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Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad läkar- och psykologstudenter 

samt deras lärare vid Umeå universitet har för attityder till Wikipedia. Undersökningen 

bygger på korta intervjuer gjorda med tjugo studenter och sex lärare på läkar- och 

psykologprogrammen. Den teori som använts har bland annat handlat om källkritik, Webb 

2.0 och olika studier och uppsatser om Wikipedia. Resultatet av analysen visar att det inte 

finns någon tydlig samstämmighet vad gäller attityderna gentemot Wikipedia bland 

respondenterna - varken bland lärare eller studenter eller på läkar- och 

psykologprogrammen. Wikipedia ses generellt på med kritiska ögon, men används trots 

detta av en majoritet av de intervjuade. Slutsatsen är att Wikipedia, och andra liknande 

typer av källor, behöver diskuteras mer på programmen och att man borde enas om hur 

man ska förhålla sig till dem på bästa sätt samt tala mer om källkritik.
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Inledning

Wikipedia är inte en helt okontroversiell informationskälla. I och med att vem som helst 

kan lägga upp artiklar och redigera andra existerande artiklar finns alltid risken att 

felaktigheter kan förekomma, dels genom material som skrivs av personer som medvetet 

vill sabotera innehållet, dels genom de som omedvetet lägger upp felaktig information i 

tron att det är den rätta. Samtidigt behöver inte det som står i mer allmänt accepterade och 

traditionella encyklopedier, som svenska Nationalencykolpedin (NE) eller brittiska 

Encyclopaedia Britannica (EB), vara helt sant. Universiteten har genom tiderna ansetts 

vara en av de tillförlitligaste kunskapsproducerande institutionerna i samhället, med en 

strikt faktakontroll som grund för detta. Hur ser man då inom den akademiska sfären på en 

kunskapskälla som Wikipedia? 

Läkare och psykologer är två yrkesgrupper som i hög grad jobbar med människor. De 

träffar människor i väldigt sköra tillstånd, både psykiska och fysiska. Korrekt kunskap är 

väldigt viktig eftersom människor kommer att komma till skada om de ges fel mediciner 

eller om de får felaktig psykologisk behandling. Upplagsverk av Wikipedias karaktär är 

lättillgängliga och erbjuder lättillgänglig kunskap, men som också kan vara felaktig. Inom 

akademin finns generellt en strikt syn på källor, där det som inte är granskat av kollegiet 

ofta anses vara opålitligt. Wikipedia kan sägas vara granskat - i högsta grad så, med tanke 

på att alla som har tillgång till internet har möjlighet att läsa, skapa, lägga till och ändra 

artiklar - men problemet är att man oftast inte vet vem exakt som har skrivit vad. Man vet 

inte säkert om dessa personer har de kunskaper som krävs för att skriva om ett visst ämne.

Wikipedia
Wikipedia är en internetbaserad encyklopedi. Den har ett ”öppet innehåll”, vilket innebär 

att dess innehåll är fritt att spridas vidare. Bakom Wikipedia står den icke vinstdrivande 

stiftelsen Wikimedia Foundation, som i sin tur stöds av Free Software Foundation.1

Programvaran som används i detta projekt är fri och har öppen källkod.2 Öppen källkod 

innebär att:

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
2 Ibid.
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användaren har fri tillgång till programmets källkod och därför kan förstå, 
korrigera och modifiera programmet. Användarmedverkan i denna form anses 
ge program av högre kvalitet och kombineras ofta med att programmen är fria 
att spridas vidare enligt särskild licens.3 

Wikipedia grundades av internetentreprenören Jimmy Wales och filosofen Larry Sanger i 

januari 2001. Först grundade de encyklopedin Nupedia tillsammans, vars artiklar var 

skrivna av experter och blev granskade på det traditionella sättet, så som man gör i 

Nationalencyklopedin. Här fanns det strikta krav på skribenterna. Efter ett tag kände 

grundarna att skrivandet gick för långsamt och det var då man började använda sig av 

wikitekniken. En wiki, från hawaiianskans ord för snabb, är en webbplats där sidorna kan 

redigeras av besökarna själva.4 Det är den grunden Wikipedia vilar på, alltså att alla som 

vill kan gå in och ändra innehållet.  

Den första versionen av Wikipedia var engelskspråkig, men redan i mars 2001 började 

andra språkversioner att skapas. Efter engelskan kom tyskan, därefter följt av katalanska 

och japanska. I maj samma år lade man till ytterligare nio stora språk. Svenska Wikipedia 

startades samma månad, men det var först i november 2002 som det kom igång på riktigt.5

Enligt statistiken hade Wikipedia runt 684 miljoner besökare mellan november 2007 0ch 

november 2008.6 Antalet ”wikipedianer” är ca. 8,5 miljoner medan 150 000 av dessa ses 

som aktiva. De som betraktas som aktiva är de som under de senaste 30 dagarna har loggat 

in och gjort en ändring eller bidragit till att utöka en artikel.7 Dessa arbetar med mer än 10 

miljoner artiklar på fler än 260 språk.8 Jimmy Wales sammanfattar Wikipedia på följande 

sätt.

Imagine a world in which every single person on the planet is given free access 
to the sum of all human knowledge.9 

Syfte och frågeställning
Syftet med denna utvärdering är att undersöka hur studenter och lärare på läkar- och 

3 http://www.ne.se/artikel/1155682 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikiteknik
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About
9    http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate/Questions/en
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psykologprogrammen vid Umeå universitet ser på Wikipedia. Jag tycker att de här två 

grupperna är intressanta att studera. Dels för att de tillhör olika fakulteter, medicinska 

respektive samhällsvetenskapliga. Dels för att de har ett högt individuellt ansvar inför 

andra människor. Deras kunskaper är av kritisk betydelse, eftersom om en läkare eller 

psykolog gör något fel i sin yrkesutövning kan det ha ödesdigra konsekvenser för deras 

patienter. Vilken syn på Wikipedia råder inom dessa två grupper, som båda bör ha höga 

krav på sina kunskapskällor?

Jag har valt att intervjua både studenter och deras lärare för att få en så bred bild av 

attityderna till Wikipedia som möjligt. En institution är inte endast sina lärare utan även de 

studenter som studerar vid den. Studenter och lärare kan även ha betydligt olika 

inställningar till sådana fenomen som Wikipedia. Generationsskillnaden kan också spela 

en viss roll. Lärarna är oftast äldre och har av tradition använt sig mer av källor som inte är 

internetbaserade och som är granskade medan studenterna tenderar att vara mer vana vid 

att söka källor på internet, med risken för att informationen inte är helt och hållet 

tillförlitlig. Mångfalden på internet kan göra oss benägna att tycka att det inte spelar någon 

roll vad man tror på, att det ena är lika gott som det andra.10 Idag använder vi oss mer av 

internetbaserat källmaterial, men det behöver inte per automatik betyda att 

kunskapsinhämtningen i sig försämras, men den behöver hanteras på andra sätt. Internet 

erbjuder en mångfald av källor och hur man än ser på det krävs det vissa verktyg för att 

granska tillförlitligheten. 

Tidigare forskning
Wikipedia som fenomen är relativt nytt, men det har skrivits flera arbeten och artiklar där 

man har undersökt Wikipedia ur olika perspektiv. Jag ska i det här kapitlet ta upp några 

exempel.

Wikipedias täckning av psykologiska begrepp, samt hur psykologstudenter på grund- och 

avancerad nivå använder sig av uppslagsverket, tas upp i N.J Schweitzers artikel Wikipedia 

and Psychology: Coverage of Concepts and Its Use by Undergraduate Students. 

Resultatet visade att Wikipedia hade omfattande artiklar om 81% av de psykologiska 

begrepp som författaren sökte på. Ytterligare 10% täcktes kortfattat som del av en större 

eller närbesläktad artikel. När det gäller psykologstudenternas användning av Wikipedia 

10 Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000). Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, sid.17
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visade resultaten att en majoriteten (57,7%) av studenterna på grundnivå använde sig av 

Wikipedia någon gång för att hitta information till en uppsats eller ett projektarbete. 

