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Abstrakt  

 

Information har gjorts tillgänglig via internet, till en sådan grad att dess tillgänglighet orsakar 

tvivel på trovärdighet. Vår kvalitativa studie kommer belysa olika kvalitetssäkringsprocesser 

från det användardrivna Wikipedia samt en handfull svenska expertdrivna encyklopedier för 

att göra en analys som ämnar att besvara huruvida användargenererad information är pålitlig 

eller inte. Vi observerar även resultat från tidigare undersökningar angående trovärdighet 

mellan användardrivna samt expertdrivna encyklopedier som inkorporerat med befintlig teori 

om kvalitetssäkring utgör grunden till vårt empiriska material. Därefter härleder en analys där 

dessa element tas upp samt jämförs med det empiriska materialet som summeras i en slutsats. 

Vår slutsats är att Wikipedia är ett utmärkt alternativ vid behov av impulsiv information, dock 

om det är kritiskt att informationen är reliabel bör en mer tillförlitlig källa exempelvis 

expertdrivna uppslagsverk användas.  
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1. Inledning 
 

 

 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till frågeställningen. Där diskuterar vi problemet som 

vi ser det. Efter det presenterar vi vår frågeställning och syftet med undersökningen samt de 

avgränsningar som gjorts. Sist i det inledande stycket hittar ni en disposition över kommande 

kapitel. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Internet och all den information som finns tillgänglig där, är något de flesta har tillgång till på 

ett eller annat sätt, genom allt från datorer, smartphones till tablets. Dock är det inte alla som 

har tillgång till denna information som internet medför. Denna samhällsfråga har stått i 

centrum för stora organisationer som t.ex. FN, som nu kräver att tillgången till internet och 

dess information ska bli en mänsklig rättighet (Dahlgren, H 2011). Således anses internet 

väldigt viktigt för oss människor, och många har svårt att vara utan allt det internet erbjuder. 

 

Detta förhållningssätt har ställt ett högt krav på tillgången av information alltid ska finnas 

nära tillhands, något som de flesta ser som en självklarhet. Tillgången till Internet öppnar nya 

dörrar för vad som är möjligt att förmedla, men det medför även ett stort ansvar. Var sätts 

gränserna för vad som är rätt och fel i vad som får publiceras och vad blir konsekvenserna av 

denna yttrandefrihet? Mängden information som Internet innehåller är otroligt stor och hur 

ska en enskild individ veta vad som går att lita på? 

 

Vi ställer oss nu frågan vilka kontroller som ställs på all den information som publiceras. 

Detta är givetvis en svår fråga att besvara, men det leder oss in till vad denna uppsats kommer 

att behandla. För att gå in mer specifikt på denna fråga har vi valt att koncentrera oss på 

användardrivna encyklopedier. De har skapat en ny trend för hur folk söker efter information. 

De användardrivna encyklopedierna har gjort att informationen blir allt mer lättillgänglig, och 

allt fler användare får tillgång till denna information som tidigare behövde betala för att 

använda. Detta enbart genom en enkel sökning och ett par väl valda nyckelord. Problemet 

som vi ser det, är om information som publiceras på användardrivna encyklopedier håller 

samma kvalitet som den information vi kan hitta i encyklopedier, som är skrivna av 

ämnesexperter, under ledning av redaktörer. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

 
1.2.1 Frågeställning 
 

 Hur arbetar det användardrivna Wikipedia samt expertdrivna encyklopedier med 

kvalitetssäkring av information de publicerar? 

 

 Vilken påverkan på informationens trovärdighet utgör dessa 

kvalitetssäkringsprocesserna? 

 

 

1.2.2 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att identifiera kvalitetssäkringsprocesser hos användardrivna 

encyklopedier och sätta det i perspektiv mot hur kvalitetssäkringsprocesser på expertdrivna 

encyklopedier går till. Detta innebär exempelvis att denna studie kan agera som underlag vid 

undersökning huruvida Wikipedia är lämpligt vid studier på universitetsnivå. Vårt teoretiska 

ramverk är tänkt användas som en grund för utvärdering av kvalitetssäkringsprocesserna. Om 

vi hittar några problem i deras tillvägagångssätt kommer vi även försöka besvara dessa och ge 

läsaren en klarare bild av vilka konsekvenser detta kan få. 
 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

För att inte göra vår studie allt för omfattande, har vi valt att göra vissa nödvändiga 

avgränsningar. Först och främst har vi valt att avgränsa antalet encyklopedier som vår 

undersökning kommer att behandla. De encyklopedier vi har valt att använda oss av är 

Nationalencyklopedin, Aha, Medikon och Wikipedia. Aha och Medikon publiceras av samma 

förlag och vi reserverar oss därför för de eventuella inkorporeringar av svaren vi presenterar i 

empirin. Vi har valt att lägga störst fokus på den sistnämnda encyklopedian då denna utgör 

vårt case. 

 

För att inte komma in på allt för stora ämnesområden har vi valt att avgränsa vår studie till hur 

och vad som är skillanden i kvalitetssäkringsprocesserna hos de olika encyklopedierna. 

Studien är koncentrerad på informationsinnehållet och hur slutanvändarna, som i vårt fall är 

akademiker, kommer att använda sig av informationen som är publicerad på encyklopedin. 

 

När vi talar om expertdrivna encyklopedier kan vi belysa att detta innebär att en utgivare 

använder sig av ansedda experter inom respektive område av intresse för de olika artiklarna.  
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 2 - Teori - I detta kapitel beskrivs vad kvalitetssäkring, källkritik och trovärdighet 

innebär. Dessa begrepp är vitala för vår studie. 

 

Kapitel 3 - Metod - Här beskriver vi metoder vi har valt att använda oss av, för att kunna 

genomföra studien. Det ingår en beskrivning av själva ansatsen samt en motivering varför 

metoderna är relevanta för vår rapport. 

 

Kapitel 4 - Fallet: Wikipedia - Här går vi igenom det fall vi har valt att studera. 

 

Kapitel 5 - Empiri och analys - I kapitel fem presenteras den information vår grupp samlat in 

med hjälp av de metoder och de intervjuer som lyfts fram i kapitel tre. I slutet av detta kapitel 

analyserar och diskuterar vi allt material vi samlat i teori- och empirikapitlet vilket lägger 

grunden för vår slutsats. 

 

Kapitel 6 - Slutsats - I det avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram 

till under tiden vi skrivit vårt arbete. Det är här vi besvarar vår huvudsakliga fråga samt ger 

förslag till framtida forskning.  
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2. Teori 
 

 

 

I detta kapitel belyser vi viktiga teoretiska begrepp som vi delat upp i fyra delkapitel. Dessa 

begrepp är inte bara grundläggande för vår studie utan har även uppmärksammats i tidigare 

angränsande studier. Dessa tidigare studier agerar underlag till våra preliminära slutsatser 

grundad på information erhållen av denna litteraturstudie. Vårt förstnämnda perspektiv är 

kunskapsperspektivet, därefter kommer trovärdighetsperspektivet, sedan 

kvalitetssäkringsperspektivet samt slutligen det källkritiska perspektivet. Dessa fyra 

perspektiv inom vårt problemområde utgör vårt teoretiska ramverk som vi kommer presentera 

sist i kapitlet, efter en sammanfattning. 

 

 

 

2.1 Kvalitet ur ett kunskapsperspektiv 
 

Vi har valt att börja presentera Garvins (1988) ramverk för de olika kvalitetsdefinitionerna. 

Syftet med dessa definitioner är att vi vill ge läsaren en grundläggande förståelse över vad 

som teoretiskt sett anses vara kvalitet. 

 

Egenskapsbaserad definition - denna aspekt beskrivs vara definitiv kvalitet som kan erkännas 

av samtliga personer i en situation där de kan bedöma produkten objektivt, oberoende av 

individualism och personliga preferenser. 

 

Produktbaserad definition - denna definition innebär att kvalitet hos en produkt är en faktisk 

egenskap som går att jämföra två produkter emellan. Generella stadgar som innebär att en 

produkt som skiljer sig från en annan produkt på ett särskilt vis, är kvalitativt överlägsen. 

 

Användarbaserad definition - denna definition är den direkta motsatsen till egenskapsbaserad 

definition och består därför främst av att tillfredsställa så många individuella preferenser som 

möjligt vad kvalitet anbelangar, med sin produkt. Den demografiska målgruppen har med all 

sannolikhet somliga gemensamma bestämmelser för vad som är kvalitet, därefter återstår de 

individuella preferenserna som inte är lika förutsägbara. 

 

Tillverkarbaserad definition - mätning av kvalitet på detta synsätt innebär till vilken grad den 

slutliga produkten överensstämmer med det optimala förväntade resultatet som angetts i dess 

specifikationer. Om resultatet visar sig vara något annat än det som är initialt avsett, med 

tanke på diverse åtgärder i tillverkningsprocessen, anses slutprodukten vara av dålig kvalitet 

då dessa olika moment inte fått optimal påverkan. 

 

Värdebaserad definition - det värdebaserade perspektivet innebär jämförelsen med 

tillverkningskostnader samt försäljningspriset. Alltså om priset stämmer tämligen överens 

med kvaliten på materialet. 
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Nedan kommer vi att beskriva nogrannare vad trovärdighet är relaterat till vår studie. Vi 

kommer att gå igenom elva studier som gjorts där de definierat vad trovärdighet är. Ett viktigt 

begrepp för vårt kommande ramverk som presenteras i den kommande texten är media 

priming. 

 

 

 

2.2 Kvalitet ur ett trovärdighetsperspektiv 
 

Trovärdighet är ett ämne som avgör huruvida en läsare kommer ta budskapet från en text som 

fakta eller inte. Lee et al (2009) definerar detta koncept utförligt när de staterar följande. 

 

“Trust is a concept involving in a transaction between two entities, the trustor and 

the trustee. Trust can be defined as the perception of the trustor about the degree 

to which the trustee would satisfy an expectation about a transaction constituting 

risk.” (Lee et al 2009) 

 

Det är allmänt känt för encyklopedier att återgivelsen av korrekt fakta är en nyckelaspekt. 

Skulle innehållet i en encyklopedi visa sig vara felaktigt försvinner trovärdigheten och då 

fallerar hela konceptet. Expertdrivna encyklopedier livnär sig därför på faktum att de mest 

kunniga inom sitt ämnesområde skriver deras artiklar. Detta innebär att de kan sälja sin 

produkt till konsumenter baserat på denna säkerhet av fakta. Således är det kostnadsfria samt 

användardrivna Wikipedias trovärdighet ett frekvent omdebatterat ämne. 

 

Lavisa et al (2011) utförde en undersökning där farmaceuter fick i uppdrag att utvärdera 

informationen i 20 artiklar relaterade till innehåll i mediciner. Denna studie visade att ingen 

artikel var helt komplett samt att de hade tillräckligt stora fel för att kunna åsamka skada för 

läsaren. Luyt & Tan (2010) utförde en undersökning på 50 artiklar inom en historiegenre som 

resulterade i en förhållandevis låg citeringsfrekvens vid påståenden i artiklarna. Vid själva 

refereringen användes en stor del opålitliga källor i form av nyhetsmedium eller information 

funnen på regeringshemsidor som angavs att de möjligen vinklade informationen (Luyt & Tan 

2010). Således kan vi härleda via dessa undersökningar att majoriteten av undersökningar 

som visade ett negativt resultat berodde antingen på stora fel, utebliven fakta samt citat eller 

bruket av opålitliga källor.  

