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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how librarians, 

information specialists and teachers discuss Wikipedia within 

national (Swedish) professional journals. Questions asked in the 

study are: How is Wikipedia perceived in the professional 

journals? What different positions do writers and commentators 

take in relation to Wikipedia?  

 

 133 articles from 31 different professional journals in the period 

from 2001 to the middle of 2010 were analysed. The theory and 

method used is Laclau’s and Mouffe’s discourse theory from 

which we created our own model with sex different steps.  

 

 The results show that there are several recurring discussions, for 

example about the credibility of user generated content. Another 

example is the discussion about the use of Wikipedia within the 

education and school contexts and whether the encyclopedia 

should be seen as sufficiently credible to use in these contexts.  

  

 From these discussions we have identified three discourses that 

we have chosen to call: the knowledge-liberal discourse, the 

knowledge-conservative discourse and the pedagogical discourse.  
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1 Inledning 
 

Internet idag är en ocean av information. Sökningar i Google kan formligen ge tsunamivågor av 

träffar. Den största utmaningen i det elektroniska referensarbetet är därför förstås inte att hitta 

mer eller mindre relevanta källor utan snarare att sortera bort de irrelevanta träffarna.
1
  

 

Mer eller mindre dagligen kan vi läsa/höra av massmedia att vi lever i ett 

kunskapssamhälle. Information och kunskap är grundstenarna i dagens samhälle, där 

allt mer fokus sätts på att vi människor bör vara vetgiriga och kunniga. Redan i 

regeringens proposition, En förnyad lärarutbildning 1999/2000:135, står det att Sverige 

håller på att förvandlas till ett kunskapssamhälle, där alltfler arbeten kräver 

högskoleutbildning och där alltfler kommer att fortsätta sitt lärande långt efter att de 

lämnat skolan. Vidare står där också att mängden informationskällor och därmed 

mängden information har ökat mycket snabbt och detta ställer nya krav på medborgarna 

i ett samhälle.
2
  

 

I läroplanen Lpo 94 finns det ett uttryckligt mål att eleverna ska kunna använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.
3
 De senaste 

årtiondenas informationsteknologiska utveckling har inneburit att de flesta svenskar har 

tillgång till Internet i skilda sammanhang: jobb, studier och fritid. Det har i sin tur gjort 

att alltfler utnyttjar webben för att söka olika typer av information och från ett 

samhällsperspektiv har färdigheter i informationssökning jämställts med färdigheter i att 

kunna läsa, skriva och räkna.  

 

I studien Studenters Informationsvanor – en undersökning vid Linköpings universitets-

bibliotek genomfördes under hösten 2007 cirka 700 intervjuer med universitetsstudenter 

som handlade om deras informationsvanor. Den första frågan handlade om var 

studenterna i första hand sökte information, och det absolut vanligaste svaret (56 %) var 

Internet. Av de 56 % av studenterna som hade svarat Internet var det 45 % som 

hänvisade till Google.
4
  

 

Einar Spetz
5
 beskriver i sin studie Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för 

biblioteken? Google som allfarvägen till Wikipedia, detta på grund av att det 

användargenererade uppslagsverket
6
 Wikipedia ofta hamnar väldigt högt upp i Googles 

träfflistor. Spetz menar att Google fungerar som en sluss för människor att hitta fram till 

Wikipedia och att det är därför även unga elever är vana användare av Wikipedia.
7
 Med 

detta i åtanke är det kanske inte konstigt att Wikipedia hamnar i topp 10 bland de mest 

besökta sidorna på Internet i Sverige.8  

 

 

                                                 
1
 Nygren, Åke (2007), s. 31 

2 
En förnyad lärarutbildning (2000)., § 4.1-4.3 

3 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s. 10 

4
 Brage, Christina & Igelström, Peter (2008). s. 45 - 46 

5 
Einar Spetz är gymnasielärare vid Vallentuna Gymnasium och har utfört två undersökningar om elever 

och lärares användning av Wikipedia på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm 
6
 I denna studie använder vi genomgående termerna uppslagsverk och encyklopedi synonymt 

7 
Spetz, Einar (2008). s. 11 

8
 Alexa (2011). Alexa – Top Sites in Sweden. [2011-02-15] 
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För ett par år sedan kom vi i kontakt med EXAKT, ett treårigt projekt finansierat av 

Vetenskapsrådet vars ”syfte är att utforska hur nya förhållningssätt till expertis, 

auktoritet och kontroll förändrar förutsättningarna för källkritiska resonemang i Webb 

2.0-miljöer i samband med lärande i skolan”.
9
  

 

EXAKT står för EXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT, som, vilket framgår av 

namnet, fokuserar på källkritik, auktoriteter och trovärdighet och ”tar sin utgångspunkt i 

de sätt på vilka Internet förändrar förutsättningarna för gymnasieelevers lärande.”
10

 

Eleverna i dagens skola har ett större ansvar för att söka egen information till bland 

annat projektarbeten. Numera förlitar sig inte lärare och elever endast på läroböcker och 

resurser från biblioteket utan en stor informationskälla har blivit Internet, däribland 

även de Webb 2.0 redskap som finns. Exempel på ett sådant redskap är Wikipedia.
11

 

Wikipedia beskriver sig själv som den ”fria encyklopedin som alla kan redigera”.
12

  

 

Detta betyder att den kontroll av texter som förekom i skolan, i och med att huvuddelen 

av informationen tillhandahölls, idag inte existerar på samma sätt. Nu sker kontrollen 

hos den enskilde eleven eller läsaren genom värdering av informationen, till exempel 

källkritiskt resonemang. EXAKT-projektet lyfter samtidigt fram det problematiska med 

detta eftersom tidigare forskning visar att bibliotekarier och lärare ofta tycker att elever 

har svårt att värdera informationen.
13

 

 

I Einar Spetz första undersökning Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för 

biblioteken? intervjuar han 91 elever vid tre gymnasieskolor i Stockholm. I den studien 

framgår att 98 % av de intervjuade gymnasieeleverna någon gång hade använt 

Wikipedia och 87 % hade använt Wikipedia de senaste trettio dagarna.
14

 I hans andra 

undersökning Wikipedia – älskat eller avskytt är det gymnasielärarna som är i fokus och 

han genomför en enkät med 266 lärare. Av de 266 lärarna angav 86 % att de hade 

använt Wikipedia och 66,7 % hade använt uppslagsverket de senaste 30 dagarna.
15

  

 

Både Einar Spetz rapporter och EXAKT-projektet ökade vårt intresse för att studera 

Wikipedia i lärandemiljöer. Vi har själva märkt att det inom vår utbildning i Biblioteks- 

och informationsvetenskap, samt andra kurser som vi har läst, förekommer en debatt om 

användningen av Wikipedia. På vissa högskolor/universitet förbjuds Wikipedia att 

användas medan på andra så uppmuntras användningen i form av examinerande 

uppgifter som ska publiceras där. Vi har även deltagit på Biblioteksdagarna som 

anordnas av Svensk Biblioteksförening och även i de sammanhangen har användningen 

av Wikipedia både inom utbildningskontexten och inom bibliotekskontexten diskuterats.  

 

Vi är alltså intresserade av diskussionerna och debatterna kring Wikipedia och i denna 

studie kommer vi inte att titta på den faktiska användningen. Vilka föreställningar om 

Wikipedia förekommer i debatten inom utbildningsområdet och vilka ståndpunkter går 

att identifiera?  

                                                 
9 
EXAKT (2010). Om EXAKT. [2011-02-15] 

10 
Ibid. 

11 
Ibid.  

12
 Svenskspråkiga Wikipedia (2010). Portal:Huvudsida. [2011-01-01] 

13 
EXAKT (2010). Om EXAKT. [2011-02-15] 

14 
Spetz, Einar (2008). s. 19-20 

15
 Spetz, Einar (2009). s. 6 
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1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Vårt intresse är att undersöka den (eller de) diskurs(er) kring Wikipedia som finns i 

skol- och utbildningsmiljöer och ett sätt att komma åt en sådan diskurs är att fokusera 

vår studie på vad som skrivs i facktidskrifter för lärare, bibliotekarier samt 

informationsspecialister. Detta då vi anser att dessa tre yrkesgrupper ofta undervisar om 

informationssökning och källkritik och potentiellt borde både påverka och påverkas av 

den eller de diskurser som är i vårt fokus. En gemensam nämnare för dessa tre 

yrkesgrupper är även att de alla tre arbetar som informationsförmedlare.
16

 

 

Det vi vill undersöka är vad som skrivs om Wikipedia i facktidskrifter som vänder sig 

till bibliotekarier, lärare och informationsspecialister, vilka problem eller fördelar som 

lyfts fram i skol- och utbildningsmiljöer. Anledningen till att vi har valt facktidskrifter 

är att vi anser att det är ett forum där utsagor om Wikipedia både produceras och 

reproduceras, genom och inom en speciell yrkesgrupp.   

 

Syftet med studien är att nå kunskap om debatten och diskussionen kring Wikipedia. 

Det teoretiska och metodologiska tillvägagångssättet utgörs av diskursteori. En grund-

läggande utgångspunkt är att media ingår i, reproducerar och bidrar till att både 

förändra och konservera diskurser.  

 

Våra frågeställningar lyder:  

 

- Vilka föreställningar om Wikipedia kan urskiljas i nationella facktidskrifter som 

riktar sig till bibliotekarier, lärare och informationsspecialister? 

 

- Vilka olika ståndpunkter i förhållande till Wikipedia intar skribenter och 

debattörer i det undersökta materialet? 

 

- Vilka olika diskurser kan dessa föreställningar och ståndpunkter hänföras till? 

 

Vi är medvetna om att orden föreställningar och ståndpunkter kan uppfattas som 

varandras synonymer men vi använder dem med lite olika innebörd. Med före-

ställningar menar vi hur Wikipedia skildras i materialet, det vill säga vilka ord som 

används för att beskriva Wikipedia och vilken syn på Wikipedia dessa ord bidrar till att 

forma. Ståndpunkterna däremot är vilka ställningstaganden som görs om Wikipedia, det 

vill säga vilken inställning skribenter och debattörer har till Wikipedia.  

 

De tre frågeställningarna bygger på varandra. Föreställningen eller synen på Wikipedia 

som skildras i materialet utgör en grund för vilken ståndpunkt en skribent eller en 

debattör intar. Både föreställningarna och ståndpunkterna ligger sedan till grund för 

vilka diskurser som kan identifieras i materialet.  

   

 

 

 

                                                 
16

 Parking, Eva & Westlander, Elisabeth (1998). s. 16 
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1.2  Avgränsningar 
 

Vårt empiriska material består endast av rikstäckande facktidskrifter. Det innebär att 

massmedia av mer lokal karaktär eller i andra genrer än facktidskrifter ej är med i 

studien, t.ex. har vi inte tittat på tidningar, TV-program eller radioprogram. Anledningen 

till denna avgränsning är att det är en övergripande nationell diskussion och diskurs som 

är i fokus i denna studie och därför anser vi att det är rimligt med en avgränsning till 

rikstäckande skriftligt material. För att vårt empiriska material inte ska bli för om-

fattande studeras inte vad som sägs i bloggar, diskussionsforum på internet och e-

postlistor som vänder sig till bibliotekarier, lärare och informationsspecialister.  

 

Vi har avgränsat vår studie till att gälla svenska facktidskrifter som vänder sig till 

bibliotekarier, lärare och informationsspecialister, detta för att fokus för vår studie ligger 

på den svenska debatten om Wikipedia. Wikipedia finns i flera olika språkversioner och 

vi anser inte att det är rimligt eller ens möjligt att endast titta på diskussionen kring den 

svenskspråkiga Wikipedia. Detta eftersom vårt fokus är den svenska diskussionen kring 

Wikipedia – inte diskussionen om den svenskspråkiga versionen av Wikipedia. Dess-

utom vore det förmätet av oss att tro att varje gång Wikipedia diskuteras så är det den 

svenskspråkiga versionen. Vi tror alltså att den svenska debatten om Wikipedia påverkas 

av fler språkversioner än enbart den svenska. Vi vet t.ex. att vi har utsagor som handlar 

om de japanska, tyska och engelska språkversionerna.  

 

När det gäller vilka facktidskrifter vi studerat så har vi tittat på alla tidskrifter som 

vänder sig till bibliotekarier och informationsspecialister men när det gäller lärare har vi 

valt att begränsa oss och inte tagit med tidskrifter som vänder sig till forskare inom det 

pedagogiska området samt tidskrifter för förskollärare eller fritidspedagoger. Vi har 

alltså valt bort dessa grupper eftersom vårt fokus är hur lärare i en undervisningskontext 

eventuellt kan påverka och/eller påverkas av diskursen(erna) om Wikipedia.  

 

Vi har haft vissa svårigheter att hitta alla nummer av en del tidskrifter. Detta på grund av 

att de bibliotek som vi har läst tidskrifterna vid har haft luckor i sina samlingar. För 

några av tidskrifterna har luckorna varit så omfattande att vi valt att bortse från 

tidskrifterna helt, detta har gällt Grundskoletidningen, Handledarskap i grundskolan, 

Locus och Svenskläraren.  

 

 

1.3  Disposition 
 

I kapitel 1 presenteras inledning, syfte och frågeställningar. 

 

I kapitel 2 finns en beskrivning av vad Wikipedia är eller avser att vara. 

 

Kapitel 3 presenterar tidigare forskning om Wikipedia, diskursanalytiska student-

uppsatser om Wikipedia samt forskning om källkritik och trovärdighet i samband med 

informationssökning i en lärandekontext. 

 

Kapitel 4 behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv. Vi beskriver här diskurs-

analys generellt samt den diskursanalytiska riktning vi använder oss av. I diskursanalys 
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är teori och metod tätt förbundna vilket innebär att vi inte gör någon åtskillnad dem 

emellan i kapiteluppdelning, utan väljer att beskriva dessa frågor under samma rubrik i 

kapitel fyra. Vi introducerar också här vårt eget analysredskap. 

 

I kapitel 5 tas vårt empiriska tillvägagångssätt upp i en beskrivning av urvalet och 

avgränsningen av undersökningsmaterial samt studiens genomförande. Här presenteras 

också vårt analysredskap mera utförligt. 

 

Kapitel 6 utgörs av vår analys. I enlighet med den diskursanalytiska metod vi använder 

närläser vi artiklarna. Vi söker efter återkommande teman i texterna. Därefter 

presenterar vi de diskurser som framträder i vårt material. 

 

I kapitel 7 fördjupas resonemangen i en diskussion, där vi även anknyter diskurserna till 

tidigare forskning och vi drar slutsatser samt återkopplar till våra frågeställningar.  

 

Kapitel 8 rymmer en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Wikipedia 
 

”Tänk dig en värld där varje person ges tillgång till hela mänsklighetens samlade 

kunskap. Det är det vi gör.”
17

 

 

Namnet Wikipedia avslöjar i sig vad syftet med sidan är. Wikipedia består av två 

sammansatta ord, nämligen  ’wiki’ och ’pedia’. Wiki kommer från det hawaiianska 

ordet ’wikiwiki’ som betyder snabb.
18

 Pedia kommer från ordet ’encyklopedi’, vilket i 

sin tur kommer från grekiskans ’enkyklios paideia’ vilket betyder rundad bildning, men 

också kan tolkas att betyda allmänbildning.
19

  

 

”Wikipedia – Den fria encyklopedin som alla kan redigera”
20

 står det på första sidan på 

svenskspråkiga Wikipedia. Mellan de olika språkversionerna skiljer sig regleringen av 

deltagandet. Den övergripande tanken för alla olika språkversioner av Wikipedia är dock 

att skapa ett öppet och tillgängligt uppslagsverk, utan kommersiell reklam, som är till 

för alla och av alla. Att redigera innebär inte enbart att skriva texter, utan även att ordna 

och klassificera innehållet.
21

  

 

 

2.1 Wikipedia i en encyklopedisk kontext 
 

Genom historien finns det en stor mängd exempel på hur människan har försökt att 

samla all tillgänglig kunskap. Det är främst på två olika sätt som detta ihopsamlande har 

skett, antingen genom att skapa ett bibliotek eller genom att skapa en encyklopedi. Ett 

av de tidigaste exemplen på ett bibliotek som skulle samla all kunskap var biblioteket i 

Alexandria som skapades på 200-talet före vår tideräkning.
22

 Meningen med biblioteket 

i Alexandria var att alla skrivrullar som kom in i landet skulle kopieras och förvaras där. 

En liknande tanke ligger bakom pliktlagen i Sverige som sedan 1661 föreskriver att  

Kungliga Biblioteket ska ta emot ett exemplar av alla trycksaker. Något som i framtiden 

även kommer innefatta svenska e-publikationer.
 23

 

 

Ett annat alternativ var att samla all kunskap i en encyklopedi som kunde bestå av en 

bok, eller oftare en serie av böcker. På 1700-talet försökte de båda fransmännen Denis 

Diderot och Jean le Rond d’Alembert översätta engelsmannen Ephraim Chambers 

Cyclopaedia. Detta misslyckades de med och blev istället redaktörer för en egen serie 

av böcker – Encyclopédie. Diderot och d’Alembert ses även som fäderna till den 

moderna encyklopedin.
24

 På 1700-talet publicerades även de första utgåvorna av 

Encyclopaedia Britannica och tyska Conversations-Lexikon. Sättet att arbeta med 

encyklopedierna var likartade: det fanns en redaktör och en grupp skribenter som skrev 

                                                 
17

 Citat från Wikipedias grundare Jimmy Wales, i Guldbrandsson, Lennart (2008). s. 14 
18 

Ibid. s. 15 
19

 Ibid. s. 21 
20 

Svenskspråkiga Wikipedia (2010). Portal:Huvudsida. [2011-01-01]  
21 

Haider, Jutta & Sundin, Olof (2010). [2011-02-15] 
22 

Guldbrandsson, Lennart (2008). s. 138 
23 

Kungliga Biblioteket (2009). Samlingarna. [2011-02-15] 
24 

Haider, Jutta & Sundin, Olof (2010). [2011-02-15] och Guldbrandsson, Lennart (2008). s. 138 samt 

Dalby, Andrew (2009). s. 26 - 27 
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artiklar inom sina respektive specialområden.
25

 

 

Traditionella uppslagsverk, som t.ex. Svensk uppslagsbok, Store Norske Leksikon, Den 

store Danske Encyklopaedi har alla en nationell anknytning, vilket också syns i deras 

namn. Wikipedia har däremot ett globalt mål, nämligen att Wikipedia ska ha 250 000 

artiklar på 300 olika språk.
26

  

 

Fram till första halvan av 1990-talet publicerades uppslagsverk främst i tryckt format, 

som böcker. Då började dock encyklopedier på CD-ROM och i fulltext på Internet att 

lanseras.
27

   

 

 

2.2 De första stegen mot Wikipedia 
 

På slutet av 1990-talet beslutade sig en man vid namn Jimmy Wales att skapa det första 

helt Internetbaserade uppslagsverket. De tidigare uppslagsverken som fanns online hade 

en tryckt version i ryggen, men Jimmy Wales såg framför sig ett uppslagsverk som 

endast fanns på Internet. Han ville att uppslagsverket skulle vara gratis och dess artiklar 

skulle skrivas av akademiker och sedan granskas av experter, liknande den peer review 

som ofta sker av artiklar i akademiska tidskrifter. Detta projekt som kallades Nupedia 

föll inte väl ut och därför skapades den 10:e januari 2001 Wikipedia, en encyklopedi 

som byggde på wikitekniken.
28

  

 

Engelskspråkiga Wikipedia ökade under första året till att ha cirka 40 000 artiklar.
 
I 

oktober 2002 började en man använda ett automatiserat redigeringsprogram, så kallad 

bot, vilken skapade artiklar om amerikanska städer genom att hämta information från 

den amerikanska folkräkningsbyrån. Detta gjorde att på endast åtta dagar ökade antalet 

artiklar med ungefär 30 000 st.
29

 Den 1 januari 2011 hade engelskspråkiga Wikipedia 

3 518 367 artiklar.
30

 

 

Parallellt med den engelskspråkiga versionens utveckling skapades även Wikipedia på 

andra språk. Först ut var den tyskspråkiga som kom i mitten på mars 2001, denna 

innehöll dock till en början artiklar på engelska. Den första på något annat språk än 

engelska var den katalanska som publicerades samma dag som den tyska. Sedan dröjde 

det en vecka, men den 23:e mars kom Wikipedia på franska och i maj lanserades en stor 

mängd olika språkversioner. Innan 2001 var över så fanns det 16 olika språkversioner 

av Wikipedia, varav den svenskspråkiga som skapades 3 maj, var en.
31

 Utvecklingen 

fortsatte och hösten 2010 fanns det 273 olika språkversioner av Wikipedia.
32

 

 

 

                                                 
25

 Guldbrandsson, Lennart (2008). s. 138 - 139 
26 
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27 
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31 
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32
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2.2.1 De första stegen för svenskspråkiga Wikipedia 
 

För svenskspråkiga Wikipedia var intresset dåligt, efter tre månader fanns det cirka 100 

artiklar. I augusti 2001 skapades en svensk alternativ wikibaserad encyklopedi: 

Susning.nu, som redan efter ett par veckor hade cirka 200 artiklar. Susning.nu frodades 

under ett par år och var i juni 2002 världens femte största wikibaserad webbplats, och 

endast engelskspråkiga Wikipedia var en större wiki-encyklopedi.
33

 I november 2002, 

när en del av Susning.nu’s skribenter lämnade webbplatsen till förmån för svensk-

språkiga Wikipedia började antalet artiklar på svenskspråkiga Wikipedia öka 

explosionsartat. På en månad ökade antalet artiklar från ca 400 till 1700 och ytterligare 

en månad senare hade det skapats 4400 artiklar.
34

 Susning.nu gick det desto sämre för. 

Sidan blev utsatt för klotter, vilket gjorde att den delvis låstes. Under flera år var den 

bara öppen för allmän redigering under vissa klockslag och numera går den inte att nå 

alls.
35

 Den 1 januari 2011 hade svenskspråkiga Wikipedia 381 592 artiklar.
36

 

 

 

2.3 Wikipedia kontra traditionella uppslagsverk 
 

Det finns två grundläggande saker som skiljer Wikipedia från andra uppslagsverk. Dels 

att artiklarna i Wikipedia skrivs av användarna själva och dels dess mål att vara ett 

globalt uppslagsverk. Att artiklarna skrivs av användarna själva betyder att det är en 

blandad skara människor som står bakom innehållet, tanken är att ju fler som engagerar 

sig i Wikipedia, desto högre blir kvalitén på artiklarna.
37

 Skribenterna i Wikipedia kan 

välja att antingen skapa sig ett användarkonto och redigera under det, eller bara 

redigera. Om skribenten har ett användarkonto anges hans/hennes användarnamn i 

samband med redigeringen (går att läsa i artikelns historik) och om skribenten inte är 

medlem så anges istället hans/hennes IP-nummer.
38

   

 

Ytterligare en skillnad är att Wikipedias artiklar innehåller så kallade interwikilänkar, 

där en artikel länkas till motsvarande artikel på andra språk.
39

 Till exempel har den 

svenskspråkiga artikeln om Sverige 203 stycken interwikilänkar till andra språk-

versioner.
40

 

 

Wikipedia drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av Free Software 

Foundation. Wikimedia Foundation är en icke-kommersiell organisation som även står 

för driften av Wikipedias systerprojekt exempelvis Wiktionary, som är ett projekt för att 

skapa ett fritt webbaserat lexikon och synonymordbok.
41

 Wikipedia sköts huvudsakligen 

ideellt och innehåller ingen reklam utan finansieras (liksom dess systerprojekt) helt 

                                                 
33 
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35

 Svenskspråkiga Wikipedia (2011). Susning. [2011-02-15] samt Guldbrandsson, Lennart (2008). s. 166 - 

167 
36 
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37 

Spetz, Einar (2008). s. 9  
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Spetz, Einar (2008). s. 7 
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41 
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genom olika typer av donationer. Enligt Lennart Guldbrandsson
42

 i hans bok Så 

fungerar Wikipedia ska donationerna täcka ”alla utgifter, såsom bandbredd, servrar, 

juridiska ombud, teknisk support, pressavdelning och lokaler.”
43

   

 

 

2.3.1 Wikipedias grundprinciper 
 

Wikipedia använder sig av programvaran Mediawiki som möjliggör att alla kan gå in 

och skriva och förändra innehållet på sidorna. Den gör också att varje artikel genererar 

sin egen historik då den gamla versionen av en artikel finns kvar när någon förändring 

görs. Detta betyder att det är enkelt att återställa artikeln till en tidigare version om så 

önskas men också att alla kan gå in och se vilka redigeringar av artikeln som gjorts. 

Programvaran är enkel att använda och tillåter publicering utan granskning och 

godkännande av en redaktör eller liknande.
44

  

 

Det finns administratörer som har utökade rättigheter gentemot andra användare. Dessa 

administratörer har till exempel rätt att blockera användare eller skrivskydda sidor. 

Vilken användare som helst kan ansöka om eller nomineras till rättigheten som 

administratör. Sedan genomförs en omröstning där kandidaten behöver 75 % av rösterna 

för att få administratörsrättigheter för ett år i taget.
45

  

 

Wikipedia har utvecklat en policy med fem grundprinciper och alla de 273 olika 

språkversionerna av Wikipedia bygger dessa
46

:  

 

1. Wikipedia är ett uppslagsverk 

 

2. Wikipedia tar inte ställning 

 

3. Wikipedia har ett fritt innehåll 

 

4. Wikipedia har en uppförandekod 

 

5. Wikipedia har inga fasta regler 

 

Den första principen är att Wikipedia är ett uppslagsverk, det innebär att artiklarna på 

Wikipedia ska sträva mot att vara verifierbara, alltså ha källor till sina påståenden. I 

samband med denna princip finns det även en annan aktuell sida, nämligen den som 

innehåller information om vad Wikipedia inte är.
47

 Där framgår det bland annat att 

Wikipedia inte är en ordlista, nyhetstjänst eller bibliotekskatalog. 