Motsvarande siffra för studenter på högre nivå var 77,3%. När det gällde citering hade 11,7 

% bland grundstudenterna och 39,4% av studenterna på högre nivå gjort det någon gång i 

en uppsats eller projektarbete.11

I den vetenskapliga artikeln Comparison of Wikipedia and other encyclopedias for 

accuracy, breadth, and depth in historical articles av Lucy Holman Rector är syftet att 

jämföra ett antal artiklar i ämnet historia på Wikipedia med samma artiklar i andra 

traditionella uppslagsverk som Encyclopaedia Britannica. Resultatet visade att Wikipedias 

exakthet var på 80% medan de andra uppslagsverken i genomsnitt låg på 95-96%.12 

Finn Årup Nielsens artikel om vetenskaplig citering i Wikipedia visade att de som skapar 

uppslagsverket i stor utsträckning citerar på likartade sätt som man gör i annan 

vetenskaplig litteratur. Dock tenderar man att i större utsträckning referera till populära 

vetenskapliga tidskrifter som Science och Nature än vad som är brukligt.13 

Bland tidigare svenska uppsatsarbeten kan man hitta ett par stycken som har haft 

Wikipedia som ämne. Uppsatserna är skrivna inom olika ämnesfält som exempelvis 

biblioteks- och informationsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap och 

handlar om olika ämnen, såsom exempelvis framställningen av Wikipedia i tidningar och 

om det är accepterat att citera Wikipedia vid en specifik institution.

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

av Viktor Kjellén analyseras Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av 

Wikipedia. Genom kritisk diskursanalys vill uppsatsförfattaren visa upp hur olika sidor av 

Wikipedia lyfts fram i artiklar, krönikor och ledare, för att sedan diskutera vilka följder 

valet av framställning får för synen på Wikipedia. Analysen visade att varje text måste 

bedömas utifrån sin egen diskursordning, eftersom det visade sig att det fanns lika många 

olika diskurser som det fanns texter.14

11  N.J. Schweitzer: Teaching of Psychology, Vol. 35, No. 2. (2008), pp. 81-85. ”Wikipedia and Psychology: Coverage 
of Concepts and Its Use by Undergraduate Students”

12  Rector, Lucy Holman: Reference Services Review, Vol. 36, No. 1. ”Comparison of Wikipedia and other 
encyclopedias for accuracy, breadth, and depth in historical articles”
13 Årup Nielsen, Finn 070515 arXiv:0705.2106v1 ”Scientific citations in Wikipedia”
14 Kjellén, Viktor: Wik-i-media: Mediala framställningar av uppslagsverket Wikipedia (2007), kandidatuppsats från 

programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning vid Linköpings universitet.
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Henrik Johanssons och Johan Stiels magisteruppsats Kognitiv auktoritet och Wikipedia:  

En analys av gymnasieelevers källkritiska granskning av Wikipedia undersöker hur 

gymnasieungdomar bedömer Wikipedias trovärdighet och hur deras kriterier för att 

utvärdera trovärdighet skiljer sig från dem som utarbetats av experter inom 

informationsvetenskapen. Resultatet visade att, även om den inneboende känslan för vad 

som känns rimligt och rätt är viktig, är det fortfarande sökandet efter utomstående källor 

som är det främsta kriteriet för trovärdighet.15

Uppsatsen För- och nackdelar med Wikipedia: En modifierad argumentationsanalys 

tittar på för- och nackdelar med Wikipedia genom en modifierad argumentationsanalys. 

Fokuset för uppsatsen är argumentationen i vetenskaplig litteratur i ämnet, men 

framförallt tidningsartiklar från två stora svenska dagstidningar. Slutsatsen är att 

nackdelarna med Wikipedia anses bland annat vara dess brist på säkra källor och att 

läsaren inte vet vilken kompetens skribenterna besitter. Dess fördelar anses vara att den är 

gratis, lättåtkomlig och att dess historik ger användarna en chans att vara källkritiska.16

I uppsatsen Wikipedia som källa? Under söker Susanna Salomon hur lärare i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet förhåller sig till Wikipedia och framför 

allt om de anser att den är en godtagbar källa när en student  skriver uppsats inom 

området. Intervjuerna med lärarna visade att det inte finns en gemensam uppfattning om 

Wikipedia är en godtagbar källa eller inte. Vissa är för och andra är emot, medan några 

tycker att det beror från fall till fall.17

Källkritik
Särskilt på källkritikens område har internet inneburit många förändringar i hur man ska 

bedöma en källa. Det är inte lika lätt att sålla bort felaktig information eftersom den kan 

vara paketerad på ett trovärdigt sätt. I rapporten Källkritik för Internet beskrivs källkritik 

på följande sätt:

15 Johansson. Henrik & Stiel, Johan: Kognitiv auktoritet och Wikipedia: En analys av gymnasieelevers källkritiska
       granskning av Wikipedia (2008), magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid institiutionen
       biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. 
16 Holmegaard, Lotta & Tenglin, Sofia: För- och nackdelar med Wikipedia: En modifierad argumentationsanalys 

(2008), b-uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid institiutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås

17 Salomon, Susanna: Wikipedia som källa? Är det accepterat vid studier i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 
vid Uppsala universitet? (2007), C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet
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Källkritik är den metod som utvecklades inom historievetenskapen för att sålla 
bort källor som inte gav välgrundad kunskap från källor som gav välgrundad 
kunskap.18

Leth och Thurén listar i rapporten de fyra traditionella källkritiska kriterierna: tid, 

beroende, äkthet och tendens.19 Kortfattat handlar det om att man ska tänka på hur 

gammal informationen är (tid), om det är en primär- eller sekundärkälla (beroende), om 

källan kan misstänkas vara förfalskad (äkthet) och ifall källan har en neutral och objektiv 

ståndpunkt (tendens).20 

De tre nya källkritiska kriterierna är: världsbild och kunskapssyn som tendens, 

trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper. Världsbild och kunskapssyn 

som tendens syftar till att man ska ha i åtanke att alla källor på något sätt är tendentiösa. 

När man vet att en källa är färgad av en viss världsbild eller kunskapssyn kan man enklare 

dra slutsatser om dess tillförlitlighet. Trovärdighet handlar om att man ska överväga vilka 

källor som på sannolika grunder är opartiska, objektiva, saknar dolda motiv och uppvisar 

kvalitetskontroll. Man bör exempelvis välja källor som erbjuder mycket information om 

författarens, namn, titel, ställning, organisationstillhörighet och sidans tillkomstdatum.    

Med Källans förutsättningar och egenskaper är meningen att man ska känna till en källas 

speciella egenskaper. Det kan vara att den besitter en viss expertis, men också andra 

styrkor och svagheter och så kallade osäkerhetsmarginaler.21 

Om vi skulle granska Wikipedia utifrån dessa kriterier skulle vi antagligen hitta nästintill 

perfekta exempel på trovärdiga och pålitliga källor samtidigt som vi också skulle hitta 

skräckexempel på sådana. Wikipedia är paradoxalt på så sätt att det är både granskat och 

icke granskat och mycket beror på hur den som skriver beter sig, om den personen skriver 

på ett objektivt sätt, om den ger tydliga källhänvisningar, och så vidare. När det gäller 

trovärdighetskriteriet kan det vara särskilt svårt med Wikipedia, då det väldigt sällan finns 

utförlig information om artikelförfattare och deras namn och annan information som säger 

något om deras kunskaper.  

18 Ibid., sid. 18
19 Ibid.
20 Källkritik för Internet, sid. 23-27
21 Ibid., sid 30-35
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Webb 2.0
Wikipedia är ett av de tydligaste exemplen på det som har kommit att kallas Webb 2.0. 

Graham Cormode och Balacher Krishnamurthy beskriver Webb 2.0 på följande sätt:

“Web 2.0” is a term that is used to denote several different concepts: Web sites 
based on a particular set of technologies [...]; Web sites which incorporate a 
strong social component, involving user profiles, friend links; Web sites which 
encourage user–generated content in the form of text, video, and photo postings 
along with comments, tags, and ratings [...].22 

Tillsammans med Youtube23, Facebook24 och MySpace25 har Wikipedia kommit att bli 

en av de populäraste hemsidorna inom Webb 2.0. Alla dessa hemsidor karaktäriseras 

av att deltagarna är aktiva och deltagande i någon form. Människor går samman och 

skapar något gemensamt. På Youtube kan man dela med sig av egna videoklipp, på 

MySpace av sin musik och på Wikipedia av sin kunskap inom olika områden.