 

Giles (2005) utförde en liknande dock motsägande undersökning till de vi tidigare presenterat, 

där han undersökte vilken encyklopedi som hade mest korrekt information i sina artiklar. De 

encyklopedier han jämförde var Wikipedia och Encyklopaedia Britannica. Denna 

undersökning genomfördes genom att samla in 50 artiklar från vardera encyklopedi, artiklar 

som var till längden jämförbara. Innehållet var ämnen som representerade ett brett spektrum 

av vetenskapliga dicipliner. Alla artiklar skickades sedan till relevanta experter för 

fackgranskning. Dessa experter ombads leta efter olika typer av felaktigheter, faktafel, 

kritiska brister samt vilseledande uppgifter. Studien resulterade i ett likvärdigt antal större fel, 

samt 162 mindre fel hos Wikipedia mot Britannicas 123. Fallis (2008) tar även upp att utöver 

Giles (2005) undersökning finns det fler studier som gjorts mellan Wikipedia och 

Encyklopaedia Britannica. Studierna har behandlat många olika inriktningar, inte enbart 

vetenskapliga artiklar. Alla studier har resulterat i likartade utfall. Enda skillnaden var att 

Wikipedia hade en tendens att ha fler större fel och Encyklopaedia Britannica hade ett större 

antal mindre fel. 
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En studie av Yang et al (2010) har kartlagt ett flertal motiverande faktorer till varför 

användare bidrar till informationsflödet i Wikipedia. Den främsta indikatorn till användarnas 

drivkraft anges vara att individens identitet förstärks genom att deras bidrag blir bekräftat av 

andra. Denna bekräftelse leder således till en starkare och mer tillfredsställd identitetskänsla 

(Yang et al 2010). För att vidareutveckla relevansen för denna belöningsbaserade bidragande 

faktor har Javanmardi et al (2009) gjort en undersökning som resulterade i att cirka 80 procent 

av samtliga redigeringar som utförs på Wikipedia görs av en användargrupp på sju procent. 

Dessa sju procent är användare som utfört ett kvalitativt arbete och således uppnått hög status 

via ett poängbaserat belöningssystem. 

 

Nästkommande positiva bidragande faktor till Wikipedias trovärdighet anges vara artiklarnas 

diskussionssidor (Stvilia et al 2008; Kittur & Kraut 2008). Dessa diskussionssidor möjliggör 

konversationer samt strukturella upplägg mellan redigerare. Kittur & Kraut (2008) har 

uppdagat att det finns ett samband mellan antalet redigerare som samarbetar via 

diskussionssidorna samt artikelns kvalitet. Redigeringar som sker via en dialog på 

diskussionssidan kallas explicit koordination och leder till bättre kvalitet. Ett stort antal 

förminskar däremot kvaliteten då det blir för många åsikter på en gång. En dominant 

redigerare som sätter strukturen för artikeln och styr de andra, även kallat implicit 

koordination, leder också till ökad kvalitet.  

 

Westlund (2006) beskriver att om trovärdighet skall ses från ett teoretiskt perspektiv, finns det 

ett koncept som kallas för ”media priming”. Detta koncept korrelerar delvis med 

fackgranskning då bägge bygger på liknande tillvägagångssätt, nämligen att information som 

presenteras från en källa jämförs med en annan källa, som redan innehaver en erkänd status 

som en trovärdig källa. Media priming bygger på tre nivåer av trovärdighet, den första är när 

det handlar om en källa som uppnått så pass hög trovärdighet att andra källor använder denna 

som referens. Således agerar denna källa grund som informationsbas. Denna nivå 

överensstämmer med expertdrivna encyklopedier. 

 

Andra nivån av media priming innebär att dess information inte anses trovärdig om den inte 

refererar till eller stöds av en källa från första nivån (Westlund 2006). Således passar 

Wikipedia in i den andra nivån enligt deras verifierbarhetspolicy för hur en artiklar skall 

skrivas (Wikipedia 2011a).  

 

Den tredje och sistnämnda nivån innebär att informationen bedöms baserat på huruvida 

författaren vid en granskning anses trovärdig eller ej (Westlund 2006). Denna nivån väcker 

vårt intresse för just den inneboende kompetensen hos författaren och således har vi valt att 

undersöka vad som anses vara expertkompetens. Detta förklarar Wilson (1983) vara en person 

som utger sig för att vara en expert inom ett område samt har detta som ett yrke. Även kallat 

yrkesmässig expertis. Därefter finns ytterligare ett kriterium som anges vara att en person 

sedan tidigare innehaver en kvalitativ utbildning inom ämnet. Wilson (1983) anger även att 

det i vissa fall inte är nödvändigt att ha varken yrkesexpertis eller en utbildning som förankrar 

stor kunskap, vilket i vårt fall är av särskilt intresse då en författare för Wikipedia inte 

nödvändigtvis kvalificeras enligt de två ovan nämnda kriterier. Situationen Wilson (1983) 

beskriver, innebär att en person av erkänd expertstatus enligt de föregående kriterierna 

erkänner att en annan person utan dessa kvalifikationer erhåller tillräcklig kunskap för att 

anses trovärdig inom ämnesområdet. Detta konstaterar Wilson (1983) kallas för facklig åsikt. 

Med detta i åtanke kan en erkänd expert överföra sin expertstatus till någon annan genom att 

bekräfta dess kunskapsnivå och således konvertera denna till en expert.  
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Detta är något vi anser vara väldigt relevant i koppling till vårt fall med Wikipedia, då 

artiklarna saknar signering från en författare, inte öppet uppfyller kraven till att vara en expert 

enligt Wilsons (1983) kriterier. Författarna av en artikel på Wikipedia kan dock uppfylla 

kraven men då det inte görs någon skillnad av författares bakgrund på Wikipedia kommer 

detta aldrig synas i artikeln. 

 

 

 

2.3 Kvalitet ur ett kvalitetssäkringsperspektiv 
 

Stvilia et al (2008) beskriver problematiken över kvalitetssäkring i sin undersökning 

Information Quality Work in Wikipedia:  

 

“The classic problems within IQ are trying to determine what quality is, how it might be 

measured, and what should be done to improve it.” (Stvilia et al 2008)  

 

Stvilia et al (2008) argumenterar sedan även för att IQ (Information Quality) är ett högst 

kontextbaserat koncept.  

 

“Furthermore, the concept of IQ itself is context sensitive (Wang & Strong, 1996). 

The same information can be judged as being of different quality depending on 

the context of a particular use and the individual or community value structures 

for quality.” (Stvilia et al 2008) 

 

Vidare har de tagit fram ett teoretiskt ramverk som ämnar underlätta kvalitetsbedömningen av 

informativ text (Gasser och Stvilia 2001). En bidragande faktor till varför vi valde just detta 

ramverk över andra alternativ är för att de i en senare undersökning (Stvilia et al 2008) gjort 

en jämförelse av just vår forskningsfråga i förhållande till ramverket. Detta är således en 

bekräftelse till att ramverket är direkt applicerbart på vår kontext. 

 

 
 

Figur. 1. Wikipedia IQ assessment model mapping into the framework of Gasser and Stvilia 

(2001) and the Crawford model (2001). 
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Stvilia & Glassers ramverk är indelat i tre olika delkriterier. Inneboende, Relativ samt 

Anseende (Gasser och Stvilia 2001).  

 

Inneboende, eller inneboende kvalitet, anger olika delkriterier som tillsammans återspeglar 

det kvalitativa helhetsintrycket av informativ text hos encyklopedier. Dessa kriterier anges 

vara (Gasser och Stvilia 2001); 

 

 Riktighet: innebär till vilken grad innehållets validitet bekräftas av pålitliga referenser.  

 Sammanhållning: i vilken utsträckning informationen håller sig inom ämnesområdet.  

 Komplexitet: komplexitet.  

 Semantisk konsekvens: semantisk eller språklig sammanhållning genom texten.  

 Strukturell konsekvens: strukturell sammanhållning.  

 Aktualitet: tidsspannet mellan informationens författande samt nutid.  

 Informativ: hur pass informativ texten är i förhållande till dess omfång.  

 Naturlighet: opartiskt förfarande.  

 Exakthet:  noggrannhet, eller hur pass komplett artikeln är.   

 

Relativ är detsamma som kontextuell kvalitet. Som modellen återger har denna 

kvalitetsdimension till stor del samma delkriterier som Inneboende, dock bör det påpekas att 

de med detta perspektiv får en annorlunda betydelse. (Gasser och Stvilia 2001)   

 

 Riktighet: denna variabel anges bestå av överensstämmelsen mellan ett objekt samt 

information. 

 Tillgänglighet: tillgängligheten av information i förhållande till en specifik aktivitet. 

 Komplexitet: informationens komplexitet i förhållande till en specifik aktivitet. 

 Naturlighet: graden av samstämmighet mellan informationen i texten samt det 

faktiskta objektet som ämnas beskrivas. 

 Informativ: i vilken utsträckning informationen är informativ i ett specifikt aktivitets- 

eller målgruppskontext. 

 Relevans: informationens grad av relevans i förhållande till en specifik aktivitet. 

 Exakthet: i vilken utsträckning informationens sammanställning är komplett nog för 

kontextet. 

 Säkerhet: i vilken utsträckning informationens integritet är försäkrad. 

 Semantisk konsekvens: graden av sammanhållning av spåkligt bruk i förhållande till 

externa sammanhangsbaserade krav. 

 Strukturell konsekvens: graden av strukturell sammanhållning för likartade 

informationsattribut, i förhållande till externa sammanhangsbaserade krav.  

 Verifierbarhet: till vilken mån informationen är verifierbar i specifika kontext. 

 Ombytlighet: tidsspannet som informationens validitet kvarstår i ett specifikt kontext.  

 

Slutligen kvarstår Anseende vars delkriterie Auktoritet är direkt relaterat till kvalitet via 

auktoritet, eller anseende av informationen inom ett specifikt forum (Gasser och Stvilia 2001). 

 

Följande kommer en undersökning baserat på detta ramverk, där Wikipedias och generella 

kvalitetskriterier jämförs. Vid första anblick kan det konstateras att Wikipedia har krav på ett 

större antal dimensioner än den expertdrivna encyklopedin. Detta utvecklas dock i texten med 

resonemanget att redaktionen för den expertdrivna encyklopedin eventuellt tar dessa faktorer 

som verifierbarhet, auktoritet samt allmänt accepterat för givet (Stvilia et al 2008) 
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“Although the Wikipedia IQ model lists stable, uncontroversial, and verifiable as 

important quality dimensions when assessing the quality of a featured article 

candidate, these dimensions do not appear in the Crawford (2001) framework. It 

could be that in the Crawford framework, they are taken for granted.” (Stvilia et 

al 2008) 

 

Vad auktoritet samt verifierbarhet anbelangar är det inte så märkligt utifall detta förbises när 

författarna till en artikel är experter, som tidigare konstaterat är expertis mer eller mindre en 

synonym för auktoritet (Wilson 1983). Det kan även uppmärksamma att Wikipedia saknar 

dimensionen för unikhet, dock är detta ett medvetet val då Wikipedia inte får vara 

primärkällan till någon information med tanke på verifierbarhetspolicy (Wikipedia 2011a). 

 

För att ytterligare betona betydelsen för att en informativ text beaktar olika 

kvalitetsdimensioner har Lee et al (2002) gjort en generell summering av kriterier som utgör 

akademikers syn på informationskvalitet.  

 

 
 

Figur. 2. The academics' view of information quality av Lee et al (2002). 

 

Denna sammanställning är intressant för oss då Wikipedia i många fall kritiseras samt påstås 

vara otillräckligt för studier på universitetsnivå (Lim 2004). Således kan akademikernas bild 

av informationskvalitet jämföras med Crawford-  och Wikipediamodellens 

kvalitetsdimensioner. 