 

Den andra principen handlar om att Wikipedias artiklar ska vara neutrala. Dels handlar 

det återigen om att belägga med pålitliga källor, men även om att en artikel inte ska 

                                                 
42 
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43 
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44 
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Lennart (2008).  s. 21 
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förespråka ett enskilt perspektiv utan att alla perspektiv ska lyftas fram och förklaras 

lika sakligt. Det förekommer dock att det uppstår en konflikt kring en artikel, och då är 

det meningen att den ska markeras som omdiskuterad och på dess diskussionssida
48

 ska 

detaljerna redas ut och därefter tas ett gemensamt beslut som ska följas.
49

 

 

Den tredje principen handlar om Wikipedia och upphovsrätten. All text på Wikipedia är 

tillgängligt under Creative Commons licens. Det betyder att den som skriver något 

innehar upphovsrätten, men att allt material är fritt att använda och ändras av vem som 

helst. Om någon vill dela materialet vidare krävs dock att den personen ger upphovs-

mannen erkännande och att det distribueras vidare på samma licensvillkor.
50

 

 

Den fjärde principen handlar helt enkelt om att visa respekt för andra skribenter på 

Wikipedia. I fråga om de lite större språken så kan det vara så att skribenterna kommer 

från olika länder eller rent av olika världsdelar, vilket kan innebära att de har olika bak-

grund eller olika synvinklar på en händelse. Det finns etikettsregler som skribenterna 

uppmanas att följa.
51

   

 

Den femte, och sista principen, säger att det inte finns några fasta regler förutom dessa 

fem principer. Den uppmanar användarna att vara djärva och inte tveka att göra 

ändringar, då tidigare versioner alltid sparas och kan återställas om det blir fel.
52

 

 

Allt eftersom tiden har gått och Wikipedia har utvecklats har det tillkommit en hel del 

riktlinjer för att underlätta tolkningen av pelarna, och dessa riktlinjer kan skilja sig åt 

mellan olika språkversioner. Det är även viktigt att tänka på att riktlinjer och policy 

(dock inte de fem grundprinciperna) förändras över tid, då det är Wikipedia-skribenterna 

själva som arbetar fram dessa.
53

 

 

 

2.3.2 Trovärdigheten 
 

”Välkommen till Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera”54 står det 

högst upp på svenskspråkiga Wikipedias första sida. Felaktigt tror en del att ’alla kan 

redigera’ betyder att allt accepteras, vilket skribenter som försöker få igenom mer 

kontroversiell eller felaktig information snabbt får lära sig inte stämmer.55  

 

Wikipedias artiklar har klart skiftande kvalité. Vissa av artiklarna är mycket bra medan 

andra kan vara för korta, vilseledande eller i värsta fall helt felaktiga. Eftersom 

Wikipedia inte har någon redaktör som läser och godkänner artiklarna kan detta inte 

åtgärdas på något annat sätt än att någon som ser felet korrigerar det. Lennart 

                                                 
48 
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Guldbrandsson hävdar att många skribenter tar ansvar för artiklarna.
56

  

 

Även om Wikipedia med sin policy och sina grundprinciper försöker förmå sina 

skribenter att skriva sakligt och korrekt, så uppstår det konflikter över artiklar som berör 

kontroversiella ämnen, vilket kan leda till att de ändras ofta, så kallade redigeringskrig. 

Med redigeringskrig menas att två eller flera användare inte är överens om vad som ska 

stå i en artikel och därför ständigt ändrar tillbaka till sin egen version av artikeln. I det 

läget kan administratörerna antingen blockera användarna eller låsa artikeln. I andra fall 

kan det finnas olika former av varningstexter
57

 på artikeln, som handlar om huruvida 

den är neutral eller ej, om den innehåller källhänvisningar eller att artikeln eller delar av 

den kan vara otydlig, förvirrande eller innehålla onödigt fackspråk.  

 

Göran Leth
58

 och Torsten Thurén
59

 betonar i sin skrift Källkritik för Internet att det är 

viktigt att om möjligt gå till ursprungskällan – oberoende av vilken sida på Internet det 

handlar om.
60

 Genom Wikipedias krav på att ange källa till den information som läggs 

upp så borde det vara lätt att vända sig till ursprungskällan. Tyvärr är det inte alltid så, 

för även om Wikipedia eftersträvar att all information ska vara verifierbar är den inte 

alltid det och i en del av artiklarna går det att finna uppmaningen ’källa behövs’.
61

  

 

Ett annat perspektiv på detta med trovärdighet är att det kan ligga ett politiskt eller 

kommersiellt perspektiv bakom en redigering. Som ett exempel på detta kan nämnas 

fallet där en av USA:s kongressledamöter via en av sina anställda låtit förbättra artikeln 

på Wikipedia som handlade om honom. Detta skedde i början på 2006 och en av 

konsekvenserna var att Wikipedias skribenter påbörjade en granskning av alla de 

redigeringar som rörde representanthuset och senaten gjorda av skribenter som inte 

loggat in som användare och därmed förblev anonyma. Av de tusentals redigeringar som 

gjorts av anonyma skribenter var det bara några få som ansågs oriktiga på grund av att 

de försökt framställa sig själva i bättre dager eller sina politiska motståndare i sämre 

dager.
62  

 

Efter dessa fall började det diskuteras om det även kunde vara så att företag förbättrade 

sina artiklar för att på så sätt förbättra sin image. Wikipedias skribenter fortsatte att 

koppla samman förändringar gjorda av oinloggade skribenter med företag. Detta gick 

dock långsamt och därför skapades i augusti 2007 ett program, som kallas för Wikipedia 

Scanner. Den jämför Wikipedias artikelhistorik med ett register som visar vem som har 

vilket IP-nummer. Resultatet blev att det upptäcktes en del stora företag och 

organisationer som hade varit inne och gjort ändringar till exempel Microsoft, FN, 

Amnesty och Coca Cola. Dock är det viktigt att nämna att många av de redigeringar 

som gjorts av företagen och organisationerna har varit korrekta.
63
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3 Litteraturgenomgång 
 

Det finns en hel del litteratur publicerat inom de områden som denna uppsats knyter an 

till. Inledningsvis sökte vi reda på böcker, uppsatser och studier som hade Wikipedia i 

sitt fokus och studerade dem. Vi använde även deras litteraturlistor för att söka vidare. 

Allt eftersom studien har fortskridit så har vi dessutom breddat vår litteratursökning till 

att innehålla mer allmänna böcker och studier om informationssökning och Internet. 

Samt pedagogik och böcker/studier som handlar om informationssökning i en 

utbildningskontext. Litteraturen och framförallt forskningsartiklarna har vi sökt i 

bibliotekskataloger och LIBRIS, men även i aktuella databaser, till exempel ERIC, 

LISA och Web of Science.  

 

Vi har i detta kapitel valt att endast presentera den litteratur som är relevant för vår 

analys och vårt resultat. Vi har även valt att presentera tidigare diskursanalytiska 

studentuppsatser för att studera om deras diskurser påminner om dem som vi funnit i 

vårt material.  

 

 

3.1 Wikipedia 
 

Trots att Wikipedia är ett relativt nytt fenomen, så har det forskats och skrivits en hel del 

om det. Det har kommit ut rent konkreta handböcker, t.ex. den tidigare nämnda Så 

fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson och Wikipedia – the Missing Manual av 

John Broughton
64

. En annan bok i denna kategori är The World an Wikipedia – how we 

are editing reality av Andrew Dalby
65

 som tar upp kritiken mot Wikipedia och bemöter 

den.  

 

Det finns dessutom en del undersökningar utförda på uppdrag av tidningar som ett led i 

att jämföra Wikipedia med andra online-uppslagsverk, t.ex. Encyclopaedia Britannica 

(EB) och Nationalencyklopedin (NE). Dessa jämförelser finns också refererade i flera 

utsagor i analysmaterialet. Den jämförelse som har fått mest uppmärksamhet är den som 

tidskriften Nature publicerade i december 2005 där de lät ämnesexperter granska 50 

artiklar från dels engelskspråkiga Wikipedia och dels från Encyclopaedia Britannica’s 

webbsida. Undersökningen gick till så att Nature valde ut 50 artiklar från respektive 

uppslagsverk inom en stor mängd olika områden. Dessa skickades sedan till erkända 

experter inom respektive område, som granskade och skickade tillbaka sina svar, utan 

att veta vilken artikel som kom från vilket uppslagsverk. Av de 50 skickade artiklarna 

kom 42 svar som gick att använda.  

 

Natures nyhetsteam kom fram till att bland de granskade artiklarna fanns det åtta 

allvarliga fel, fyra från respektive uppslagsverk. Men de hittade även många faktafel, 

162 stycken hos Wikipedia mot 123 i EB. I en genomsnittlig artikel fanns det i 

Wikipedia fyra fel, medan motsvarande siffra för EB var tre.
66
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I mars 2006 publicerade Encyclopaedia Britannica ett svar på studien, där de ansåg att 

Nature’s studie var felaktigt genomförd. Dessutom bemöter de i denna artikel den kritik 

som de fått från de granskande experterna. EB säger i sitt svar att de inte vill påstå att de 

är felfria, men de vill däremot inte att deras läsare ska tro på Natures artikel.
67

   

 

Nature var i sin tur skyndsam på att besvara EB’s kommentarer. De säger i sin 

kommentar att deras studie genomfördes korrekt. De säger också att EB i sitt svar 

bemötte kommentarerna från experterna, men poängterar att det är bara ungefär hälften 

av kommentarerna som är bemötta. De avslutar med att säga att både Wikipedia och EB 

sedan deras artikel publicerades har korrigerat en del av felen.
68

 

 

2006 genomförde Svenska Dagbladet (SvD) en liknande, fast mindre, undersökning som 

den som Nature hade gjort. De lät nio experter granska varsin artikel ifrån tre olika 

uppslagsverk på Internet: Nationalencyklopedin, Susning.nu och svenskspråkiga 

Wikipedia. Inte heller SvD’s experter fick i förväg veta varifrån respektive text var 

hämtad. Artiklarna rankades efter tillförlitlighet, hur väl uppdaterade de var, samt hur 

väl de beskriver ämnet.
 69

   

 

Tidningen publicerade sedan de undersökta uppslagsorden, experternas namn och 

profession samt deras kommentar om de olika artiklarna. Resultatet blev att NE ansågs 

bäst genom att ha sex av nio förstaplaceringar, även om NE fick en del kritik för att i ett 

fall vara spekulativ och i ytterligare ett par fall för att artikeln var lite föråldrad. 

Wikipedia kom i denna undersökning på andra plats då de fick tre topplaceringar. 

Kritiken mot artiklarna var att de till viss del var subjektiva och i kontroversiella frågor 

kunde de vara lite vinklade, samt i ett fall var artikeln inte tillförlitlig. Susning.nu kom 

således på en tredjeplats då den aldrig fick en topplacering och kritiken handlade främst 

om att Susning.nu’s artiklar var subjektiva och korta.
70

 

 

En annan typ av undersökningar som också refereras i analysmaterialet är de två som 

Einar Spetz har utfört på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Den första genom-

fördes under 2008 och heter Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för 

biblioteken? I den undersökningen genomför han 91 intervjuer med gymnasieelever 

ifrån alla tre årskurserna och från tre olika skolor i Stockholm. Där angav 98 % av de 

intervjuade eleverna att de någon gång hade använt svenskspråkiga Wikipedia och 87 % 

hade använt webbplatsen de senaste 30 dagarna. I jämförelse kan nämnas att NE.se hade 

under samma period använts av 42 %.
71

 

 

Spetz andra undersökning Wikipedia – älskat eller avskytt från 2009, även den på 

uppdrag av Regionbibliotek Stockholm, har sitt fokus på lärarna istället för eleverna. 

Denna undersökning grundar sig på enkätsvar från 266 yrkesverksamma gymnasielärare 

vid sju olika gymnasieskolor i Stockholms län. Av lärarna angav 86 % att de hade 

använt svenskspråkiga Wikipedia och 66,7 % hade använt uppslagsverket de senaste 30 

dagarna. Även här kan nämnas att andelen lärare som använt NE.se de senaste 30 
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dagarna var 36,8 %.
72

 Vi vill betona att båda dessa studier är inriktade på användningen 

av den svenskspråkiga språkversionen av Wikipedia. 

 

Spetz har förutom att undersöka användningen av svenskspråkiga Wikipedia, även ställt 

frågor om dess trovärdighet. Bland gymnasieeleverna ansåg 88 % att Wikipedia var 

ganska eller mycket trovärdigt. En elev sa dock att det inte gick att uttrycka sig så 

generellt, utan att det måste bedömas för varje enskild artikel och ibland även inom 

samma artikel. Vid frågan om hur de trodde att andra elever på deras skola förhöll sig 

till Wikipedias trovärdighet ansåg 90 % av eleverna att deras medelever troligen ansåg 

att Wikipedia var ganska eller mycket trovärdigt. Alltså, konstaterar Spetz, trodde de 

intervjuade eleverna att deras medelever ansåg att Wikipedia var mer trovärdigt än vad 

de själva ansåg. Eleverna fick även en fråga om hur trovärdigt de trodde deras lärare 

tyckte Wikipedia var. Här svarar 35 % av eleverna att lärarna troligen ansåg att 

Wikipedia var ganska eller mycket trovärdigt.
73

  

 

Einar Spetz har ställt motsvarande frågor även i sin andra undersökning, den som 

studerar gymnasielärarnas åsikter, och bland gymnasielärarna ansåg 67 % att 

svenskspråkiga Wikipedia var ganska eller mycket trovärdigt (mot de 35 % som 

eleverna trodde). Eleverna trodde alltså att lärarna var mer skeptiska än de i under-

sökningen visade sig vara. Lärarna fick även frågan om hur de trodde att deras kollegor 

förhöll sig till Wikipedia. Här svarade 50 % att de trodde att deras kollegor ansåg 

Wikipedia vara ganska eller mycket trovärdigt. Med andra ord trodde de att deras 

kollegor var mer skeptiskt inställda än de själva. Även lärarna blev tillfrågade om hur 

tillförlitliga de trodde eleverna ansåg Wikipedia vara. Här svarade 88 % av lärarna att de 

trodde att eleverna ansåg att Wikipedia var ganska eller mycket trovärdig.
74

 Vi vill här 

passa på att återigen påminna om att båda Einar Spetz undersökningar handlar om 

trovärdigheten hos den svenskspråkiga versionen av Wikipedia.  

 

 

3.1.1 Studier om användningen av Wikipedia 
 

Einar Spetz konstaterar, som vi tidigare har nämnt, i sin undersökning att 87 % av de 

tillfrågade gymnasieeleverna hade använt Wikipedia de senaste 30 dagarna. Det finns 

även flera akademiska studier som också har undersökt användningen av Wikipedia. I 

magisteruppsatsen Kognitiv auktoritet och Wikipedia – En analys av gymnasieelevers 

källkritiska granskning av Wikipedia
75

 av Henrik Johansson och Johan Stiel genomförs 

en enkätundersökning med 40 gymnasieelever där man bland annat frågade dem hur 

ofta de använde Wikipedia. Alla deras respondenter hade använt Wikipedia och 93 % av 

dem använde Wikipedia minst varje månad och cirka hälften av dem använde Wikipedia 

varje vecka eller flera gånger i veckan.
76

   

 

Sook Lim
77

 visar i sin studie How and Why Do College Students Use Wikipedia att ca 

hälften av de 132 studenter som ingick i undersökningen hittar till Wikipedia via en 

                                                 
72 

Spetz, Einar (2009). s. 6 
73 

Spetz, Einar (2008). s. 21 - 24 
74 

Spetz, Einar (2009). s. 7 - 8 
75

 Magisteruppsats vid Högskolan i Borås (2008). [2011-02-15] 
76 

Johansson, Henrik & Stiel, Johan (2008). s. 31 
77 

Sook Lim är universitetslektor i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid St. Catherine University  



 

 

19 

 

sökmotor medan den andra hälften aktivt söker sig till Wikipedia genom att tidigare ha 

bokmärkt sidan.
78

 Lim beskriver vidare hur universitetsstudenter använder sig av 

Wikipedia. Lims resultat visar att alla studenter som deltog i studien någon gång använt 

sig av Wikipedia men att 39 % av respondenterna är regelbundna användare medan 34 

% använder Wikipedia med en lägre frekvens och att de resterande 27 % använder 

Wikipedia sporadiskt. Mera intressant är kanske att 32 % av respondenterna använde sig 

av Wikipedia även i akademiskt syfte.
79

  

 

I Igelström
80

 et al’s studie Studenters Informationsvanor – användarundersökning vid 

Linköpings universitetsbibliotek HT 2007 ställde de bland annat frågan ”Var brukar du i 

första hand söka information i samband med dina studier?”, och då svarade 390 av de 

700 (alltså 56 %) av studenterna att deras primära källa var Internet. Eftersom forskarna 

bakom studien ansåg att Internet var lite brett svar, så bad de studenterna vara specifika 

och då svarade 45 % av studenterna att de använde sig av sökmotorn Google. Förutom 

andra sökmotorer nämndes även Wikipedia som en primär källa.
81

 

 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att både gymnasieelever och universitets-

studenter i relativt hög grad använder sig av Internet och Wikipedia i sin informations-

sökning.   

 

 

3.1.2 Diskursanalytiska studier av Wikipedia 
 

Det har även skrivits en del studentuppsatser om Wikipedia, som använder diskurs-

analytiska metoder, vilka vi presenterar nedan.  

 

I kandidatuppsatsen Wik-i-media: Mediala framställningar av uppslagsverket 

Wikipedia
82

 har Viktor Kjellén vid ISAK-institutionen för studier av samhällsutveckling 

och kultur vid Linköpings Universitet, studerat hur Wikipedia framställts i tidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 2,5 år. Genom en kritisk diskursanalys 

har han tittat på debatten kring kunskap och begreppet sanning. Hans slutsats är att varje 

artikel ska analyseras från sin egen diskursordning, även om han har hittat flera texter 

som liknar varandra. Kjellén anser att vilken funktion skribenten har och vilken 

placering artikeln har i tidningen som exempel på att diskurserna för artiklarna skiljer 

sig åt och menar att det finns lika många diskurser som det finns artiklar
83

. Han 

framhåller också att hans analysmaterial var begränsat (20 artiklar) varpå han frågar sig 

om diskussionen kanske förs på en annan arena, t.ex. en akademisk sådan? Han säger att 

hans artiklar visar på en relativt liten polemik och ett problem som han uppfattar det är 

att det är svårt att skilja på olika begrepp såsom ”vetande, kunskap, information, 

sanning, fakta och liknande.”
84

 

 

I kandidatuppsatsen A Wikiwiki Wikipedia: amatörernas klotter eller nutidens 
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lättillgängliga och tillförlitlig källa?
85

 har Anna Olsen vid programmet Kultur, 

samhälle, mediegestaltning vid Linköpings Universitet genomfört en diskursanalys av 

texter som är skrivna av akademiker och journalister om Wikipedia samt användare på 

Wikipedia. Texterna hon analyserar hämtar hon dels från olika tidningar som exempelvis 

DN, Magasinet Axess och Datorn i Utbildningen men även Internetkällor som IDGs 

webbplats ingår i materialet liksom artiklar hämtade från svenskspråkiga Wikipedias 

webbplats. Hon tittar närmare på debatten och vilka problem som diskuteras. Frågorna 

handlar om vem som har bestämmanderätt över kunskap på Wikipedia. Slutsatserna i 

studien blir att det dels finns en rädsla för att det ska bli fler fel när vem som helst kan 

bidra till den kollektiva kunskapen. Samtidigt så finns det en ambivalens i flera av 

hennes uttalanden, där hon betonar vikten av kvalitetssäkring, men samtidigt säger att 

amatörerna fyller en roll.
86

 De diskurser Olsen identifierar kallar hon ”Wikipedias egna 

ideal, de som är positivt inställda till idealen och de som motsätter sig dem”.
87

 

 

Vid Uppsala universitet, Institutionen för ABM Biblioteks- och informationsvetenskap 

har Leo Lundberg skrivit Magisteruppsatsen Uppslagsverkens diskursordning. En 

diskursanalytisk studie av Nationalencyklopedin och Wikipedia
88

 där han genomför en 

diskursanalytisk studie av Nationalencyklopedin och Wikipedia. Han studerar dels texter 

om uppslagsverken som de själva har publicerat och dels utsagor i media som berör 

dem båda. Lundberg presenterar där en diskurs som han kallar det nya talet som baseras 

på talet om ny teknik. Denna, enligt Lundberg, nya diskurs studerar han sedan i relation 

till tre andra diskurser, den vetenskapliga, marknadens och författardiskursen.
89

 

Lundberg ställer Wikipedia och Nationalencyklopedin mot varandra i de teman han 

identifierar i sitt analysmaterial. Dessa teman kallar han följande teman: boken, 

snabbheten, marknaden, källkritiken och författaren.
90

 En av hans slutsatser är att 

Wikipedia utgör ett problem när det gäller källkritik eftersom Wikipedia inte har likadan 

kontroll som traditionella uppslagsverk och i det sammanhanget konstaterar han också 

att den namngivna skribenten, eller experten som han kallar den, till viss del har förlorat 

sin betydelse. Han menar också att det är viktigt att föra en diskussion om artiklarna ses 

som akademiskt hållbara och kan utgöra referenser. I detta sammanhang är det även 

viktigt att fundera över om det är innehållet i artikeln eller författaren som är det 

viktiga.
91

 

 

Vladimir Nemeshajmer och Karin Stjärne Nordqvist inom Biblioteks- och informations-

vetenskap vid Lunds universitet har i sin magisteruppsats I mötet mellan tradition och 

förändring – Om Wikipedia som encyklopedi
92

 studerat encyklopedibegreppet i 

förhållande till Wikipedia med hjälp av kritisk diskursanalys. De har tittat på 14 artiklar 

som alla samlats från svenskspråkiga Wikipedias webbplats och fem artiklar från olika 

engelskspråkiga tidningar som valdes för sin kritiska inställning till Wikipedia. 

Artiklarna handlar således både om svenskspråkiga och engelskspråkiga Wikipedia och 

där har författarna identifierat återkommande ord som de sedan sätter in i en 
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encyklopedisk kontext.
93

 Nemeshajmer och Stjärne Nordqvist har inte som mål med 

studien att identifiera diskurser. De utgår från att ”Wikipedia, dess ageranden och 

resonemang, är en diskurs som för en kamp med andra diskurser om hur encyklopedin 

som begrepp och företeelse ska definieras.” De identifierar istället två identiteter hos 

Wikipedia som de benämner den anitelitistiska och den ickehierarkiska identiteten.
94

  

Deras slutsats är att Wikipedia är komplext och de rekommenderar varken att uppmana 

till eller avråda från användning. De framhåller att Wikipedia fyller en viktig funktion 

när det gäller sammanställningar över ämnen men liksom tidigare studier poängterar de 

problemen med källkritik och att den skrivs av vanliga användare.
95

  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att oavsett om dessa studier identifierar diskurser eller 

inte så finns en viss likhet mellan dem då de till stor del analyserar samma ord och 

resultatet är också liknande trots att de alla angriper sina frågeställningar på olika sätt. 

Det mest markanta är att studierna till stor del handlar om Wikipedias trovärdighet på ett 

eller annat sätt. En återkommande diskussion är problematiken kring att texten är 

användargenererad och inte skriven av uttalade och namngivna experter.  

 

 

3.1.3 Kognitiva auktoriteter och experter  
 

Som vi kan se i de diskursanalytiska studierna som hittills gjorts om Wikipedia eller det 

som sägs om Wikipedia i en eller annan kontext så handlar det mycket om vilken 

kunskap vi kan lita på och vem som bestämmer det. En person, som många studenter 

och forskare inom det forskningsfält som handlar om kunskap och kunskapsskapande, 

förhåller sig till är Patrick Wilson
96

 som redan 1983 kom med boken Second-hand 

knowledge: an inquiry into cognitive authority där han lanserade begreppet kognitiv 

auktoritet. 

 

Wilson menar att eftersom vi inte själva kan uppleva, se och höra allt själva, det vill 

säga ha förstahandskunskap om allting så måste vi lita på det som andra säger. Detta 

kallar han för andrahandskunskap. Vi litar alltså i mångt och mycket på andra personers 

omdömen och kunskaper som vi tror vet det vi inte själva vet.
97

 Wilson kallar dessa, 

som vi litar på inom ett visst område, för kognitiva auktoriteter. Detta innebär att man 

kan ha stor kognitiv auktoritet inom ett område samtidigt som man har liten eller ingen 

kognitiv auktoritet inom ett annat område.
98

  

 

I fråga om kognitiva auktoriteter och experter menar Wilson att vi ofta använder dem 

som om de betydde samma saker vilken han menar att de inte gör. Detta då en expert 

inte behöver vara en auktoritet därför att det område inom vilket personen är expert på 

inte anses ha någon verklig betydelse för de flesta av oss. Wilson exemplifierar detta 

med experter på astrologi.
99
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En annan aspekt på orden expert och auktoritet Wilson tar upp är att expert kan en 

person vara utan att någon annan vet om det men att kognitiv auktoritet bygger på 

åtminstone två personer där den ena erkänner den andra personen som kognitiv 

auktoritet.
100

 Detta gör att en person som söker erkännande för sin expertis inom en 

bransch eller område behöver visa sin kunskap för andra inom samma område till 

exempel genom att publicera sig.
101

  

 

Kognitiv auktoritet hänger samman med trovärdighet. Det vill säga att en persons 

kognitiva auktoritet är avhängig vilken trovärdighet vi tycker att denna person äger. 