Wikipedia är inte som de traditionella uppslagsverk som vi alla någon gång har använt oss 

av. Det är en encyklopedi som innehåller miljontals artiklar på olika språk, som dessutom 

uppdateras dagligen. Traditionella encyklopedier skrivs av experter och bearbetas av 

redaktioner, medan Wikipedia skapas av dem som använder den. Det är också det som gör 

den särskilt sårbar. Alla kan redigera artiklarna, vilket också innebär att felaktigheter kan 

smyga sig in, orsakad av illvilja eller bara okunnighet. Det pågår en ständig debatt mellan 

förespråkare och motståndare om Wikipedia och dess trovärdighet. 

Kritik mot Webb 2.0 har framförts från olika håll. Vissa anser att det bidrar till ett förfall av 

det kulturarv som vi under lång tid har skapat och förvaltat. Två böcker som har blivit 

särskilt uppmärksammade är The Cult of the Amateur26 av Andrew Keen och The 

University of Google27 av Tara Brabazon. Keen fokuserar mycket på kulturen och vad som 

sker med den i och med Webb 2.0. Han anser bland annat att Webb 2.0-företagens främsta 

syfte är att tjäna pengar på reklamannonser och inte att förvalta kulturarv. Brabazon 

fokuserar å sin sida mer utbildning. Enligt henne har sökmotorer som Google och 

uppslagsverk som Wikipedia i viss mån ersatt lärarnas, och även bibliotekariernas, 

kompetens.   

22 http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972
23 http://www.youtube.com
24 http://sv-se.facebook.com
25 http://www.myspace.com
26 Keen, Andrew: The Cult of the Amateur. Doubleday, New York 2007
27 Brabazon, Tara: The University of Google. Aldershot: Ashgate 2007
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Webb 2.0 har bidragit till att göra gränsen mellan avsändare och mottagare av kunskap och 

information mer suddig, och det har både välkomnats och kritiserats. Framförallt anser jag 

att det har gjort människor mer aktiva och skapande. Man behöver inte bara vara den som 

sitter passiv och mottar information, man kan också vara den som sänder ut och 

ifrågasätter på ett mer deltagande sätt.  
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Metod och material

I det här kapitlet ska jag beskriva hur jag har gått till väga för att samla in material till 

utvärderingen Syftet har varit att ta reda på vad läkar- och psykologstudenter, samt deras 

lärare, vid Umeå universitet har för inställning till Wikipedia. Jag har valt att göra en 

kvalitativ undersökning baserad på intervjuer.

Undersökningsobjekt
Jag valde att lägga fokus på läkar- och psykologprogrammet bland annat med anledning av 

att jag ville avgränsa mig. Från början var tanken att jag skulle intervjua studenter och 

lärare från minst fyra olika fakulteter, men jag insåg snabbt att det skulle bli väldigt 

tidskrävande. Jag ansåg också att läkare och psykologer var intressanta på grund av deras 

yrkesroller. Antalet intervjuade var tjugo studenter och sex lärare. Tio studenter och tre 

lärare från läkarprogrammet och lika många från psykologprogrammet. Jag ville ha en 

jämn fördelning mellan könen och därför valde jag att intervjua hälften kvinnor och hälften 

män. När det kom till lärarna valde jag att intervjua två kvinnliga psykologlärare och en 

manlig samt två manliga läkarlärare och en kvinnlig för att balansera upp 

könsfördelningen. 

Intervjufrågorna 
Jag har velat beröra områden som tillförlitlighet, attityder och användning av själva 

Wikipedia. Jag ställde fyra frågor till lärarna:

• Brukar du använda dig av Wikipedia i yrket?

• Anser du att Wikipedia är en tillförlitlig källa?

• Hur tycker du att attityden till Wikipedia är på din institution?

• Anses det vara okej för studenter att citera Wikipedia?

Studenterna fick samma frågor som ovan, med en liten omformulering av första frågan.

• Brukar du använda dig av Wikipedia i studierna?

Studenterna fick en femte fråga att svara på. Den gällde Wikipedia i deras framtida 

yrkesroll.
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• Kommer du använda Wikipedia i din framtida yrkesroll?

Genomförande av intervjuer
När det gällde att få tag på respondenter valde jag att söka upp de där de oftast befinner 

sig. Psykologprogrammet vid Umeå universitet ligger i Beteendevetarhuset, där det är en 

del av psykologiska institutionen. Mitt tillvägagångssätt gick ut på att jag gick fram till 

studenter i Beteendevetarhuset och frågade om de studerar på psykologprogrammet. Om 

de svarade ja frågade jag om jag skulle kunna få göra en kort intervju med dem på ämnet 

Wikipedia. Intervjuerna ägde rum på plats, oftast sittandes vid bänkarna som finns 

utplacerade på bottenplanet i Beteendevetarhuset. 

Läkarstudenterna vid Umeå universitet håller oftast till på närliggande Norrlands 

Universitetsjukhus. Där ligger bland annat Medicinska biblioteket, dit många 

läkarstudenter kommer för att studera. Jag valde att ställa mig utanför bibliotekets ingång 

och fråga förbipasserande om de studerar på läkarprogrammet och om de i så fall skulle 

vilja svara på några frågor om Wikipedia. Även dessa intervjuer gjordes sittandes på 

närliggande bänkar.  

Lärarna intervjuade jag på deras arbetsrum. Psykologlärarna har sina arbetsrum i 

Beteendevetarhuset. Jag gick dit och knackade på deras dörr och frågade om jag kunde 

göra en kort intervju. Läkarlärarna var lite svårare att få tag på eftersom de är väldigt 

utspridda över universitetsområdet och tillhör oftast olika institutioner. Jag valde att leta 

upp ett par läkarlärare på deras arbetsrum på Norrlands Universitetssjukhus och fick 

intervjua dem där. 

Datainsamling och bearbetning
Den intervjutyp som jag har använt mig av kallas för halvstrukturerad. Det innebär att jag 

har ställt strukturerade frågor där jag som intervjuare har varit den som har varit ansvarig 

för intervjuns förlopp.28 Intervjun förflöt oftast på så vis att jag ställde frågorna och lät de 

intervjuade svara så kort eller så utförligt som de själva ville. Risken att hamna utanför 

ämnet finns alltid, men det hände inte och jag kände inte av behovet att avbryta någon på 

grund av irrelevans. Jag kan inte påstå att jag har stött på några större problem med den 

här intervjumetoden. Jag har fått intrycket att respondenterna har svarat ärligt på mina 

frågor och jag tycker att det har fungerat bra med att de inte i förväg har fått veta vilket 

28 Kvale, Steinar: Den kvalitativa forskningsintervjun, Studenlitteratur, Lund 1997. sid. 125
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ämnet för intervjun skulle vara eftersom jag inte ville att de skulle kunna förbereda svar. 

Jag har endast intervjuat ett begränsat urval av respondenter och eftersom detta bara är en 

pilotstudie ska man inte dra alltför generella slutsatser om attityderna till Wikipedia på 

läkar- och psykologprogrammen vid Umeå universitet. Jag tycker ändå att jag har lyckats få 

ett grepp om hur attityderna är inom dessa grupper. 

Jag valde att spela in intervjuerna med diktafon, eftersom jag då var säker på att ingen 

information skulle gå förlorad och jag behövde inte förlita mig på att hinna anteckna allt 

som sades. Varje intervju tog mellan en och en halv och fyra minuter att genomföra. Jag 

valde att göra små anteckningar för sådant som jag fann speciellt intressant. Dessa 

inspelade intervjuer transkriberade jag sedan på dator.

Jag gjorde dock två intervjuer utan diktafon. Den första intervjun som jag gjorde med en 

läkarstudent genomfördes utan hjälp av diktafon. Då antecknade jag endast svaren. Det 

andra undantaget gällde en av läkarlärarna. Eftersom jag fann det svårt att fysiskt leta upp 

läkarlärarna valde jag att skicka ut ett e-mejl till en av dessa. I detta e-mejl frågade jag om 

jag skulle kunna få intervjua henne och, ifall det skulle vissa sig vara omöjligt, om jag 

kunde be henne svara på några frågor om Wikipedia. Hon valde i detta fall att svara på 

frågorna direkt över e-mejl. 
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Resultatredovisning

I det här kapitlet tänker jag redovisa de svar som jag har fått från mina intervjuer. Jag 

lägger upp det på så sätt att jag tar en grupp i taget och redovisar därefter hur de har svarat 

på varje fråga. Jag ska försöka att med citat visa utmärkande drag i svaren. Jag börjar med 

lärarna på respektive program och fortsätter sedan med studenterna.