 

De önskvärda kvalitetsdimensionerna är uppdelade i fyra kategorier, första kategorin 

“Inneboende informationskvalitet (Intrinsic IQ)” handlar om egenskaper som anges tillföra 

information faktisk kvalitet, även uppmärksammad som produktbaserad definition enligt 

Garvins (1988) kvalitetsdefinitioner. Därefter följer “Kontextbaserad informationskvalitet 

(Contextual IQ)” som beskrivs i föregående modell. Den tredje kvalitetskategorin är 

“Representativ informationskvalitet (Representational IQ)” som innebär hur informationen är 

presenterad. Den sista är “Tillgänglighetsinformationskvalitet (Accessibility IQ)”, som anges 

vara tillgängligheten till informationen (Lee et al 2002). 
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Denna sammanställning av kvalitetskrav ger oss en preliminär möjlighet att se huruvida 

Wikipedia uppfyller akademikernas olika krav av kvalitetsdimensioner. Detta är sedan 

relevant att jämföra med den generella sammanställningen av expertdrivna encyklopediers 

förfarande. Detta kan ge en indikation till hur det användardrivna Wikipedias kvalitetssäkring 

står i förhållande till den expertdrivna encyklopedin. 

 

Vid en granskning av första kategorin “Inneboende informationskvalitet”, kan vi omedelbart 

se att korrekthet, objektivitet samt andra snarlika kritierier identifieras som faktisk kvalitet. 

Av Stvilia et al (2008) modellen att döma tas samtliga kvalitetsdimensioner, som begärs av 

akademikerna för denna kategori, i beaktning från både expertdrivna och användardrivna 

encyklopedier. 

 

I följande kategori enas akademikerna om att relevans för sammanhanget samt betydelsen för 

aktuell information är viktigast. Även i denna kategori uppfyller båda parter samtliga 

kvalitetskriterier förutom aktualitet. För Wikipedia anges aktualitet inte vara ett problem då 

en uppdatering av en artikel kan göras av vem som helst, utan att det skall ha någon påverkan 

på informationens kvalitet, om tidsspannet innan den blir utdaterad uppmärksammars (Stvilia 

et al 2008). Däremot för en expertdriven encyklopedi i ett tryckt format är uppdateringar ett 

stort finansiellt hinder (Stvilia et al 2008). 

 

Nästkommande kategoriers gemensamma dimension anges vara representation, med andra 

ord att informationen är skriven på ett sätt anpassat för målgruppen. I denna kategori 

överensstämde samtliga kriterier med dimensionerna i Stvilias modell, utom unikhet. Unikhet 

fanns som tidigare konstaterat endast hos de expertdrivna encyklopedierna på grund av 

Wikipedias verifierbarhetspolicy (Wikipedia 2011a). 

 

Den sistnämnda kategorin är tillgänglighetsinformationskvalitet. Här önskar akademikerna att 

informationen skall vara tillgänglig samt lätt att använda. Enligt Stvilias et al (2008) modellen 

är samtliga kriterier tagna under beaktning utom säkerheten. Informationen i en encyklopedi 

är strukturerat på ett speciellt samt logiskt sätt (Crawford 2001). Detta sätt är anammat av 

både Wikipedia samt den generella modellen för encyklopedier. 

 

Med denna mindre förundersökning kan vi komma fram till att den generella 

kvalitetsmodellen för encyklopedier samt den för Wikipedia är i stort likartade. De uppfyller 

teoretiskt sett näst intill alla av akademikernas krav. Det finns dock mindre anomalier såsom 

unikhet samt aktualitet. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att någons kvalitetssäkring är 

bättre eller sämre än den andra. 

 

Därefter kommer vi till frågan om unikhet. Givetvis gäller detta kriterium inte enbart unikhet i 

form av information utan även upplägg och dylikt. En expertdriven encyklopedi kan få en 

artikel skriven om ett ämne vid behov. Eftersom författaren till deras artikel är en expert 

medför detta en stor påverkan på innehållets trovärdighet, således är detta inte ett hinder. 

Wikipedia däremot har som sagt infört en policy som innebär att all information måste vara 

bekräftat via en annan pålitlig källa (Wikipedia 2011a). 
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2.4 Kvalitet ur ett källkritiskt perspektiv 
 

En aspekt som även är synonym till god kvalitet när det kommer till informativ text är som 

påpekat ovan, författarens källkritiska förfarande. 

 

Lars Berggren (2008) påpekar att akademiska meriter, som ofta förknippas med expertstatus, 

inte alltid innebär faktisk trovärdighet. Detta belyser han med ett exempel där han ville ta reda 

på information om förhållandet mellan Kina och Tibet under Chingdynastin. Detta resulterade 

i två texter. Den ena var skriven av en professor från Purdue University i USA och den andra 

var från en politiskt inriktad hemsida för Tibet. Vid en överblick kunde han se att båda fallen 

hade en extensiv källförteckning, enda problemet var att inget fall använde sig av samma 

referenser samt innehållet i texten presenterade olik information. Således uppstod det tvivel 

om att en eller flera utav texterna inte var trovärdiga, då det vid två likartade undersökningar 

borde nå samma slutsats. Vid en mer noggrann undersökning visade det sig att professorn var 

förhållandevis okunnig inom området han skrev om, då hans titel som professor var i 

matematik, samt den andra författaren för den politiska hemsidan var subjektiv och vinklade 

informationen till sina egna synpunkters fördel (Berggren 2008). 

 

Ytterligare en anledning till att källkritik är intressant för vår studie är för att Wikipedias 

trovärdighet ofta ifrågasätts på grund av den tvivelaktiga inneboende kompetensen hos deras 

författare. En undersökning som gjorts där författaren analyserade användningen av citeringar 

samt referenser för att stödja påståenden i Wikipedias artiklar resulterade just i en ytterst 

negativ slutsats (Luyt & Tan 2010). Antalet citeringar i förhållande till påståenden var ytterst 

få, nämligen 4,86 procent (Luyt & Tan 2010). Likt det Berggren (2008) tar upp i sitt 

resonemang ovan var källorna som refererades till i Wikipedias artiklar av tvivelaktig art och 

gjorde således inget för att förhöja trovärdigheten i innehållet. Denna undersökning 

fokuserade dock på artiklar av historisk natur och är därför inte en generell redovisning. Det 

bör dock noteras att under perioden 2004-2009 citerades Wikipedias artiklar tio gånger mer 

än Encyklopaedia Britannica (Noruzi 2009). Förklaringen till detta anges bero till stor del på 

tillgänglighetsskillnaden mellan de båda encyklopedierna. 

 

Att förhålla sig källkritisk är i regel essentiellt i samtliga fall då en person skall lära sig något 

nytt. Det är synnerligen viktigt vid ett fall som detta då mycket information finns tillgängligt 

på internet. Eftersom en sådan kvantitet information finns tillgänglig på internet är detta 

därför ofta individers föredragna medium för att lära sig något nytt. Med så många 

möjligheter att skapa information följer således förhållandevis lösa restriktioner för 

författaren. Därför är källkritik kritiskt, och synnerligen relevant för denna undersökning. 

 

När det talas om källkritik för information belägen på internet finns det somliga extra kriterier 

som bör tas i beaktning. Leth & Thurén (2000) har tagit fram fyra stycken källkritiska 

kriterier som bör tänkas på när en person anammar information, generellt sett och från 

internet. 

 

Tid - denna faktor understryker vikten av tidsskillnaden mellan då informationen skrivits samt 

tidpunkten då händelsen eller ämnet blivit av intresse. Denna aspekt är lämplig att tillämpa 

även vid granskning av information som presenteras på internet. Dock bör tidsfaktor i detta 

fall uppmärkssammas vad gäller hemsidans uppdatering. 
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Beroende - är primärt fokuserad på hur nära författaren av texten är till primärkällan. Har 

författaren själv varit med om händelsen eller är informationen enbart hörsägen via en annan 

källa? Detta är speciellt intressant för information hämtad från internet då förhållandet mellan 

information och tillgänglighet i detta medium gör det betydligt mer sannolikt att få tag i 

information som är hörsägen. 

 

Äkthet - potentiella förfalskningar är viktigt att undersöka vare sig det gäller informationen i 

sig, eller information som styrker författarens trovärdighet. Detta är viktigt framförallt via 

internet då det är enkelt att utge sig för att vara någon annan. 

 

Tendens - vikten av att undersöka huruvida författaren skriver opartiskt eller inte. Detta 

argument styrks av den källkritiska regeln; ”varje källa som har intresse av att ljuga eller 

förvränga sanningen måste också misstänkas för att göra det.”. Denna aspekt är svårare att ta 

hänsyn till då det inte är lika uppenbart om en författare av information på internet påverkas 

av externa influenser eller dylikt. 

 

Lim (2004) förklarar i sin undersökning där han konstaterar, via ett socialt kognitivt ramverk, 

att godtrogenhet är betingat hos somliga människor. Denna disposition till information anges 

påverka huruvida en användare får en positiv upplevelse när de använder Wikipedia och är 

således ett skäl till fortsatt användning samt deras generella inställning till Wikipedia. För att 

förtydliga får en användare som tar all presenterad information som ett faktum en positiv 

upplevelse då det finns så mycket tillgänglig information på Wikipedia. Dock kommer Lim 

(2004) fram till att majoriteten av studenterna som deltog i studien som inte hade indikationer 

till att vara godtrogna utan såg endast Wikipedia som en informationskälla till fortsatta studier 

på grund av den tvivelaktiga trovärdigheten av innehållet. 

 

 

 

2.5 Sammanfattning 
 

 

2.5.1 Trovärdighet 
 

Trovärdighet är ett ämne som avgör huruvida en läsare kommer ta budskapet från en text som 

fakta eller inte. 

 

De studier vi funnit visar att Wikipedias trovärdighet och kvalitetsnivå fluktuerar från fall till 

fall. Lavisa et al (2011) undersökning visar att det rent av kan vara hälsofarligt om en person 

skulle använda sig av informationen på Wikipedia. Giles (2005) visar att Wikipedia står sig 

bra i jämförelse till Encyclopaedia Britannica. Fallis (2008) tar även upp att utöver Giles 

(2005) finns ytterligare studier med likartade resultat som i Giles (2005) med skillnaden att 

Wikipedia hade en tendens att ha fler större fel i motsvarighet till Encyklopaedia Britannicas 

tendens till mindre fel. 

 

Yang et al (2010) studie visar att den främsta indikatorn på drivkraften hos användarna på 

Wikipedia är att individens identitet förstärks när de blir bekräftade av andra. Javanmardi et al 

(2009) gjort en undersökning som resulterade i att cirka 80 procent av samtliga redigeringar 

som utförs på Wikipedia görs av en användargrupp på sju procent. En positiv bidragande 

faktor till Wikipedias trovärdighet anges vara artiklarnas diskussionssidor (Stvilia et al 2008; 
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Kittur & Kraut 2008). Kittur & Kraut (2008) har uppdagat att det finns ett samband mellan 

antalet redigerare som samarbetar via diskussionssidorna samt artikelns kvalitet. 

 

Westlund (2006) beskriver att om trovärdighet skall ses från ett teoretiskt perspektiv, finns det 

ett koncept som kallas för ”media priming”. Media priming bygger på tre nivåer av 

trovärdighet, den första är när det handlar om en källa som uppnått så pass hög trovärdighet 

att andra källor använder denna som referens. Andra nivån av media priming innebär att dess 

information inte anses trovärdig om den inte refererar till eller stöds av en källa från första 

nivån (Westlund 2006). Den tredje och sistnämnda nivån innebär att informationen bedöms 

baserat på huruvida författaren vid en granskning anses trovärdig eller ej (Westlund 2006). 

