korrelationen mellan den egna självskattningen och påståendena 1.4 

(Informationen i källan överensstämmer med andra källor) och 1.5 (Källan styrker som 

överensstämmer med mina värderingar) är signifikant (R=.343, R2=.118, p<,000). 

Betavärdet för påstående 1.4 är (ß =.141, p=.031). Betavärdet för påstående 1.5 är 

(ß =-.336, p=.000) 

Detta innebär att de personer som skattade sin egen förmåga till källkritik 

som hög, tenderar att lägga vikt på att källor överensstämmer med varandra och 

låg vikt på att informationen i källan överensstämmer med egna värderingar. 



 

 
 
 

 

 

 
 

Figur 8. Beta-värden och signifikanser för de sex faktorerna. De heldragna linjerna 

indikerar de signifikanta sambanden. Streckade indikerar icke signifikanta. 

 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka vilka kognitiva tumregler som 

är mest framträdande vid utvärdering av en källas trovärdighet, beroende av 

respondenternas egenskattade förmåga att utvärdera källor. Utgångspunkten för 

studien var Metzger och Flanagins (2013) tidigare forskning som hade identifierat sex 

olika kognitiva tumregler, som ofta används vid utvärdering av en källas trovärdighet. 

Resultatet av regressionsanalysen påvisade att personer som ansåg sig ha en högre 

förmåga till utvärdering av källkritik tenderar att använda sig av the consistency 

heuristic, vilket innebär att de respondenterna som skattade sin förmåga högt lägger 

stor vikt vid att en källa överensstämmer med andra källor. Resultatet påvisade även 

en negativ korrelation mellan personer som skattade sin förmåga högt och the self-

confirmation heuristic. Detta tyder på att de respondenter som skattade sin förmåga 

högt, anser att det är tämligen oviktigt att information i källor som bekräftar deras 

egna värderingar. En överväldigande majoritet av respondenterna ansåg sig ha en god 

Informationen i källan 
är konsekvent med 

andra källor. 
(ß= .141, p=.031) 

Källan ger ett 
professionellt intryck 
genom språkbruk och 

layout. 
(ß=-.125, p=.105) 

Informationen finnes 
på en välbekant 

hemsida. 
(ß=.008, p=.908) 

Självskattad 
förmåga till källkritik 

Informationen i källan 
upplevs opartisk. 
(ß=.024, p=.739) 

Andra anser att 
informationen är 

trovärdig. 
(ß=-.118, p=.127) 

Källan styrker 
information som 

överenstämmer med 
egna värderingar. 
(ß= -.336, p=.000) 



 

 
 
 

 

 

förmåga att avgöra trovärdigheten i källor, då 86,6% angav ett värde på 4 eller högre. 

Det mest angivna svaret var 5, som 41.3% av respondenterna valde. Det är möjligt att 

de höga skattningarna kan bero på att deltagarna var enbart akademiker, som har 

utvecklat en högre förmåga till källkritik i sin akademiska utbildning, eller åtminstone 

en större tilltro till den egna förmågan. Det är mycket möjligt att resultatet skulle sett 

annorlunda med en större spridning på skattningarna i ett mer varierat stickprov. 

Det påstående som fick ett signifikant värde och en positiv Beta-vikt var ”Jag 

anser att en källa är trovärdig om den överensstämmer med andra källor”. Påståendet 

(och därav the consistency heuristic) kan jämföras med Skolverkets riktlinjer om 

tillvägagångssätt som rekommenderas vid källsökning. Enligt dessa 

rekommendationer är det viktigt att utvärdera ifall källan är trovärdig, om den 

överensstämmer med det man redan vet och att fakta går att kontrollera. Det är 

möjligt att respondenterna har använt sig av Skolverkets riktlinjer vid källsökning och 

uppsatsskrivning och därför anser att det är av stor vikt att källor överensstämmer 

med annan information. Som argumenterat av Metzger och Flanagin (2013) kan the 

consistency heuristic ses som en variant av endorsement och reputation heuristics, 

då den bakomliggande principen innebär att människor tenderar att tro på 

information ifall andra styrker den. Då kan det argumenteras att respondenterna inte 

bara lägger vikt vid att källor överensstämmer med varandra, utan att de lägger vikt 

på igenkännande av källor (som beskrivet i the reputation heuristic) och att de tar 

hänsyn till hur betrodd källan är av andra parter (som beskrivet i the endorsement 

heuristic). Då den bakomliggande principen bakom alla tre tumregler innebär att 

människor tenderar att lägga större vikt vid information om den är betrodd av andra 

personer, kan man fråga sig ifall dessa tre behöver ses som separata tumregler, då det 

personerna faktiskt söker är konsensus. 

En negativ Beta-vikt påvisades för påståendet ”Jag anser att en källa är trovärdig 

om källan styrker information som överensstämmer med mina värderingar”, vilket 

kan bero på att ur en logisk synvinkel är det inte rimligt att en persons egna 

värderingar och åsikter skall påverka innehållet i källan. Att respondenterna enbart 

bestod av akademiker kan ha en viss effekt på resultatet, då akademisk utbildning 

understryker vikten av ett opartiskt förhållningssätt. Men som tidigare nämnt av 

Metzger och Flanagin (2013) kan self-confirmation bias leda till att personer 

omedvetet bildar en uppfattning om en källa, beroende på deras tidigare 

föreställningar. Även om en person uppger att hen inte påverkas av huruvida 

informationen överensstämmer med deras värderingar, kan fallet vara så trots allt. 