Läkarlärare
Den första frågan som jag ställde var om de använder sig av Wikipedia i yrket. Två av tre 

använder sig av det i någon mån, men det är inte i någon större utsträckning. En säger att 

det bara är för ”enstaka ordkunskap” (Läkarlärare Kvinna 1) medan en annan använder 

Wikipedia, men inte särskilt ofta. 

Andra frågan lyder: Anser du att Wikipedia är en tillförlitlig källa? Här svarade alla tre mer 

eller mindre ”nej”. Tendensen är att man inte tycker att Wikipedia är särskilt tillförlitligt 

eftersom man inte vet vem som ligger bakom det som står skrivet. Att vem som helst kan gå 

in och ändra eller lägga till information är problematiskt. 

Det vågar jag inte säga. Det är tveksamt i vissa lägen, med tanke på hur det 
fungerar. (Läkarlärare Man 1) 

Nej, den är inte tillförlitlig. Jag känner på mig att det som står där, det står där, 
men vem har satt dit det? Och det vet jag inte. Är det däremot refererat till 
någon tidskrift som jag känner igen då tror jag ju att det står där. Då kan jag 
kolla källan själv, men oftast finns det inga källhänvisningar. (Läkarlärare Man 
2)

När det gäller frågan om attityden till Wikipedia på institutionen är man inte helt på det 

klara med hur den är. Det verkar aldrig ha kommit upp till diskussion. 

Det har jag ingen aning om. Vi har inte diskuterat det, men som regel tror jag att 
det är ganska okej. (Läkarlärare Man 1)

En läkarlärare vet inte så mycket om hur attityden till Wikipedia är, men han antar att det 

är vanligt att hans läkarkollegor använder sig Wikipedia i syfte att testa olika ord och 

termer. 

Jag tror säkert att det är många som 'kör en Wikipedia', för att testa, men själv 
använder jag mig inte utav den. Jag går alltid in i själva originalartikeln. 
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(Läkarlärare Man 2)

Generellt verkar man inte ägna så mycket tid åt Wikipedia och därför finns det ingen 

gemensam uttalad förhållning till det, men vissa verkar ändå tycka att det upplevs som ett 

problem.  

Attityden pendlar mellan att vara ointresserad till att anses vara ett potentiellt 
problem för studenternas kunskapsinhämtande. (Läkarlärare Kvinna 1)

Anses det då vara okej för studenter att citera Wikipedia i skriftliga uppgifter?  En svarar 

att det vore skamligt och totalt oetiskt att inte hänvisa till källorganet. En annan tycker att 

citering av Wikipedia kan vara ett komplicerat ämne, men samtidigt beror det på. 

Det var en svårare fråga. Om de anger källan, så kan det kanske vara okej, för då 
har man det här att det kan finnas en viss bias där. Det finns några berömda 
exempel där de snabbt gick in och ändrade i Wikipedia. Det var någon politiker i 
USA, jag minns inte alls vad det var, men man ändrade i alla fall rätt mycket vad 
som stod där för att det skulle tjäna deras syften, tills någon upptäckte att de 
hade gått in och ändrat. Så det är det som är faran. (Läkarlärare Man 1) 

Psykologlärare
Bland psykologlärarna är det två av tre som har använt sig av Wikipedia inom yrket, men 

inte i särskilt stor utsträckning. Det pendlar från att inte användas alls, till att användas 

väldigt sällan. Den tredje läraren använder sig av det lite oftare. 

Ja, delvis. Mest för att hitta synonymer och se hur andra har definerat ord och 
begrepp som man själv använder. (Psykolglärare Man 1)

På frågan om Wikipedias tillförlitlighet är man negativ. Det ses inte som särskilt 

tillförlitligt som en källa eftersom vem som helst kan påverka det som står skrivet där och i 

och med att det inte är granskat på det traditionella sättet.  

Nej, det är ingen tillförlitlig källa, det är bättre att använda 
Nationalencyklopedin istället. I och med att vem som helst kan ändra i 
Wikipedia så vet du inte riktigt var du har källan. Men sen kan jag nog tänka mig 
ändå att mycket som står där är bra och korrekt. Det fyller ändå en funktion, för 
att få snabb information, men om du ska göra nåt mer djupare då tror jag att 
man behöver en annan källa. (Psykologlärare Kvinna 1)

Samtidigt tycker en annan av lärarna att Wikipedia kan vara tillförlitligt, om man är villig 
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att ta den för vad den är. 

Ja, den är tillförlitlig utifrån kunskapen om vad den är för något. Det är ett öppet 
lexikon, vilket innebär att det är en avspegling av den allmänna tanken, men inte 
alltid en sanning. (Psykologlärare Man 1)

När jag kom till frågan om hur attityden till Wikipedia är på psykologiska institutionen 

visste ingen av lärarna riktigt hur den är. Inte heller här verkar man ha diskuterat det i 

någon större omfattning och ingen gemensam inställning har intagits. Det antas att 

attityden är ganska strikt och ungefär som ens egen. Man ser hellre till att studenterna 

använder sig av traditionella uppslagsverk och källor som är granskade. 

Jag skulle tro att de flesta tycker ungefär som jag. Jag skulle bli förvånad om det 
var så att de tyckte att det var okej att använda i uppsatser och sådant. Det tror 
jag inte de tycker. Då tycker man att Nationalencyklopedin är bättre istället. 
(Psykologlärare Kvinna 1)

Det har aldrig diskuterats, vare sig för eller emot. Man kan väl säga att som 
forskare och som lärare är jag generellt ganska negativt inställd till sådant som 
inte är granskat, och det borde samtliga också vara. Det är ett problem generellt 
när studenter söker information och refererar till saker på nätet, vare sig det är 
Wikipedia eller något annat ställe. Det är inte granskat, det kan vara åsikter och 
man försöker förmedla skillnaden mellan riktig information som man kan 
referera till och sådant som kanske inte är så säkert. (Psykologlärare Kvinna 2)

På frågan om studenters citering av Wikipedia är svaren lite varierande, men tendensen är 

att man tycker att det inte borde förekomma, men det verkar bero på omfattningen av det 

skriftliga arbetet. Uppsatsarbeten anser man borde vara fria från citat hämtade från 

Wikipedia.  

Nej, inte i uppsatser, i enklare arbeten kan  jag tycka att det är okej. Om det är 
ett första utkast till en rapport eller något sånt, men inte något annat som ska 
sparas. (Psykologlärare Kvinna 1)

Det där är nog lite olika. Jag skulle inte vilja se det om jag handleder uppsatser. 
(Psykologlärare Kvinna 2)

En av lärarna tycker att Wikipedia kan vara helt okej att citera så länge som man har de 

källkritiska glasögonen på sig. 

Ja, det är det ju, men det förutsätter att även de förstår nivån av objektivitet eller 
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sanning i informationen och på vilket sätt de då använder citatet. Det är okej att 
citera från vilken källa som helst så länge man är beredd att värdera innehållet 
därefter, tycker jag. (Psykologlärare Man 1)

Läkarstudenter
Första frågan som jag ställde till studenterna var om de brukar använda sig av Wikipedia 

när de ska hämta information till studieuppgifter. Bland läkarstudenterna använder sig alla 

av det, men generellt inte i någon större utsträckning. Väldigt sällan och inte så ofta är 

återkommande svar. Tendensen bland vissa är att man börjar söka information på 

Wikipedia och fortsätter sedan därifrån. 

Ja, som en första källa, för att sedan komma vidare. (Läkarstudent Man 1)

Om jag vill kolla upp något som känns oklart använder jag mig av Wikipedia. 
(Läkarstudent Kvinna 5)

Frågan om det anses vara okej att citera något som står på Wikipedia har vissa redan svarat 

på i den här frågan. Man använder det som en källa där man kan få en överblick, men man 

skulle inte använda den som källreferens. 

Jag kan använda det till att få en första inblick på vad området är, men jag kan 
inte använda det som källa. (Läkarstudent Man 2)

Kanske inte om jag måste ange källan, men om jag vill kolla upp nånting snabbt, 
för att se vad det överhuvudtaget handlar om. Sedan går jag vidare och kollar 
någon annan källa som är mer pålitlig, om det är så att jag ska använda det till 
nånting. (Läkarstudent Kvinna 3)

När det gäller synen på Wikipedias tillförlitlighet är det ingen som tycker att den är helt 

och hållet tillförlitlig. Vissa förlitar sig mer på engelskspråkiga Wikipedia än svenska, 

medan andra tycker att det beror på vilket ämne som behandlas. Återigen dyker åsikten att 

den kan vara bra för en översikt av ett ämne eller begrepp upp, men för mer detaljerad 

kunskap anses den inte vara tillförlitlig.  