 

Expert förklarar Wilson (1983) vara en person som utger sig för att vara en expert inom ett 

område samt har detta som ett yrke. ”Facklig åsikt” innebär enligt Wilson (1983) att en person 

av erkänd expertstatus erkänner att en annan person utan dessa kvalifikationer erhåller 

tillräcklig kunskap för att anses trovärdig inom ämnesområdet. 

 

 

2.5.2 Kvalitetssäkring 
 

Gasser och Stvilias (2001) har tagit fram ett teoretiskt ramverk som ämnar att underlätta 

kvalitetsbedömningen av informativ text. Det är indelat i tre olika delkriterier. Det första är 

Inneboende, eller inneboende kvalitet, anger olika delkriterier som tillsammans återspeglar 

det kvalitativa helhetsintrycket av informativ text hos encyklopedier. Det andra är Relativ och 

är det samma som kontextuell kvalitet. Som modellen återger har denna kvalitetsdimension 

till stor del samma delkriterier som Inneboende, dock bör det påpekas att de med detta 

perspektiv får en annorlunda betydelse. Slutligen kvarstår Anseende vars delkriterie Auktoritet 

är direkt relaterat till kvalitet via auktoritet, eller anseende av informationen inom ett specifikt 

forum. En snabb undersökning av modellen (Figur 1) visar att Wikipedia har krav på större 

antal dimensioner än den expertdrivna encyklopedin, vilket kan bero på att redaktionen på den 

expertdrivna encyklopedin tar de faktorerna för givet i sitt arbete. 

 

För att ytterligare betona betydelsen för hur en informativ text beaktar olika 

kvalitetsdimensioner, har Lee et al (2002) gjort en generell summering av kriterier som utgör 

akademikers syn på informationskvalitet.  Denna generella summering av 

kvalitetsdimensionerna, är uppdelad i fyra kategorier. Den första kategorin “Inneboende 

informationskvalitet” handlar om egenskaper som anges tillföra information faktisk kvalitet, 

även uppmärksammad som produktbaserad definition enligt Garvins (1988) 

kvalitetsdefinitioner. Därefter följer “Kontextuell informationskvalitet” som beskrivs i 

föregående modell. Den tredje kvalitetskategorin är “Representativ informationskvalitet” som 

innebär hur informationen är presenterad. Den sista är “Tillgänglighetsinformationskvalitet”, 

som anges vara tillgängligheten till informationen (Lee et al 2002). 

 

 

2.5.3 Källkritik 
 

Att förhålla sig källkritisk är i regel essentiellt i samtliga fall då en person skall lära sig något 

nytt. Det är synnerligen viktigt vid ett fall som detta då en enorm kvantitet information är 

belägen på Internet. När det talas om källkritik för information belägen på Internet finns det 

somliga extra kriterier som bör ta i beaktning. Leth & Thurén (2000) har tagit fram fyra 

stycken källkritiska kriterier som bör tas i beaktning på när en person anammar information, 
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generellt sett samt från Internet. Dessa är tid som understryker vikten av tidsskillnaden mellan 

då informationen skrivits samt tidpunkten då händelsen eller ämnet blivit av intresse. 

Beroende beskriver hur nära författaren av texten är till primärkällan. Äkthet beskriver att 

potentiella förfalskningar är viktigt att undersöka vare sig det gäller informationen i sig, eller 

information som styrker författarens trovärdighet. Tendens beskriver vikten av att undersöka 

huruvida författaren skriver opartiskt eller inte. 
 

 

 

2.6 Teoretiskt ramverk 
 

För att få ett teoretiskt stöd till våra intervjufrågor som vi sedan baserar vårt resultat på, har vi 

valt att använda oss av följande teoretiska ramverk. Detta ramverk ger en övergripande bild av 

vårt kvalitetssäkringsscenario för undersökningen. Vi har valt att angripa problemområdet 

genom att välja ut nyckelord inom fyra olika perspektiv, kunskaps-, trovärdighets-, 

kvalitetssäkrings- samt det källkritiska perspektivet.  
 

Kvalitet ur ett kunskapsperspektiv 

 Definition av kvalitet i olika dimensioner 

 

Kvalitet ur ett trovärdighetsperspektiv 

 Primärkällor 

 Sekundärkällor 

 Inneboende kunskap 

 Expertis 

 

Kvalitet ur ett kvalitetssäkringsperspektiv 

 Intrinsic 

 Relational 

 Reputational 

 

Kvalitet ur ett källkritiskt perspektiv 

 Tid 

 Beroende 

 Äkthet 

 Tendens 
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3. Metoder 
 

 

 

I detta kapitel presenterar vi de metoder vi har valt att använda oss av för att kunna 

genomföra studien. Det ingår en beskrivning av själva ansatsen samt en motivering varför 

metoderna är relevanta för vår rapport. 

 

 

 

3.1 Undersökningsmetod 
 

Eftersom problemställningen innefattar att vi undersöker ett ämne utan direkt ingående 

tidigare kunskap, om varken kvalitetssäkring eller de olika encyklopedierna är det lämpligt att 

göra en explorativ undersökning (Jacobsen 2002). Denna explorativa problemställning har för 

avsikt att förklara vårt ämne som enligt vår vetskap ej tidigare kartlagts. Då vi valt en 

explorativ problemställning krävs en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats innebär att vi bör 

gå in på djupet inom ämnet med ett fåtal djupgående intervjuer som lämnar utrymme för 

vidare utveckling då oväntad information presenteras (Jacobsen 2002). Vi går i 3.4 igenom 

samtliga intervjufrågor som använts i denna studie. Detta är lämpligt då vi i vårt fall skall 

förklara ett fenomen där det behövs så mycket information som möjligt för att få komplett 

förståelse. En annan förklaring till detta förhållningssätt är att kvantitativa frågeställningar 

med givna svarsalternativ begränsar mängden information av informanternas svar då frågorna 

är utformade på ett sådant sätt att de lämnar mindre utrymme för utveckling (Jacobsen 2002). 

  

Vår studie har även karaktären av att vara en fallstudie. Detta definieras av Lundahl och 

Skärvad (2009) som skriver ”[...] en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall, 

vilket emellertid studeras mera detaljerat och i fler dimensioner”. Med detta sagt har vi valt att 

fokusera vår studie på en användardriven encyklopedi vid namn Wikipedia. 

 

 

 

3.2 Datainsamling 
 

Processen för att få fram och bearbeta empiriskt material har delats in i ett flertal delprocesser. 

Initialt sett har vi fokuserat på vad vi granskat i litteraturstudien, för att sedan basera 

intervjufrågor på denna information. Som utgångspunkt har vi använt oss av Libhub för att 

samla in vetenskapligt material till vår litteraturstudie. Denna process gick till så att samtliga 

författare sökte efter artiklar skrivna om Wikipedia. De artiklar vi ansåg se relevanta ut för 

våran studie valdes ut. Dessa granskades närmare för att, om de motsvarade våra krav och 

förväntningar, inkluderas i uppsatsen. Därefter har vi bearbetat informationen som erhållits 

via intervjuerna samt summerat det av störst relevans för vår forskningsfråga i empirikapitlet. 

Eftersom det är ett fåtal kvalitativa intervjuer är det mest föredragna förhållandet för en 

intervju ansikte mot ansikte då det underlättar konversationer och fördjupade diskussioner. Då 

det har skett att våra informanter varit belägna långt bort har vi valt att göra telefonintervjuer. 
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Detta har inte varit det mest optimala förhållande för en intervju, men informationen har varit 

av hög relevans för undersökningen. 

 

 

 

3.3 Urval av informanter 
 

För att välja korrekta informanter till vår undersökning har vi valt att använda oss av 

urvalsprocessens tre steg (Jacobsen 2002). Dessa tre steg innefattar att urvalet av potentiella 

informanter skall undersökas, vi skall även avgränsa oss till ett specifikt tidsperspektiv. 

Därefter skall informanterna delas upp i undergrupper. Slutligen skall kriterierna för urvalet 

av informanterna avgöras. 

 

Detta innebar att i uppstarten av vår studie sökte vi alla svenska ledande förlag som har 

fysiska encyklopedier för intervjuer. Då den användardrivna encyklopedin Wikipedia är 

snarlik en expertdriven encyklopedi och har vissa similariteter/kontraster samt är en del av vår 

forskningsfråga inkluderas den som informant av intresse. Eftersom vi hade så många möjliga 

kandidater som eventuella informanter och en materialgräns på cirka fem till sex timmar 

dialog behövde vi avgränsa oss till som mest fyra till fem intervjuer. 

 

Vad tidsperspektivet anbelangar har vi valt att göra en undersökning i nutid. Främsta 

anledningen till detta är för att det har börjat bli ett skifte i hur encyklopedier yttrar sig. Detta 

eftersom teknologin har gjort det möjligt att ha dessa på Internet istället för enbart i fysisk 

form. Detta teknologiska skifte kan bringa intressant information som gör det möjligt att 

analysera en annan dimension av kvalitetssäkringsprocessen. Vid ett tidsperspektiv i nutid 

fick vi även minimera antalet informanter genom att exkludera de som upphört produktionen 

eller uppdateringen av sin encyklopedi. 

 

För att hålla sig till urvalsprocessen har vi delat in informanterna i tre kategorier (Jacobsen 

2002). Kriterierna för dessa kategorier grundar sig på utvecklingen av dessa förlag. Den första 

kategorin har valt att enbart erbjuda encyklopedierna i fysisk form. Här placeras 

encyklopedierna Aha och Medikon. Den andra kategorin har valt att gå vidare från enbart 

fysisk form till att även tillhandahålla ett verk via Internet. I denna kategori placeras 

Nationalencyklopedin. I den sista kategorin har informanten valt att enbart erbjuda deras 

encyklopedi via Internet. Här placeras Wikipedia. Anledningen till att göra dessa indelningar 

är att informationen inte är homogen för samtliga informanter bara för att de tillhör samma 

kategori då de i grunden erbjuder samma tjänst och information (Jacobsen 2002). 

 

Eftersom informationen vi söker inte är generell har vi varit tvungna att även finna kriterier 

för vilken bakgrund eller position informanterna bör ha (Jacobsen 2002). Denna information 

finns överlag hos en person med en redaktionell tjänst då deras ansvar samt ämnesområde 

överensstämmer med informationen vi söker för vår undersökningsfråga. Nedan kommer vi 

presentera våra informanter samt motivera orsaken till att vi finner de vara lämpliga 

kandidater för våra intervjuer. 

 

Arne Ekman (informant 1) är chefredaktör för Nationalencyklopedin, som för närvarande är 

det ledande fysiska encyklopedin i Sverige, men som även har en internettjänst. Arne har 

arbetat för NE sedan 1989 och varit chefredaktör sedan 1994 (Wikipedia 2010c). Arne 

innehaver även positionen som ordförande för juryn till Kunskapspriset (Kunskapspriset 

2011a). 
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Stefan Alfelt (informant 2) har arbetat som journalist i 35 år. Har varit fast anställd på 

Arbetet, Aftonbladet och därefter blivit frilansjournalist. Han arbetar även som fotograf. Han 

arbetade med att skriva till och arbeta med layouten till Bertmark. När Bertmark för fyra år 

sedan behövde en ny redaktionschef, blev han erbjuden jobbet och tog det. Där stannade han i 

tre år för att sedan bryta sig ut och bilda ett nytt bolag. Detta nya bolag handhar hela 

produktionen av de böckerna Bertmark sedan ger ut, vilket innefattar skrivandet av allt 

innehåll, granskningen och layouten. 