Trovärdigheten i sin tur består av både kompetens och pålitlighet.
102

 En kognitiv 

auktoritet kan alltså vara en person som vi tillåter har inflytande över oss, men det kan 

också vara texter, organisationer eller institutioner.  Wilson menar att även om det inte 

framgår exakt vem som är ansvarig för t.ex. en text i en bok så litar vi på texten 

antingen för att boken kommer i en form som vi tillåter har inflytande över oss, t.ex. 

uppslagsverk eller därför att boken på annat vis genom rekommendationer eller 

utgivning på ett för oss välkänt förlag fått vad som kallas överförd kognitiv 

auktoritet
103

. Det kan till och med vara så att   “For very naive people, any publication 

may carry authority; the mere fact of something being said in print or over a broadcast 

medium is enough to give it weight”.
104

  

 

Eleverna i Olof Sundin
105

 och Helena Franckes
106

 studie, ’In search of credibility: 

Pupils’ information practices in learning environments” som publicerades 2009 i 

Information Research, ansåg till viss del att alla böcker hade samma nivå av 

trovärdighet och att alla internet sidor också hade samma nivå av trovärdighet. En elev, 

Agnes säger t.ex. att om hon hittar en viss faktauppgift på Wikipedia, men sedan hittar 

en annan uppgift i en bok som motsäger den i Wikipedia så litar hon på den i boken. I 

citatet framgår det att det inte bara är i boken kontra Wikipedia som detta gäller, utan i 

förhållandet mellan Internetsidor och böcker i allmänhet. Detta har sammanhang med 

vad Wilson kallar överförd auktoritet där boken har större överförd auktoritet än en 

webbsida. Samma gäller om boken eller webbsidan presenteras för dem av en lärare 

eller en bibliotekarie så känner eleverna en större trovärdighet till den än om de skulle 

ha hittat informationen själva. Där har läraren eller bibliotekariens kognitiva auktoritet 

blivit överförd till objektet. 
107

 

 

Jutta Haider
108

 och Olof Sundin har skrivit en artikel som heter ”Beyond the legacy of 

the Enlightenment? Online encyclopaedias as digital heterotopias” som publicerades i 

januari 2010 i First Monday. I den artikeln sätter de dels in Wikipedia i en historisk 
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kontext och dels i en mer samtida digital kontext. Wikipedia ses här som en del av 

upplysningens tanke om universell kunskap. Men även tanken om att informationen ska 

kunna verifieras härrör från upplysningens ideal. De poängterar skillnaden mellan 

Wikipedia och samhället i övrigt när det kommer till experter. ”While hierarchies within 

Wikipedia are comparatively flat and experts have no special standing, in the world 

outside Wikipedia experts and named authors are alive and kicking. Wikipedia relies on 

that. Experts also exert their influence in Wikipedia. Yet, there is no way for them to 

make sure their name is the only one that stands for the accepted version.”
 109

 

 

Detta resulterar i att alla jobbar bredvid varandra som jämlikar. Även de största expert-

erna kommer till ett utrymme där de blir anonyma och där deras expertis spelar en 

mindre roll än i samhället för övrigt. Jutta Haider och Olof Sundin uttrycker detta som 

att ”Formal expertise and credentials of the author are significantly less important than 

the reputation users build up through their collected contributions. The real name 

amounts to nothing; user name and the contributions attributed to it to everything.”
 110

 

 

 

3.1.4 Källkritik, trovärdighet och undervisning 
 

I vårt analysmaterial verkar frågan om vems kunskap man kan lita på, att komma till 

reellt uttryck genom diskussionen om källkritik och hur man bedömer trovärdighet i en 

lärandekontext. I detta avsnitt presenterar vi därför litteratur och studier som anknyter 

till detta och till stor del handlar om hur elever söker information och bedömer 

trovärdighet på den funna informationen. 

 

Torsten Thurén skriver i Sant eller falskt? – Metoder i källkritik att i fråga om källkritik 

finns det fyra allmänna riktlinjer att utgå ifrån:  

 

1. Äkthet – att källan inte är förfalskad 

2. Tid – minnets förändring under tidens lopp 

3. Beroende – rykten och påverkan av olika slag 

4. Tendens – källor som är part i målet är mindre pålitliga än opartiska källor.
111

 

 

Detta är enligt Torsten Thurén dock inte tillräckligt utan det krävs också ”kunskap, 

uppmärksamhet även på småsaker, eftertänksamhet, fantasi, medvetenhet om sina egna 

fördomar”
112

 för att bedriva källkritik.  

 

För källkritik på Internet väljer Göran Leth och Thurén att komplettera de fyra 

traditionella kriterierna med ytterligare tre:  

 Världsbild och kunskapssyn som tendens 

 Trovärdighet 

 Källans förutsättningar och egenskaper
113
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Det Thurén och Leth visar är hur en källkritisk hållning i bästa fall borde se ut men att 

det inte är så det förhåller sig är något som visas i flera studier. Att det för eleverna 

ibland kan vara viktigare att söka information än att finna den visar AnnBritt 

Enochsson
114

 i sin avhandling Meningen med webben – en studie om Internetsökning 

utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. I denna studie konstateras att både användningen 

av datorer och Internet i skolan har ökat. Hon framhåller att detta dock inte har varit helt 

oproblematiskt. Eleverna förknippade datorer med spel och underhållning och inte som 

ett läromedel och ”[n]är det gäller Internet blir sökandet viktigare än det som söks.”
 115

  

 

Mikael Alexandersson
116

 och Louise Limberg
117

 har i rapporten Textflytt och sökslump: 

informationssökning via skolbibliotek från 2004 studerat hur lärare, bibliotekspersonal 

och elever vid ett antal skolor använder sig av skolbiblioteket och dess resurser. De 

undersökta skolorna varierar från årskurs två upp till gymnasienivå. Alexandersson och 

Limberg visar där, i likhet med Enochsson ovan, att när eleverna påbörjar sin sökning är 

det Internet som är främsta valet samt att det är själva informationssökningen som 

eleverna lägger mest tid på och att källkritisk granskning av information förekommer i 

mindre utsträckning.
118

 Även Olof Sundin och Helena Francke kommer i sin artikel 

fram till, att eleverna i den gymnasieklass de intervjuat och observerat börjar sin 

informationssökning på Internet, mera preciserat här till Google. Detta till och med i de 

fall när gymnasieleverna var hundra procent säkra på vilken sida de skulle besöka. Från 

Google väljer de sedan oftast att besöka den översta träffen i listan, vilket brukar vara 

Wikipedia.
119

 

 

Randall McClure
120

 och Kellian Clink
121

 har i en studie, How do you know that?, 

undersökt vilka informationskällor studenter använder samt hur de värderar dessa källor. 

Resultatet pekar, menar McClure och Clink, på att även om studenter värdesätter bra 

information väljer de ändå den bekvämlighet som Internet och dess sökmotorer ger.
122

 

Också Alexandersson och Limberg visar i sin rapport att eleverna anser det vara både 

lättare och mer lustbetonat att söka sin information via Internet än att göra sökningar på 

andra sätt.
123

 

 

Det finns enligt Alexandersson och Limberg två olika plan att värdera information, ”ett 

externt plan då man bedömer en källas äkthet eller ett internt då man bedömer innehållet 

och hur pass intressant det är för ens syfte.”
124

 Den senare kallar de för ’relevans-

bedömning’, och det handlar om att hitta en källa som levererar rätt svar på den fråga 
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som ställs.
125

 Carol Kuhlthau
126

 menar att relevansbegreppet är ett dynamiskt begrepp, 

så till vida att det förändras under tiden som eleverna arbetar med en uppgift.
127

  

 

Henrik Johansson och Johan Stiel har i sin magisteruppsats Kognitiv auktoritet och 

Wikipedia – En analys av gymnasieelevers källkritiska granskning av Wikipedia genom 

en enkätundersökning med gymnasieelever studerat vilka kriterier eleverna använder sig 

av för att bedöma Wikipedias trovärdighet. De konstaterar att eleverna i första hand 

tittar på artiklarnas källförteckning för att avgöra trovärdigheten. Därefter studerar de 

innehållet och funderar över om det kan ses som rimligt i förhållande till det de tidigare 

lärt sig, och först i tredje hand tittar de på antalet redigeringar.
128

 McClure och Clink 

menar också de att studenterna misslyckas med att värdera vilken auktoritet, det vill 

säga referenser och undersökningsmetodik, deras informationskällor har, att se hur 

objektiva deras källor och i viss mån även hur lämpliga deras källor är sett till 

tidsperspektivet.
129

  

 

Soo Young Reih
130

 har i sin artikel ”Judgment of Information Quality and Cognitive 

Authority in the Web” som 2002 publicerades i Journal of the American Society for 

Information Science and Technology undersökt doktoranders och forskares syn på vad 

som är trovärdigt vid informationssökning på Internet i samband med deras egen 

forskning. I de sammanhangen litade doktoranderna/forskarna på information från 

akademiska institutioner och som de kunde komma åt i fulltext eller åtminstone dess 

abstract. Däremot litade de inte på information som presenterades i forum, i stora 

bibliografier eller annonser.
131

 Även i Magnus Edel och Henrik Paananen uppsats: 

Källkritik på Internet: En kvalitativ studie av den källkritiska medvetenheten hos 

gymnasieelever på samhällsprogrammet
132

 framkommer att eleverna är uttalat skeptiska 

till vissa sidor på Internet till exempel med innehåll från individer som bloggar och 

Wikipedia men gymnasieleverna är i övrigt källkritiska till information på Internet, utan 

att direkt tänka i källkritiska banor.
133

 Att eleverna är skeptiska framkommer också i 

Sundin och Franckes studie där gymnasieeleverna har en lite varierande inställning till 

att använda Wikipedia. Vissa elever uttryckte att de inte ansåg att Wikipedia var 

tillförlitligt och försökte undvika att använda Wikipedia medan andra elever valde att 

använda Wikipedia som en startpunkt och därifrån leta sig vidare till mer trovärdiga 

sidor eller alternativt jämföra informationen på Wikipedia med andra källor.
134

  

 

Susanna Salomon har intervjuat lärare vid Medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Uppsala Universitet om vad de anser om Wikipedia som källa. I sin kandidatuppsats 

Wikipedia som källa?: Är det accepterat vid studier inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet
135

 kommer hon fram till att lärarna 
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på fakulteten inte har någon gemensam åsikt i frågan. Vissa lärare accepterar det, andra 

inte. Malene Jensen och Caroline Törnqvist-Andersson har i sin kandidatuppsats 

”Statistiskt sett har ju NE också fel”: en kvalitativ studie rörande gymnasie-

bibliotekariers uppfattningar och undervisning kring Wikipedia
136

 intervjuat biblioteks-

personal vid fyra gymnasieskolor i södra Sverige, för att undersöka deras uppfattning 

och undervisning om Wikipedia. De fem personerna som de har intervjuat har en 

varierande inställning till Wikipedia. Vissa är helt emot en användning och avråder 

eleverna från att använda det. Andra är mer liberala och säger att Wikipedia kan vara en 

bra ingång till ett nytt ämne, men att det är viktigt att jämföra med andra källor. En av 

bibliotekarierna framhåller att ”allt bör granskas lika tufft.”
137

 

 

Att eleverna påverkas av lärarnas inställning visar Sundin och Franckes studie där 

vikten av lärarens inställning till Wikipedia framhålls. De genomförde studien på en 

skola där lärarna inte hade förbjudit användningen av Wikipedia, men flera elever 

framhöll i alla fall att deras användning påverkades av att en av deras lärare inte 

uppmuntrande dem att använda Wikipedia.
138

 I Jensen och Törnqvist-Anderssons 

uppsats är det bibliotekspersonalen som betonar också att lärarnas attityd och kunskaper 

hade en stor betydelse.
139

 Framförallt en av bibliotekarierna i J Jensen och Törnqvist-

Anderssons uppsats framhåller att hon inte själv använder Wikipedia och därmed har 

dålig kunskap i hur det fungerar. Det framgår också att på ett par av skolorna har lärarna 

förbjudit användningen av Wikipedia och bibliotekspersonalen betonade också att 

lärarnas attityd och kunskaper spelade en stor betydelse.
140

 

 

Lärarnas betydelse för sina elevers informationssökningsförmåga och deras faktiska 

informationssökning är alltså viktig. McClure och Clink menar att det mest signifikanta 

med den studie de gjort är resultaten som visar vilken svårighet studenterna har att 

värdera informationen och hur deras lärare kämpar med att lära dem det.
141

 

Alexandersson och Limberg påpekar att forskningen säger att en källkritisk hållning inte 

utvecklas av sig självt, utan att det är något att lära sig i samband med ett undersökande 

arbetssätt.
142

 Louise Limberg, Frances Hultgren
143

 & Bo Jarneving
144

 skriver att under 

de senaste femton åren har många författare uttryckt att en sådan undervisning ska 

inriktas mot ett kritiskt tänkande – med källkritik som en central komponent – hellre än 

att undervisa i konkreta källor och redskap.
145

 Att bibliotek, och kanske framförallt 

skolbiblioteken, är en pedagogisk resurs i detta arbete framhåller Birgitta Stribe
146

 i sin 

bok Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen. Hon poängterar att 

bibliotekspedagogen och skolbibliotekarien kan samarbeta för att lära både lärare och 
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elever att söka information och vara källkritiska.
147

  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att elever ofta söker information på Internet och att de då 

ofta börjar sin sökning på Google för att sedan fortsätta på Wikipedia. Flera studier visar 

att eleverna har en viss svårighet med att värdera den information de finner. Elevers och 

studenters inställning till Wikipedia är blandad, vissa uppvisar en stor skepticism 

gentemot Wikipedias artiklar medan andra okritiskt tror på det mesta de finner där. 

Lärarnas inställning till Wikipedia har stor betydelse för vilken attityd eleverna intar.  
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4 Teori och metod 
 

I denna studie använder vi oss av diskursanalys. Diskursanalys, är enligt Winther 

Jørgensen
148 

och Philips
149

 en samling av teorier som lämpar sig för att undersöka 

”kommunikationsprocesser i olika sociala sammanhang”.150  Ett exempel på vad som 

kan undersökas är ”hur bestämda fenomen och världsbilder konstrueras i mass-

medierna”.151  

 

Vi ansluter oss i denna studie till de forskare och författare som anser att diskursanalys 

är en samling av vetenskapliga teorier. Dessa forskare gör vissa antaganden om språkets 

roll i den sociala konstruktionen av världen, men också en metod som kan användas vid 

en ”speciell och breddad form av textanalys”.
152

  

 

Eftersom vi anser att diskursanalys är en ”teoretisk och metodisk helhet – en 

paketlösning”153 och inte bara teori, utgör därför de normalt två olika kapitlen teori samt 

metod i denna studie ett gemensamt kapitel. 

 

 

4.1  Introduktion till diskursanalys 
 

Det material som ligger till grund för vår analys är, som tidigare nämnts, en stor mängd 

artiklar från nationella tidskrifter som riktar sig till bibliotekarier, informations-

specialister och lärare. Utifrån detta material och för att besvara våra frågeställningar 

lämpar det sig att göra en slags textanalys.  

 

Vi kommer i vår analys att enbart titta på skriftliga texter om vilka Göran Bergström
154

 

och Kristina Boréus
155

 säger att de skiljer sig från godtyckliga sammanställningar av 

bokstäver genom att de har en röd tråd, dvs. handlar om ett och samma ämne samt att 

de, om de läses av någon som förstår språket de är skrivna på, blir betydelsefulla. Texter 

produceras av människor för att de vill uttrycka sin mening eller sina föreställningar om 

den värld de lever i. Dessa texter har även mottagare, andra människor som då de läser 

dessa texter och även refererar till dem påverkas i hur de tänker och handlar. Texterna 

visar inte bara det som producenten av texten avsiktligt och medvetet velat uttrycka utan 

kan också visa på de omedvetna föreställningar som finns.
156

 Bergström och Boréus 

kallar denna aspekt av texter, där producenten av texten har ett budskap att förmedla, för 

innebördsaspekten och menar att diskursanalys är inriktad mot texters innebörds-

aspekt.
157
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Diskursanalysen har sina rötter i litteraturkritiken och språkvetenskapen på 1920-talet
158

 

men det var inte förrän på 1980-talet som den fick sitt stora genombrott inom 

samhällsvetenskapen. Mats Börjesson
159

 skriver att det då fanns en bred rörelse som 

ifrågasatte dels de stora ideologierna och dels de vetenskapliga angreppssätten.
160

 Detta 

betydde även en breddning av analysmaterial, tidigare hade samhällsvetenskaperna varit 

fokuserade på intervjuer, enkäter och texter i form av politiska program och lagar, men 

nu kunde studierna även använda sig av fiktion, t.ex. TV-program, reklam och liknande. 

Samtidigt ändrades även förhållningssättet till materialet och samhällsvetenskapen 

började anse att olika textmaterial som användes för en diskursanalys inte kunde delas 

upp i kategorier, där den ena texten var sannare eller mer korrekt än en annan text. Detta 

resulterade i att samma diskursanalytiska verktyg då kunde användas för ett reklamblad 

likväl som för en lagtext.
161

   

 

Diskursanalysens fokus ligger inte på textens utformning eller i hur den kategoriseras, 

utan det är dess innehåll som är det väsentliga. Detta har vi tagit fasta på och i vår 

analys ingår både renodlade artiklar och reportage, liksom ledartexter, bokrecensioner 

och enstaka annonser. Enligt Winther Jørgensen
 
och Philips är diskursanalys en samling 

teorier som är lämpliga att använda vid analys av kommunikation i olika sociala 

sammanhang och även kring hur massmedia konstruerar och diskuterar olika 

fenomen.
162

 

 

Det är hur en viss sak eller idé kommer till uttryck i texterna, i vårt fall Wikipedia, som 

studeras. Vi tittar alltså inte på om texten är sann och korrekt utan fokuserar istället på 

att identifiera och analysera den diskurs som är grunden bakom det som uttrycks. Här 

vill vi även poängtera att det i en och samma text kan finnas flera olika diskurser. Vårt 

mål är att hitta alla dessa diskurser som kommer till uttryck i texterna.  
 

Teori och metod, säger Winther Jørgensen
 
och Philip, är sammanlänkade och kan inte 

skiljas åt, men inom det diskursanalytiska fältet kan urskiljas ett antal olika sätt att 

förhålla sig till och använda sig av diskursanalys, därav att de säger att det finns flera 

teorier. Den franske filosofen Michel Foucault är den person som är mest känd för sin 

teori kring diskurser. Hans teorier har även betytt mycket för utvecklingen av andra 

inriktningar inom diskursanalysen. Det finns utöver Foucaults franska inriktning 

ytterligare två inriktningar som vi uppfattar som de som har fått störst genomslag; 

nämligen den kritiska diskursanalysen som företräds främst av Norman Fairclough och 

en diskursteori som företräds av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Det är den senare 

av dessa två, alltså Laclau och Mouffe’s diskursteori, som blir vår utgångspunkt i denna 

studie. 

 

Vi kommer att använda en bearbetning av Laclau och Mouffes diskursteori och 

beskriver alltså endast denna inriktning eller angreppssätt i följande avsnitt. Vi väljer 

här att säga att det är en bearbetning av angreppssättet som vi använder oss av, då vi 
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tolkar det så att varje diskursanalys är en slags bearbetning.163 

 

Dock börjar vi med en beskrivning av socialkonstruktionismen som kan sägas vara en 

gemensam utgångspunkt för de olika inriktningar av diskursanalys som finns.  

 

 

4.2 Socialkonstruktionism  
 

Enligt Ernesto Laclau
164

 och Chantal Mouffe
165

 måste marxismen (och diskursteorin) 

betrakta världen som ”en social konstruktion som inte grundar sig på någon metafysisk 

nödvändighet”. Detta gäller, anser de, oavsett om det handlar om Gud eller en 

föreställning om historiens lagar.
166

  

 

I socialkonstruktionismen sätts fokus på det språkliga samt på att vi tillsammans 

producerar och organiserar den sociala verkligheten genom språket. Vi människor har 

skapat kategorier för att förstå dels den naturliga och dels den sociala verkligheten. 

Dessa kategorier är i grunden sociala produkter som inte har några självklara bestånds-

delar utan de skapas i och med samspelet mellan människor. Det vill säga att sociala 

objekt och kategorier konstrueras socialt, att aktörer via socialt samspel kontinuerligt 

skapar och omskapar sociala företeelser och kategorier, det som skulle kunna kallas 

social ordning. Kategoriernas mening konstrueras i och genom detta samspel.167 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver att verkligheten kan i och med 

detta inte ses som en objektiv sanning utan finns tillgänglig för oss bara genom denna 

sociala ordning. Verkligheten kan alltså ses som produkt av vårt sätt att kategorisera 

världen. Men eftersom vi är kulturella och historiska varelser är vårt sätt att kategorisera 

världen också kulturellt och historiskt betingat. Vårt sätt att kategorisera världen kunde 

ha varit annorlunda och det kan komma att förändras över tiden. Detta får dock inte 

uppfattas som om allt flyter utan istället måste kategorierna ses i ljuset av de kulturella 

och de historiska struktureringar som redan finns. Den kulturella och historiska 

inramningen kan sägas utgöra en mall för vad som kan sägas eller göras och vad som 

inte kan sägas eller göras. Det vill säga att den sociala ordningen i konkreta situationer 

alltid är relativt låst.
168

  

 

Den sociala ordningen, eller kunskapen, uppkommer i en social interaktion där det 

språkligt bestäms vad som är sant och vad som är falskt. Ur denna språkliga kamp 

uppkommer våra gemensamma sanningar som i sin tur påverkar våra sociala 

handlingar.
169
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4.3 Diskurs 
 

En vanlig definition på diskurs är att det är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen”.170 Mats Börjesson och Eva Palmblad
171

 menar att betoningen här skall ligga på 

’ett bestämt sätt’. Detta innebär förstås, som vi redan nämnt ovan, att den kulturella och 

historiska ordningen sätter gränser för vad som kan sägas för att det sagda ska bli 

accepterat som sant eller åtminstone rimligt. Tal eller text blir alltså en social 

överenskommelse med kulturella och politiska gränser bundna till just vår tid. Historiskt 

hade kanske just den här texten betytt något annat liksom den i framtiden kan komma 

att få ytterligare en annan betydelse. Innehåll och form i tal eller texter styrs alltså av 

historiskt och kulturellt givna regler. Diskurser kan därför ses som regelsystem som 

bestämmer vad som accepteras som sant eller rimligt men också vilka som tillskrivs 

rollen som en kognitiv auktoritet. Diskurserna som regelsystem är dock inte låsta utan 

kan hela tiden förändras. Diskurser representerar verkligheten samtidigt som diskurser 

skapar verkligheten.172  

 

Ytterligare en utgångspunkt för diskursen är att dess teoretiker påstår att vi får tillgång 

till verkligheten genom språket.
173

 En viss företeelse, t.ex. Wikipedia – som vi kommer 

se senare i denna studie – kan alltså tolkas olika av olika människor beroende på bland 

annat deras sociala och historiska tillhörighet. Företeelsen existerar alltså i verkligheten, 

men det är först i och med en diskurs som den får en betydelse, det vill säga när den 

sätts in i ett sammanhang och tolkas. 

 

Vårt sätt att tala om världen kan alltså aldrig vara neutralt utan speglar vilka vi är och i 

vilket sammanhang vi befinner oss när vi talar om världen. På så sätt bidrar vårt sätt att 

tala om världen till både skapande och förändring av vår identitet och våra sociala 

relationer.
174

 Diskursen begränsar dock inte bara vad vi säger eller skriver utan också 

hur vi tänker. Ingrid Sahlin menar att det som vi uppfattar som fria tankar egentligen 

styrs av en hel del olika bindningar, såsom kunskap och social samt historisk 

tillhörighet.
175

 

 

Ingen diskurs är dock totalt stängd utan omformas ständigt i kontakten med andra 

diskurser. Detta brukar kallas diskursiv kamp, då de olika diskurserna med sina olika 

sätt att kategorisera världen på, alla kämpar för att just deras sätt ska bli allenarådande, 

eller med andra ord uppnå hegemoni.
176

 Inom diskursteorin anses även att diskurs är 

konstituerande, det vill säga att det inte finns någon skillnad mellan diskursiva och icke-

diskursiva praktiker utan att alla praktiker är diskursiva.
177
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4.4 Diskursanalys 
 

Om diskurser är språkligt strukturerade mönster, ett bestämt sätt att kategorisera världen 

på, som både bestäms av och bestämmer våra sociala handlingar i sociala domäner så är 

diskursanalys dels att studera dessa mönster för att se hur gränserna dras och dels att 

studera vad som är tänkbart och inte. Diskursanalys handlar alltså inte om vad som är 

sant eller inte då vår världsbild och våra identiteter kunde varit annorlunda med ett 

annat sätt att kategorisera världen på.
178

  

 

Det som undersöks i diskursanalys är vilka språkliga uttryck som existerar inom en 

diskurs eftersom språket i större grad formar verkligheten än det beskriver verkligheten. 