För att få ett grepp om vad något handlar om är det tillförlitligt, men inte för att 
ta reda på detaljer. Då litar jag inte på det. (Läkarstudent Kvinna 3)

En annan tycker att den är någorlunda tillförlitlig, men brukar söka information på andra 

håll också för att dubbelkolla att det som står på Wikipedia är korrekt.
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Relativt, men jag brukar ofta kolla med andra ställen också, för att på något sätt 
bekräfta det som står på Wikipedia. (Läkarstudent Kvinna 2)

En tredje student är inne på frågan om vad som egentligen är tillförlitligt. Att inte endast 

förlita sig på en källa är något som man alltid bär med sig när man ska lära sig något nytt, 

eftersom en källa alltid är skriven utifrån någons intresse.   

Det är väl svårt att veta vad som är tillförlitligt, men jag tycker att för det mesta 
när man kollar upp något och pratar sedan med en lärare om det, verkar det som 
att det stämmer till stor del. Men man har alltid i bakhuvudet att man inte bara 
kan lita på en källa. Det är ändå någon som har suttit och skrivit det som står 
där. (Läkarstudent Man 5)

På frågan om hur de anser att attityden till Wikipedia är på institutionen är svaren väldigt 

blandade, men inte heller här finns det någon uttalad policy gällande Wikipedia. Det verkar 

finnas en viss skillnad mellan lärarnas attityd och studenternas. 

Attityden är relativt positiv bland studenter och inte fullt så positiv bland diverse 
lärare. (Läkarstudent Man 3)

Vissa lärare verkar dock ha uppfattningen att det kan vara en källa bland andra, men att 

man ska hantera informationen med en dos skepsis. 

Ja, bland studenter är det ganska positivt, att det är bra för att hitta nånting 
snabbt. Bland lärare är det också ganska positivt. De tycker att ”ja, ni kan ju 
kolla där, men ni behöver inte tro på allt som står”. Det är lite som det är med 
internet i allmänhet, kolla det, men var lite skeptisk. (Läkarstudent Kvinna 3)

En student tycker att attityden är positiv. Vissa lärare tycker att det kan vara en bra idé att 

utforska andra källor än de traditionella inom ämnesområdet. 

Jag tycker att attityden är bra. De brukar ofta tycka att man ska googla lite och 
kolla Wikipedia o.s.v. (Läkarstudent Kvinna 4)

Andra studenter tycker att attityden bland lärarna är nedlåtande (Läkarstudent Man 1) 

eller att det råder en viss skepsis mot Wikipedia, men att det ändå används bland 

studenterna. 
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Om någon nämner att de har läst det på Wikipedia rynkar de lite på näsan. 
Bland lärarkollegiet kan det vara så, men i klassen är det många som använder 
det. (Läkarstudent Man 5)

En student tycker att Wikipedia används rätt frekvent, men att man ändå förhåller sig 

kritisk till innehållet och att man föredrar engelskspråkiga Wikipedia framför 

svenskspråkiga. Det kan råda ett visst hemlighetsmakeri kring användningen av Wikipedia. 

De flesta går ofta in på Wikipedia för att kolla upp information, men man vill 
inte riktigt säga att man gör det, men de flesta gör det. (Läkarstudent Kvinna 5)

Svaren blev blandade även på frågan om det anses vara okej att citera Wikipedia. Vissa 

svarar med ett rakt nej, medan andra inte riktigt är säkra. Det finns ingen tydlig hållning 

här heller, men man tenderar att vara försiktig med citering. 

Jag skulle inte använda det i ett arbete, utan i så fall går man tillbaka till någon 
originalartikel via PubMed29. (Läkarstudent Man 4)

Vissa är tveksamma, men tror ändå att det skulle kunna anses vara okej att citera 

Wikipedia, eftersom den är en av flera informationskällor eller att man specifikt får påpeka 

att informationen är hämtad från Wikipedia. 

Det är tveksamt, men som informationskälla skulle jag ändå tro att det är okej. 
(Läkarstudent Kvinna 2)

Ja, det tror jag. Då får man poängtera att det är Wikipedia. (Läkarstudent 
Kvinna 1)

  

Den sista frågan handlar om hur studenterna ser på Wikipedia i sin framtida yrkesroll. 

Flera svarar att de antagligen kommer fortsätta att använda den på samma sätt som de gör 

nu, eller att de kommer använda den när de snabbt behöver veta någonting. Vissa andra 

svarar att de antingen inte kommer använda den alls eller att de bara kommer använda den 

för att få en kort översikt. 

Jag kommer att använda den för att få en grundöversikt, men inte för att leta 
detaljkunskaper. (Läkarstudent Kvinna 1)

29 PubMed är en medicinsk databas. 

20



En annan svarar att hon i första taget kommer hålla sig till läroböckerna, men i de fall där 

böckerna inte räcker till tror hon att hon kommer ha användning av Wikipedia. 

Jag tror att jag kommer använda läroböckerna i första hand i alla fall, men lite 
grann kommer jag att använda det, bara för att kolla vissa saker. (Läkarstudent 
Kvinna 4)

En annan tycker att Wikipedia kan fungera som en bra start och att den använder sig av 

den rätta terminologin, men källorna borde anges tydligare.

Jag skulle vilja se tydligare källor på Wikipedia, men annars tycker jag att den är 
bra som start och den innehåller de rätta termerna. (Läkarstudent Man 1)  

Som en av internetkällorna kommer den att användas av vissa, men inte som enda källa. 

Man kommer använda det på ett kritiskt sätt och undersöka referenserna.  

Det är väl som med all annan informationsinhämtning på nätet. Man måste 
använda det, men som med allt får man vara kritisk till innehållet och kolla upp 
referenserna. (Läkarstudent Man 4)

En annan student säger att han kommer använda det som ett komplement till andra källor 

på internet, men att han kommer betrakta det utifrån det källkritiska perspektivet att alla 

källor är skrivna utifrån ett visst perspektiv.

Det kan nog hända att man går in och kollar där, men jag tror inte att jag 
kommer använda det som enda källa. Man ska vara medveten om att det kan 
vara en person som har intressen som har skrivit det som man läser, men som 
komplement till mycket annat, som ett av internetalternativen kommer jag 
använda mig av den.  (Läkarstudent Man 5)

Psykologstudenter
Bland psykologstudenterna använder de flesta Wikipedia i någon mån. De som säger att de 

inte använder sig av det i studieuppgifter använder det dock i viss utsträckning privat. 

Man tenderar även här att använda det för en första sökning för att på så sätt få uppslag på 

sökord eller för att få en enklare förklaring av begrepp som känns främmande. 

 Jag brukar använda Wikipedia för att få en enklare förklaring av begrepp och 
för att få en förståelse av det jag gör, men jag använder det inte till för att 
referera till. Det är mer för min egen förståelse som jag kan gå in för att få en 
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enklare förklaring. Det är inte så att jag använder det i det jag skriver. 
(Psykologstudent Man 1)

Ja, det händer. Framför allt när man vill få definitioner av begrepp. 
(Psykologstudent Kvinna 5)

Vissa av studenterna läser sin första termin på psykologprogrammet och har därmed inte 

skrivit så många skriftliga arbeten. En har använt Wikipedia till andra studierelaterade 

uppgifter medan en annan inte använder det särskilt mycket.  

Jag går första terminen, så vi har inte haft så mycket uppgifter än, men jag 
brukar inte kolla så mycket på Wikipedia. Det har hänt någon gång, men det är 
inget jag använder. (Psykologstudent Kvinna 2)

Några använder ofta Wikipedia på fritiden och inte till något som är relaterat till studierna. 

Det kan vara när man exempelvis spelar sällskapspel och söker svar på någon fråga, men 

man tycker inte att det är pålitligt när det gäller att använda det i studiesyfte.  

Jag använder det inte så mycket när jag skriver arbeten, utan mer om jag sitter 
själv på nätet och googlar något ord. Det känns inte helt tillförlitligt när man 
skriver arbeten, därför försöker jag hitta andra källor. (Psykologstudent Kvinna 
4)

 

På frågan om tillförlitligheten tycker mer än hälften av de tillfrågade att Wikipedia inte går 

att lita på eller att det beror på. Som i citatet ovan tycker vissa att det är mer tillförlitligt när 

det gäller att använda det på fritiden.  