 

Lennart Guldbrandsson (informant 3) är ordförande för Wikimedia Sverige och har sedan 

2005 varit aktiv inom Wikipedias samhälle. Han är till vardags manusförfattare och föreläsare 

men när han har tid över jobbar han som admin på den svenska versionen av Wikipedia. Han 

har en användarsida på Wikipedia berättar om sig själv och stort sett allt han åstadkommit 

(Wikipedia 2011k). 

 

 

 

3.4 Intervjuguide 
 

Vi har valt att utforma en intervjuguide som passar till samtliga encyklopedier. Vi tycker att 

intervjuer förs bäst när man har en intervjuguide att utgå från. Vi har dock lämnat utrymme 

för vidare diskussion i samtliga frågor.  

 

Först och främst har vi valt att utforma en intervjuguide baserat på vårt framtagna ramverk. 

 

Två frågor i intervjuguiden kom till efter att intervjuerna hade utförts då vi upptäckte att våra 

intervjuer hade gett oss svar som var intressanta för uppsatsen. Detta gäller fråga två och sju. 

Således inarbetades dessa frågor in i intervjuguiden för att ge en komplett bild i vad vi ville få 

ut av våra intervjupersoner. Frågorna uppstod då vi hade lyckats få personerna vi intervjuade 

att lämna långa svar på de frågor vi ställde. 

 

Kunskapsperspektivet 

 

Vi tar studerat Garvins (1988) olika kvalitetskriterier då det är av stor relevans för vår studie 

eftersom den undersöker kvalitetssäkringsprocessen. Således har vi valt att undersöka två 

frågor som är direkt relaterade till detta. 

 

1. Har ni utarbetat någon särskild mall som författarna till artiklarna använder sig av? Följer 

de några speciella kriterier? 

2. Tror ni kvaliteten av informationen i era artiklar skiljer sig jämfört med andra 

encyklopedier? 

 

Trovärdighetsperspektivet 

 

Vi har även studerat Wilsons (1983) syn på expertkompetens och eftersom denna studie till 

stor del ämnar undersöka expertdrivna- samt användardrivna encyklopedier finner vi det 

intressant att ställa en fråga som för fram vilken form av kompetens författarna har. Vi ämnar 

även undersöka om det finns ett samband mellan denna expertkompetens samt trovärdighet. 

 

3. Har felaktig information förekommit i det publicerade materialet, utveckla gärna svaret? 
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4. Vad har författarna till artiklarna för bakgrund/utbildning för att få publicera information 

hos er? 

 

Kvalitetssäkringsperspektivet 

 

Eftersom vi främst undersöker kvalitetssäkringsprocessen hos de olika encyklopedierna har vi 

valt att ställa frågor som tar upp deras olika granskningsprocesser. Därefter tyckte vi att det 

var intressant att undersöka om de hade några kriterier angående artiklarnas innehåll, då detta 

eventuellt kunde belysa någon differens. Vi har även tidigare tagit upp motiverande faktorer 

för Wikipedia och tyckte det kunde vara intressant att göra en egen undersökning här för att se 

om de olika motivationsmedlen eventuellt kunde utgöra en skillnad i kvaliteten. 

 

5. Granskas artiklarna innan de får publiceras? 

6. Finns det några kriterier för vad artiklarna får handla om? 

7. Hur motiverar ni era författare till att publicera artiklar? 

 

 

 

Källkritiska perspektivet 

 

Vi har tidigare studerat Leth & Thuréns (2000) perspektiv på källkritik samt tagit del av 

information om Wikipedias källkritiska praxis samt tidigare undersökningar angående 

Wikipedias trovärdighet samt källkritik. Således är det av intresse att ställa dessa frågor till de 

expertdrivna encyklopedierna också för att få deras perspektiv på saken. 

 

8. Hur förhåller författarna sig till källkritik när de hämtar information till artiklarna? 

9. Ni publicerar även omdebatterade ämnen, hur ställer ni er till detta och vad baseras er 

information i artiklarna då på? 

 

Övriga  

 

10. Känner ni att konkurrensen hårdnat mellan er och de andra encyklopedierna på 

marknaden? 
 

På grund av mängden redan tillgänglig information om Wikipedias kvalitetssäkringsprocesser 

har vi valt att inte ställa vissa frågor till Wikipedia. Detta då det kan anses redundant och ge 

ett oprofessionellt intryck att vi inte läst på vad som finns tillgängligt. Således kommer vi att 

besvara dessa frågor via information hämtad från vårt fall. 

 

3.5 Intervjuerna 
 

Intervjuerna för denna undersökning har varit av varierat utförande. Majoriteten har varit 

öppna intervjuer där ett socialt utbyte skett i realtid, utöver en som skett via e-post. En 

intervju som sker via e-post är inte en öppen intervju i den mening att den inte möjliggör en 

vanlig samtalande dialog mellan båda parterna i realtid, utan det skickas ett antal frågor som 

därefter besvaras (Jacobsen 2002).  

 

Dessa öppna intervjuer har varit semistrukturerade i den mening att det har funnits en 

intervjuguide med ett fast antal frågor (Jacobsen 2002). Frågorna har delvis varit utformade 



Kvalitetssäkring för Wikipedia Bruzelius, Larsson & Pettersson 

 

19 

 

på ett sätt som tillåter vidare utveckling av deras svar utöver ett ja eller nej. Vid eventuella ja 

eller nej har vi bett informanterna att utveckla deras svar. 

 

De öppna intervjuerna är också särskilt relevanta för vår studie då vi har ett relativt litet antal 

intervjuer eftersom det ofta resulterar i en stor mängd information (Jacobsen 2002). 

 

Inledningsvis fick vi en intervju som tog plats ansikte mot ansikte. Detta underlättade vid 

spontana följdfrågor och mängden information erhållen var betydligt större än för de övriga 

intervjuerna.  

 

Därefter fick vi möjlighet till en intervju som enligt informantens önskemål skulle ske via 

telefon. Detta utförande innebar att vi fick ha en person som ställde frågorna samtidigt som en 

annan skrev ner svaren via delandet av ett par hörlurar. Denna intervju resulterade i en 

förhållandevis begränsad mängd erhållen information. Detta beskriver Jacobsen (2002) kan 

bero på bristen av personlig kontakt vid en telefonintervju. Ett annat dilemma vid en 

telefonintervju är det var svårt att få en ordagrann transkribering av materialet då telefonen ej 

tillät inspelning, och då den i gruppen som skrev inte alltid hann med i intervjupersonens höga 

tempo.  

 

Den sistnämnda intervjun skedde via e-post då informanten föredrog detta alternativ.  

 

 

 

3.6 Bearbetning av empiri 
 

För att ha material att bearbeta till en empirisk studie krävs anteckningar eller inspelningar 

från intervjuer. Som rekommenderas av Jacobsen har vi valt att använda en diktafon så 

mycket som möjligt vid intervjutillfällena. Anledningen till detta är att det krävs fokus på 

informanten som intervjuas för att visa intresse av vad denna har att säga, samt visa att 

förståelse för vad denna säger (Jacobsen 2002). Vid bearbetningen av informationen har vi 

valt att fokusera på det som är direkt relevant för vår forskningsfråga. Då vi gjort kvalitativa 

intervjuer medföljer det därför material som ej var planerat då informanterna utvecklade sina 

egna svar. Eftersom detta material är oförutsägbart är det inte alltid av relevans för själva 

undersökningen och bör således förbises. För att illustrera viktiga resonemang i den empiriska 

studien samt skiljande resonemang, har vi valt att använda oss av citat för att korrekt återge 

exakt vad informanterna hade att säga vid just det resonemanget (Jacobsen 2002). 

 

 

 

3.7 Undersökningens kvalitet 
 

 

3.7.1 Källkritik 
 

För att få en trovärdig undersökning är källkritik viktig i allra högsta grad. I vår undersökning 

finns det källkritik på två dimensioner. Källkritik på ett teoretiskt plan samt källkritik för 

informanter. När vi analyserat källkritiken för vår undersökning har vi valt att applicera de 

fyra källkritiska kriterierna som vi har valt att ta upp i kapitel 2.4 (Leth & Thurén 2000): 
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 Tid - allteftersom tiden går blir information utdaterad och därmed oanvändbar i dagens 

samhälle. 

 Beroende - är informationen tagen från primärkällan? Om inte är det inte säkert att 

materialet är pålitligt. 

 Äkthet - är källan i själva verket den de utger sig för att vara? 

 Tendens - förhållandet mellan källan och ämnesområdet, partiska källor kan påverka 

informationen så att den blir felaktig. 

 

För att försäkra sig om att informationen som presenteras är så korrekt som bara möjligt är det 

viktigt att använda sig av primärkällan för att undvika eventuella feltolkningar från 

andrahandskällor. Det har även visat sig vara ett viktigt verktyg att jämföra informationen 

tagen från intervjuer med den som står i litteraturen eller andra undersökningar för att styrka 

dess autenticitet. Framförallt när det kommer till ämnen som behandlar felaktigheter i artiklar 

hos en encyklopedi. Den information som anges i intervjuer är med stor sannolikhet inte 

objektiv till samma grad som i en extern opartisk undersökning. Det bör även beaktas att den 

informationen som ges i en intervju mellan konkurrerande faktioner ofta inte är objektiv där 

heller, således krävs en analys av informantens förhållande till informationen som 

presenteras. För att förklara detta ytterligare kan vi åter igen ta ett exempel där en informant 

ställs frågan huruvida deras artiklar är mer korrekta än en konkurrent, svaret som ges här är 

väldigt inbjudande till en sådan analys. 

 

Vi har försökt använda oss av primärkällan så mycket som varit möjligt för att försäkra oss att 

informationen vi skriver är korrekt och därmed inte gör vårt resultat felaktigt. Vi har även 

försökt använda jämförelser mellan litteraturen och informationen som presenteras för att 

ytterligare styrka dess autenticitet.  En annan viktig aspekt vi tänkt på, framförallt vid 

intervjuer, är att beakta informantens förhållande till informationen som ges, detta för att 

säkerställa att den inte gör analysen felaktigt vinklad i någons favör, då konkurrens mellan 

olika instanser kan påverka svaren. 

 

 

 
3.7.2 Etik  
 

Etiska faktorer bör beaktas vid en undersökning av denna magnitud, då det annars är lätt att 

producera ett resultat som gör informanter eller andra inblandade parter missnöjda. I vår 

undersökning har vi valt att i ett tidigt skede informera personer av intresse för en intervju vad 

undersökningen handlar om, samt hur deras informationsbidrag kommer presenteras 

(Jacobsen 2002). För att ytterligare försäkra oss om att informanterna inte blir överraskade på 

något sätt har vi skickat in frågorna i förtid så de har haft möjligheten att förbereda sina svar. 

Detta tillvägagångssätt försäkrar att informanten fått full förståelse för vad som frågas och 

möjligheten att utreda oklarheter innan svar ges, enligt Jacobsens kriterier för informerat 

samtycke. Vi har även frågat huruvida de vill att deras bidrag förblir ett anonymt sådant, så att 

de inte riskerar att hamna i dålig dager på något vis (Jacobsen 2002). En given aspekt vid en 

intervju som blir inspelad via diktafon som vi utfört, är att fråga informanten huruvida det är 

godtagbart att de blir inspelade eller ej. Ett annat etiskt dilemma som vi tagit med i 

beräkningen är att utesluta erhållen information som handlar om någon som ej givit sitt 

medtycke till att vara med i undersökningen. 
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3.7.3 Validitet och reliabilitet 
 

Som vi tidigare angett har vi valt att enbart fokusera på informationen som är relevant för vår 

undersökning. Detta för att försäkra oss om att vi inte förbiser vårt sanna syfte med 

undersökningen och göra den så valid som möjligt (Jacobsen 2002). För att bevara denna 

tillförlitlighet har vi förhållit oss opartiska vid samtliga intervjuer. Anledning till detta är för 

att undvika ha en påverkan på informanten som kan styra dialogen åt ett vinklat håll, även 

kallat ”intervjuareffekt” (Jacobsen 2002). Vi har även valt att ha intervjuerna i en så familjär 

miljö som möjligt för informanten, vilket i sig försäkrar validiteten ytterligare. För att 

försäkra sig om detta har vi låtit intervjun ske på en plats av deras önskan. För att göra 

undersökningen så reliabel som möjligt har vi även kritiskt granskat samtliga 

informationskällor och försäkrat oss om att vid ett fall där vi ställer samma fråga två gånger så 

kommer det komma två likartade svar. 