Inom diskursanalysen är diskursiva relationer viktigare än relationer mellan olika 

grupper eller individer. Det är alltså intressant att undersöka vår gemensamma 

kategorisering av världen genom språket.
179

 

 

Frågor som kan ställas i en konkret diskursanalytisk situation är till exempel vilka 

kategorier som finns, varför dessa kategorier ser ut som de gör, hur och när de uppstod, 

varför just dessa kategorier uppstod men inte andra, vad som möjliggjorde uppkomsten 

av dessa kategorier och varför de upplevs som relevanta. Andra, kanske mer konkreta, 

frågor i en diskursanalytisk situation som kan ställas är vad som sägs, hur något sägs 

och inte minst viktigt hur detta skulle kunnat sägas annorlunda. Lika viktigt inom 

diskursanalysen, som att ta reda på vad som faktiskt sägs är att ta reda på vad som inte 

sägs. Detta för att kunna ta reda på vad som inom den aktuella diskursen anses 

accepterat och möjligt att säga, helt enkelt hitta gränserna för vad som anses vara sant.  

Detta innebär förstås också att dessa frågor kan säga vem som får säga något, vem som 

anses vara kompetent och vem som inte anses vara det. Detta kan ses som att diskursen 

styr hur någon får tala beroende på inom vilken diskurs denne befinner sig.
180

 

 

Vi tycker också att det är viktigt att poängtera att det finns vissa begränsningar med 

denna metod. Diskursanalys har ingen tydlig mall som en studie genomförs efter, utan 

den kan göras på flera olika sorters sätt och dessutom leda till olika sorters tolkning. 

Tillförlitligheten vid en diskursanalytisk studie kan därför ifrågasättas. För att öka just 

denna studies tillförlitlighet har vi därför valt att vara ytterst genomskinliga med hur vi 

genomfört studien.  

 

 

4.5 Diskursanalytiskt angreppssätt – diskursteori 
 

Enligt Winther Jørgensen och Philips är den mest centrala tankegången i diskursteori   

 
att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller totala. Betydelsen kan aldrig slutgiltigt 

fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet – en 

strid vars utfall får sociala konsekvenser. Diskursanalytikerns uppgift är att studera strävan att 

etablera entydighet i det sociala på alla nivåer.
181
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Enligt Bergström och Boréus är Laclau och Mouffe klart inspirerade av den schweiziske 

lingvisten Ferdinand de Saussure och hans språkteori.
182

 I korthet går Saussures teori ut 

på att enskilda ord eller tecken inte har någon beständig innebörd utan tilldelas 

betydelse i och genom den situation de figurerar i och vilken relation tecknet har till 

omgivande tecken. 

 

Som ett exempel på detta kan vi se ordet tumme som vi genom den sociala 

konventionen lärt oss symboliserar en av handens fingrar. Det skiljer sig från ordet 

timme genom sitt uttryck, det vill säga sitt uttal samt stavning och från till exempel 

ringfinger eller lillfinger med hjälp av våra föreställningar. Tecknet tumme ingår därför i 

en struktur, som enligt Saussure är fast och oföränderlig, där det skiljer sig från andra 

tecken och därigenom får sin betydelse. 

 

Den poststrukturalistiska kritiken mot denna fasta och oföränderliga struktur innebär att 

tecknen inte är så låsta i sina positioner som Saussure menar. Tecknen får fortfarande sin 

betydelse genom att skilja sig från varandra men poststrukturalismen menar dock att 

även sammanhanget i vilket tecknet återfinns har betydelse. T.ex. är det skillnad på en 

tumme på en hand och på en tumme på en vante.  

 

Poststrukturalismen menar att språket är strukturerat i olika mönster eller diskurser där 

betydelsen förändras och varieras. Det är i och med den konkreta användningen av 

tecknen som strukturen av språket skapas och förändras. Varje given situation lägger 

alltså sin betydelse på tecknen och hur dessa sedan ska passas in i strukturen.
183

 

 

Laclau och Mouffe säger att:  

 
Det faktum att varje objekt upprättas som ett diskursobjekt har ingenting att göra med frågan 

ifall det finns en värld utanför tanken, eller med motsättningen realism/idealism. En jordbävning 

eller en fallande tegelsten är händelser som förvisso finns, i den meningen att de sker här och nu, 

oberoende av min vilja. Men frågan om huruvida det specifika hos dem som objekt kommer att 

konstrueras som ’naturfenomen’ eller som ’uttryck för Guds vrede’ beror på det diskursiva fältets 

struktur.
184

  

 

I vår studie betyder detta att Wikipedia finns oavsett om och hur det diskuteras, men om 

det benämns som ett kollaborativt system, som en encyklopedi, som något positivt eller 

negativt beror på det diskursiva fältet.  

 

Diskurser består av tecken, dessa betecknas antingen som moment eller element 

beroende på om deras betydelse är fixerad eller inte. När tecknen i en specifik diskurs är 

entydigt bestämda kallas de för moment.
185

 Momenten är fixerade i sin relation till andra 

tecken och konsekvensen av detta blir då att diskursen utesluter andra möjliga 

betydelser av tecknen och de relationer med andra tecken som de skulle kunna ha.  

 

I motsats till detta finns elementen
186

 vilket är de tecken som inte fått sin betydelse 

fixerad utan fortfarande är mångtydiga och kan uppfattas på flera olika sätt. Det är dessa 
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som diskursen försöker omvandla till moment genom att fixera betydelsen av dem så att 

de bara kan tolkas på ett sätt. Detta kan ses som om det förs en kamp om vilken 

betydelse elementen har
187

. Laclau och Mouffe konstaterar att ”övergången från 

’element’ till ’moment’ genomförs aldrig fullständigt.”
188

 

 

I diskurser kan särskilt betydelsefulla tecken urskiljas som andra tecken grupperar sig 

runt. Dessa tecken kallas nodalpunkter.189  

 

Flytande signifikanter kallas de tecken som olika diskurser försöker tillskriva just sin 

egen betydelse. Nodalpunkter är flytande signifikanter, skillnaden mellan dem är att 

nodalpunkt är det viktiga tecknet inom en diskurs medan flytande signifikanter är de 

tecken som flera olika diskurser försöker göra entydiga med just sin betydelse av 

tecknet.190 

 

Det begrepp som används för att undersöka den kamp om vilken betydelse olika tecken 

har kallas ekvivalenskedjor. Med hjälp av ekvivalenskedjor försöks det urskiljas vilka 

betydelser som ett särskilt tecken, nodalpunkt eller flytande signifikant, tillskrivs genom 

att se hur de sätts i förbindelse med andra tecken som också ger nodalpunkten eller den 

flytande signifikanten sin betydelse. Tecknet Wikipedia är i sig ett tomt tecken, det vill 

säga att det ensamt inte betyder så mycket utan det är först när det sätts i relation till 

andra tecken eller ord som det får sin betydelse. Med hjälp av ekvivalenskedjor kan det 

också undersökas om det finns alternativa sätt att ge betydelse till ett tecken och 

alternativa sätt som tecknen kunde grupperat sig på runt en nodalpunkt eller flytande 

signifikant.
191

  

 

 

4.5.1 Vårt diskursanalytiska verktyg 
 

Eftersom Laclau och Mouffe inte i sig har utvecklat något konkret upplägg för själva 

analysen, utan deras inriktning mer har varit teoriutveckling, har vi varit tvungna att 

själva konstruera ett analysverktyg. I detta arbete har vi dels haft god hjälp av Winther 

Jørgensen och Phillips som i sin bok ger exempel på vilka slags frågor som diskurs-

analytiker kan ställa och vilken arbetsgång som kan vara lämplig
192

 och dels har vi 

hämtat inspiration från andra som skrivit uppsats med diskursanalys som teori och 

metod.  

 

Vi har främst hämtat inspiration från Åsa Hedemark
193

 och Jenny Hedmans
194

 artikel i 

Information Research ”Speaking of users: on user discourses in the field of public 

libraries”
195

 samt Anette Årebrinks magisteruppsats Bibliotekarier om bibliotekarier. En 
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diskursanalytisk studie om bibliotekariers kunskaper, uppgifter, roller och 

föreställningar om bibliotekarier.
196

  Hedemark och Hedman har konstruerat en fyrfälts-

modell där fält 1 är deras inledande steg i analysarbetet följt av fält 2 osv.  

 

Modellen ser ut som följande
197

: 

 

 

1. Benämningar 

Benämningar av användare i texterna 

 

 

Element 

 

 

2. Kategorier 

Innebörder av benämningarna av 

användare 

 

Ekvivalenskedjor 

 

3. Teman 

Teman inom vilka användare 

diskuteras 

 

Antagonism 

 

4. Diskurs 

Begrepps- och innebördshelhet 

 

 

Diskurser 

 

 

Anette Årebrink har grundat sitt analysverktyg till stor del på Hedemarks och Hedmans 

modell men har dock gjort ändringar för att det skall passa hennes syfte. Årebrink har 

också konstruerat en fyrfältsmodell som ser ut som följande
198

: 

 

 

1. Bibliotekarier som mångtydigt 

tecken 

 

Element 

 

2. Bibliotekarie som nodalpunkt 

 

 

Teckensträngar 

 

3. Differentierade åsikter om 

bibliotekarier 

 

Motsättningar 

 

 

4. Sammanfattning av vad som 

uttrycks om bibliotekarier 

 

Positioner i diskursen 

 

Utifrån dessa två modeller har vi konstruerat vårt eget verktyg där vi valt att se 

Wikipedia som det viktigaste tecknet, alltså både som element och nodalpunkt i 

materialet. Vi är medvetna om att det bland de tidskrifter som vi analyserat kan finnas 

andra ord som också skulle kunna ha setts som element eller nodalpunkt, t.ex. har vi 

inte tittat på artiklar som talar om nätbaserade fria uppslagsverk, utan bara dem som har 

med ordet Wikipedia, detta utifrån våra avgränsningar.  

 

Schematiskt kan vårt analysverktyg beskrivas såhär: 
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1. Wikipedia är vårt enda element och vår nodalpunkt 

2. Utsagorna kategoriseras utifrån vilken användning Wikipedia har i texten som 

källa, exempel eller ämne för utsagan 

3. Med hjälp av tecken i utsagorna där Wikipedia är ämne gruppera dessa utsagor i 

olika teman 

4. Utifrån de utsagor som grupperats i olika teman skapa ekvivalenskedjor  

5. Med hjälp av de ekvivalenskedjorna identifiera ev. motsättningar i utsagorna  

6. Med hjälp av både ekvivalenskedjorna och ev. motsättningar identifiera 

diskurs(er)  

 

Som vi tidigare nämnt så betyder tecknet Wikipedia i sig inte något utan det är först i 

relation med andra tecken som det får sin betydelse. Detta leder i det praktiska 

analysarbetet till att vi måste identifiera dessa andra tecken. Vi upptäckte redan i 

materialinsamlingsfasen att Wikipedia användes på olika sätt i texten, t.ex. som källa 

eller som ämne för artikeln. Genom att dela in materialet utifrån användningssätt kunde 

vi så fortsätta analysen med gruppera analysmaterialet (som hade Wikipedia som ämne) 

i teman utifrån vilka andra tecken som fanns i utsagorna.  

 

Vi identifierar sedan de tecken eller teckensträngar inom dessa teman som ger Wikipedia 

sin betydelse och med hjälp av dessa tecken eller teckensträngar skapar vi ekvivalens-

kedjor för varje tema. Ekvivalenskedjorna i sin tur synliggör sedan eventuella mot-

sättningar i analysmaterialet vilket hjälper oss att identifiera möjliga diskurser. Hur vi 

praktiskt har gått tillväga framgår av kapitel 5 Empiriskt tillvägagångssätt.   
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5 Empiriskt tillvägagångssätt 
 

 

5.1  Datainsamlingsmetod 
 

Det första momentet i datainsamlingen var att bestämma vilka tidskrifter som vi skulle 

använda oss av till vår studie. Tidskrifterna har vi valt genom besök dels på Bibliotek 

och läranderesurser vid Högskolan i Borås och dels på Linköpings Universitets-

bibliotek. Biblioteket på Högskolan i Borås valde vi eftersom den högskolan är välkänd 

inom Biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och har ett stort utbud av 

facktidskrifter inom det området. Av samma anledning valde vi Linköpings Universitet 

som har samma anseende inom pedagogisk utbildning.  

 

Vi har en tidsmässig avgränsning eftersom Wikipedia skapades 2001, och eftersom det 

endast är Wikipedia som intresserar oss och inte dess systerprojekt eller föregångare, så 

börjar vi alltså vår granskning år 2001. Vi vill även göra en så aktuell studie som 

möjligt, vilket betyder att vi använder oss av tidskrifter som kommit ut till och med 30/6 

2010.  

 

Ytterligare en avgränsning som uppkommit är att en hel del tidningar av dem som vi 

analyserat i studien har grundats senare än 2001 samt att vissa har lagts ner innan 30/6 

2010. För dessa tidningar har vi analyserat de nummer som utkommit inom tidsspannet 

1/1 2001 – 30/6 2010.  

 

Vid våra besök på de båda biblioteken fick vi endast tag i de tryckta tidskrifterna, men 

eftersom vi ville ha ett mer heltäckande nationellt analysunderlag så valde vi att utöka 

vårt fysiska besök på biblioteken med att besöka bibliotekens kataloger och söka efter 

elektroniska tidskrifter. Vi sammanställde sedan en lista och utifrån den började vi 

studera de olika tidskrifternas målgrupper för att avgöra den aktuella tidskriftens 

relevans. Dessutom har vi undersökt om tidskrifterna är rikstäckande, då vårt syfte är att 

göra en nationell studie. Vilka tidskrifter vi använde i vår analys presenteras i bilaga 1.   

 

Tidskrifterna som vi har valt att analysera kan sedan delas upp i två kategorier; dels 

sådana som finns online och dels sådana som endast finns i tryckt form. Hur 

materialinsamlingen har genomförts beror på vilken av de ovan nämnda kategorierna 

den aktuella tidskriften har tillhört.  

 

Tidskrifter som finns online har funnits i tre olika format; antingen publicerade på en 

hemsida med varje nummer som en pdf-fil, e-tidskrift som öppnades i ett eget program, 

eller så fanns tidskriften endast som en webbsida med en sökruta. Om tidningen varit i 

pdf-format, har vi laddat ner den och använt den sökfunktion som finns i Acrobat 

Reader för att hitta ordet Wikipedia.   

 

Vi har medvetet gjort en avgränsning till att artikeln skall innehålla ordet Wikipedia. Vi 

är medvetna om att det kan finnas omskrivningar såsom nätbaserade fria uppslagsverk, 

men eftersom det då inte uttryckligen varit Wikipedia som diskuterats har vi bortsett 

från dessa, eftersom det är Wikipedia som fenomen i sig vi är intresserade av. Eftersom 

Wikipedia är vårt fokus känner vi att detta fokus hade försvunnit om vi valt att ta in 
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utsagor i vårt analysmaterial som inte explicit omnämner Wikipedia  

 

De tidskrifter som öppnas i ett eget program har vi använt oss av tidskriftens egen 

sökfunktion antingen direkt i e-tidskriften eller via tidningens artikelarkiv på hemsidan. 

Även vad det gäller de tidskrifterna som endast fanns som en webbsida har vi sökt via 

en sökruta. Detta är ett relativt snabbt tillvägagångssätt. Nackdelen med detta är att om 

Wikipedia är felstavat i artikeln så har vi med detta söksätt inte hittat just den artikeln. 

Det omvända scenariot är förstås också fullt möjligt, det vill säga att vi stavat fel på 

Wikipedia vid sökningen och därmed missat artiklar. Detta scenario har vi dock minskat 

risken för genom att flera gånger kontrollera stavningen vid sökningen. Vi är också fullt 

medvetna om att även sökmotorer av detta slag kan fela och att vi genom att lita på 

sökmotorer kan ha missat artiklar.  

 

En stor del av tidskrifterna fanns dock inte online, och dessa har därför fått läsas i 

pappersformat. Dessa tidskrifter har inte lästs utan bara skummats, vilket betyder att det 

kan förekomma missar. Å andra sidan har inte svenska språket så många ord som stavas 

med W, vilket har gjort ordet Wikipedia lättfunnet. 

 

Av vår presenterade analysmodell ovan framgår det av första punkten att Wikipedia är 

vårt enda element och vår enda nodalpunkt. Det betyder att ordet Wikipedia måste 

finnas med i artikeln för att den ska ingå i vårt analysmaterial och räknas som en utsaga. 

Därför är det också endast ordet Wikipedia som vi har letat efter när vi studerat 

tidskrifterna för att finna vårt analysmaterial.  

 

De aktuella artiklarna har sedan kopierats eller skrivits ut, för att vi lättare skulle kunna 

skaffa oss en översikt över dem. Den aktuella delen av artikeln har även markerats. En 

fullständig lista över artiklarna finns i vår artikelförteckning i bilaga 2. 

 

Vi har, liksom Hedemark och Hedman i sin magisteruppsats Vad sägs om användare?: 

folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter
199

, valt att förse artiklarna, 

och därmed även de citat vi kommer att återge i kommande avsnitt , med siffror, i stället 

för fullständiga referenser. Hedemark och Hedman säger, och vi instämmer med deras 

resonemang, att det inte är artikelförfattarna eller tidningen som är det väsentliga, utan 

fokus ligger på den konkreta texten.
200

 Genom numreringen kan den som vill lätt finna 

den aktuella artikeln genom referensen som återfinns i bilaga 2. 

 

Vi har sedan valt att behandla alla artiklar som en enda stor textmassa och utifrån denna 

textmassa har vi sedan identifierat olika utsagor om Wikipedia. 

 

 

5.2  Materialet  
 

Vid en första genomgång av utsagorna upptäckte vi relativt snabbt att dessa kan sorteras 

i tre olika kategorier: de som bara väljer att exemplifiera med Wikipedia, de som 

använder Wikipedia som källa och de som helt eller delvis handlar om Wikipedia, det 

vill säga Wikipedia som ämne. I de 31 tidskrifter vi har analyserat hittade vi totalt 133 
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artiklar varav 79 med Wikipedia helt eller delvis som ämne. 27 har Wikipedia som 

exempel och 27 använder Wikipedia som källa. 

 

I de 31 tidskrifterna fann vi artiklar som berörde Wikipedia i 20 stycken. Alltså har vi 11 

tidskrifter som inte berör Wikipedia alls, av vilka merparten tillhör det pedagogiska 

området. Detta är å andra sidan inte så konstigt med tanke på att antalet pedagogiska 

tidskrifter är betydligt fler än antalet inom bibliotek och information. Den tidskrift som 

innehåller allra flest artiklar är Datorn i utbildningen, (31 av 133 artiklar) vilket kanske 

inte heller är så konstigt med tanke på att den spänner över alla pedagogiska ämnen och 

dessutom fokuserar, vilket dess namn även anger, på just datorer i utbildningen. På 

andra plats kom InfoBrief (22 artiklar) och med en artikel mindre kom Biblioteksbladet. 

Dessa tre tidningar som tillhör varsin av de tre yrkesgrupper som är vårt fokus, har 

alltså tillsammans cirka 55 % av alla analyserade artiklar.  

 

För att öka vår studies tillförlitlighet har vi valt att presentera en del citat för att på så 

sätt belysa de tre olika kategorierna som vi delat in analysmaterialet i. Här nedan 

presenteras citat från kategorierna Wikipedia som exempel och Wikipedia som källa, 

medan citatet från Wikipedia som ämne finns i nästa avsnitt.  

 

Ett exempel på en utsaga som har Wikipedia som ett exempel är från artikeln 

”Teknikotrygga bibliotekarier” i Biblioteksbladet från 2010 som handlar om 

Länsbiblioteket i Dalarna som har genomfört en kartläggning av hur personalen på 

biblioteket känner kring teknik. Resultatet påvisar att det finns en digital klyfta bland 

bibliotekens medarbetare, men att andelen som säger att de känner osäkerhet kring 

tekniken är hög. Här kopplar sedan artikelförfattaren samman denna studie med ett 

exempel från Göteborgs stadsbibliotek. Artikelförfattaren menar att:  

  
Ett sätt att förändra personalens attityd till ny teknik och sociala medier kanske skulle kunna vara 

kursverksamhet. I Göteborg har exempelvis stadsbiblioteket börjat med kurser för allmänheten 

ibland annat Wikipedia, chatt, Facebook och bloggande. (83) 

 

I exemplet ovan är det inte Wikipedia som är i fokus och således har vi valt att inte 

fortsätta analysen punkt tre till sex i vårt analysverktyg för den artikeln (se mer nedan 

under avsnitt 5.3 Genomförande). Wikipedia är här ett exempel, i detta fall på något som 

stadsbiblioteket i Göteborg lär ut till allmänheten, och därför har vi även valt att 

kategorisera den som exempel.  

 

I artikeln ”Formge ditt liv” i tidskriften Bild i Skolan från 2009 finns en utsaga som 

handlar om design och om att hela livet ska designas samt att det har blivit en livsstil. 

Där står det:  

 
Design kommer från latinets designo (peka ut, bestämma, framställa) och är, enligt Wikipedia, 

”den etiska och ändamålsenliga utformningen genom en formgivare eller designer av en 

hantverksmässigt eller industriellt framställd produkt. Design är ett modernare och internationellt 

brukligt begrepp för formgivning”. (111) 

 

Återigen handlar inte utsagan om Wikipedia, och alltså är det inte aktuellt att fortsätta 

analysera denna artikel. Men inte heller är Wikipedia ett exempel bland andra, som i det 

första citatet. Eftersom det är en viss artikel i Wikipedia som lyfts fram, i detta fall 

troligen den om design (det står inte uttryckligen att det är just den), och Wikipedia här 
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används som en källa, så har vi valt att kategorisera denna utsaga som just källa.  

 

Slutligen finns det även de utsagor som åtminstone delvis handlar om Wikipedia.  Dessa 

utsagor är mycket varierande i sin omfattning, vissa består av en rad, till exempel en 

artikel från InfoBrief 2005, där både rubriken på artikeln, och hela artikeltexten består 

av: ”Wikipedia startar gratis webbplats också för kurslitteratur” (54) och andra är flera 

sidor långa, till exempel ”Studenters informationsvanor – en undersökning vid 

Linköpings Universitetsbibliotek” (66) i InfoTrend från 2008. Dessa utsagor har vi valt 

att kategorisera som Wikipedia som ämne. 

 

Hur vi har tagit fram teman och ekvivalenskedjor förklaras nedan. 

 

 

5.3  Genomförande 
 

I enlighet med vår analysmodell har vi för artiklar som använder Wikipedia som källa 

eller som exempel valt att skapa varsin övergripande tema utan vidare behandling, som 

vi exemplifierar ovan. Den tredje kategorin, Wikipedia som ämne, innehåller däremot de 

utsagor som vi har för avsikt att analysera närmare och där har vi tillämpat punkt tre till 

sex i vår analysmodell. Att vi använder två olika metoder för att tematisera de utsagor 

som vi har analyserat beror på att utsagorna i de två första kategorierna är mer 

homogena till sin karaktär medan den tredje kategorin har utsagor som handlar om vitt 

skilda saker och som därför lämpar sig att tematisera ytterligare.  

 

I utsagorna som har Wikipedia som ämne har vi enligt punkt tre i vårt analysverktyg 

identifierat ord eller tecken som vi sedan använt som hjälp för att lättare kunna gruppera 

utsagorna i teman efter vad de handlar om. Vi har sedan fortsatt vårt analytiska arbete 

med att utifrån dessa teman ta fram en eller ett par ekvivalenskedjor för att konkludera 

varje grupp. Detta är punkt fyra i vårt analysverktyg och vi har alltså utifrån tecken som 

förekommer i utsagorna för varje tema sammanställt det vi uppfattar som det centrala 

för temat. Här har vi försökt att hålla oss till redan befintliga ord alternativt modifierat 

orden, till exempel har ’skapas av användarna’ blivit ’användarskapat’. Men eftersom 

dessa ekvivalenskedjor ska vara en sammanfattning av alla utsagorna i gruppen har vi 

också använt andra ord om detta har passat bättre för att täcka innebörden av de utsagor 

som finns i temat.  

 

Det är dessa ekvivalenskedjor vi kommer att presentera i analysen tillsammans med 

några citat för att belysa vår empiri. I analysen kommer även punkt fem och sex från 

vårt analysverktyg att belysas. Punkt fem handlar om att med hjälp av de ekvivalens-

kedjorna identifiera ev. motsättningar och det gör vi genom att jämföra ekvivalens-

kedjorna med varandra och försöka bestämma om det finns motsättningar mellan 

ekvivalenskedjor som behandlar samma tema. Till exempel kan vi klart se att kedjan 

som pratar om hög kvalité på Wikipedias artiklar står i motsättning till den som tar upp 

vandalisering av Wikipedias artiklar. 

 

Det är främst med hjälp av ekvivalenskedjorna och de eventuella motsättningar vi hittat 

som vi identifierat de olika diskurserna. Detta är den sista och sjätte punkten i vårt 

analysverktyg. Diskurserna har vi sedan relaterat till vad som framkom i litteratur-

genomgången.  
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6 Resultat och analys 
 

Vi har i vårt analyserade material funnit att det finns ett par personer och en under-

sökning som kan ses inneha viktiga positioner genom att de återkommer i en stor mängd 

utsagor. Einar Spetz båda undersökningar återkommer ofta, även om hans resultat och 

diskussion inte debatteras, utan det är istället ett stort fokus på procentsatserna som 

handlar om användningen och trovärdigheten i undersökningarna. Boken "Så fungerar 

Wikipedia" av Lennart Guldbrandsson är även den ett återkommande inslag bland 

utsagorna, liksom Nature's jämförelse mellan Wikipedia och Encyclopaedia Britannica. 