Inte när det gäller skolan, men om jag sitter hemma och spelar Trivial Pursuit 
eller om det är något annat jag undrar över, då brukar jag använda Wikipedia. 
(Psykologstudent Kvinna 1)

Andra är tycker att den är relativt tillförlitlig, men faktumet att vem som helst kan gå in och 

ändra innehållet gör att man inte kan lita på den fullt ut. Man har i åtanke att det som står 

där kan ha skrivits av någon som har fått vissa saker om bakfoten.

Jag tycker att mycket håller ganska hög kvalitet, men i och med att vem som 
helst kan gå in och skriva går det inte att lita på allt. (Psykologstudent Man 1) 

Jag tycker att den verkar vara rätt tillförlitlig, men den verkar inte vara det fullt 
ut och det är därför jag inte använder den till att referera till. Jag tror på den 
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ganska mycket, det måste jag ändå säga att jag gör. (Psykologstudent Man 1)

Vissa använder Wikipedia som information, men inte som källmaterial. Man skulle inte 

referera till det i en uppsats, utan mer för att få något förklarat. 

Jag skulle aldrig använda det till en uppsats, snarare för att få uppslag eller för 
att förstå nånting på ett enklare språk. Ibland kan det vara smidigt av den 
anledningen. (Psykologstudent Kvinna 5)

En student tycker om att ha lite förkunskap om något innan hon läser om det på Wikipedia.

Det beror lite på vad det är man ska hämta information om. Jag brukar vilja ha 
en förförståelse om något, innan jag läser på Wikipedia i alla fall. Jag tycker 
oftast, särskilt när det kommer till lite mer akademiska begrepp och dylikt, att 
det är ganska tillförlitligt och bra. (Psykologstudent Kvinna 3) 

Även bland psykologstudenterna är man inte riktigt säker på hur inställningen till 

Wikipedia är på institutionen. Det finns ingen enhetlig syn. Då och då verkar ämnet ha 

berörts, men inget gemensam inställning verkar ha intagits, men det råder en viss 

skepticism mot Wikipedia.  

Jag tror att vi har haft någon uppgift någon gång när någon hade Wikipedia som 
källa, men jag tror att alla var överens om att det inte är tillförlitligt. Vi har 
faktiskt inte tagit upp det, men det känns som en självklarhet att man inte ska gå 
den vägen. (Psykologstudent Kvinna 1)

Vi har knappt pratat om det. Generellt så är det väl så att det är noga med att ha 
fakta som är evidensbaserad och vetenskapligt underbyggd. Wikipedia är ingen 
garanti för det. Det är väl därför som det inte är så intressant. (Psykologstudent 
Man 3)

Rent allmänt akademiskt är attityden att Wikipedia inte är att lita på. Jag tar för 
givet att det är likadant här. (Psykologstudent Man 4)

Samtidigt finns det de som har fått intrycket att attityden till Wikipedia är ganska positiv. 

Man ser det som en källa bland andra och man borde vara lika uppmärksam på den som 

med andra. Att ha lite förkunskap innan man läser om något på Wikipedia verkar vara att 

föredra. 

Häromdagen var det någon lärare som sa något ganska positivt om Wikipedia. 
Annars har jag inte hört så mycket. Jag tror att alla är lite försiktiga med det, att 
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de inte litar helt blint på det. De vill nog att vi söker mer andra källor. 
(Psykologstudent Kvinna 2)

Lärarna verkar tycka att det är en ganska bra källa att använda, men de har 
också  inställningen att man måste veta lite om ämnet för att se att det är någon 
som skriver som vet. Just eftersom vem som helst får skriva är det bra om man 
har någon slags koll så att man vet att den som skriver är inne på rätt spår 
åtminstone. (Psykologstudent Kvinna 3)

Jag tycker att det i stort sett uppmuntras till att man söker även på vanliga 
sökmotorer, inte bara psykologsidor. Man kan få mycket information även från 
lite mindre tillförlitliga källor, som grundmaterial, så kan man fördjupa sig 
sedan. (Psykologstudent Kvinna 5)

Det centrala mönstret är ändå att det inte finns någon uttalad attityd. Det varierar från 

lärare till lärare och från student till student. 

Vad jag har märkt är att det varierar, men jag kan tycka att den kan vara onödigt 
negativ ibland. Jag tycker ändå att  det verkar vara ganska pålitlig information. 
Oftast blir det lite för negativt, att man inte kan ta någonting därifrån 
överhuvudtaget. (Psykologstudent Man 1)

Jag har inte fått någon klar bild av det. Jag har någon idé om att man har pratat 
om problemen med källor på nätet som man faktiskt inte har helt konkret 
kunskap om de är bra eller inte. Det har inte varit så tydligt på institutionen. 
(Psykologstudent Man 2) 

När det gäller om det är okej att citera är meningarna olika och någon policy kring det 

saknas. Det är inget som uttryckligen nämnts, men många drar sig för att citera. 

Jag har aldrig gjort det, och aldrig sett det. Det skulle väl kanske vara okej. Det 
beror helt på uppsatsen. Är man tydlig med att det är Wikipedia, att man är 
tydlig med att Wikipedia har sina brister vad gäller sådant, då kanske det går. 
(Psykologstudent Man 3)

Som tidigare nämnt verkar det beror på den skriftliga uppgiftens omfattning. Om det är 

exempelvis är en forskningsrapport man ska skriva då drar man sig för att citera 

Wikipedia, men om det är ett enklare arbete som ska lämnas in då kan det vara okej. 

Det tror jag nog inte att man ska göra. Skriver man ihop ett PM som handlar om 
egna åsikter, då kanske man kan diskutera något som har stått på Wikipedia, 
men inte i forskningsrapporter. Det beror nog helt på uppgiften. 
(Psykologstudent Kvinna 5)
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Jag vet inte vad institutionen säger, men jag är försiktig med att göra det. Jag 
tänker att man kan göra det om det inte är väldigt kritisk information som är 
avgörande för utfallet för det man skriver om. För mer underbyggande nivå 
tycker jag att det är okej. (Psykologstudent Man 2)

Flera stycken antar att det inte skulle vara okej för lärarna att citera Wikipedia och man 

själv har inte som vana att göra det. Samtidigt antar man att ens egna åsikt kring citering 

av Wikipedia återspeglar det som institutionen tycker och man tror inte att någon skulle 

godkänna sådan citering. 

 Jag har aldrig citerat Wikipedia och tror inte att jag skulle göra det heller. Jag 
tycker nog inte riktigt att det är helt okej att citera Wikipedia, om det nu inte är 
någon kändis inom området som har skrivit just det som står på Wikipedia. Då 
skulle det kanske vara okej. (Psykologstudent Kvinna 3)

Kommer de att använda sig av Wikipedia som yrkesutövande psykologer? Svaren skiftar 

från att man kommer fortsätta att använda den som man gör nu, det vill säga som ett 

uppslagsverk, men inget att förlita sig blint på, till att man tycker  att den inte kommer vara 

till så mycket hjälp eftersom det står så grundläggande där och att man kommer hålla sig 

borta från den. Andra ser värdet i att använda sig av det, som ett sätt att ta till sig ny 

kunskap på ett enkelt och överskådligt sätt och därifrån gå vidare och fördjupa sig i det 

aktuella ämnet.  

Ja, det tror jag. Just för att det är ett enkelt och överskådligt sätt att hitta. De 
brukar ha källhänvisningar, och då är det ganska lätt att se efter och konstatera 
att ”jaha, då har de läst dem här grejerna”. Då går man dit och kollar.  Så ja, det 
kommer jag göra. (Psykologstudent Kvinna 3)

Om det kommer upp någon ny diagnos och man kan inte hitta det i 
Socialstyrelsens beskrivningar av diagnoser, då tror jag säkert att jag kommer gå 
in på Wikipedia för att få en snabb överblick. Det vet jag, det gjorde jag på min 
paraktikplats också när det var en person med en annorlunda diagnos som jag 
inte hört om förut. Man får gå in och få en snabb överblick och sedan får man 
fördjupa sig på andra håll. Jag kommer kunna använda det. (Psykologstudent 
Man 1)
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Analys & Diskussion

I det här kapitlet ska jag analysera och diskutera respondenternas svar. Jag tar en fråga i 

taget och presenterar skillnader och likheter grupperna emellan. 