 

 

 

3.8 Sammanfattning 
 

För att sammanfatta vår undersökningsmetod har vi valt att utföra en explorativ undersökning 

med en kvalitativ ansats där vi intervjuat tre stycken informanter från ett flertal snarlika 

källor. Dock med vissa betydande olikheter beroende på om encyklopedin är expertdriven 

eller användardriven. 

 

Intervjuguiderna har utformats efter informationen som vi söker hos de individuella 

informanterna. Detta eftersom viss generell information vi strävar efter att erhålla från 

samtliga informanter presenterats på dess hemsidor, och anses därför vara överflödigt som 

frågor vid en intervju. 

 

Vi har gjort tre intervjuer. En ansikte mot ansikte, en över telefon samt en över email. 

 

Rent källkritiskt har vi valt att beakta informationen som presenterats med Leth & Thuréns 

granskningsmetod. 

 

Skall det skrivas om etiska faktorer kan vi kortfattat konstatera att vi försökt visa så mycket 

hänsyn mot informanterna som möjligt, samt försökt att inte påverka resultatet vid 

intervjuerna genom valet av omgivning. 

 

Vad gäller informantens reliabilitet samt validitet har vi försökt förhålla oss objektiva. Vi har 

även fokuserat på information som är direkt relevant till vår forskningsfråga, eller dylik 

information som vi anser vara belysande och tillföra något nytt. 

 

Som tidigare påpekat är syftet med detta kapitel att visa hur vi förhållit oss angående 

tillvägagångssättet för denna undersökning så att ni som läsare kan ha detta i åtanke, när ni 

läser följande kapitel där informationen som presenteras härletts från intervjuerna. 
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4. Fallet: Wikipedia 
 

 

 

I detta kapitel beskriver vi vårt fall Wikipedia. Inledningsvis får läsaren en förklaring vad 

användardrivna encyklopedier är, därefter beskriver vi Wikipedia i detalj. Detta för att ge en 

bild av hur de olika delarna fungerar på Wikipedia som kopplas till vår studie om 

kvalitetssäkring mellan expertdrivna encyklopedier samt det användardrivna Wikipedia. 

Informationen i denna så kallade case-studie utgör tillsammans med en intervju vårt 

empiriska underlag. 

 

 

 

4.1 Användardrivna encyklopedier 
 

Användardrivna encyklopedier är en ny sorts produktionsmetod som dykt upp på senare tid. 

Det började som ett projekt men har visat sig vara väldigt populärt. Det är en nätbaserat 

encyklopedi som har obegränsat med utrymme för information (Wikipedia 2011q). En 

användardriven encyklopedi skiljer sig från en expertdriven på så sätt att istället för att ett 

antal experter sitter och skriver in informationen så drivs encyklopedin av sina egna 

användare (Wikipedia 2011r). Alla användare av encyklopedin kan presentera ny information. 

Informationen som presenteras baseras helt och hållet på vad användarna skriver in. 

Användardrivna encyklopedier uppdateras kontinuerligt och växer därför ständigt och blir allt 

större och större. Informationen som publiceras kan beröra alla tänkbara ämnen. 

 

Det är en enorm mängd information som presenteras dagligen och det ställs stora krav på 

kvalitetssäkringsprocesserna för att inte felaktig information ska presenteras. Även om 

informationen publiceras fritt ställs det fortfarande krav på vad som är passande. Det finns 

olika regler och normer som användarna måste följa. 

 

 

 

4.2 Wikipedia, födelse och framväxt 
 

I denna uppsats är fallet den användardrivna encyklopedin Wikipedia. Wikipedia grundades 

den 15 januari 2001 av två personer vid namn Jimmy Wales och Larry Sanger, och är idag 

den största encyklopedin på Internet (Wikipedia 2011r). 

 

Wikipedia var till en början enbart en engelskspråkigt encyklopedi, men redan samma år som 

det lanserades togs initiativet till att inkludera flera språk (Wikipedia 2011r). 

 

Ordet wiki kommer från det hawaiiska ordet wiki som betyder snabb. Detta passar bra in på 

själva konceptet Wikipedia skapat. Själva sidan är uppbyggd på ett sådant funktionellt sätt att 

samtliga användare har möjlighet att snabbt och enkelt redigera informationen som 

presenteras i artiklarna (Wikipedia 2011r). 
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Wikipedia är en fri encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina användare - 

en så kallad wiki. Det betyder att vem som helst, även du, kan redigera vilken artikel 

som helst, när som helst, genom att klicka på länken"redigera" som finns längst upp på 

varje sida (Wikipedia 2011w). 

 

 

 

4.2.2 Wikipedia som organisation 
 

 
Figur. 3. Användar hierarki av Wikisource(2011) 

 

Som bilden visar är det möjligt att dela upp Wikipedias användare i tre olika kategorier, dessa 

är: 

 Användare som inte är inloggade 

 Användare som är inloggade utan speciella egenskaper för kontot 

 Administratörer 

 

De användare som inte är inloggade kan skriva och redigera artiklar samt skriva på 

diskussionssidor. Detta är utan tvekan den största användargruppen, då de flesta som besöker 

Wikipedia inte är inloggade, för de nöjer sig med de behörigheter som de tilldelats utan 

inloggning (Wikisource 2011). 

 

Det har gjorts en undersökning av Dartmouth Computer Science på den engelskspråkiga 

versionen av Wikipedia, som visar att det inte nödvändigtvis måste vara sämre kvalitet på de 

artiklar och redigeringar som gjorts av användare som inte är inloggade, utan tvärtom håller 

de ofta högre kvalitet än de som är skrivna av inloggade användare (Wikisource 2011). 

 

Användare som är inloggade är den näst största användargruppen på Wikipedia (Wikisource 

2011). I juli 2008 fanns det cirka 70 000 registrerade användare på den engelskspråkiga 

versionen av Wikipedia (Wikisource 2011). Att vara inloggad användare betyder att de får 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri
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tillgång till en del extra funktioner. Den inloggade användaren får till exempel en egen 

användarsida där denne kan skriva en kort presentation om sig själv. Användaren får en 

bevakningslista där olika ämnen kan läggas in, för att se om redigeringar eller ny information 

tillkommit (Wikipedia 2010a). Möjligheten att lägga upp bilder finns endast för inloggade 

användare. 

 

Administratörerna spelar en viktigt roll för Wikipedia. För att bli en administratör måste det 

först skapas ett konto och vara användaren bör vara väldigt aktiv inom Wikipedias samhälle. 

Därefter måste denne få cirka 75 procent stöd av användarna för att kunna bli administratör 

(Wikipedia 2011s). En administratör kan radera en artikel som den känner inte passar in, eller 

en artikel som innehåller felaktig information. Administratören kan blockera användare som 

missköter sig, samt låsa artiklar så att andra användare inte kan redigera artikeln (Wikipedia 

2011s). 

 

Wikisource (2011) beskriver att tillsammans utgör de tre ovan nämnda användargrupper 

majoriteten av alla användare på Wikipedia. Det är inte bara administratörerna som skyddar 

Wikipedia mot felaktig information och skadegörelse, utan mycket av det jobb utförs av de 

andra två användargrupperna. Alla användargrupper har dock något gemensamt och det är att 

de strävar efter att Wikipedia ska bli bättre och bättre.  

 

Några andra användargrupper som inte blir nämnda ovan är robotar, annars kallat "bottar". 

 

 

 

4.3 Hur granskningen går till på Wikipedia 
 

Litteraturstudien har gett läsaren en inblick i grundläggande teori om kvalitetssäkring, härnäst 

kommer ett faktiskt realistiskt exempel introduceras för den användardrivna encyklopedin 

Wikipedia. Denna kvalitetssäkringsprocess består av ett flertal delprocesser. Först och främst 

kommer informationen att behandlas av läsaren, går läsaren in med ett öppet sinne samt 

kunskapen om hur källkritik fungerar, då sker den första kvalitetskontrollen. För att underlätta 

informationsutbytet för läsaren, vidtas somliga förebyggande åtgärder för att säkerställa att 

innanmätet i en artikel är pålitligt. Dessa granskningar består av policyn samt riktlinjer, 

tekniska verktyg samt initiativ från användare. 

 

 

4.3.1 Policys 
 

Wikipedia har tre huvudsakliga policyer när det gäller införandet av information. (Wikipedia 

2011c). Dessa tre policyer är ett steg i ledet för att säkerställa god kvalitet i innehållet av 

Wikipedias artiklar. Två av dessa är av särskild relevans för denna uppsats och kommer 

presenteras nedan. 

 

Den första policyn innebär att all information som läggs ut på Wikipedia måste kunna vara 

verifierbar, det vill säga att Wikipedia aldrig får vara ursprungskällan till informationen. Det 

krävs att informationen redan är publicerad hos en tillförlitlig källa för att få användas som 

källhänvisning. Skulle fallet inte vara så, lever artikeln inte upp till policyn, som behandlar 

kravet på att informationen måste vara källhänvisad (Wikipedia 2011a). 
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Den andra policyn innebär att allt innehåll skall vara skrivet med ett neutralt synsätt, vilket 

innebär att det inte får finnas någon information som tar parti med vissa åsikter (Wikipedia 

2011d). Dock får det publiceras åsikter från experter i frågan. För att uppnå ett så neutralt 

innehåll uppmanas artikelskrivaren att i fall av olika åsikter finna expertutlåtande från båda 

sidorna och inkludera samtliga parters synpunkter. 

 

 

4.3.2 Källkritik 
 

Utöver policys ämnade att påverka kvaliteten i Wikipedias artiklar positivt har de manat sina 

användare att använda sig av ett teoretiskt ramverk för källkritik. 

 

Detta källkritiska ramverk är refererat till boken Metodövningar i historia: historisk teori, 

metod och källkritik, skriven av Ekman et al (1993). 

 

Detta ramverk anges bestå av följande kriterier (Wikipedia 2011u); 

 Identifikation: i detta kriterium bedöms källans författare, dess tillkomst, dess avsikt 

samt äktheten. 

 Samtidighetskriteriet: detta kriterium belyser en utvärdering av källan i förhållande till 

författarens tids- och platsmässiga relation till händelsen som beskrivs. 

 Tendenskriteriet: detta kriterium är en bedömning av författarens motivering till 

eventuell manipulation av informationen i någons favör. 

 Beroendekriteriet: ett kriterium som poängterar betydelsen av källors förhållandevisa 

samstämmighet. 

 Urvalskriteriet: detta kriterium innebär en utvärdering av huruvida författarens val av 

källor samt avsaknad av eventuella källor kan leda till ett partiskt budskap. 

 

 

4.3.3 Wikipedias kvalitetssäkringsverktyg 
 

“Snabbheten är Wikipedias största styrka och dess största svaghet. Den gör det 

lätt att bidra, men det innebär också att allt som läggs upp på Wikipedia är 

ocensurerat. Det allra mesta som finns på Wikipedia är sant, men inte allt. Hur 

vet man då vad som är sant? Ja, då behövs olika typer av kontroller.” Wikisource 

(2011).   