 

 

6.1 Identifiering av mönster i utsagornas ekvivalenskedjor 
 

I samband med att vi grupperade utsagorna och sammanställde våra ekvivalenskedjor så 

utkristalliserades sju olika teman; Tillgänglighet och användning, Ekonomi, Kvalitet 

och trovärdighet, Wikipedia som källa, Wikipedia som exempel, Användargenererat 

samt Källkritik.  

 

 

6.1.1 Tillgänglighet och användning 
 

En av de vanligaste diskussionerna bland utsagorna i vårt undersökta material är den 

som handlar om Wikipedias tillgänglighet. Här finns utsagor som talar om Wikipedia 

som gratis, åtkomlig och lättillgängligt att använda.  

 

... fria, lättillgängliga som Wikipedia (6) 

 

... det fria uppslagsverket på Internet, Wikipedia (5) 

 

… Susning och Wikipedia kan betraktas som encyklopedier. De är öppna för 

allmänheten och gratis. (24) 

 

Ibland jämförs Wikipedia med andra mer traditionella uppslagsverk som också finns 

online, t.ex. NE.se eller Encyclopaedia Britannica Online. I dessa jämförelser betecknas 

ofta Wikipedia som mer tillgänglig. Detta eftersom de andra kräver ett abonnemang för 

att läsaren ska få tillgång till den information som han/hon söker, i alla fall information i 

sin helhet. Som vi kan se utifrån citatet finns här även en fråga om det är värt att betala 

pengar för något, i detta fall information, som redan finns tillgängligt utan abonnemang.  

 

... är det värt att använda bibliotekets elektroniska version av ne
201

 eller skaffa 

en privat prenumeration för 69 kronor i månaden? Eller duger det med 

Wikipedia som är helt gratis och dessutom ofta hamnar högt i sökmotorernas 

träfflistor? (6) 

 

En del information förändras över tid och det kan vara ett problem för tryckta böcker, 

liksom tryckta uppslagsverk, att hålla sig à jour. Bland de utsagor som vi har studerat 
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 Här har artikelförfattaren valt att skriva NE med gemener 
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framhålls detta som ett stort problem för tryckta uppslagsverk. Samtidigt framhålls 

Wikipedia här som en vinnare eftersom de har möjligheten att snabbt uppdateras.  

 

… en av styrkorna hos Wikipedia – dess förmåga att hållas a jour
202

. Det är ju 

en akilleshäl i den klassiska encyklopedin – när världen snabbt förändras, då 

måste encyklopedin också förändras. Det som är svårt i den tryckta versionen, 

har Wikipedia demonstrerat i praktiken: förmågan att justeras, liksom 

resurserna att göra det. (33) 

 

Att Wikipedias innehåll är så åtkomligt verkar också uppfattas som ”ett mycket 

demokratiskt sätt att sprida och dela på kunskap.” (32) Det demokratiska består i att 

vem som helst med tillgång till en internetuppkoppling kan tillgodogöra sig innehållet 

på Wikipedia just för att det är gratis och åtkomligt och finns på flera olika språk. 

 

Svenska Wikipedia har nu 49.000 artiklar och är en del av internationella 

Wikipedia, som har som mål att skapa en encyklopedi med öppet innehåll på alla 

språk. (49)  

 

Omkring 250 miljoner människor världen över använder Wikipedia varje 

månad. (64) 

 

Att demokratiskt sprida kunskapen kan också kopplas till frågor om demokrati och 

diktatur där följande citat får illustrera att Wikipedia kan ses som ett hot mot den 

sittande ledningen. 

 

Wikipedia har blivit alltmer populär i Kina, vilket tydligen inte behagat 

makthavarna som i oktober började blockera den för sina medborgare. (53) 

 

Men också som ett sätt att demokratiskt skapa kunskap på. Detta dels för att Wikipedia 

är ”resultatet av mångas samverkan i kunskapsbygge över nätet.” (28) På flera ställen i 

materialet talar man inte bara om att många kan delta utan faktiskt om att alla kan bidra.  

 

De kollaborativa systemen som Wikipedia och Amazon, där alla bidrar ... (22) 

 

Idag kan alla blogga, surfa från mobiler, skicka videoklipp till Youtube, söka på 

Google och redigera sidor i Wikipedia. (40)  

 

Men också därför att användarna faktiskt är de som bestämmer. De bestämmer dels hur 

en text ska formuleras, genom att redigera varandras texter. Dels beslutar de om vilka 

ämnen som det ska skrivas om. 

 

På svenska Wikipedia bestämmer användarna genom demokratiska beslut på 

Tinget vad som är tillåtet att skriva (24) 

 

Web 2.0 innebär att användarna kan bidra till sajters innehåll, ha kontroll över 

dess information, möjligheter till interaktivitet och samarbete. Exempel på detta 

är fototjänsten Flickr och Wikipedia (30) 

                                                 
202

 Här har artikelförfattaren valt att skriva à jour utan apostrof 
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Detta att Wikipedia av olika anledningar är så lättåtkomligt leder till nästa grupp inom 

temat. Den handlar om skolelever och universitetsstudenters stora användning av 

Wikipedia i olika sammanhang, både för fritidsrelaterade sökningar men även i sitt 

skolarbete. 

 

Wikipedia fördes på tal av de intervjuade åtskilliga gånger och det fanns mycket 

skiftande uppfattningar. Det framkom tydligt att många studenter uppfattar 

Wikipedia som en lättillgänglig och användbar källa. (66) 

 

Men vi finner även utsagor där gymnasieelever uttrycker att de hellre använde sig av 

Wikipedia än NE.se.  

 

De [gymnasielever; förf. anm.] tycker det är lätt att känna igen sig och navigera 

på sajten och föredrar den framför Nationalencyklopedin.  

- Det finns mer på Wikipedia, säger Emelie Wenthzel. (74) 

 

Denna lättillgänglighet framställs också som att den påverkar inte bara informations-

sökningsbeetende hos eleverna och universitetsstudenterna, utan också hur Wikipedias 

konkurrenter i form av traditionella uppslagsverk genomför förändringar i sitt nät-

beteende. 

 

Nationalencyklopedin har tagit upp konkurrensen med Wikipedia. Nu släpps 

64 000 artiklar gratis på nätet. Artiklarna är kortversioner, vill du ha den långa 

versionen måste du fortfarande logga in och betala. (34)  

 

Men det är inte bara Wikipedias konkurrenter som påverkats, utan både människors 

sökbeteende på nätet och sökmotorernas träfflistor har förändrats i takt med att 

Wikipedias utveckling. 

 

Svenskspråkiga Wikipedia har inte bara vuxit i omfång sedan starten 2002, utan 

även betydligt förändrat sökmotorernas träfflistor. Vanliga sökningar efter sidor 

på svenska, resulterar ofta mellan två och tre träffar från svenska Wikipedia 

bland de tio första träffarna. (32) 

 

Googlar man så får man drygt 760 000 träffar [på sociala medier; Förf. anm.] 

och överst hamnar som så ofta Wikipedia. (43)  

 

Sammanfattning av temat och ekvivalenskedjor 

 

Detta tema innehåller främst positiva utsagor som handlar om hur Wikipedia är globalt, 

fritt, gratis, à jour och lättnavigerat.  

 

fri - lättillgänglig – öppen - gratis - uppdaterad - demokratisk – globalt - 

lättnavigerad – användbar – lättfunnen via sökmotorer 

 

Som vi kan se är detta förhållandevis positiva ord, vilket kan förklara den omfattande 

användningen av Wikipedia. Men Wikipedia har också påverkat både vårt sätt att söka 

information och vilka resultat vi egentligen får vid våra sökningar.  
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6.1.2 Ekonomi 
 

Utsagorna om Wikipedias ekonomi hänger givetvis nära samman med att innehållet är 

gratis tillgängligt för alla som har tillgång till internetuppkoppling. Detta är ytterligare 

en sak som skiljer Wikipedia från traditionella uppslagsverk oavsett i vilken form dessa 

kommer. 

 

Just formen är dock en sak som tas upp bland de analyserade utsagorna där det ges 

uttryck för att Wikipedia inte har samma kostnader som andra mer traditionella 

uppslagsverk. Detta på grund av att Wikipedia inte ges ut i tryckt form utan endast finns 

online.  

 

David [Weinberg, ledamot för styrelsen för Berkman Center of Internet and 

Society vid Harvard Law School; Förf. anm.] menade att Wikipedia är ett av de 

mest betydelsefulla uttrycket [sic!] för denna nya värld - just för att den inte är 

pappersbunden. "Jämför med Encyclopedia Britannica, som består av 22 

volymer. Varför just 22? Det är för dyrt med fler! Alltså: 'Economics of paper 

drives knowledge'. Knappast vettigt eller hur?" Wikipedia kan däremot utvidgas 

i oändlighet. (55) 

 

Men här ligger också de utsagor som handlar om att Wikipedia såsom ideellt producerat 

inte tar betalt för användningen och inte heller tillåter marknadsföring eller annonser på 

sina sidor.  

 

... men Susning och Wikipedia kan betraktas som encyklopedier. De är öppna för 

allmänheten och gratis. Artiklarna på båda webbplatserna skrivs ideellt av 

besökarna. (24) 

 

Uppslagsverket [Wikipedia; Förf. anm.] är gratis att använda och saknar 

annonser, vilket gör att tjänsten är beroende av donationer för att överleva. (64) 

 

Detta medför att Wikipedia måste finansiera sina utgifter, för bland annat tekniska 

lösningar, på annat sätt bland annat genom donationer och insamlingskampanjer.  

 

I november [2009; Förf. anm.] startade Wikimedia en insamlingskampanj och 

alldeles i början av januari meddelade man att man lyckats samla in 6,2 

miljoner dollar, vilket är tillräckligt mycket pengar för att man ska kunna driva 

Wikipedia fram tills slutet av juni. Pengarna ska användas till att upprätthålla 

och utveckla företagets tekniska struktur. (64) 

 

Sammanfattning av temat och ekvivalenskedjor 

 

I detta tema handlar utsagorna om Wikipedias ekonomi och att det till största delen drivs 

ideellt. I utsagorna framställs det som att detta gör den obunden och ett uttryck för den 

nya världen, då inte kostnaden för att trycka den avgör storleken. Å andra sidan tillåter 

inte Wikipedia vare sig marknadsföring eller annonser, vilket gör den donationsberoende 

för att kunna driva det vidare och ha den tekniska struktur som krävs.  
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ideellt produktionssätt – oberoende – donationer - annonsfri 

 

 

6.1.3 Kvalitet och trovärdighet 
 

En stor del av det undersökta materialet behandlar frågan om Wikipedias kvalité och 

trovärdighet. Här framgår det tydligt att två grupperingar uppstår, dels en positiv och 

dels en negativ. Det finns utsagor som är tydligt positiva till Wikipedias kvalitét och som 

refererar till undersökningar som jämfört Wikipedias artiklar med motsvarande artiklar 

från andra encyklopedier. Dessa utsagor säger att Wikipedia är jämbördig eller rent av 

överlägsen dessa andra encyklopedier. 

 

Nu är det ”vetenskapligt” bevisat att Wikipedia är lika tillförlitlig som t ex 

Encyclopaedia Britannica. (20) 

 

… Wikipedia, uppslagsverket. Det som idag vuxit till omfång på 1.634.242 

artiklar på engelska. Större än British Encyclopedia och av en kvalité som ofta 

överträffar de etablerade verken. (31)  

 

Men i den första grupperingen ingår också de som är mer försiktigt positiva och som 

menar att trots en del brister hos Wikipedia finns det inbyggda mekanismer i Wikipedias 

produktionssätt. Dessa mekanismer garanterar att de felaktigheter och faktafel som finns 

åtgärdas relativt snabbt, vilket är ytterligare en skillnad gentemot traditionella 

uppslagsverk.  

 

Därtill garanteras kvalitén av öppenheten, åtkomligheten, inte av en redaktion. 

Varje artikel är alltså öppen för tillägg eller justeringar, genom att andra kan gå 

in och justera dem. (25) 

 

Men Wikipedia har fått alltmer acceptans, då det visat sig att den öppna 

granskningen artiklarna utsätts för ofta fungerar relativt bra. (32)  

 

Sedan finns de utsagor som uttrycker de motsatta åsikterna. Här finns en rad olika 

uttryck för kritiken mot Wikipedia. Här pratas det om bristande kvalitet hos Wikipedias 

artiklar på grund av både vandalisering och sabotage av artiklarna samt felaktigheter i 

artiklarna. 

 

Wikipedia [får] kritik från flera håll, även av en av dess grundare, Jimmy Wales. 

Kritikerna pekar på stora brister vad gäller artiklarnas kvalité. Därtill är 

vandalisering av artiklar ett stort problem. (53) 

 

… det förekommer både sabotage och felaktiga uppgifter i Wikipedia. Men som 

regel redigeras felen snabbt, av vanliga användare eller av utvalda 

administratörer. (32)  

 

Den kanske allvarligaste kritiken går ut på att Wikipedia används för att medvetet 

manipulera fakta och försköna uppgifter. Just att sabotaget är en medveten handling 

verkar väcka starka reaktioner. Detta tycker vi att ordvalet i sig är ett bevis på när man 
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pratar om manipulation och framför allt sabotage.  

 

 Sedan länge har det varit ett problem att företag, privatpersoner och 

organisationer själva ”putsar till” sina uppgifter på Wikipedia. (9)  

 

Hundratals artiklar har manipulerats från datorer spårade till Tysklands riksdag 

och regering, avslöjar Der Spiegel Special 2007:3 i artikeln ”Hacker im Hohen 

Haus”. Den egna politiken sprids och motståndare svärtas ner genom 

raderingar och tillägg i artiklarna. cia
203

 har även varit aktivt på Wikipedia 

enligt bbc (15/8). Det har t ex avslöjats att man från cia:s datorer har redigerat 

uppgifter om Irans president. (8)  

 

Ett annat problem som lyfts fram är klotter. Det handlar oftast om att någon medvetet 

går in och skriver olika skällsord och könsord i artiklar. Klottret framställs dock som 

lättare att upptäcka och det finns utsagor som betonar att det finns människor som har 

en övervakande funktion inom Wikipedia.  

 

Att folk testar att ändra mindre saker i texter är vanligt och kallas för ”klotter”. 

Det tas ofta bort av andra användare inom kort och det finns en acceptans för 

företeelsen, till skillnad mot vandalisering. (74)  

 

Ett antal övervakare i Wikipedia håller koll på klottret. (3) 

 

Ett annat område som berörs handlar om felaktigheter i Wikipedias artiklar. I detta fall 

är det inte tal om någon medveten manipulation eller sabotage utan det handlar mer 

generellt om att det finns faktafel. De utsagor som lyfter fram detta fokuserar mer på 

avsikten bakom det som skrivs och menar att alla som bidrar till Wikipedia har goda 

avsikter även om det ibland kan bli faktafel. 

 

Wikipedia är ett omstritt fenomen … inte minst på grund av en och annan 

skandal … alla med goda avsikter kan skriva och redigera i världens största 

encyklopediska projekt. (16)  

 

… man får utgå från att redigeringar sker utifrån ett gott uppsåt. (74) 

 

I detta tema hamnar också de utsagor som handlar om att lärare tycker att Wikipedia är 

hyfsat trovärdiga och därför litar på Wikipedia men att de inte för den skull 

rekommenderar Wikipedia till sina kollegor som de tror är mera skeptiska till uppslags-

verket. De rekommenderar inte heller Wikipedia till sina elever. Dessa utsagor har så 

gott som alla sin grund i artiklar som skrivits utifrån Einar Spetz undersökningar. Bland 

det analyserade materialet är det återkommande hänvisning till Einar Spetz under-

sökningar och då framförallt till siffrorna som han presenterar.  

 

Men en ny studie, som utförts på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm, visar 

att 67 procent av de tillfrågade gymnasielärarna tycker att Wikipedias innehåll 

är åtminstone ganska trovärdigt. Hälften av de tillfrågade lärarna trodde dock 

att deras kollegor var mer skeptiska till Wikipedias innehåll. (1) 
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 Här har artikelförfattaren valt att skriva CIA, BBC och liknande med gemener.  
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… två tredjedelar av respondenterna [Gymnasielärarna i Einar Spetz’s 

undersökning; Förf. anm.] uppgav att de har använt Wikipedia någon gång de 

senaste trettio dagarna. 67 procent ansåg att innehållet i den svenska versionen 

är hyfsat trovärdigt. Däremot är man inte särskilt pigg på att tipsa om Wikipedia 

som ett användbart verktyg, eller snarare förtiger man dess existens: En klar 

majoritet av de tillfrågade lärarna uppgav att de varken tipsat eller avrått 

eleverna från att använda Wikipedia. (18) 

 

Sammanfattning av temat och ekvivalenskedjor 

 

Detta tema innehåller två motpoler när det kommer till utsagorna. Dels de som anser att 

Wikipedia har hög kvalité, och dels de som säger att det finns kvalitetsbrister.  

 

De som är positiva lutar sig på studier som säger att Wikipedia är minst lika bra som 

sina konkurrenter, att deras sätt med öppen granskning fungerar bra. De erkänner dock 

att det blir en del fel, men säger att de redigeras snabbt.  

 

Hög kvalité – lika tillförlitligt som konkurrenter – öppen granskning – snabb 

redigering 

 

De utsagor som är negativa däremot menar att Wikipedia brister i sin kvalité, vilket till 

stor del beror på medveten vandalism, sabotage och klotter. De framhåller också att 

Wikipedia är omstritt på grund av de skandaler som uppstått i samband med 

vandalismen, sabotagen och klottret.  

 

Kvalitetsbrister – vandalism – sabotage – klotter – skandal  

 

Slutligen har vi utsagor som grundar sig på Einar Spetz undersökning och de konstaterar 

att lärare uppfattar Wikipedia som trovärdigt och använder sig av sidan, men däremot 

varken rekommenderar eller avråder de sina elever till/från användning. 

   

Trovärdigt – använder – förtiger existens  

 

 

6.1.4 Wikipedia som källa 
 

I vårt kapitel om litteraturgenomgång påvisade vi siffror som säger att användandet av 

Wikipedia är utbrett både bland lärare och bland informationsvetare. Tyvärr har vi inte 

kunnat finna någon kvantitativ större forskning som handlar om bibliotekaries 

användning.  

 

Bland vårt studerade material hittade vi artiklar som använde Wikipedia som källa. 

Dessa artiklar kom från tidskrifter som riktade sig till alla tre yrkesgrupper. Merparten 

av våra käll-artiklar använder Wikipedia som källa för att definiera något. En del av 

definitionerna handlar om populärvetenskapliga och moderna företeelser som Webb 2.0 

(121) och Blogg (120). Men även mer väletablerade ord som Etik (119), Perception 

(107), Kreativitet (108), Teckning (109) och Bibliotek (132) fick sin definition hämtad 

från Wikipedia.  
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Förutom att se vad artikelförfattaren har använt Wikipedia till, har vi även studerat vilka 

tidningar som använt Wikipedia som källa. Artiklar med Wikipedia som källa tycker vi 

är intressanta ur den synvinkeln att de belyser vilka tidskrifter som anser att Wikipedia 

är trovärdiga. Inom Biblioteks- och Informationssfären så använder både Bibliotek i 

samhället, InfoTrend och Svensk Biblioteksforskning Wikipedia som källa. Inom 

skolsfären förekommer källor från Wikipedia i flera tidningar, t.ex. Bild i skolan och 

Lärarnas tidning.  

 

 

6.1.5 Wikipedia som exempel 
 

Bland vårt studerade material hittade vi artiklar som använde Wikipedia som exempel 

på olika användargenererade fenomen, såsom vad Webb 2.0 är eller vad ett socialt 

medium är samt vad bibliotekarier bör kunna i samband med användargenererade 

fenomen.  

 

Web 2.0 innebär att användarna kan bidra till sajters innehåll, ha kontroll över 

dess information, möjligheter till interaktivitet och samarbete. Exempel på detta 

är fototjänsten Flickr och Wikipedia. (30) 

 

Wikipedia är även ett återkommande exempel för att definiera och exemplifiera wiki-

tekniken, alltså ”en webbsida som är redigerbar för vem som helst” (92), men även för 

att definiera och exemplifiera ”frivilliga insatser” (82).  

 

Wikipedia kunde även ses som ett bevis på att de som tidigare varit konsumenter nu 

även har blivit producenter:  

 

Från att tidigare ha utgått från ett framtidsscenario där traditionella 

informationsspridare förväntades använda internet och datorbaserade 

informationskanaler, måste vi nu förhålla oss till ett informationssamhälle där 

även de traditionella konsumenterna av information blivit producenter genom 

bloggar, sociala nätverk, Youtube, Wikipedia m.m. (94)   

 

Vi har även ett par utsagor som lyfter fram att det är viktigt att bibliotekarier känner till 

och kan utbilda i Wikipedia, t.ex. hölls det på våren 2010 kurser i bland annat Wikipedia 

på Göteborgs stadsbibliotek (83). I en annan utsaga sades det att det viktigaste inte var 

att alla låntagare använde sig av Wikipedia, utan att biblioteket skulle hjälpa till att 

överbrygga kunskapsklyftan (81).  

 

De flesta utsagor som vi kategoriserat som exempel handlar om att Wikipedia används 

som representant för Webb 2.0-redskap eller för att exemplifiera wikitekniken och hur 

användargenererat materiel kan användas i tex. undervisningssammanhang. Det finns i 

dessa utsagor ingen gemensam ståndpunkt att Wikipedia eller det som det representerar 

är enbart positivt eller enbart negativt. Som vi ska se återkommer denna delning i 

positiva eller negativa utsagor tydligare i temat användargenererat.  
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6.1.6 Användargenererat material 
 

Ett mönster som vi tycker är sammanlänkat med kvalitet och trovärdighet är det som 

handlar om att Wikipedia är användargenererat. Dels finns här utsagor som talar om 

Wikipedia som ett uppslagsverk på nätet som många människor, eller till och med alla, 

kan bidra till (jmf 6.1.1). Men det som är mer signifikant i detta sammanhang är att det 

ses som en fördel med att vara många som tillsammans bygger en kunskapsbank. Dessa 

utsagor ser det faktum att Wikipedia är användargenererat som någonting positivt och 

eftersträvansvärt och kan illustreras med följande citat: 

 

 ... kunskapssamlingar skapade av väldigt många deltagare är en form av 

kollektiv kunskapsbyggande (78).   

 

Nu är det ”vetenskapligt” bevisat att Wikipedia är lika tillförlitligt som t ex 

Encyclopaedia Britannica. Det innebär att Bamse har rätt ”tillsammans kan 

vi”. (20) 

 

Styrkan [med Wikipedia; Förf. anm.] är kombinationen av samarbete och utbyte 

och på en gång det enskilda initiativet. Det skiljer sig från var [sic!] vanliga 

modell i det småskaligt personliga, och bygger ett större system på denna grund. 

(31) 

 

I motsats till detta kan vi sätta de utsagor som istället lyfter fram användargenererat som 

något negativt. Det negativa är här tätt förknippat med de ovan beskrivna utsagorna om 

medveten manipulation.  

 

Wikipedia har bespottats åtskilliga gånger i den offentliga debatten. Detta på 

grund av att encyklopedin, som finns tillgänglig på internet, skapas av sina 

användare. Risken att det innehåller rena fel eller subjektiva åsikter anses 

därmed större än i ett uppslagsverk författat av experter. (76) 

 

Medan innehållet i ne
204

 har skrivits och granskats av mer än 4300 

ämnesexperter och dessutom kostat miljoner kronor har Wikipedias innehåll 

producerats ideellt och av människor vars enda identifiering ofta är ett ip-nr.(6)  

 

Relaterat till detta lyfts också fram att även om vem som helst kan bidra och redigera så 

gör inte alla det utan bidragsgivarna är långt färre än användarna.  

 

En invändning som kan riktas mot hela fenomenet med användargenererat 

innehåll som exempelvis taggar är risken för obalans som föreligger när endast 

en liten engagerad klick bidrar medan resten bara deltar passivt, jag vill minnas 

att jag hört om dessa tendenser inom Wikipedia-sfären. (21) 

 

I citatet ovan antyds att Wikipedia har betydligt fler konsumenter än producenter. 

Det finns även utsagor som handlar om att detsamma gäller användningen inom 

högskole/universitetsvärlden.   
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… nio av tio i högskolevärlden utnyttjar öppna uppslagsverk som Wikipedia, 

men att det bara är en av tio som någon gång lämnat bidrag. (46)  

 

Ytterligare en sak som får kritik är hur Wikipedia och den nya tekniken förändrar vårt 

beteende. 

 

Den nya tekniken kastar om tidsperspektivet. Tidigare gällde att man först 

filtrerar informationen och därefter publicerar. I dag lägger man först ut 

informationen exempelvis på Wikipedia – ut med den bara – och därefter tar 

man in reaktioner och gör ändringar. (46) 

 

I samband med kritiken mot Wikipedia poängteras det i olika sammanhang att det 

särskilt är elever som har problem att förstå att traditionella uppslagsverk och Wikipedia 

använder sig av olika redigerings- och granskningsmetoder.  

 

Problemen uppstår då elever inte förstår skillnaden mellan Wikipedia och andra 

av experter faktagranskade uppslagsverk på Internet. Wikipedias layout 

påminner om andra encyklopedier, med sökfunktioner och ämneslänkar som 

fungerar lika effektivt. Men att Wikipedias granskningsmetoder inte fungerar 

enligt samma kriterier som för kontrollerade uppslagsverk är viktigt att vara 

medveten om och här har skolan ett ansvar. (32) 

 

Sammanfattning av temat och ekvivalenskedjor 

 

I detta tema finns det två typer av utsagor. Dels de som är positivt inställda till 

användargenererat material och dels de som är mer skeptiska eller rent av negativt 

inställda.  