Brukar du använda dig av Wikipedia i yrket/studierna?
Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade använder sig av Wikipedia, samtidigt som 

väldigt få av dem tycker att den är tillförlitlig som källa. I och med att Wikipedia är så 

lättillgängligt verkar det ändå som att även de som är mest kritiska till den tar hjälp av den. 

Den är gratis att använda och många träffar på sökmotorerna leder till en Wikipedia-

artikel. Det kan vara svårt att undvika att använda den, när ändå så pass mycket kunskap 

ligger inlagd där. 

Bland studenterna är läkarstudenterna flitigare användare av Wikipedia än 

psykologstudenterna. Skillnaden mellan lärarna och studenterna och lärarna emellan var 

inte särskilt markant. De tenderar att använda sig av det för samma syften. Man vill få en 

snabb och översiktlig förklaring av begrepp och fenomen som man inte kan så mycket om. 

Samtidigt föredrar vissa att kunna lite om något innan de läser om det på Wikipedia. Här 

drar jag slutsatsen att detta inte är något man skulle göra med en traditionell encyklopedi 

som NE. Jag tror att anledningen är att man på Wikipedia helt enkelt inte vet vem som har 

skrivit en artikel. Det är något som flera respondenter har påtalat. Man vill ha lite 

förkunskap innan man läser om något på Wikipedia för att på så sätt kunna avgöra om den 

som har skrivit artikeln åtminstone är inne på rätt spår. 

Andelen psykologstudenter som använder Wikipedia i Schweitzers studie är nästan lika 

många som bland de jag har intervjuat, alltså runt 60-70%. Nu ska man kanske inte dra 

förhastade slutsatser, men det är inte helt omöjligt att detta användningsmönster går igen 

hos många studentgrupper, inte endast psykologer.30 

Anser du att Wikipedia är en tillförlitlig källa?
Det är ingen som tycker att Wikipedia är fullständigt tillförlitligt. Det finns inga märkbara 

skillnader mellan de olika student- respektive lärargrupperna. Flera respondenter tycker 

däremot att Wikipedia har sina fördelar, trots att den inte är granskad på det traditionella 

sättet. Faktumet att alla kan skriva i den och att det inte går att veta vem som har skrivit 

30 N.J. Schweitzer: ”Wikipedia and Psychology: Coverage of Concepts and Its Use by Undergraduate Students”
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vad gör också att den tenderar att uppfattas som opålitlig. 

Vissa föredrar att kunna lite om ett visst ämne innan de söker på Wikipedia. På så sätt 

känner man att det blir lättare att avgöra om det som står där är någorlunda 

sanningsenligt. Man tycker också att den är tillförlitligare när det gäller att få en kortfattad 

överblick över ett ämne, men för detaljkunskaper föredrar man att söka information på 

andra håll. 

Bland lärarna är man också kritisk och uttrycker en oro, över bristen på källhänvisningar. 

En av psykologlärarna tycker dock att Wikipedia är tillförlitlig, om man är medveten om att 

det är ett öppet uppslagsverk som speglar den allmänna tanken, men som inte per 

definition måste vara sann. 

De flesta av respondenterna har någon form av källkritiskt tänkande när de använder sig av 

internet i allmänhet och Wikipedia i synnerhet. I dessa fall handlar det om att vilja ha lite 

förkunskaper innan man söker information om något specifikt, att inte förlita sig på endast 

en källa och att inte lita blint på källor där man inte vet vem upphovspersonen är. I likhet 

med vad Johansson och Stiel kommer fram till i sin magisteruppsats är det främsta sättet 

att bedöma Wikipedias trovärdighet att jämföra med andra utomstående källor.31  

 
Att en encyklopedi är skriven av fackmän spelar givetvis roll och flera studier har visat att 

Wikipedia är sämre än andra encyklopedier. En av dessa studier, som jag tidigare nämnt, 

visar att när det gäller historiska artiklar är Wikipedia sämre än exempelvis Encyclopaedia 

Britannica.32 En annan mer  uppmärksammad jämförelsestudie är den som tidskriften 

Nature publicerade i december 2005. Man jämförde ett antal artiklar i Wikipedia med 

Encyclopaedia Britannica och resultater visade att antalet felaktigheter inte var många fler i 

Wikipedia än i Encyclopaedia Britannica.33 Kan man verkligen säga att en encyklopedi inte 

är granskad trots att tusentals människor läser dess artiklar och har möjlighet att ändra 

dem? Samtidigt är det akademiska sättet att granska kunskap väl beprövat och kan anses 

fungera väl. I grunden beror det på vilken syn man har på kunskap, om det är något som 

skapas av några få eller av många. 

31 Johansson. Henrik & Stiel, Johan: Kognitiv auktoritet och Wikipedia: En analys av gymnasieelevers källkritiska
       granskning av Wikipedia (2008)
32 Rector, Lucy H: ”Comparison of Wikipedia and other encyclopedias for accuracy, breadth, and depth in historical 

articles”. Reference Services Review, Vol. 36, No. 1. (2008-02-01)
33 Giles, Jim: ”Internet Encyclopaedias go head to head”. Nature (2005-12-15)
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Hur tycker du att attityden till Wikipedia är på din institution? 
Det verkar inte finnas något gemensamt förhållningssätt till Wikipedia, varken på läkar- 

eller psykologprogrammet. Man har ingen uppfattning eftersom det inte har kommit upp 

till diskussion. Vissa vet inte säkert, men tycker ändå att det verkar vara en relativt positiv 

inställning, andra antar att institutionens syn är ungefär som deras egen, alltså ganska 

negativ. Man upplever att det råder en generellt strikt syn på källor som inte är granskade. 

Mina intervjuer bekräftar Susanna Salomons resultat i c-uppsats, det vill säga att det inte 

finns någon gemensam attityd till Wikipedia bland lärarna.34 Det som dessutom har 

kommit fram i mina intervjuer är att det även bland studenterna råder delade åsikter om 

Wikipedia.  

Skillnaden i attityder mellan studenter och lärare i denna fråga är inte särskilt stor, men 

något fler studenter är positivt inställda till Wikipedia än lärare. Några studenter upplever 

att attityden är onödigt negativ och att lärarna kanske inte känner till de fördelar som 

Wikipedia har gentemot de traditionella uppslagsverken, som exempelvis att Wikipedia 

kan uppdateras snabbare. Ett par respondenter har upplevt attityden som försiktigt positiv. 

Det uppmuntras att man ska söka information genom alternativa kunskapskanaler, men 

man ska inte lita blint på allt. 

Det beror på vem man frågar, men det är tydligt att det är något som inte har diskuterats i 

någon större utsträckning. Det kan vara så att alla tar för givet att Wikipedia är något som 

ska undvikas eftersom det inte är tillförlitligt på samma sätt som man tycker att andra 

akademiskt granskade källor är det. 

Vissa menar att det har skett en demokratisering av internet på grund av Webb 2.0-

utvecklingen, eftersom människor går ihop och skapar något tillsammans. Andra ser mer 

negativa effekter på kunskap och kultur. Andrew Keen, en känd IT-entrepenör från USA, är 

en av dessa kritiker. 

Moreover, the free, user-generated content spawned and extolled by the Web 2.0 
revolution is decimating the ranks of our cultural gatekeepers, as professional 
critics, journalists, editors, musicians, moviemakers, and other purveyors of 
expert information are being replaced by amateur bloggers, hack reviewers, 

34 Salomon, Susanna: Wikipedia som källa? Är det accepterat vid studier i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 
vid Uppsala universitet?
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homespun moviemakers, and attic recording artists.35 

Kanske är det så att denna syn på Web 2.0 delas av många inom akademien? Tilltron till 

material som är kollegialt granskad är fortfarande stor och faktumet att något är granskat 

av andra inom samma forskningsfält väger tungt. Artiklarna på Wikipedia är fortfarande 

inte lika bra som de i kollegialt granskade encyklopedier, men de är inte så dåliga som man 

skulle kunna tro, vilket flera studier visar. Uppenbarligen behövs det en diskussion om 

Wikipedia inom akademien, eftersom den bevisligen används av många studenter och även 

lärare.     

Anses det vara okej för studenter att citera Wikipedia? 
På frågan om citering av Wikipedia är de flesta negativa, men då utgår man främst från sin 

egen åsikt i frågan, eftersom institutionerna inte har någon gemensam utgångspunkt. 