 

Med detta citatet i åtanke utförs samtliga granskningar samt kvalitetskontroller på Wikipedias 

artiklar först efter det har publicerats. Det finns olika verktyg på Wikipedia för att bättra 

kvaliteten på artiklarna. Den främsta enligt Wikipedia själva, är att det finns så många 

personer som besöker sidan (Wikipedia 2010a). Att Wikipedia är en av de tio mest besökta 

webbplatserna i världen innebär att det finns väldigt många som har möjlighet att korrigera de 

fel de hittar, eller att låta andra personer korrigera felen genom att göra en felanmälan. 
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Figur. 4. Wikipedias kvalitetssäkringsprocesser. (FA = utvald artikel; IQA = 

informationskvalitetssäkring; NPOV= neutralt synvinkel; POV= synsätt). (Stvilia et al 2008) 

 

Ovan har vi en modell skapad av Stvilia et all (2008) som ger en överblick i de delarna som 

förklaras i detta avsnitt. 

 

Ett verktyg är kallat versionshantering, i bilden ovan till höger om ”Artikel” med namn 

”Uppdateringshistorik”, vilket innebär att för varje redigering av en artikel sparas den nya 

samt den äldre versionen (Wikipedia 2010a). Det finns inget som försvinner på Wikipedia 

utan det finns endast olika versioner av materialet (Wikipedia 2010a). Genom att historiken 

alltid är synlig blir det enklare för användare att granska vad som har ändrats. Vid en 

inmatning av eventuella felaktiga uppgifter eller om det skulle hända att någon klottrar och 

förstör, är det möjligt att gå tillbaka till en tidigare version (Wikipedia 2010a). 

 

Diskussionssidor är ytterligare ett tillägg som finns kopplade till alla artiklar samt 

användarnas presentationssidor (Wikipedia 2010a). Denna del hittas i figuren ovanför 

”Artikel” och heter ”Diskussionssidor”. Dess uppgift är att få användarna som bidrar med 

redigeringar, till en artikel, att säkerställa att informationen som de skriver är korrekt samt 

relevant. Före en eventuell redigering kan användarna ta tillfället i akt och använda sig av 

dessa diskussionssidor för att diskutera referenser samt huruvida deras tänkta bidrag kan vara 

optimalt för artikeln eller ej. Här tas även upp skäl till att eventuella redigeringar raderas. 

Diskussionssidorna som tillhör artiklar är avsedda för det som precis nämnts, och 

diskussionssidorna för användare är för att användare ska kunna få feedback (Wikipedia 

2010a). På dessa finns möjligheten att föreslå förändringar, diskutera samt lösa eventuella 

konflikter inom ämnet. Som alla artiklar har även diskussionssidorna historik. 
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Det finns en sida vid namn: “Anmäl ett fel” som ger de som inte vill, kan eller vågar utföra 

ändringen själv, möjligheten att meddela någon annan om felaktigheten, och sedan hoppas att 

en person tar på sig ansvaret och genomför redigeringen (Wikipedia 2010a). Denna del finnes 

till vänster om ”Artikel” i figuren och heter ”Felaktighetspåstående”. 

 

Varningsskyltar är en annan möjlighet, här kan en användare lägga in en varning för att 

upplysa andra användare samt läsare att det finns någon brist i artikeln. En artikel som har fått 

en sådan utmärkande skylt, läggs upp på en lista av artiklar med samma brister. Exempel på 

brister kan vara språkvård och ställningstagande. 

 

Den största delen av alla nyskapade artiklar gås igenom och raderas av Administratörer om 

vissa kriterier uppfylls (Wikipedia 2010a), så som: 

 Är för innehållslösa 

 Är ett test för att se om det går att redigera 

 Enbart innehåller reklam 

 Utgörs av klotter 

 Utgörs av plagiat 

 Inte är relevant för en encyklopedi 

 

Har artikeln inte uppenbara skäl för att raderas kan den bli nominerad för radering, detta 

innebär att en omröstning utförs. Denna omröstning är en diskussion användarna emellan där 

majoriteten avgör huruvida artikeln skall kvarstå eller om den skall raderas (Wikipedia 

2010a). Detta syns på modellen under ”Artikel”. 

 

Alla ändringar och inlägg registreras i form av IP-nummer och om det är en inloggad 

användare som redigerar eller lägger, då registreras användarnamnet (Wikipedia 2010a). 

Detta gör att det alltid går att spåra en ändring. Att spåra en specifik person är svårt då IP-

nummer kan delas och någons användarinloggning kan komma bort. Registreringen av IP-

adresser agerar som ett avskräckande medel då användare som medvetet skrivit in klotter eller 

felaktig information i en artikel kan få sina redigeringsprivilegier indragna (Wikipedia 

2010a). 

 

De senaste ändringarna hamnar på en specifik sida med information om vilka artiklar som 

blivit ändrade med tillhörande information om vad det är för sorts ändring som har skett 

(Wikipedia 2010a). Denna information kan vara allt från en länk mellan två liknande artiklar 

till en helt ny artikel. 

 

Som komplement till versionshantering finns det en funktion som listar de allra senaste 

ändringarna i en artikel samt anger vad som ändrats i detalj. Denna lista involverar omfång, 

vem som utfört ändringen samt en lista över den specifika användarens alla ändringar på 

samtliga artiklar, slutligen finns där utrymme för en kommentar som redigeraren kan skriva in 

för att tydliggöra sin tanke till andra som har intresse för artikeln. 

 

Det finns även en bevakningsfunktion som innebär att användare som är intresserade av en 

viss artikel kan bli meddelade vid tillfället en redigering av information skett. Detta innebär 

att dessa användare därmed får möjligheten att omedelbart kontrollera legitimiteten av den 

nya informationen. Wikipedia (2011e) skriver att användare som lagt till en viss artikel till sin 

bevakningslista är med stor sannolikhet kunniga inom området då det är av särskilt intresse 

och är därför utmärkta kontrollanter som ser till att budskapet i artikeln är korrekt. 
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Kategorisering är en funktion vars uppgift är att effektivisera hanteringen av artiklar. Det 

förklaras på Wikipedia (2010a) att en kunnig person inom en specifik kategori ofta kan göra 

ett tillägg i en annan artikel inom samma kategori. Därför leder detta i det stora hela till att 

förbättra inte bara en specifik artikels kvalitetsstandard utan även övriga närliggande artiklar. 

Detta ska enligt Wikipedia (2010a) kunna leda till att någon skribent som kan något i en 

specifik kategori möjligtvis har kunskap om något annan artikel i samma kategori. 

 

Det finns en speciell sida på Wikipedia som automatiskt listar sidor som är korta, gamla, inte 

har några kategorier och med länkar till sig men inte är skapade. Denna sida ska enligt uppgift 

kunna förbättra Wikipedia då användare kan använda den sidan när de känner för att hjälpa 

till och således hitta var det behövs hjälp på ett enkelt sätt (Wikipedia 2010a). 

 

Utöver dessa verktyg för att säkerställa att information som matas in eller redigeras i en 

artikel skall vara så korrekt som möjligt, finns det även ett verktyg som är ett datorprogram 

kallat bottar. Detta är utvecklad mjukvara vars syfte är att sköta för tidskrävande och väldigt 

monotona arbetsuppgifter (Wikipedia 2010a). Dessa bottar inför ändringar så som att 

uppdatera till senaste versionen av länkar mellan alla språkversioner på Wikipedia. Den kan 

automatiskt kontrollera den nyligen inmatade texten för att undersöka huruvida det finns 

något klotter samt kontrollera att samtliga länkar i en artikel faktiskt leder till en aktiv källa, 

med andra ord raderas länkar som leder till en artikel som inte längre existerar. Bottarna har 

ofta en särskild arbetsuppgift och kontrolleras genom att den har en ägare och att den har en 

kvot på hur mycket arbete den får utföra under en minut (Wikipedia 2010a). 

 

Skulle inte Wikipedias egna interna kvalitetshanteringsverktyg räcka till finns det en stor 

samling externt utvecklade verktyg som underlättar vid olika tillfällen, exempelvis vid en 

historisk översikt eller som ett hjälpmedel vid en redigering. 

 

 

4.3.4 Wikipedias olika kvalitetsnivåer 
 

Utöver de direkta verktygen för kvalitetssäkring är Wikipedias olika kvalitetsnivåer av stor 

relevans för kvalitetssäkringsprocessen. Detta då det inspirerar samt manar användare att 

skriva en artikel så bra som möjligt samt enligt ett antal kvalitetskrav. Denna inspiration 

förklaras ytterligare i undersökningen ”User Contribution and Trust in Wikipedia”, där de tar 

upp ”the Wiki Trust Model”, som förklarar att användare belönas av reputation poäng vid 

kvalitativt utfört arbete (Javanmardi et al 2009). 

 

Utöver majoriteten av Wikipedias artiklar som kan anses vanliga eller under konstruktion, 

finns det artiklar som erkänts uppfylla en samling kriterier som utgör en särskilt bra 

kvalitetsstandard på en artikel. Dessa olika kvalitetsnivåer anges vara (Wikipedia 2010b). 

 Utmärkt 

 Bra 

 Rekommenderad 

 Ok 

 Kort 

 Korta stubartiklar 

 Undermåliga eller obefintliga artiklar 
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De tre övre kvalitetsnivåerna, utmärkt, bra samt rekommenderad, är de tre nivåerna en artikel 

kan uppfylla om den vill få en utmärkelse, detta får den efter den först blivit nominerad och 

sedan gått igenom en omröstningsprocess (2011h).  

 

Wikipedia (2010d) beskriver kraven för att en artikel skall erhålla utmärkelsen utmärkt. 

Artikeln skall vara omfattande och bör inte sakna några större faktauppgifter. Den skall även 

passera en grundlig språklig granskning som innefattar att artikeln skall vara skriven med 

målgruppen i åtanke och därför undvika ålderdomligt- eller obegripligt språk, exempelvis 

facktermer. Utöver dessa språkkriterier skall den vara grammatiskt korrekt, samt skriven med 

en professionell standard. Språkbruket skall vara lättläst samt konsekvent genom hela 

artikeln. Slutligen skall texten vara formulerad samt strukturerat på ett tydligt sätt. 

 

Utöver dessa kriterier måste artikeln innehålla relevanta samt lämpliga länkar enligt riktlinjer 

som kännetecknar en encyklopedis informationsstruktur (Wikipedia 2011f). En användare 

skall således kunna klicka på en länk om de vill lära sig något mer om något specifikt i en 

artikel. 

 

Wikipedia (2010d) tydliggör att källhantering är av stor vikt för en utmärkt artikel, framförallt 

då Wikipedia inte får publicera information som förstahandskälla. Artikeln skall därför 

genomsyras av auktoritära samt relevanta källor. Dessa källor skall vara formaterade samt 

hänvisas på ett tydligt vis så att läsare skall kunna verifiera informationen i artikeln utan 

större bekymmer. Härnäst skall artikeln vara stabil, för att förtydliga skall det inte finnas 

några tvivelaktigheter användarna emellan angående sanningsenligheten i innehållet. 

Redigeringskrig eller dylikt är raka motsatsen till en utmärkt artikel. 

 

Slutligen skall informationen vara förstärkt med bilder eller andra tillägg av grafisk art, 

exempelvis kartor, som är relevant för sammanhanget. Dessa skall vara korrekt beskurna samt 

av god kvalitet så att de agerar som komplement till innehållet i artikeln. Bildens ursprung 

samt upphovsman skall vara tydligt klargjort för att undvika alla sorter av plagiat. 