 

De som är positivt inställda ser Wikipedia som ett kunskapsbygge. De tittar mycket på 

jämförelser som gjorts mellan Wikipedia och andra uppslagsverk och framhåller att 

Wikipedia är lika bra som andra uppslagsverk.   

 

Kunskapsbygge – konkurrenskraftig – kollaborativt 

 

I ekvivalenskedjan ovan skulle vi även kunna lägga till ’öppen granskning’, men 

eftersom huvuddelen av de utsagorna ligger i det förra temat så låter vi det ligga där. Å 

andra sidan är det ett tydligt bevis på att våra teman inte är vattentäta skott utan i mångt 

och mycket går in i varandra.  

 

De som är negativt inställda anser att när skribenterna inte enbart består av namngivna 

experter så är det risk att bidragen blir subjektiva. De framhåller även att det är få som 

bidrar och att Wikipedia är helt utan kontroll.  

 

Subjektiv – anonymt – få bidrar – utan kontroll – inga ämnesexperter 

 

Något som alltså är återkommande är publicerings- och granskningsmetoder, vilket 

framhålls i de två sista citaten. Detta resonemang om elevers svårigheter med att förstå 

skillnaden mellan det av experter skrivna och granskade och det av vem som helst 

skapade för oss vidare i analysen till nästa tema som handlar om källkritik.  
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6.1.7 Källkritik 
 

Einar Spetz har i sina undersökningar av elever och lärare, som återkommande 

diskuteras i de analyserade utsagorna, konstaterat att båda grupperna har en relativt hög 

tilltro till Wikipedia, men att lärare i alla fall väljer att varken rekommendera eller 

avråda från användning av Wikipedia. Samtidigt är en återkommande diskussion bland 

de utsagor som vi har studerat att lärare i vissa situationer eller vid vissa institutioner 

förbjuder eleverna eller studenterna att använda Wikipedia som källa, till exempel kan 

det synas i följande citat:   

 

I skolor och högskolor förekommer det att Wikipedia inte tillåts som referens och 

dess värde och giltighet har diskuterats flitigt. (33)  

 

I utsagorna framkommer även att det inte alltid är så att eleverna och studenterna 

uppskattar att läraren förbjudit användningen av Wikipedia. I en av utsagorna kommer 

det till uttryck på följande sätt: 

 

En av studenterna på Tekniska högskolan uppgav att lärarna t.o.m förbjudit 

studenterna att hänvisa till Wikipedia i samband med studieuppgifter. (66) 

 

Dock är det inte bara lärarna som är tveksamma till användningen av Wikipedia, både 

elever och studenter som kommer till tals och som det refereras till i utsagorna 

framhåller att de är tveksamma till att använda Wikipedia som källa.   

 

Vissa [elever; Förf. anm.] uppgav dock att de hyser tvivel om dess tillförlitlighet 

och tog av denna anledning avstånd från användandet av denna i 

studiesammanhang. … Andra menade att trovärdighetsproblemet gjorde att de 

uteslutande använde Wikipedia när det handlade om fritidsrelaterad 

informationssökning. (66) 

 

I en del situationer så tycks dock Wikipedia kunna ses som en andrahandskälla, där 

värdet ligger dels i dess sammanställningar men även dess litteraturhänvisningar. Som 

vi kan se av det andra citatet uttrycks detta i vissa utsagor som att det är bättre att gå 

vidare direkt till primärkällan som ses mer trovärdig. 

 

Som alla vet, Wikipedia är ett nätbaserat uppslagsverk skapat av sina 

användare. Många har upptäckt dess värde, inte som primärkälla – det är inte 

dess uppgift – utan för sina sammanställningar och översikter, från vilka man 

vid behov kan leta vidare till primärkällor och fördjupningar. (33) 

 

Det är viktigt att prata om att Wikipedia inte är den enda källan. Och om de 

[elever; Förf. anm.] använder den så ska de gå in på referenserna. Ser de att de 

leder till Nationalencyklopedin kan de gå dit på en gång. (2) 

 

En diskussion som tas upp i samband med detta är att elever och studenter på grund av 

bekvämlighetsskäl nöjer sig med att leta i Wikipedia istället för att leta andra källor och 

gå vidare i sin informationssökning. Oavsett om eleverna vet att det finns andra källor 
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som kan vara mer tillförlitliga eller om de fått undervisning i källkritik och 

informationssökning framställs det som om eleverna väljer Wikipedia i första hand. 

Något som en skolbibliotekarie beskriver med ”Många elever använde sig fortfarande 

främst av Google och Wikipedia och sökte inte andra alternativa källor.” (19).   

 

Trots den erfarenheten [Hon hittade felaktig information; Förf. anm.] utgår hon 

från att det mesta av innehållet stämmer, särskilt när det gäller större ämnen 

som till exempel länder. Hon går sällan vidare och kontrollerar uppgifter i 

fotnoter.  

- Jag väljer att inte vara så kritisk till Wikipedia av ren lathet. (74) 

 

Både lärare och elever tycks använda Wikipedia mer än de konkurrerande 

uppslagsverken som båda grupperna uppger att de litar mer på. (76)  

 

I detta tema finns också de mera positiva röster som framhåller att Wikipedias 

ofullkomlighet gör det till en utmärkt utgångspunkt för undervisning och diskussioner 

om källkritik och hur detta ska användas inte bara i samband med informationssökning 

på Wikipedia utan i all informationssökning. 

 

I den informationsmängd som dagens unga möter kommer det alltid att finnas 

källor som är mer vinklade och felaktiga än andra. Detta ökar betydelsen av i 

skolan lära ut ett kritiskt förhållningssätt inför all information och i detta arbete 

kan Wikipedia fungera som ett verktyg i källkritiska diskussioner. (32) 

 

Vad gäller de källkritiska aspekterna menar han [Lennart Guldbrandsson; Förf. 

anm.] att sajten [Wikipedia; Förf. anm.] förbättras hela tiden, och att bristande 

tillförlitlighet också kan vara en poäng.  

- Självklart är inte Wikipedia till hundra procent tillförlitligt, men 

eleverna bör ju lära sig att inte i något sammanhang blint lita på en 

källa. (68) 

 

Detta förutsätter naturligtvis att lärare och bibliotekarier själva är vana att använda 

Wikipedia så att de kan undervisa om det. I detta sammanhang framkommer också 

röster som tycker att dessa båda grupper har mycket att tillföra Wikipedia även genom 

att lära sig redigera och lägga in nya artiklar och på så vis bidra till en förbättrad kvalitet 

på Wikipedias artiklar.  

 

Men många lärare behöver själva lära sig mer om Wikipedia, vad som går att 

hitta där och hur elever använder det, anser Emelie Wentzhal och Camilla 

Odenberg [Gymnasieelever; Förf. anm.] 74) 

 

… men om det är så att eleverna i stor utsträckning använder sig av Wikipedia 

måste också bibliotekarier och lärare ta tjuren vid hornen, skaffa sig kunskaper, 

använda Wikipedia i undervisningen och i det sammanhanget, peka på vikten av 

källkritik. (18) 

 

Ragnar Ståhle [Gymnasielärare; Förf. anm.] tycker inte heller att man som 

lärare ska vara rädd för att bidra med material till Wikipedia eller Wikibooks.  
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- Lärare har ju ofta stor ämneskompetens och kan bidra med sitt 

kunnande. Och är man inte så duktig på det tekniska finns det ju 

alltid andra användare som kan komplettera artiklarna med länkar 

och annat efteråt. (69) 

 

Sammanfattning av temat och ekvivalenskedjor 

 

I detta tema finns det två typer av utsagor, dels de som talar om att Wikipedia inte får 

användas, och dels de som talar om att det faktiskt används. I samband med den andra 

sortens utsagor finns det även de som talar om vad användningen betyder i praktiken.  

 

Det finns i detta tema två olika ekvivalenskedjor. Den första associeras Wikipedia med 

något som är förbjudet att använda, i alla fall som primärkälla och att det är viktigt att 

gå vidare i sin sökning.  

 

Förbjudet – ej primärkälla - gå vidare  

 

Den andra kopplas däremot till att Wikipedia trots visst förbud används i stor 

utsträckning och att det har potential att användas som källkritiskt instrument. Dessutom 

understryks det här att det faktiskt används som en primärkälla.  

 

Stor användning – instrument för källkritisk diskussion – primärkälla 

 

Slutligen konstateras det att eftersom Wikipedia används av elever så är det viktigt att 

lärare och bibliotekarier lär sig använda Wikipedia. De uppmuntras även bidra till 

Wikipedia samt undervisa om det.  

 

 

6.2 Identifiering av diskurser utifrån mönster i utsagorna 
  

Utifrån de ovan beskrivna mönstren kan vi i materialet skönja tre olika diskurser, 

nämligen en kunskapsliberal, en kunskapskonservativ och en pedagogisk diskurs.  

  

I de flesta av utsagorna som vi har analyserat är det trovärdighet som är det mest 

framträdande ämnet. Detta uttryck syns både tydligt i konkreta diskussioner som 

handlar om just trovärdighet eller problem med trovärdighet, men det finns också de 

som behandlar det mer underförstått, till exempel i samband med uttalanden om 

användargenererat material.  

  

Vi ser i utsagorna mönster som handlar om att alla kan bidra med sin kunskap och 

tillsammans med andra skapa trovärdig och giltig information och därmed bidra till ett 

uppslagsverk som Wikipedia utan att det behövs något kontrollerande organ. Detta 

kallar vi för den kunskapsliberala diskursen och den öppnar upp för argumenten att även 

andra än experter besitter kunskap som kan delas med andra och att den öppna 

granskningen fungerar bra.  

  

I motsats till denna diskurs finns den mer traditionella åsikten att man inte bör lita på 

något som inte är skrivet av experter och faktagranskat av andra experter, det vill säga 

att den som ska bidra till information i ett uppslagsverk bör ha någon form av auktoritet. 
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Detta har vi kallat för den kunskapskonservativa diskursen och den öppnar upp för 

ifrågasättande av att alla verkligen kan bidra med bibehållen kvalitét och visar på de 

problem och svårigheter som uppstår då ingen central kontroll finns. 

  

Dessa två motstridiga synsätt kommer starkast på kollisionskurs med varandra inom 

temat kvalitet och trovärdighet där de två ekvivalenskedjorna kontrasterar ganska klart 

mot varandra. 

  

Hög kvalité – lika tillförlitligt som konkurrenter – öppen granskning – snabb 

redigering 

  

Kvalitetsbrister – vandalism – sabotage – klotter – skandal  

  

Samt i temat användargenererat även om utsagorna där inte lika klart motsäger varandra 

som i ovanstående tema så finns där ändå en motsättning i ekvivalenskedjorna. 

  

Kunskapsbygge – konkurrenskraftig – kollaborativt 

  

Subjektiv – anonymt – få bidrar – utan kontroll – inga ämnesexperter 

  

Genomgående för alla dessa ekvivalenskedjor är att de handlar om det kollaborativa 

deltagandet och skapandet. De utsagor som menar att Wikipedia är tillförlitligt talar i 

termer om att det kollaborativa skapandet gör att fel åtgärdas snabbt och att 

uppdateringar av ny information finns tillgängligt långt tidigare än i de mer traditionella 

uppslagsverken. De utsagor som däremot menar att Wikipedia brister i sin tillförlitlighet 

talar i termer om att det är det kollaborativa elementet som stjälper Wikipedia. Enligt 

dem behövs kontroll för att råda bot på dels de kvalitetsbrister som finns, men även den 

obalans och subjektivitet som kan bli följden av att skribenterna kan vara anonyma.  

  

Det finns också ett tredje mönster som är inne på att Wikipedias problematik med 

trovärdigheten inte behöver lösas utan uppslagsverket kan fungera som ett pedagogiskt 

exempel. Detta har vi kallat för den pedagogiska diskursen.  

  

  

6.2.1 Den kunskapsliberala diskursen 
  

Som namnet antyder har den kunskapsliberala diskursen en mer frisinnad inställning till 

kunskap och synen på vems kunskap som i olika sammanhang är relevant. I den 

kunskapsliberala diskursen framhålls det att även andra än namngivna experter, eller 

kognitiva auktoriteter, besitter kunskap som är värda att förmedla. En text får sin 

legitimitet av andra faktorer än enskilda författare, till exempel att flera röster och 

perspektiv får komma till tals. En av utsagorna har rent av betecknat det som att vi lever 

i amatörernas århundrande, ”Samtidigt måste man vara medveten om att det är en smula 

otidsenligt att betona professionens betydelse i amatörernas århundrade, när allas 

bidrag välkomnas genom öppet samarbete över organisations- och professionsgränser: 

öppen källkod, webb 2.0, Wikipedia, öppen innovation.” (72) 

  

Enligt denna diskurs är det alltså inte relevant vem som skriver på Wikipedia, alltså 

vilken utbildning, arbete eller liknande som denne personen har. Wikipedia legitimeras 
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istället genom dess omfång, dess stora antal artiklar och även antalet redigeringar av 

artiklarna. Jutta Haider och Olof Sundin har i sin artikel från 2010 konstaterat att 

Wikipedia inte har någon hierarki, ingens ord är mer värt än någon annans och alla 

skriver som jämlikar. 

  

Bland utsagorna finns även uttalanden som tyder på att Wikipedia över tid har vunnit 

acceptans, vilket kan illustreras av följande citat: ”... Wikipedia har fått alltmer 

acceptans, då det visat sig att den öppna granskningen artiklarna utsätts för ofta 

fungerar relativt bra.” (32). I detta sammanhang spelar även olika jämförelser in som 

stärker synen på Wikipedias tillförlitlighet. I utsagorna presenteras gång på gång referat 

till både undersökningen av Nature och den av SvD. Det talas om att ”... det är 

’vetenskapligt’ bevisat att Wikipedia är lika tillförlitligt” (20) eller att det är ”... av en 

kvalité som ofta överträffar de etablerade verken.” (31) Återkommande bland utsagorna 

är dessutom att Wikipedia ses som ett uppslagsverk. Här finns utsagor i stil med ” ... det 

fria uppslagsverket på Internet, Wikipedia” (5).    

  

I förhållande till de traditionella uppslagsverken framhålls det i den kunskapsliberala 

diskursen att Wikipedia har en stor styrka i att vara uppdaterad, eller som det uttrycks i 

en av utsagorna ”... en av styrkorna hos Wikipedia – dess förmåga att hållas a jour. Det 

är ju en akilleshäl i den klassiska encyklopedin.” (33) I förhållande till de klassiska 

encyklopedierna framhålls Wikipedia vara mycket snabbare med att publicera 

information om en ny händelse. 

  

Wikipedias öppenhet och att innehållet är åtkomligt både snabbt, lätt och gratis gör även 

att det inom den kunskapsliberala diskursen ses som ett demokratiskt sätt att sprida och 

dela kunskap. Wikipedia omtalas i utsagorna bland annat som ett gemensamt 

”kunskapsbygge” (28), eller som ett ”kollaborativt system” (22). Det lyfts fram att de 

demokratiska strävandena hos Wikipedia finns inte bara i de ideellt användargenererade 

texterna, utan användarna är också med och beslutar över innehållet och ”... ha kontroll 

över dess information” (30). 

  

Ytterligare en sak som i denna diskurs används för att legitimera Wikipedia som en 

tillförlitlig källa är att deras ekonomi helt och hållet bygger på donationer. Om 

finansieringen hade skett med hjälp av försäljning eller annonser hade det kunnat 

påverka objektiviteten. Susning.nu finansierades till skillnad från Wikipedia med hjälp 

av annonser vilket inte inom den kunskapsliberala diskursen ses som något positivt utan 

”att sälja annonser går trögt och rimmar dessutom illa med wikideologin” (3) Förutom 

de ekonomiska donationerna är en annan grundbult i Wikipedias ekonomiska 

förutsättningar att texterna produceras ideellt. Till skillnad från de traditionella 

uppslagsverken har inte Wikipedia någon som är anställd för att skriva texter. Om inte 

Wikipedias artiklar hade skrivits ideellt hade inte heller uppslagsverket kunnat vara fritt, 

demokratiskt och öppet och därför ses detta som ett viktigt element inom den 

kunskapsliberala diskursen.  

  

Utsagorna inom den kunskapskonservativa diskursen anser att Wikipedia har ett stort 

trovärdighetsproblem i att webbplatsen utsätts för sabotage, vandalisering och klotter. 

Utsagorna inom den kunskapsliberala däremot erkänner att problemen finns, men att ”... 

som regel redigeras felen snabbt, av vanliga användare eller av utvalda 

administratörer.” (32). Dessutom betonas här att ”… man får utgå från att redigeringar 
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sker utifrån ett gott uppsåt.” (74) 

  

Att Wikipedia produceras av sina användare är alltså ett viktigt element för den 

kunskapsliberala diskursen. Inom utsagorna som vi relaterar till den kunskapsliberala 

diskursen är detta något positivt som skapar en demokratisk anda där alla kan komma 

till tals och alla är jämlika. Ingens bakgrund spelar någon roll utan det är textens 

innehåll som är det väsentliga. När det inom den kunskapskonservativa diskursen 

betonas att Wikipedia inte är trovärdigt på grund av sabotage och liknande så lyfts det 

inom den kunskapsliberala fram att det är viktigt att tro på att alla redigerar med gott 

uppsåt.  

  

  

6.2.2  Den kunskapskonservativa diskursen 
  

Till skillnad från den kunskapsliberala diskursen ovan, så har de utsagorna som vi anser 

tillhör denna diskurs en mer konservativ inställning till kunskap och synen på vems 

kunskap som i olika sammanhang är relevant. Enligt utsagorna som vi härrör till den 

kunskapskonservativa diskursen så innebär avsaknaden av en namngiven författare eller 

en redaktör att de vanliga källkritiska metoderna inte är tillämpliga. Det är svårt att 

avgöra om texten är skriven av en expert, en med kognitiv auktoritet eller av en amatör. 

Dessutom är det svårt att veta om författaren har någon baktanke med det som han/hon 

skriver, dvs. textens tendens är svår att avgöra. Enligt denna diskurs och detta synsätt är 

det alltså författaren till en text som ger texten dess legitimitet.  

  

I den kunskapsliberala diskursen framställs Wikipedia som en encyklopedi, medan 

utsagorna som vi sätter i förbindelse med den kunskapskonservativa diskursen är lite 

mer tveksamt inställda och som till exempel säger att det ”... kan betraktas som 

encyklopedier”(24).  

  

Det stora problemet med Wikipedia är enligt utsagorna som ansluter sig till denna 

diskurs, är just att man inte vet vem som har skrivit något, vilket kan illustreras med 

följande citat ”[m]edan innehållet i ne
205

 har skrivits och granskats av mer än 4300 

ämnesexperter och dessutom kostat miljoner kronor har Wikipedias innehåll 

producerats ideellt och av människor vars enda identifiering ofta är ett ip-nr.” (6) I 

utsagorna inom den kunskapsliberala diskursen framhålls Wikipedias produktionssätt, 

att den skrivs av användarna, som något positivt och som garanterar objektivitet genom 

att motstridiga perspektiv kommer till tals. Utsagorna inom den kunskapskonservativa 

anser däremot att den användargenererade texten istället leder till att det finns en risk 

”... att det innehåller rena fel eller subjektiva åsikter anses därmed större än i ett 

uppslagsverk författat av experter.” (76). 

  

Ytterligare en återkommande diskussion i utsagorna inom den kunskapskonservativa 

diskursen är att det kan föreligga obalans när texten är användarproducerad. Den 

obalansen uppstår om endast en liten klick människor engagerar sig och skriver och den 

stora massan deltar mer passivt. Något som kan exemplifieras med följande utsaga ”... 

jag vill minnas att jag hört om dessa tendenser inom Wikipedia-sfären.” (21).  
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Utsagorna i den kunskapsliberala diskursen sätter stort värde vid de undersökningarna 

som gjorts i t.ex. Nature och SvD och som visar på att Wikipedia inte skulle vara sämre 

än de etablerade uppslagsverken. Inom den kunskapskonservativa diskursen betonas 

istället att dessa undersökningar visar på att Wikipedia har en lite sämre kvalité och 

därmed går det inte enligt dem att säga att Wikipedia är lika bra. Här finns också en hel 

del utsagor som fäster sig vid de problem som Wikipedia har på grund av den 

användargenererade informationen. Problem i form av klotter, sabotage och 

vandalisering av artiklarna: ”Sedan länge har det varit ett problem att företag, 

privatpersoner och organisationer själva ”putsar till” sina uppgifter på Wikipedia. (9)” 

Exempel på organisationer som har förbättrat sina egna artiklar eller försämrat 

motståndarnas är ”Tysklands riksdag och regering … Den egna politiken sprids och 

motståndare svärtas ner genom raderingar och tillägg i artiklarna” (8) men även CIA 

omtalas i samma artikel.   

  

Ytterligare en sak som betonas av utsagorna i den kunskapskonservativa diskursen är att 

Wikipedia innehåller falska påståenden, till exempel sägs det i en av utsagorna att ”[d]et 

finns flera fall där Wikipedia har kritiserats för att sprida falska påståenden bl a när det 

gäller biografiska uppgifter. 78-årige John Seigenthaler påstods till exempel ha varit 

inblandad i mordet på John F Kennedy.” (6)  

  

Att Wikipedia produceras av sina användare är alltså ett viktigt element för både den 

kunskapsliberala och den kunskapskonservativa diskursen. Men det som i utsagorna 

inom den kunskapsliberala diskursen ses som något positivt och som ett demokratiskt 

projekt, ses i utsagorna inom den kunskapskonservativa som en stor anledning till det 

trovärdighetsproblem som Wikipedia uppfattas ha.  Anonyma författare och brist på 

central kontroll leder dels till att texterna kan bli mer subjektiva men även mer felaktiga. 

Detta i kombination med förekomsten av sabotage, vandalism och klotter göra att 

utsagorna i den kunskapskonservativa diskursen inte anser att Wikipedia är trovärdigt.  

 

 

6.2.3 Den pedagogiska diskursen 
 

Till skillnad från den kunskapsliberala och den kunskapskonservativa diskursen så 

menar utsagorna som vi härrör till den pedagogiska diskursen att Wikipedias 

problematik med trovärdigheten inte behöver lösas utan uppslagsverket kan fungera 

som ett pedagogiskt exempel. 

 

Utsagorna i denna diskurs ställer inte amatörer mot experter utan menar istället att 

Wikipedias produktionssätt gör den till en bra och givande källa för källkritiska 

diskussioner. Wikipedias fel och brister (som båda de tidigare diskurserna diskuterar och 

erkänner, men lägger lite olika betoning i) anses alltså i utsagorna i den pedagogiska 

diskursen vara både användbart och illustrativt. Problematiken kring trovärdigheten och 

kvalitén behöver enligt dessa utsagor inte åtgärdas eftersom det är just den 

problematiken som gör att Wikipedia fungerar bra som ett pedagogiskt exempel och 

även kan ”... fungera som ett verktyg i källkritiska diskussioner.” (32)  

 

Utsagorna som vi härrör till den pedagogiska diskursen bryr sig inte om att värdera 

huruvida Wikipedia är en encyklopedi (som utsagorna i den kunskapsliberala anser) 

eller om det kan vara en encyklopedi (som utsagorna i den kunskapskonservativa anser) 
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utan nöjer sig med att konstatera att Wikipedia används som en encyklopedi och att till 

exempel elever föredrar den framför Nationalencyklopedin. (74).  

 

Wikipedia påminner på många sätt om traditionella encyklopedier, till exempel genom 

deras layout, sökfunktioner och ämneslänkar (32). Eftersom Wikipedia varken har 

reklam eller någon iögonfallande färgsättning så kan det upplevas som en seriös sida av 

eleverna. Av den anledningen framhålls det av de analyserade utsagorna att skolan och 

biblioteken har ett ansvar att informera elever och allmänheten om skillnaden mellan 

Wikipedia och andra uppslagsverk. Detta formuleras i en av utsagorna på följande sätt: 

”Men att Wikipedias granskningsmetoder inte fungerar enligt samma kriterier som för 

kontrollerade uppslagsverk är viktigt att vara medveten om och här har skolan ett 

ansvar.” (32). Även eleverna betonar i de analyserade utsagorna att de önskar en 

källkritisk diskussion kring Wikipedia. ”I stället för att förbjuda sidan borde lärare visa 

på hur man kan använda Wikipedia på ett bra sätt.” (74) 

 

Men det finns även de som tar det hela ett steg längre. Det räcker inte med att 

bibliotekarier och lärare ska lära sig hur Wikipedia fungerar, de rekommenderas även att 

bidra själva. Det framhålls på flera håll att både lärare och bibliotekarier besitter en stor 

kompetens och att de skulle kunna bidra med mycket information till Wikipedia. 