 

 
 
 

 

 

Som tidigare nämnt av Fogg et al. (2002) är det inte helt ovanligt att människor 

uppger en sak, men inte agerar därefter. Då kognitiva bias fungerar som en 

försvarsmekanism, där människor utvärderar mångtydig information på ett sätt som 

gagnar individens egna intressen (Metzger & Flanagin 2013), är denna kognitiva 

tumregel mycket svår att testa i enkätform, då en försvarsmekanism sker automatiskt i 

verkliga situationer. Det kan därför vara svårt att reflektera över sina egna 

försvarsmekanismer på ett objektivt sätt. 

Det var något förvånande att påståendet ”Jag anser att en källa är trovärdig om 

informationen i källan upplevs opartisk” fick resultatet (ß =.024, p=.739), då man 

ställer resultatet i relation till den negativa korrelationen för ”Jag anser att en källa 

är trovärdig om källan styrker information som överensstämmer med mina 

värderingar”. Då respondenterna skattade lågt på det påståendet innebär det att den 

populära åsikten är att personliga åsikter och värderingar inte ska påverka 

uppfattningen om information. Om det är den allmänna uppfattningen hos personer 

som anser sig ha en hög förmåga till källkritik, varför anser de inte att det är viktigt 

att information upplevs opartisk? Man kan argumentera för att om man inte anser 

att ens egna värderingar ska påverka uppfattningen om en källa, är man noga med 

att utvärdera källan på ett objektivt sätt, och då bör man värdera opartiskhet i källor 

högt. Resultatet påvisar dock en mycket låg signifikans för detta. 

Påståendet ”Jag anser att en källa är trovärdig om källan ger ett professionellt 

intryck med språkbruk, layout, med mera” fick ett högt värde på (ß =.125, p=.105). 

Detta räckte inte för att skatta faktorn som signifikant, dock verkar en stor del av 

respondenterna anse att den är viktig. Anledningen till detta kan vara att påståendet 

överensstämmer med Skolverkets (2016) rekommendationer att till viss del utvärdera 

en källa utifrån utseendet. Skolverkets rekommendationer kan ha en effekt på 

studenters syn på källkritik, samt den utbildning de tagit emot. Detta kan vara 

anledningen till att respondenterna skattade högt på faktorn. Enligt Fogg et al. (2002) 

är en websidas ytliga kvalitéer det som har störst inverkan på personers skattning av 

trovärdighet, trots att de påstår annat. Det är mycket möjligt att resultatet hade sett 

annorlunda ut ifall studien hade utförts med experimentell metod, liknande den 

metod som användes av Fogg et al. (2002). 

 

Material 

Valet att göra enkäten så kort som möjligt togs för att få en så hög svarsfrekvens 



 

 
 
 

 

 

som möjligt. Då varje faktor i enkäten representeras av endast en fråga, kan detta ha 

orsakat såväl låg validitet som reliabilitet. 

Påstående 1.6 var baserad på the expectancy violation heuristic, men saknar en 

tydlig översättning och kan ses som godtycklig. The expectancy violation heuristic 

bygger på att användaren upplever att källan inte lever upp till hens förväntningar. 

Detta kan ofta bero på dålig design och undermålig grammatik eller stavning, men inte 

alltid. Dock vinklades påståendet till ”Jag anser att en källa är trovärdig om källan ger 

ett professionellt intryck genom språkbruk, layout, med mera.” Det kan argumenteras 

att formuleringen av påståendet inte speglar de andra aspekterna av the expectancy 

violation heuristic. 

 
Metod 

På grund av enkätens single-password-karaktär är det svårt att uttala sig om 

bortfall och skillnader i populationen, Det är känt att 77,4% valde att inte svara på 

enkäten, det går dock inte att uttala sig om vilka skillnader som fanns i kön, ålder eller 

program eftersom frågor om detta saknades. Det är även möjligt att samma person 

kan ha svarat på enkäten fler gången än en. Fördelen är att denna metod säkrar 

respondenternas anonymitet. 

 
Slutsatser 

Baserat på resultatet av regressionsanalysen är den tumregeln som mest 

används av personer som skattar sin förmåga till källkritik högt, the consistency 

heuristic. Detta innebär att personer gärna tillämpar en vidare källsökning för att 

bekräfta att källan är korrekt. Även om användare som tillämpar the consistency 

heuristic oftast söker kompletterande information på ett ytligt plan (Metzger & 

Flanagin, 2013) kan effekterna av detta bli att korrekta slutsatser oftare dras då 

användarna tillämpar denna tumregel. Det är alltid fördelaktigt att bekräfta 

informationen på annat håll, hellre än att exempelvis förlita sig på källans ytliga 

egenskaper. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultatet av enkäten inte nödvändigtvis 

speglar verkligheten. Enligt Fogg et al. (2002) finns det en klar skillnad mellan vad 

individer uppger är viktigt och hur de faktiskt agerar. Detta innebär inte att 

respondenterna medvetet uppgett felaktig information, det innebär endast att man 

inte alltid gör som man säger att man gör. Med detta i åtanke kan det vara svårt att 

dra några generella slutsatser av resultatet. 



 

 
 
 

 

 

 
Fortsatt forskning 

Framtida forskning bör fokusera på att testa vilken tumregel som oftast 

tillämpas genom experimentell metod. Förslagsvis genom att visa ett antal 

försökspersoner olika källor av information, för att sedan låta dem skatta hur 

trovärdig de fann källan och notera vilka faktorer som var viktiga vid detta avgörande. 

På detta sätt kan man även notera ifall det finns skillnader i resultat beroende på 

faktorer som ålder, kön och utbildningsbakgrund. Ifall föreslaget experiment utförs 

bör man utröna ifall resultatet av enkäten överensstämmer med resultat av 

experimentet. Om resultat inte överensstämmer tycks det styrka fynden av Fogg et al. 

(2002) att vad som personer uppger sig göra inte alltid efterföljs. 
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Figur 9. Studiens enkät. 