Några tycker sig ha uppfattat att det inte är okej att citera, andra tror att det skulle vara 

okej, men det verkar variera från person till person. En annan åsikt som finns är att det kan 

vara okej att citera Wikipedia så länge som man poängterar att materialet kommer 

därifrån. Då vet man att det kan finnas en viss snedvridning i informationen, eftersom man 

inte vet exakt vem som ligger bakom texten. En av psykologlärarna anser att det går bra att 

citera från vilken källa som helst så länge som man förstår graden av objektivitet och 

sanning i informationen. Man måste vara beredd på att värdera innehållet därefter.  

Vissa tycker att det beror på omfattningen på arbetet som studenterna skriver. Om det bara 

är ett PM eller något skriftligt arbete där det mest handlar om egna åsikter kan det vara 

okej, men för större skriftliga arbeten som uppsatser och forskningsrapporter borde man 

undvika att citera Wikipedia. 

Åsikterna i denna fråga är ungefär samma mellan alla grupperna. En större andel lärare är 

negativa, men bland studenterna är antalet som är osäkra på vad som gäller vid citering av 

Wikipedia lika många som de som är negativa till det. Några av studenterna tycker, liksom 

ett par lärare, att det är okej att citera om det gäller ett mindre arbete. Något som kändes 

utmärkande i många av svaren var att ett flertal av studenterna drar sig för att citera 

Wikipedia, även om de skulle vilja göra det. Det verkar finnas en utbredd "rädsla" för vad 

som skulle kunna hända om man gjorde det. Man vill kanske inte behöva så till svars för 

det om det eventuellt skulle uppstå en diskussion om det. 

35 Keen, Andrew: The Cult of the Amateur. Doubleday, New York 2007, sid. 16
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Kommer du använda Wikipedia i din framtida yrkesroll?
Flera av studenterna svarar att de kommer förhålla sig till Wikipedia på samma sätt som de 

gör idag. De som använder den säger i hög grad att de kommer att fortsätta göra det, 

medan de som inte använder den kommer att fortsätta undvika den. Flera tror att de 

kommer använda den när de snabbt vill få information om något på ett lätt och 

överskådligt sätt, men om det gäller mer detaljerad kunskap kommer de söka sig vidare 

därifrån, via källhänvisningarna eller andra databaser och dylikt. 

Det är ingen som säger att de kommer använda den som enda källa. Den ses som ett 

komplement till läroböckerna och andra internetkällor. En student tycker att Wikipedia är 

för grundläggande och tror därför inte att den kommer vara till någon större hjälp. En 

annan skulle vilja se bättre källhänvisningar, men är annars nöjd med termerna som 

används på Wikipedia. 

Fler läkarstudenter än psykologstudenter säger att de kommer att använda Wikipedia i sin 

framtida yrkesroll. Bland de som svarar att kommer att använda den är svaren ganska lika i 

båda grupperna. Den kommer användas för att ge en grundöversikt och som ett 

komplement till andra källor. Anledningen till att färre psykologstudenter tror sig kunna 

använda sig av Wikipedia i sina framtida yrken kan vara att behandlingsmetoderna inom 

detta fält eventuellt kan vara mer komplexa och beroende av den individuella patientens 

historia. 

Det är intressant att så pass många av studenterna ändå ser Wikipedia som ett verktyg för 

kunskapsinhämtning, trots den strikta synen på källor som verkar råda inom akademien. 

Tara Brabazon, professor i medievetenskap vid University of Brighton, är kritisk till att 

lärare och bibliotekarier har hamnat i skymundan till förmån för internet. 

The internet does not worry me as an artefact, medium or matrix, and neither do 
the web, Wiki or Google. What does concern me is the rise of these media sites 
and applications when teachers and librarians are demeaned and discredited. 
The information age requires information management.36

Det behövs uppenbarligen diskuteras mer kring källor och kritisk granskning. Den 

lättillgängliga informationen på nätet kan inte bekämpas och det ska den inte behöva 

36 Brabazon, Tara: The University of Google. Aldershot: Ashgate 2007. sid 144 
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göras, men det behövs därför mer kunskap om hur man ska ta till sig information på rätt 

sätt på ett så stort fält som internet ändå är.   
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Slutsatser

Syftet med den här utvärderingen har varit att ta reda på hur attityden till Wikipedia är 

bland Umeå universitets läkar- och psykologstudenter och deras lärare. Resultatet visar att 

det inte finns någon gemensam attityd till Wikipedia. Wikipedia är inte ett ämne som har 

tagits upp till diskussion på institutionerna och därför har lärarna och studenterna agerat 

efter eget tycke. Skepsisen gentemot Wikipedia är stor och ingen tycker att den är helt och 

hållet tillförlitlig, men de flesta använder den ändå i någon utsträckning. 

Den akademiska världen har möjligtvis inte riktigt hunnit ikapp den tekniska utvecklingen 

och den nya källsituationen som har uppstått i och med internet. Med denna andra våg i 

internets utveckling, som kallas Webb 2.0, har det blivit än viktigare att hantera dessa 

frågor. Wikipedia borde diskuteras mer på programmen. En tydlig inställning till 

Wikipedia och andra internetkällor skulle underlätta för studenterna eftersom de då skulle 

de veta vad som gäller. Även om mina intervjuer visade att ingen använde Wikipedia som 

enda källa, eller att ingen fullständigt förlitar sig på den, borde man på programmen ta upp 

frågor kring källkritik. 

Användningen av Wikipedia är utbredd och svår att stoppa. Eftersom majoriteten av de 

studenter som jag intervjuade tror sig kunna använda Wikipedia i sin framtida yrkesroll 

skulle en åtgärd kunna vara att uppmana studenterna att korrigera fel som de hittar på 

Wikipedia och på så sätt öva sig i källkritisk granskning. Något som jag fick reda på under 

en av mina intervjuer var att det finns en speciell Wikipedia som bara riktar sig till de som 

är verksamma inom medicin. Den använder sig också av wikitekniken, men man kan bara 

ändra i artiklarna om man är en så kallad ”registrated medical practitioner”.37 Hemsidan är 

relativt ny och riktar sig främst till verksamma i engelskspråkiga länder, men det kan vara 

något att hålla ögonen på och uppmana studenterna och även lärarna att bidra till. Webb 

2.0 innebär ett internet där människor skapar saker tillsammans och detta kan vara något 

väldigt bra. Istället för att ignorera detta faktum skulle man kunna försöka göra det bästa 

av situationen och bidra till att förbättra sådant som är bristfälligt. 

 

Källkritiken ska man även ha med sig när man läser läroböckerna, eftersom allt är skrivet 

utifrån någons perspektiv och det gäller alltid att utröna om informationen är någorlunda 

37 http://www.ganfyd.org/index.php?title=Main_Page   (2009-01-06)
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sann. Läroböcker hinner blir gamla och informationen i den föråldrad. Den akademiska 

sfären är inte fri från brister och att helt bortse från källor på internet vore att gå miste om 

mycket information och kunskap som kan vara till nytta. 

Trots allt är Wikipedia endast ett uppslagsverk och upplagsverk är alltid en samling av 

kunskap hämtad från många andra källor. Jag anser att det bästa är att gå till 

ursprungskällan, i den mån som det är möjligt. Det ska man göra även med ett traditionellt 

granskat uppslagsverk som NE. Information tenderar att modifieras längs vägen och därför 

behöver inte användningen av Wikipedia vara särskilt kontroversiellt, så länge som man 

ser till att gå till källan (i de fall sådana finns). När det gäller vetenskaplig citering i 

Wikipedia har minst en studie visat att det använts på ett sätt som är vanligt inom 

vetenskaplig litteratur.38 I dessa fall är det enkelt att söka sig vidare och undersöka 

källorna. Som flera respondenter har påtalat är Wikipedia bra för att få en grundöversikt, 

men detaljerad kunskap ska man söka på andra håll.  Det är så det är tänkt att det ska vara 

med uppslagsverk. De skrapar på ytan, men fördjupning sker på annat håll. 

Framtida forskning
Det skulle vara intressant att intervjua studenter och lärare vid andra fakulteter och 

universitet kring deras attityder till Wikipedia för att se om det finns olika förhållningssätt 

till Wikipedia. Man skulle exempelvis kunna undersöka om det finns några märkbara 

skillnader mellan humaniora och naturvetenskap och i så fall varför. Något annat att 

undersöka vore att jämföra studenter som går första året på ett visst program med de som 

går sista och se hur deras användning av Wikipedia ser ut och om det finns några skillnader 

dem emellan.  

38 Årup Nielsen, Finn 070515 arXiv:0705.2106v1 ”Scientific citations in Wikipedia”
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