 

Det viktiga enligt denna diskurs är alltså inte att lösa problemen med Wikipedia och 

dess trovärdighet. Istället utgör denna problematik en bra grund för källkritiska 

diskussioner. Wikipedia fungerar på flera sätt inte likadant som traditionella 

uppslagsverk. Det gör att Wikipedia, enligt utsagorna som vi härrör till denna diskurs, 

bör diskuteras av både lärare och bibliotekarier. Det viktiga blir att kunna visa på bra 

sätt att ta ställning för eller emot dess användning.  
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7 Diskussion och slutsatser 
 

 

7.1 Diskussion 
 

Vi konstaterar i analysen att det i materialet finns tre diskurser varav två handlar om 

vem som har rätt att producera kunskap eller med andra ord vems kunskap man kan lita 

på, nämligen den kunskapsliberala samt den kunskapskonservativa. Dessa två diskurser 

går också att se i Anna Olsens kandidatuppsats. Olsen identifierar tre diskurser som hon 

kallar Wikipedias egna ideal, de som är positivt inställda till idealen och de som 

motsätter sig dem. Diskurserna 'Wikipedias egna ideal' och 'de som är positivt inställda 

till Wikipedias ideal' skulle då stämma överens med vår kunskapsliberala diskurs och 

diskursen 'de som motsätter sig Wikipedias ideal' överensstämmer då med vår kunskaps-

konservativa diskurs.  

 

I båda dessa diskurser är trovärdighet ett stort tema som belyses ur många olika 

aspekter. Trovärdighet består enligt Patrick Wilson av kompetens och pålitlighet. 

Pålitlighet syns i utsagorna som vi härrör till den kunskapskonservativa diskursen 

tydligast i diskussionen som förts om vandalism, sabotage och klotter på Wikipedias 

webbplats. I utsagorna inom den kunskapsliberala diskursen ses detta inte som ett lika 

allvarligt problem eftersom man framhåller att felaktigheter åtgärdas snabbt. Detta 

uttrycks till exempel på följande vis ”Men som regel redigeras felen snabbt, av vanliga 

användare eller av utvalda administratörer. (32)  

 

Kompetens är, enligt Wilson, en annan aspekt på trovärdighet och inom den 

kunskapskonservativa diskursen läggs det stor tyngd vid kompetens. Det syns det i det 

analyserade materialet genom till exempel utsagor om det anonyma författandet och 

synen på experters roll. Wilsons tankegångar om skillnaden mellan experter och 

kognitiva auktoriteter spelar en central om än inte så synlig roll i alla diskussioner kring 

trovärdighet. Wikipedias innehåll ses inte som trovärdigt av alla efter som det inte är 

skrivet av uttalade ämnesexperter som till exempel artiklarna i Nationalencyklopedin. 

Till exempel sägs i en utsaga att ”Risken att det innehåller rena fel eller subjektiva 

åsikter anses därmed större än i ett uppslagsverk författat av experter. ”(76)  

 

Å andra sidan säger Wilson att vem som helst kan vara expert utan att bli erkänd av 

någon annan. En kognitiv auktoritet däremot behöver bli bekräftad av en annan person. 

Här vill vi alltså påstå att alla som bidrar till Wikipedia, antingen med text eller med sina 

programmeringskunskaper, enligt Wilsons definition skulle kunna ses som potentiella 

experter 

 

I utsagorna inom den kunskapsliberala diskursen är åsikten istället den att inbyggda 

mekanismer som till exempel den öppna granskningen fungerar bra och att eftersom 

texterna fortlöpande sammanställs och redigeras av många olika användare garanteras 

kvalitén. 

 

Något som är återkommande bland både tidigare forskning och bland de utsagorna som 

vi har analyserat är att den kollaborativt skapade kunskapen beroende vilken diskurs 

som man befinner sig i, kan ses både som något positivt, men också som något 
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problematiskt, eftersom de vanliga källkritiska aspekterna inte går att applicera på 

denna typ av kunskap. Detta är något som även Leo Lundberg diskuterar i sin 

magisteruppsats där han framhåller att det är viktigt att föra en diskussion om ifall 

Wikipedias artiklar ses som akademiskt hållbara och i det sammanhanget kan utgöra 

referenser. I det sammanhanget vill han även att det förs en diskussion kring om det är 

artikelns innehåll eller författaren som är det viktiga.  

 

Intressant i detta sammanhang tycker vi det är att vi bland utsagorna som vi har studerat 

har hittat en del artiklar som använt Wikipedia som källa. Artiklarna som använde 

Wikipedia som källa fanns i tidskrifter som tillhörde alla de tre yrkesgrupperna. Detta 

kan ses i ljuset av till exempel Einar Spetz undersökningar som visar att 86 % av lärarna 

i undersökning någon gång använt svenskspråkiga Wikipedia och att 66,7 % dessutom 

gjort det den senaste månaden. Detta anser vi kan tolkas som att det inom de tre 

yrkesgrupper vi har studerat finns en acceptans av Wikipedia och att det, åtminstone 

delvis, ses som en tillförlitlig källa. Men även om dessa tre yrkesgrupper använder sig 

av Wikipedia som källa betyder inte detta att de i allmänhet rekommenderar användning 

Wikipedia vare sig till kollegor eller till elever.  Detta visar Spetz undersökningar där 

60,9 % av respondenterna svarar att de aldrig tipsat elever om Wikipedia och 83,1 % 

svarar att de aldrig tipsat kollegor.
206

 

 

Det är inte heller så att Wikipedia accepteras som referens i alla skolor eller inom alla 

ämnen på en skola. Det finns skolor som förbjuder användningen av Wikipedia helt och 

hållet och det finns andra som tillåter en viss användning av Wikipedia dock inte som 

primärkälla men däremot som en utgångspunkt för att leta sig vidare till mer trovärdiga 

källor. Susanna Salomon har i sin uppsats Wikipedia som källa?: Är det accepterat vid 

studier inom ämnet medie- och kommunikations-vetenskap vid Uppsala Universitet 

intervjuat lärare vid Medie och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet om 

deras åsikter kring Wikipedia. Hon konstaterar att de inte har någon homogen syn, utan 

vissa accepterar det medan andra förbjuder sina studenter att använda det.  

 

Detta leder oss till den pedagogiska diskursen som intar en slags mellanställning mellan 

de båda övriga diskurserna. Utsagorna i den tar inte ställning för om Wikipedia går att 

använda fullt ut, bara delvis eller inte alls utan har istället fokus på hur Wikipedia kan 

användas i den källkritiska undervisningen. Det vill säga om Wikipedia är trovärdigt 

eller inte är i denna diskurs inte den stora frågan utan här blir Wikipedia ett källkritiskt 

exempel som går att använda som ett redskap i undervisningen. 

 

Bland utsagorna som vi har analyserat och även i tidigare forskning framgår det att 

elever, i olika åldrar, använder Wikipedia i ganska stor utsträckning till sin 

informationssökning. Wikipedia uppfattas av eleverna inte bara som snabbt och 

lättillgängligt utan också lättnavigerad och med större innehåll eller som en 

gymnasielev uttrycker det ” Det finns mer på Wikipedia, säger Emelie Wenthzel.” (74). 

Att elever och studenter använder Wikipedia är något som Spetz, Igelström et al, 

Johansson och Stiel samt Lim alla visar i sina studier.  

 

Eleverna och studenterna verkar dock ha varierande stor tilltro till uppslagsverket, vilket 

leder till att användningen inom skolan och hos elever samt studenter är varierande. 
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Vissa elever använder det rakt av, tror på det som står där och tvekar inte att referera till 

det. Andra är mer tveksamma, och använder det då som ett sätt att få en överblick och 

hitta källor att arbeta vidare med. Slutligen finns det en grupp med elever och studenter 

som inte använder det alls – i alla fall inte till skol- och studierelaterad 

informationssökning. Också att elever och studenter använder Wikipedia i varierande 

grad samt för olika syfte är något som framkommer i studierna gjorda av Spets, 

Igelström et al, Johansson och Stiel samt Lim. Elevers och studenters användning av 

Wikipedia är alltså ingen homogen företeelse utan beroende av deras källkritiska 

förmåga och deras lärares inställning till Wikipedia. 

 

Även om eleverna vill hitta tillförlitlig information och fakta så visar McClure och 

Clink i sin studie att den bekväma och lätta vägen ofta väljs, om än inte alltid. Igelström 

et al visa också i sin studie att studenter ofta väljer att söka information via Internet och 

då främst Google hellre än i t.ex. böcker och databaser som enligt en kunskaps-

konservativ syn är mer tillförlitliga.  

 

Att elever och studenter har problem med att värdera informationen visar t.ex. McClure 

och Clink som menar att studenterna ofta misslyckas med att till exempel se vilken 

objektivitet deras källor har. Också Sundin och Francke visar i sin studie att värdering 

av information är en svårighet för elever och att vissa källor värderas högre beroende på 

vem som rekommenderat källan. Eleverna i Sundin & Franckes studie säger att om en 

bok presenteras till dem av en lärare eller en bibliotekarie så litar de ännu mer på den 

boken än på andra böcker. På det sättet har läraren eller bibliotekariens kognitiva 

auktoritet blivit överförd till boken 

 

Elevers och studenters användning av Wikipedia påverkas också av deras lärares 

inställning till Wikipedia. Sundin och Francke skriver i sin artikel att lärarens inställning 

klart påverkade eleverna som lärde sig vad läraren ansåg som gångbara källor och 

inte.
207

 Spetz konstaterar i sin studie att även om lärarna har en relativt hög tilltro till 

Wikipedia så visar hans resultat också att ”En klar majoritet av de tillfrågade lärarna 

uppgav att de varken hade tipsat elever eller avrått dem från att använda Wikipedia.”
208

 

 

Att använda Wikipedia som ett verktyg för utbildning i källkritik i samband med 

informationssökning är alltså ett sätt för lärarna att ge eleverna en källkritisk hållning 

som går utöver Wikipedia som encyklopedi och till och med Internet för ”... eleverna 

bör ju lära sig att inte i något sammanhang blint lita på en källa.” (68). Detta 

överensstämmer med det Limberg, Hultgren & Jarneving för fram om att det är ett 

kritiskt tänkande som undervisningen ska inriktas mot hellre än att t.ex. undervisa i 

olika källor. 

 

Att utbilda elever i att använda IT för att söka information är ett mål i Lpo 94, och i det 

sammanhanget är det naturligtvis även viktigt med utbildning i källkritik. Det betonas 

också hur viktigt det är att skolbiblioteken och skolbibliotekarien i detta sammanhang 

ses som en pedagogisk resurs. Om däremot inte läraren eller bibliotekarien själva kan 

Wikipedia så faller hela tanken med att utbilda om/i det och därför är det mycket viktigt 

att även de får en möjlighet att lära sig Wikipedia. 
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Detta syns delvis i de utsagor, som vi har analyserat, som menar att Wikipedia är ett 

exempel på någonting. En del av dessa utsagor visar på att bibliotekarier och lärare 

behöver kunna hantera Wikipedia. Det talas bland annat om att biblioteken ska hjälpa 

till att överbrygga en kunskapsklyfta. (81) För att överbrygga den klyftan behöver dessa 

yrkesgrupper, som vi ser det, själva inneha kunskapen.  

 

En av Spetz slutsatser är att biblioteken och framförallt bibliotek inom utbildnings-

sektorn borde satsa på att hjälpa Wikipedia att utvecklas.
209

 Detta är enligt oss en 

intressant fråga, men den har som sagt inte diskuterats inom de artiklar som vi har 

analyserat. 

 

En fråga vi ställt oss är hur resultatet av vår studie påverkats av att så många utsagor är 

referat till och kommentarer om både Einar Spetz båda undersökningar och Natures 

jämförelse av Wikipedia och Encyclopaedia Britannica. I detta sammanhang går det att 

diskutera om vårt resultat hade blivit ett annat om alla utsagorna som på något sätt 

hänvisar till dessa studier uteslutits ut materialet. Spetz studie verkar ha rönt stor 

genomslagskraft i både biblioteksvärlden och den pedagogiska världen, vilket kan 

komma sig av att det är Regionbibliotek Stockholm som står bakom studierna som ju 

handlar om elever och lärare. Det som återkommande diskuteras är siffrorna som Spetz 

presenterar i fråga om användning och trovärdighet för de båda grupperna, men däremot 

diskuteras inte hans slutsatser i samma utsträckning.  

 

 

7.2 Slutsatser  
 

I detta avsnitt skall vi försöka besvara våra tre frågor som vi ställde inledningsvis i 

denna studie. Vi har här valt att markera frågorna med fetstil och att besvara dem en i 

taget.  

 

-  Vilka föreställningar om Wikipedia kan urskiljas i nationella facktidskrifter 

som riktar sig till bibliotekarier, lärare och informationsspecialister? 

 

Frågan om vilka föreställningar det finns i materialet menar vi kan besvaras genom att 

titta på hur Wikipedia skildras i materialet.  

 

Vi har hittat en stor mängd olika föreställningar som kommer till uttryck genom 

ekvivalenskedjorna som vi har presenterat under respektive tema ovan i kapitel 6, 

resultat och analys. Dessa föreställningar kan även delas in i de som skildrar Wikipedia 

positivt och de som skildrar Wikipedia negativt. Att fler artiklar var positiva till 

Wikipedia var också något som vi konstaterade när vi närläste artiklarna.  

 

De positiva skildringarna av Wikipedia innehåller uppfattningen om att Wikipedia är 

lättillgängligt därför att det är fritt och gratis. Detta bidrar även till föreställningen att 

Wikipedia är demokratiskt både för spridande och skapande av kunskap. Till den 

positiva föreställningen bidrar även att Wikipedia varken tillåter marknadsföring eller 

annonser vilket ses som att Wikipedia står fri och oberoende. Skildringarna av Wikipedia 
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som lika tillförlitlig som sina konkurrenter bidrar till den positiva uppfattning som finns 

om Wikipedia i materialet. Att Wikipedia ses som konkurrenskraftigt i online-

encyklopedisammanhang beror delvis på uppfattningen att Wikipedias öppna 

granskning och snabba redigering, som bygger på det kollaborativa skapandet, fungerar 

bra. 

 

De negativa skildringarna fokuserar till stor del på de kvalitetsbrister som finns. Att 

Wikipedias artiklar är skrivna av vanliga användare och ej av uttalade namngivna 

ämnesexperter bidrar till den negativa föreställningen om Wikipedia som vi kan se i 

materialet. Den negativa uppfattningen har också sin grund i föreställningen att utan 

central redaktion och därmed utan kontroll så blir bidragen dels subjektiva men även 

felaktiga. Den negativa föreställningen om Wikipedia skildras också i ord som 

vandalism, sabotage och klotter.  

 

 

- Vilka olika ståndpunkter i förhållande till Wikipedia intar skribenter och 

debattörer i det undersökta materialet? 

 

De ståndpunkter eller ställningstagande som görs till Wikipedia spänner från de mest 

negativa som absolut inte vill ha med Wikipedia att göra och tycker att det är en dålig 

källa till de positiva som tycker att Wikipedia är en bra källa och använder det dagligen i 

en mängd olika sammanhang. Dock finns det här en stor mängd olika ståndpunkter som 

faller in mellan dessa båda ytterligheter.  

 

Det finns de som är negativt inställda och som anser att Wikipedia inte ska användas alls 

och vill att det ska förbjudas inom skolvärlden helt och hållet. 

 

Andra anser att Wikipedia har ett visst värde, inte som primärkälla, men däremot för att 

de skapar översikter över ämnen och ger länkar och tips till vidare läsning. Här finns 

både de som anser att det är okej att referera till Wikipedia i kombination med andra 

källor, och de som anser att det inte är acceptabelt med referenser till uppslagsverket.  

 

En tredje ståndpunkt är den som helt och hållet accepterar användningen av Wikipedia. 

Den ses som en källa lika accepterad som alla andra.  

 

I materialet presenteras en ståndpunkt som inte fäster någon vikt vid Wikipedias 

trovärdighet, utan som nöjer sig med att konstatera att det utgör ett källkritiskt verktyg. 

Ytterligare ett ställningstagande görs i materialet av de elever, lärare och bibliotekarier 

som framhåller att det är viktigt att både bibliotekarier och lärare lär sig hur Wikipedia 

fungerar. Dels eftersom användningen är så utbrett, men även för att det förekommer 

exempel när elever fuskat med hjälp av Wikipedia.  

 

Wikipedia har även ibland utsagorna i vår studie vid flera tillfällen använts som en källa. 

Eftersom användningen av Wikipedia som källa är relativt utbredd så tolkar vi det som 

att Wikipedia anses vara en tillförlitlig källa av åtminstone delar av de tre yrkesgrupper 

som vi har undersökt.    

 

Wikipedia har dessutom vid flera tillfällen använts som exempel, till exempel på Webb 

2.0 och på användargenererat material. Men även för att föra fram synpunkten att det är 
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något som bibliotekarier behöver lära sig och visar sina låntagare hur det fungerar. 

 

 

- Vilka olika diskurser kan dessa föreställningar och ståndpunkter hänföras 

till? 

 

De tre diskurserna som vi har identifierat har vi valt att döpa till den kunskapsliberala, 

den kunskapskonservativa och den pedagogiska.  

 

Synen på trovärdighet och på kunskap i förhållande till encyklopedier var en mycket 

central diskussion i de analyserade utsagorna och det ledde oss fram till identifiering av 

de båda diskurserna som vi kallat för den kunskapsliberala och den kunskaps-

konservativa. Som framgår både av beteckningarna och av innehållet i respektive 

diskurs innebär den kunskapsliberala diskursen att fler än bara uttalade och namngivna 

experter (eller vad vi hellre kallar för kognitiva auktoriteter) besitter kunskap som är 

värd att ingå i en encyklopedi. I den kunskapskonservativa diskursen kommer däremot 

åsikten till uttryck att bara experter (kognitiva auktoriteter) ska få skriva en 

encyklopedi, bland annat för att de är mer objektiva i sitt skrivsätt.  

 

Utsagorna i den pedagogiska diskursen uttrycker åsikten att trovärdighetsproblemet inte 

behöver lösas eftersom den i dessa sammanhang fungerar som en pedagogisk resurs. I 

detta sammanhang förs diskussioner som säger att man inte ska lita på Wikipedia, men 

att man å andra sidan inte blint ska lita på någon källa. Det som i de båda 

kunskapsdiskurserna ses som fel och brister med Wikipedia blir i denna diskurs till 

något användbart och illustrativt.  

 

 

7.3 Fortsatt forskning 
 

I ett tidigt skede av vår studie hade vi funderingar på att utöver våra tidskrifter även 

analysera e-postlistor, såsom BIBLIST
210

 och Skolbib
211

 och kanske även stora erkända 

bloggar, såsom Biblioteksbloggen.
212

 Vi insåg dock snabbt att detta skulle bli oss 

övermäktigt och då var det inte längre tal om en magisteruppsats utan mer troligt en 

doktorsavhandling. Dock tror vi att bibliotekarier, informationsspecialister och lärare 

alla uttrycker sig mer öppet i en e-postlista och på en blogg. Om ett sådant material hade 

analyserats istället för de valda tidskrifterna, så är det vår tro att vi kanske hade fått ett 

helt annat resultat. Det skulle därför vara intressant om en sådan studie gjordes för att ta 

reda på om det är någon skillnad på diskussionerna, debatterna och rent av på 

diskurserna i det materialet? 

 

Ett annat alternativ är naturligtvis att gå ut i biblioteken och skolorna och där tala med 

lärare och bibliotekspersonal om deras tankegångar kring Wikipedia. Mindre sådana 

studier har gjorts, vilket vi presenterar i vårt kapitel om tidigare forskning, men det 

finns ingen större nationell studie. Här kan det även vara aktuellt att undersöka om det 

är skillnad på olika kategorier av bibliotekarier och lärare. Till exempel om en lärare i 
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årskurs 1 – 6 har en annan syn på det än en som jobbar på en gymnasieskola. Eller om 

en skolbibliotekarie har en annan syn än en som jobbar på folkbibliotek.  

 

Ett tredje förslag är att bredda materialet till tidskrifter även utanför Sverige. I det fallet 

kanske vi inte skulle välja engelsktalande länder eftersom engelskspråkiga Wikipedia är 

så pass mycket mer omfattande än svenskspråkiga. Dessutom är antalet användare av 

engelskspråkiga versionen så ofantligt många fler, så det skulle inte bli en rättvis 

jämförelse, genom att de har fler som kan redigera texterna. Istället skulle vi 

rekommendera att materialet omfattar länder som liknar Sverige, t.ex. våra nordiska 

grannländer.  

 

I vårt material har vi sett en återkommande diskussion om sociala medier och Webb 2.0. 

Ytterligare ett alternativ till fortsatt forskning skulle därför vara att utifrån samma 

material som vi har använt oss av sätta in Wikipedia i en större kontext om sociala 

medier.   
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8 Sammanfattning 
 

I denna studie undersöks hur 31 nationella facktidskrifter inom områdena bibliotek, 

information och pedagogik diskuterar och förhåller sig till onlinencyklopedin 

Wikipedia. Syftet är att studera vilka föreställningar och ståndpunkter som intas i 

förhållande till Wikipedia och att identifiera vilka diskurser dessa kan hänföras till. 

Studiens frågeställningar lyder:  

 

- Vilka föreställningar om Wikipedia kan urskiljas i nationella facktidskrifter som 

riktar sig till bibliotekarier, lärare och informationsspecialister? 

- Vilka olika ståndpunkter i förhållande till Wikipedia intar skribenter och 

debattörer i det undersökta materialet? 

- Vilka olika diskurser kan dessa föreställningar och ståndpunkter hänföras till? 

 

För att analysera det empiriska materialet har vi valt att använda oss av Ernesto Laclaus 

och Chantal Mouffes diskursateori som har ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Vi har 

med hjälp av denna kombinerade teori och metod skapat ett eget analysverktyg där vi i 

sex steg analyserar artiklar för att finna ekvivalenskedjor och antagonismer och utifrån 

dessa identifiera diskurser.  Vi har sammanlagt analyserat 133 artiklar från tidskrifterna. 

Dessa artiklar har vi inledningsvis delat in i tre olika kategorier utifrån vilken funktion 

Wikipedia spelat i respektive artikel. De tre kategorierna är: Wikipedia som källa (27 

artiklar), Wikipedia som exempel (27 artiklar) och de som helt eller delvis handlar om 

Wikipedia, vars kategori vi kallat Wikipedia som ämne (79 artiklar). Varje artikel kan 

däremot innehålla en eller flera utsagor om Wikipedia, och det är dessa utsagor som vi 

har analyserat.  

 

Vi har valt att dela in utsagorna i sju olika teman; Tillgänglighet och användning, 

Ekonomi, Kvalitet och trovärdighet, Wikipedia som källa, Wikipedia som exempel, 

Användargenererat och slutligen Källkritik. Allmänt kan sägas att diskussionen inom 

utsagorna återkommande handlar om några enstaka ämnen. Det som är mest 

återkommande är diskussionen kring att Wikipedia är användarproducerat och vad det 

betyder för kvalitén på artiklarna. En annan återkommande diskussion är Wikipedias 

användning av elever och studenter och ifall det ska ses som tillräckligt trovärdigt för 

att användas i pedagogiska sammanhang. 

 

Utifrån dessa sju teman har vi sedan kunnat identifiera tre olika diskurser, vilka vi har 

valt att kalla för den kunskapsliberala, den kunskapskonservativa och den pedagogiska 

diskursen. De båda första utgör i stor utsträckning varandras motsatser, där utsagorna 

inom den första talar om att Wikipedia är en trovärdig källa utifrån att artiklarna dels 

redigeras ofta och dels genom att det är så många som skriver, vilket gör att eventuella 

fel rättas snabbt. Utsagorna inom den kunskapskonservativa diskursen menar däremot 

att Wikipedia inte är en trovärdig källa eftersom den inte skrivs av uttalade 

ämnesexperter och inte granskas av en redaktör, som de mer traditionella 

uppslagsverken görs. Utsagorna inom den pedagogiska diskursen däremot anser att det 

faktum att Wikipedia produceras på ett annat sätt än traditionella uppslagsverk i 

kombination med att det finns viss diskussion kring dess trovärdighet gör att den utgör 

en bra grund för källkritiska diskussioner. 
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Bilaga 1 Tidskrifter 
 

Bibliotek för alla 

Speglar biblioteksvärlden ur läshandikappade personers perspektiv. Tidskriften riktar sig 

till alla intresserade. Ges ut av talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och utkommer 

med 4 nummer per år. Grundades 1994. Finns helt online. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 2/2003 – 2/2010. 

http://www.tpb.se/om_tpb/trycksaker/tidskrifter/#bfa 

 

Bibliotek i samhället (bis) 

Debatterar aktuella biblioteksfrågor, både nationella och internationella. Skriver även 

om bibliotekens historia, framtid och om det rättvisa biblioteket. Vänder sig till alla 

bibliotekarier. Ges ut av föreningen Bibliotek i Samhället och kommer ut med 4 

nummer per år. Grundades 1969. Finns online. I denna tidskrift har vi analyserat nr 

1/2001 – 3/2010. 

http://www.foreningenbis.org/tidskr.html 

 

Biblioteksbladet 

Har som uppgift att vara medlemstidning för Svensk biblioteksförening och vill även 

vara ett av Sveriges ledande organ för en ifrågasättande biblioteksdebatt. Vänder sig inte 

bara till sina medlemmar, utan även till bibliotekarier och andra intressenter. Den ges ut 

av Svensk Biblioteksförening och utkommer med 10 nummer per år. Grundades 1916. 

Finns delvis online. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 - 4/2010. 

http://www.biblioteksforeningen.org/ 

 

Bild i skolan 

Tidskriften behandlar bildpedagogik och bildens roll, både i samhället och skolan. Den 

vänder sig till bildlärare, konstpedagoger och medielärare. Ges ut av Lärarförbundet och 

kommer ut med 4 nummer per år. Grundades 1929. Finns ej online i sin helhet, men 

artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 2/2010. 

http://lararnasnyheter.se/bild-skolan 

 

Chef & Ledarskap 

Är yrkestidningen för chefer och ledare inom skola och utbildning. Ges ut av 

Lärarförbundet och kommer ut med 6 nummer per år. Grundades 2006. Finns ej online i 

sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 

1/2006 – 3/2010. 

http://lararnasnyheter.se/chef-ledarskap 

 

Datorn i utbildningen 

Är en datapedagogisk tidskrift om IT och lärande. Riktar sig till alla lärare. Ges ut av 

stiftelsen Datorn i Utbildningen tillsammans med föreningen med samma namn. 

Tidskriften kommer ut med 8 nummer per år. Grundades 1987. Finns inte online. I 

denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 4/2010. 

http://www.diu.se/default.asp 
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Didaktikens forum 

Var en tidskrift som i första hand vände sig till lärare och studenter inom 

lärarutbildningen. Den publicerade rapporter, arbeten och projekt som hade relevans för 

lärare. Tidningen gavs ut av Lärarhögskolan i Stockholm och utkom med 3 nummer per 

år. Den gavs ut mellan 2004 och 2008. Finns helt online. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2004 – 3/2008. 

http://www.mnd.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7239&a=79132 

 

Didaktisk tidskrift 

Har som syfte att sprida kunskap om och starta diskussioner kring didaktik och lärande. 

Den riktar sig till alla som är intresserade. Den ges ut av Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping och utkommer med 3 nummer per år (varav ett är ett 

dubbelnummer). Grundades 1991. Finns delvis online. I denna tidskrift har vi analyserat 

nr 1/2001 – 2/2010. 

http://www.didaktisktidskrift.se/dt_arkiv.html  

 

DIK-forum 

Är medlemstidningen för fackförbundet DIK som organiserar dem som arbetar med 

dokumentation, information och kultur. Har sin huvudmålgrupp i DIK’s medlemmar, 

men även övriga intresserade. Ges ut av fackförbundet DIK och kommer ut med 9 

nummer per år. Grundades 1973. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på 

hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 4/2010. 

http://www.dik.se/www/dik/web.nsf/dx/DIK-forum 

 

Fotnoten 

Är yrkestidningen för musik-, drama, teater och danslärare. Har didaktiska reportage 

samt bevakar de estetiska och kreativa ämnena i skolan. Skriver även om statusen för 

yrkeskåren och fackliga frågor för dess målgrupp. Ges ut av Lärarförbundet och 

kommer ut med 4 nummer per år. Grundades 1988. Finns ej online i sin helhet, men 

artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi analysera nr 1/2001 – 2/2010.  

http://lararnasnyheter.se/fotnoten 

 

FUB-kontakt/Steget/Unik  

FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), gav till 2004 ut FUB-kontakt 

(grundades 1966) och den lättlästa tidningen Steget (grundades 1976). Dessa ersattes 

sedan av tidningen Unik (grundades 2004). Tidningen innehåller bland annat nyheter 

och reportage som riktar sig till de som är utvecklingsstörda och deras närstående. 

Tidningen vänder sig till föreningens medlemmar, men även till särskolor. Utkommer 

med 6 nummer per år. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. 

I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 3/2010. 

http://www.fub.se/publikationer/arkivunik/ 

 

Hushållsvetare 

Tidningen riktar sig till Hem- och konsumentkunskapslärare och innehåller artiklar om 

ämnes- och yrkespedagogiska frågor samt forskning och utveckling inom mat, hälsa och 

miljö. Ges ut av Lärarförbundet och kommer ut med 4 nummer per år. Grundades 1916. 

Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har 

vi analyserat nr 1/2001 – 2/2010. 

http://lararnasnyheter.se/hushallsvetaren 
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Idrottsläraren 

Vänder sig till lärare och lärarkandidater inom idrott och hälsa. Tidningen innehåller 

reportage om pedagogiska idéer, forskning och utbildning inom idrott och hälsa. Ges ut 

av Lärarförbundet och kommer ut med 4 nummer per år. Grundades 1989. Finns ej 

online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2001 – 2/2010. 

http://lararnasnyheter.se/idrottslararen 

 

Ikoner 

Var en oberoende publikation utgiven av Bibliotekstjänst AB (BTJ) som ville vara ett 

seriöst debattorgan. Riktade sig till bland annat bibliotekarier, arkivarier med flera. Kom 

ut med 6 nummer per år. Grundades 1998 och lades ner 2007. Finns ej online. I denna 

tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 6/2007. 

 

Online- och webbnyheter/InfoBrief   

Ett elektroniskt nyhetsbrev som i första hand vänder sig till medlemmar i SFIS (Svensk 

Förening för Informationsspecialister) och innehåller notiser om nyheter från 

informationsindustrin. Hette mellan 1999 och 2006 Online- och webbnyheter, men bytte 

sedan namn till InfoBrief. Ges ut av Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) 

och grundades 1999 och lades ned 2009. Finns online i sin helhet. I denna tidskrift har 

vi analyserat nr 1/2001 – 1/2009. 

http://www.sfis.nu/publikationer/infobrief 

 

Tidskrift för dokumentation/Infotrend 

Är en nordisk tidskrift för informationsspecialister som vill sprida forsknings- och 

utbildningsresultat inom biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Tidskriften 

vänder sig till alla intresserade. Ges ut av Svensk förening för informationsspecialister 

(SFIS) och utkommer 4 nummer per år. 1949 grundades Tidskrift för dokumentation 

som 2005 efterträddes av Infotrend. Finns delvis online. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2001 – 1/2010. 

http://www.sfis.nu/publikationer/infotrend 

 

IT och lärande 

Var KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) tidning om IT i 

skola och utbildning. Tidningen vände sig till alla vid landet skolor och övriga 

intresserade. Grundades 1996 och upphörde 2007. Finns ej online. I denna tidskrift har 

vi analyserat nr 4/2003 – 3/2007. 

 

KRUT – Kritisk utbildningstidskrift 

Ges ut av Föreningen Kritisk Utbildningstidskrift och de säger själva att KRUT är den 

enda helt oberoende tidskriften som granskar och analyserar den svenska skolan. 

Vänder sig till alla intresserade. Tidningen utkommer med 4 nummer per år och 

grundades 1977. Finns ej online. Finns ej online. I denna tidskrift har vi analyserat nr 

1/2001 – 2/2010.  

http://www.krut.a.se/  
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Lärarnas tidning 

Är Sveriges största tidning riktad till lärare från förskola till högskola. Den innehåller 

nyheter och reportage inom hela utbildningsområdet från förskola till högskola. De 

bevakar lärarutbildning, pedagogisk forskning, arbetssituationen för lärare samt dess 

fackliga frågor. Ges ut av Lärarförbundet och kommer ut med 20 nummer per år. 

Grundades 1990. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I 

denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 10/2010. 

http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning 

 

Pedagogiska magasinet 

Denna tidskrift är Lärarförbundets forum för utbildning, forskning och debatt. Riktar sig 

till alla lärare från förskola till högskola och tar upp aktuellt pedagogiskt och didaktiskt 

forskning. Ges ut av Lärarförbundet och kommer ut med 4 nummer per år. Grundades 

1995. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna 

tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 2/2010. 

http://lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet 

 

Skolledaren  

Riktar sig till ledare för utbildning och innehåller bl.a. artiklar om ledarskapsfrågor, men 

även pedagogiska frågor. Ges ut av Sveriges Skolledarförbund och kommer ut med 10 

nummer per år. Grundades 1966. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på 

hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 5/2010. 

http://www.skolledarna.se/SKOLLEDAREN/ARTIKELARKIV/Sidor/artikelarkiv.aspx 

 

Skolvärlden 

Vänder sig till lärare på grundskola, gymnasium och komvux. Tidningen bevakar allt 

som påverkar lärarnas arbetsplats, t.ex. ekonomi, politik, teknisk utveckling samt 

internationella trender. Ges ut av Lärarnas Riksförbund och kommer ut med 10 nummer 

per år. Grundades 1901. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på 

hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 5/2010. 

http://www.skolvarlden.se/  

 

Slöjdforum  

Har sin huvudmålgrupp i textil- och trä- och metallslöjdlärare och skriver bl.a. om 

hantverk och design, men även faktaartiklar och om teknik. Ges ut av Lärarförbundet 

och kommer ut med 6 nummer per år. Grundades 1973. Finns ej online i sin helhet, men 

artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 3/2010. 

http://lararnasnyheter.se/slojdforum  

 

Specialpedagogik  

Riktar sig till speciallärare, särskollärare, specialpedagoger samt lärare i grundskola, 

förskola, särskola och gymnasium. Tidningen bevakar det specialpedagogiska området. 

Ges ut av Lärarförbundet och kommer ut med 6 nummer per år. Grundades 2001. Finns 

ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2001 – 3/2010. 

http://lararnasnyheter.se/specialpedagogik 
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Specialpedagogisk tidskrift - Att undervisa 

Vänder sig till alla som är intresserade av undervisning för elever med olika slags 

handikapp inom alla skolformer. Den ges ut av Svenska Förbundet för 

Specialpedagogik (SFSP) och kommer ut med 4 nummer per år. Grundades 1969. Finns 

ej online i sin helhet, men vissa artiklar går att läsa på hemsidan. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2001 – 2/2010. 

http://www.sfsp.se/Sidor/Specialpedagogisk%20tidskrift.htm 

 

Svensk biblioteksforskning 

Är en vetenskaplig tidskrift som publicerar artiklar som är baserade på forskning inom 

Biblioteks- och informationsvetenskap. Vänder sig till alla intresserade. Den ges numera 

ut av den gemensamma enheten Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Göteborgs 

Universitet. Utkommer med 2 – 3 nummer per år. Grundades 1987 och är för 

närvarande vilande. I denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2002 – 1/2008/2009. 

http://www.hb.se/wps/portal/bhs/forskning/publikationer/svbibforsk 

 

Tidningen Alfa  

Vänder sig till ämneslärare inom svenska, SO och språk. Tidningens syfte är utmana 

och utveckla den aktuella målgruppen i sin yrkesroll, men även att inspirera till 

fördjupning inom de olika ämnena men även inom pedagogik och didaktik. Ges ut av 

Lärarförbundet och kommer ut med 6 nummer per år. Grundades 2009. Finns ej online i 

sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi analyserat nr 

1/2009 – 3/2010.  

http://lararnasnyheter.se/alfa 

 

Tidningen Origo  

Vänder sig till ämneslärare inom matematik, NO-ämnen och teknik, för vilka den vill 

vara en tidning inom dess speciella ämne, med reportage kring målgruppens teman. Ges 

ut av Lärarförbundet och kommer ut med 6 nummer per år. Grundades 2009. Finns ej 

online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2009 – 3/2010. 

http://www.lararnasnyheter.se/origo?%2Fdefault_asp= 

 

Tidskrift för lärarutbildning och forskning  

Syftet med tidskriften var att skapa ett forum för lärarutbildare och andra didaktiskt 

intresserade att delge och delges information och debatt kring frågor som handlar om 

lärarutbildningen och forskning. Företräddes av en tidskrift med namnet Lärarutbildning 

och forskning i Umeå. Tidskriften gavs ut av Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid 

Umeå universitet och utkom med 4 nummer per år. Den grundades 1995 och lades ned 

2008. Finns delvis i sin helhet online. Vi har i denna tidskrift analyserat nr 1/2001 – 

4/2008. 

http://www.use.umu.se/forskning/publikationer/lof/  

 

Universitetsläraren 

Har sin huvudmålgrupp i lärare, lektorer, forskare, doktorander och professorer på 

universitet och högskolor. Tidningen handlar bl.a. om utbildnings- och 

forskningspolitik. Ges ut av Sveriges universitetslärarförbund (SULF) och kommer ut 

med 20 nummer per år. Grundades 1985. Artiklarna finns på hemsidan. I denna tidskrift 
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har vi analyserat nr 1/2001 – 10/11-2010. 

http://www.sulf.se/templates/Page.aspx?id=478  

 

Vi punktskriftsläsare 

Presenterar bland annat bibliotekets verksamhet för punktskriftsläsare, men har även 

nyheter och boktips. Den ges ut av talboks- och punktskriftsbiblioteket och kommer ut 

med 2 nummer per år. Grundades 1995. Finns delvis online. I denna tidskrift har vi 

analyserat nr 1/2004 – 2/2010 

http://www.tpb.se/om_tpb/trycksaker/tidskrifter/#bfa 

 

Yrkesläraren  

Vänder sig till alla yrkeslärare, för vilka den bevakar pedagogiska, didaktiska och 

utbildningspolitiska frågor. Ges ut av Lärarförbundet och kommer ut med 6 nummer per 

år. Grundades 1985. Finns ej online i sin helhet, men artiklar går att söka på hemsidan. I 

denna tidskrift har vi analyserat nr 1/2001 – 3/2010.  

http://www.lararnasnyheter.se/yrke?%2Fdefault_asp=  
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Bilaga 2 Artikelförteckning 
 

Artiklar som helt eller delvis handlar om Wikipedia 
 

1. Förf. saknas. 2009. Lärare gillar Wikipedia, Alfa 2009:04, s.7 

 

2. Förf. saknas. 2010. Googla räcker inte, Alfa 2010:02, s. 42 

 

3. Lindmark, I. 2004. Wiki, veni, vici, Biblioteksbladet 2004:07, s. 28 

 

4. Lindmark, I. 2004. Rättelse, Biblioteksbladet 2004:09, s. 26 

 

5. Förf. saknas. 2005. Bokhandel och bibliotek samarbetar, Biblioteksbladet 

2005:08, s. 24  

 

6. Iselid, L. 2006. Vem kan man lita på?, Biblioteksbladet 2006:04, s. 20-22 

 

7. Rabe, A. 2006. Europas bokskatt i digitalt jättebibliotek, Biblioteksbladet 

2006:09, s. 6-7 

 

8. Förf. saknas. 2007. Detta med källkritik, Biblioteksbladet 2007:06, s. 45 

 

9. Ekstrøm, Å. 2007. Slutfuskat på Wikipedia, Biblioteksbladet 2007:07, s. 41 

 

10. Pearman, J. 2007. Bokrecension – Chris Andersson – Long Tail, Biblioteksbladet 

2007:09, s. 28 

 

11. Förf. saknas. 2007. Online Information 2007 – Web 2.0 i praktiken, 

Biblioteksbladet 2007:09, s. 42  

 

12. Ericson, A. 2008. Bibliotek och demokrati i praktiken, Biblioteksbladet 2008:04, 

s. 4 - 6 

 

13. Iselid, L. 2008. De traditionella bibliotekssystemen är en snara runt halsen, 

Biblioteksbladet 2008:05, s. 22-24 

 

14. Sehlin, M. 2008. Så arbetar de med läsprojektet i Malmö, Biblioteksbladet 

2008:05, s. 17-18 

 

15. Johansson, M. 2008. Nadine  Alvarado, Sara Larsson – Effektiv sökning på 

Internet: från Alex till Wikipedia, Biblioteksbladet 2008:09, 30 - 31 

 

16. Spetz, E. 2009. Recension – Lennart Guldbrandsson – Så fungerar Wikipedia, 

Biblioteksbladet 2009:03, s. 30 
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17. Kåring Wagman, A. 2009. Creative Commons – en tredje väg?, Biblioteksbladet 

2009:05, s. 30 

 

18. Zorn, H. 2009. Wikipedia och lärare – en enkätundersökning, Biblioteksbladet 

2009:05, s. 34 

 

19. Kåring Wagman, A. 2009. Skolbibliotekets roll i lärandet, Biblioteksbladet 

2009:09, s. 19 

 

20. Förf. saknas. 2005. Kaos är granne med gud, Bis 2005:04, s. 5  

 

21. Laajala, K. 2007. LibraryThing.com – en bibliotekssak att inspireras av, Bis 

2007:03, s. 20-23 

 

22. Förf. saknas. 2008. Makt 2.0, Bis 2008:03, s. 5 - 6 

 

23. Hedvall, B. 2008. Varför måste kunskapen försvaras men inte okunskapen?, Bis 

2008:03, s. 10-11 

 

24. Andersson, B. Nätets filosofi: Wiki – enkelt för samarbete, Datorn i 

Utbildningen 2003:05, s. 16 – 19 

 

25. Becker, P. 2003. Nätets filosofi: Öppenhet som drivkraft, Datorn i Utbildningen 

2003:05, s. 14 – 15 

 

26. Becker, P. 2006. Nätgemenskaper för lärande, Datorn i Utbildningen 2006:03, s. 

30 – 31 

 

27. Becker, P. 2006. Två parter krävs för kommunikation, Datorn i Utbildningen 

2006:03, s. 2 

 

28. Becker, P. 2006. En modern utbildningspolitik, Datorn i Utbildningen 2006:06, 

s. 2 

 

29. Åkerberg, U. 2006. Internetdidaktik för språklärare: Internet och självstyrt 

lärande, Datorn i Utbildningen 2006:06, s. 28 – 31 

 

30. Andersson, B. 2006. Personifierat lärande – hot eller möjlighet?, Datorn i 

Utbildningen 2006:07, s. 12 – 14 

 

31. Becker, P. 2007. Nya modeller, Datorn i Utbildningen 2007:01, s. 2 
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32. Johansson, H. 2007. Wikipedia – utmaning eller pedagogiskt verktyg, Datorn i 

utbildningen 2007:03, s. 28 – 29 

 

33. Becker, P. 2007. Wiki-kritik, Datorn i utbildningen 2007:04, s. 21 

 

34. Förf. saknas. 2008. Nationalencyklopedin tänker om, Datorn i utbildningen 

2008:07, s. 17 

 

35. Andersson, B. 2008. Undervisning – hinder för lärande?, Datorn i utbildningen 

2008:07, s. 22 – 23 

 

36. Förf. saknas. 2008. Så fungerar Wikipedia, Datorn i utbildningen 2008:08, s. 34 

 

37. Hansson, K. 2009. BETT 2009 – En energigivande mötesplats, Datorn i 

utbildningen 2009:01, s. 8 – 10 

 

38. Bucht, T. 2009. Datorns vara eller inte vara på gymnasiet, Datorn i Utbildningen 

2009:03, s. 19 

 

39. Hällebrand, J. 2009. Framtidens skolbibliotek: Nytt uppdrag och ny inriktning, 

Datorn i Utbildningen 2009:04, s. 24 – 25 

 

40. Briggs, J., Övers. Becker, P. 2009. IT i skolan: Behöver vi göra det svårare 

igen?, Datorn i Utbildningen 2009:04, s. 26 – 28  

 

41. Locklund L, E. 2009. Är framtidens lärande här och nu?, Datorn i Utbildningen 

2009:04, s. 19  

 

42. Näslundh, C. 2009. Klassens wiki blev nytt klassrum, Datorn i Utbildningen 

2009:07, s. 6 – 8 

 

43. Axelsson, L. 2009. Sociala medier – en utmaning även för skolan, Datorn i 

Utbildningen 2009:07, s. 17 – 18 

 

44. Näslundh, C. 2010. Inspiration om att jobba nätbaserat, Datorn i Utbildningen 

2010:02, s. 11 

 

45. Källgården, E-S. 2005. Vad betyder begreppet: Matematikdidaktik i teori och 

praktik för dig?, Didaktikens forum 2005, vol. 2, nr 3, s. 47 – 51 

 

46. Huldt, C. 2010, Är du mejlare eller messengermänniska?, Dik-forum 2010:01, s. 

20 - 21 
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47. Stendahl, E. 2008. Kreativa möjligheter med ny teknik, Fotnoten 2008:01, s. 6 - 

7  

 

48. Förf. saknas. 2004. Yahoo! kompletterar med material från ”the invisible Web”., 

InfoBrief 2004:03, s. 9 

 

49. Förf. saknas. 2004. Susning.nu ”hänger lite på gärsgårn”, InfoBrief 2004:06, s. 

22 

 

50. Förf. saknas. 2005. Yahoo! i samarbete med Wikipedia och Groxis, InfoBrief 

2005:03, s. 7 

 

51. Förf. saknas. 2005. Reference.com utvidgar med Wikipedia, InfoBrief 2005:04, 

s. 4 

 

52. Förf. saknas. 2005. Svenska Wikipedia har nu över 100.000 artiklar, InfoBrief 

2005:04, s. 20 

 

53. Förf. saknas. 2005. Wikipedia allt mer populär – men får kritik, InfoBrief 

2005:05, s. 6 

 

54. Förf. saknas. 2005. Wikipedia startar gratis webbplats också för kurslitteratur, 

InfoBrief 2005:05, s. 6 

 

55. Förf. saknas. 2005. The new shape of knowledge – everything is miscellaneous, 

InfoBrief 2005:06, s. 20 – 21 

 

56. Förf. saknas. 2006, Fortsatt debatt kring Wikipedias trovärdighet,  InfoBrief 

2006:01, s. 5 

 

57. Förf. saknas. 2006, Britannica kräver Nature på underlagen bakom jämförelsen 

Britannica - Wikipedia, InfoBrief 2006:02, s. 13 

 

58. Förf. saknas. 2007, Wikipedia bortom all räddning?, InfoBrief 2007:03, s. 5  

 

59. Förf. saknas. 2007, Wikipedia + iPod = sant, InfoBrief 2007:04, s. 7 

 

60. Förf. saknas. 2007, London Online, InfoBrief 2007:05, s. 8 

 

61. Förf. saknas. 2008. Förstudie om Wikipedia, InfoBrief 2008:02, s. 7 

 

62. Förf. saknas. 2008. Internet lägger stor ansvar på användarna, InfoBrief 2008:02, 

s. 6 - 7 

 

63. Förf. saknas. 2009. Bidrag för att utveckla Internet, InfoBrief 2009:01, s. 10 - 11 
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64. Förf. saknas. 2009. Wikimedia har samlat in 6 miljoner dollar, InfoBrief 

2009:01, s. 11 

 

65. Nygren, Å. 2007. Bortom Web 2.0. Konferensrapport från Computers in 

Libraries 2007, InfoTrend 2007:02, s. 31 – 38  

 

66. Brage, C & Igelström, P. 2008. Studenters informationsvanor – en undersökning 

vid Linköpings universitetsbibliotek, InfoTrend 2008:02, s. 45 – 52 

 

67. Wigerfelt, C. 2009. Juridiken krockar med skolarbetet, KRUT 2009:03, s. 27 – 

30 

 

68. Förf. saknas. 2009. Växande verk presenterar sig närmare, Lärarnas tidning 

2009:05, s. 18  

 

69. Arevik, N. 2009. Större publik taggade elever, Lärarnas tidning 2009:05, s. 18 

 

70. Palm, M. 2008. Tolerans = VG, Pedagogiska Magasinet 2008:04, s. 38 – 39 

 

71. Säljö, R. 2009. Gränslösa mötesplatser, Pedagogiska Magasinet 2009:01, s. 20 – 

27 

 

72. Dahlbom, B. 2009. Lärare i framkant av samhällets utveckling, Pedagogiska 

Magasinet 2009:03, s. 75 – 76 

 

73. Korpskog, M. 2009. Inlärning eller fusk, Pedagogiska Magasinet 2009:04, s. 6 – 

10  

 

74. Stendahl, E. 2009. Vem är rädd för Wikipedia?, Pedagogiska Magasinet 

2009:04, s. 32 – 35 

 

75. Engström, S. 2008, Proffsen arbetar digitalt, Skolvärlden 2008:03, s. 22 

 

76. Kling, L. 2009. Lärare litar på Wikipedia, Skolvärlden 2009:10-11, s. 22 

 

77. Wästlund, J. 2007. Ta ställning för open access!, Universitetsläraren 2007:15, s. 

11 

 

78. Eliasson, P-0. 2008. Integrera utvärderingar av alla utbildningar, 

Universitetsläraren 2008:16, s. 6 - 7 

 

79. Eliasson, P-O. 2009. Bärbara datorer förändrar undervisningssituationen, 

Universitetsläraren 2009:13, s. 4 – 5 
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Exempel-artiklar 
 

80. Harnesk, J. 2006, Innehåll och gemenskap på webben - ett nytt sätt att möta 

låntagare?, Biblioteksbladet 2006:04, s. 14-15 

 

81. Ekström, Å. 2009. Vet man vad man tycker – blir man modig, Biblioteksbladet 

2009:04, s. 4-8 

 

82. Andersson, S. 2009, World Digital Library – strävar efter det exklusiva, 

Biblioteksbladet 2009:05, s. 17 

 

83. ÅE(??). 2010. Teknikotrygga bibliotekarier, Biblioteksbladet 2010:02, s. 36 

 

84. Wettermark, L. 2006, Ledare, Bis 2006:04, s. 3  

 

85. Laajala, K. 2008, Litteraturäventyr i den långa svansen, Bis 2008:01, s. 6-8  

 

86. Ericsson, A. 2009, Biblioteksbaserat alternativ till Pirate Bay?, Bis 2009:01, s. 

30-31 

 

87. Fowelin, P. 2007, Det är dags att spana över kölen, Chef & Ledarskap 2007:06, 

s. 28 

 

88. Becker, P. 2005, Vårt behov av IT-kompetens, Datorn i utbildningen 2005:05, s. 

2 

 

89. Näslundh, C. 2005, Receptsök blev succé i allt populärare tävling, Datorn i 

utbildningen 2005:07-08, s. 8- 10 

 

90. Becker, P. 2007, Rum för lärande, Datorn i utbildningen 2007:04, s. 2 

 

91. Förf. saknas. 2008, Kurs på wikiversity, Datorn i utbildningen 2008:02, s. 31 

 

92. Wissting, S. 2008, Villa Mimmi – klassisk skrivuppgift i wikiform, Datorn i 

utbildningen 2008:04, s. 26 – 29 
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