 

Inledningsvis visar Wikipedia (2010d) att kvalitetskraven för en bra artikel, är att den ska ha 

en god kortfattad samt översiktlig inledning till ämnet, som innebär att en sporadisk läsare 

snabbt kan avgöra om artikelns innehåll är något av intresse. Därefter skall den övriga fakta i 

artikeln vara balanserad samt korrekt återgiven från en neutral synpunkt, samt innehålla 

referenser som styrker alla påståendens legitimitet. Dessa referenser skall vara illustrerade via 

fotnoter samt referera till moderna och auktoritära källor likt kravet för en utmärkt artikel. 

Artikeln skall ha en layout som är logisk och underlättar läsande genom en 

innehållsförteckning samt underrubriker. 

 

För att uppfylla kraven för en rekommenderad artikel beskriver Wikipedia (2010d) att artikeln 

måste sakna åtgärdsmallar, ge sammanhang, täcka in det viktigaste inom sitt område, ha ett 

korrekt språk utan stav – eller grammatikfel, använda sig av wikistrukturen med wikilänkar, 

interwikilänkar och kategorier, innehålla en summarisk källförteckning samt ha klarlagd 

upphovsrättsstatus för alla bilder som finns i artikel. 

 

För att dessa artiklar skall bli godkända enligt de olika kvalitetsnivåerna utförs en nominering, 

därefter görs en detaljgranskning som utförs av användare. (Wikipedia 2011h; Wikipedia 

2011g) 
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4.3.5 Artikelnomineringar 
 

Wikipedia (2011h) förklarar att innan en användare nominerar en text, uppmanas denne att 

läsa igenom informationen om vad en utvald artikel innebär. Därefter granska artikelns 

uppfyllande av de olika kriterierna för de olika nivåer en artikel bör ha när den blir 

nominerad. Att nominera en artikel gör att andra användare sätter sig in och granskar artikel 

utefter en lista av olika kriterier. Detta är en del av kvalitetsgranskningen, då dessa artiklar, 

om de blir nominerade och framröstade, kommer att märkas med vilken nivå den har uppmätt. 

Genom att artiklar får ett märke på sin sida blir det tydligt att de uppfyller och motsvarar 

förväntningar av hur en artikel bör vara, det blir även enklare för användare att bygga ett 

förtroende till artiklar som de ser har blivit granskade. 

 

Som beskrivits finns det olika nivåer en artikel som blir nominerad kan bli framröstad till att 

bli. De tre högsta och mest eftersträvade är överst, utmärkt sedan bra och efter det 

rekommenderad. 

 

Vidare beskriver Wikipedia (2011h) att om användaren vill få ett omdöme om artikeln har 

denne möjlighet att anmäla artikeln till detaljgranskning eller artiklar i väntan på nominering. 

En fördel med denna möjlighet är att artikeln redigeras vid behov. Om det finns småfel i 

artikeln kan det leda till att andra röstar emot användarens nominering. Wikipedia uppmanar 

därför användare som ska nominera en artikel att utnyttja denna möjlighet. Om en användare 

har nominerat en artikel får denne inte rösta på sin egen artikel. Denne har även rättighet att 

dra tillbaka sin artikel för att åtgärda eventuella brister. 

 

En nominerad artikel blir markerad som utmärkt om den har varit nominerad i minst tre 

veckor och fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, 

eller: Att den efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster (Wikipedia 2011h).  

En nominerad artikel blir markerad som bra om den har varit nominerad i minst tre veckor 

och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, 

eller: Att den efter två veckor fått minst tre bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala 

antalet röster, och inga stödjer ej-röster (Wikipedia 2011h). 

 

Det finns även möjlighet att nominera en artikel för avnominering, detta är när användarna 

anser att en utvald artikel inte uppfyller de kraven för den utnämningen artikeln har. Detta kan 

ske då de utvalda artiklarna har några år på nacken och kraven på dess status har förändrats. 

Då en artikel har blivit nominerad för avnominering läggs den till på en speciell sida där 

användare kan gå in och diskutera denna artikel (Wikipedia 2011i). 

 

Artiklar som tidigare varit utvalda och förlorat sin status, placeras även dem på en speciell 

sida. Här informeras användare att artiklarna således har potential att återfå sin status, och 

rekommenderar personer att redigera dem (Wikipedia 2011j). 

 

 

4.3.6 Detaljgranskning 
 

Detaljgranskningen på Wikipedia är till för att öka kvaliteten i artiklarna (Wikipedia 2011g). 

Det går till på ett sådant sätt att en användare begär en detaljgranskning av artikeln, genom att 

lägga in en mall som heter detaljgranskning i artikelns diskussionssida. För att andra 

användare ska förstå vad som ska granskas bör en beskrivning finnas kopplad till 

detaljgranskningen. 
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Utöver bedömning av en nominerad artikel kan en annan anledning till att begära en 

detaljgranskning vara om en skribent har gjort en stor redigering i en artikel och vill att andra 

ska kontrollera det nya innehållet. 

 

Användare på Wikipedia kan anmäla sig till att bli detaljgranskare och behöver då ange vilka 

ämnen som är av intresse. Detta underlättar för de skribenter som behöver hjälp då de kan ta 

kontakt med de som anmält sig att bli detaljgranskare inom det området som skribenten 

skriver om (Wikipedia 2011g). 

 

 

4.3.7 Felaktiga uppgifter 
 

Ett problem som är både större och svårare att hantera än klotter, är artiklar med felaktiga 

uppgifter (Wikipedia 2011t). Exempel på det är små ändringar i form av förändrat årtal för en 

händelse till rent osakliga påstående om en person. Faktafel försvinner oftast när artikeln 

genomgår vanliga redigeringar (Wikipedia 2011t). 

 

 

4.3.8 Vad Wikipedia inte är 
 

Inledningsvis kan vad som får samt inte får stå på Wikipedia sammanfattas med följande citat 

från Wikipedia (2011q): 

 

“Inom ramen för stiftelsen Wikimedia avser man samla encyklopedier, lexikon, manualer och 

citat från hela världen. Wikipedia inbegriper bara encyklopedidelen. Manualer, citat eller 

fullständiga böcker är istället välkomna på Wikipedias systerprojekt.” 

 

Det finns en mängd olika restriktioner för vad och vilket innehåll som får finnas med på 

Wikipedia. Dess restriktioner är av redaktionell art och handlar därför om allt från vad som 

får och inte får skrivas, samt hur det skall skrivas och kriterierna för vad som anses 

tidsmässigt relevant. Exempel på detta är att det inte får finnas instruktioner för 

tillvägagångssättet vid tillverkningen av en hemmagjord bomb eller mindre temporära nyheter 

(Wikipedia 2011q). Dessa restriktioner är viktigt att förstå vid skapandet av en ny artikel 

annars finns det stor sannolikhet att den antingen raderas. Anledningen till dessa restriktioner 

är bland annat för att följa ett passande format för en encyklopedi samt att inte publicera något 

som en läsare kan ta skada av.  

 

Då användare och möjliga författare av artiklar eventuellt inte har kunskapen om hur en 

encyklopedi är upplagd, och för att det inte ska föras in felaktig information, så finns det en 

enkel restriktionslista att kontrollera mot. Denna restriktionslista eller relevanslista görs 

tillgänglig till användaren vid skapandet av en ny artikel. Denna information om hur en 

författare skall skriva, är en del av kvalitetsprocessen. Bland dessa finns det restriktioner som 

är avsedda att se till att en läsare inte tar skada, d.v.s. finns det en restriktion för skadligt 

material t.ex. för hur man gör en bomb eller dylikt. Listan kan tolkas som en snabbguide om 

vilka saker som får och inte får vara med på Wikipedia. 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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De mest relevanta restriktionerna anser vi vara följande: 

 

Eftersom Wikipedia är en encyklopedi strävar den efter att innehålla teoretisk kunskap, 

således är praktisk kunskap inte önskvärt. Ämnena som publiceras på Wikipedia ska vara 

encyklopediskt intressanta. Wikipedia kan inte sätta någon specifik anvisning för detta men 

det är något som erfarna användare skapar sig en känsla för (Wikipedia 2011q). 

 

En annan viktig aspekt av en encyklopedi är att informationens relevans inte får vara 

kortvarig. Således är det inte en nyhetstjänst då detta innebär att om det skrivs en artikel om 

ett aktuellt ämne så är den skriven i en temporärt relevant form och inte på ett sätt som är 

anpassat för att vara begripligt flera år framöver. Detta kan utvecklas genom att exempelvis 

otillräcklig bakgrundsinformation anges i en temporärt skriven artikel, för att klassificeras 

som en artikel passande en encyklopedi. Av samma skäl som att Wikipedia inte är någon 

nyhetstjänst så är det passar inte övrig kortvarig information. Det bör exempelvis inte finnas 

information om ett fotbollslags resultat så vida det inte innehaver en stor betydelse för 

föreningen (Wikipedia 2011q). 

 

Likt alla uppslagsverk är Wikipedia givetvis ingen plats där framtida planerade händelser 

beskrivs. Skulle händelsen bli uppmärksammad och av stor betydelse kan det vara lämpligt att 

skriva om den efter att den har skett (Wikipedia 2011q). 

 

Innehållet i artiklar på Wikipedia är inte censurerat, även om det kan uppfattas som stötande 

för vissa personer. Detta gäller så länge inte materialet bryter mot Wikipedias riktlinjer eller 

delstatslagarna i delstaten Florida i USA där Wikipedias servrar är belägna (Wikipedia 

2011q). 

 

Precis som alla andra encyklopedier är Wikipedia ingen ordlista. Det finns däremot undantag, 

detta skulle vara om det finns tillräckligt med teoretiskt material för att kunna publicera en 

artikel om själva ordet. Wikipedia är heller ingen samling för citat och aforismer, utan det ska 

endast användas i en artikel när det ger ett mervärde. Varje artikel skall ge en övergripande 

teoretisk kunskap om sitt ämne för att få publiceras. Fakta som finns på Wikipedia ska till stor 

del vara beständig, det vill säga föränderliga fakta så som öppettider, telefonnummer hör 

således inte hemma på Wikipedia (Wikipedia 2011q). 

 

Wikipedia anser sig inte vara någon plats där personer kan söka medicinsk eller juridisk 

rådgivning. Det är inte heller något medium för propaganda och reklam, då samtliga artiklar 

måste skrivas ur neutral synvinkel (Wikipedia 2011q). 

 

Text i en artikel skall vara informativ i sig, således är en artikel i Wikipedia ingen stor 

samling av litteraturlistor. Om läsaren skall hänvisas för att kunna skaffa mer information om 

ett ämne bör endast den mest grundläggande litteraturen hänvisas till, i korrelation med 

informativ text (Wikipedia 2011q). 

 

Fotografier förstärker effekten av en artikel, dock kan en artikel givetvis inte endast bestå av 

fotografier utan måste vara informativ. Kopplat till detta resonemang är Wikipedia därför inte 

en databas för privata fotografier, utan fotografier skall vara direkt relevanta samt ha en 

positiv förstärkning till artikelns innehåll. Det anges även att material som är fritt från 

upphovsrätt inte får läggas upp omodifierat, dock går det bra att referera till dessa verk i en 

artikel (Wikipedia 2011q).  
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5. Empiri och analys 
 

 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den empiriska data som vi har erhållit genom våra 

intervjuer. Vår teoretiska modell i kapitel 2.6 står som grund för hur vi kommer att presentera 

våra frågor nedan. Valet att lägga upp det så, görs då vi anser att det ger en tydligare bild av 

svaren från intervjuerna om de är uppdelade i respektive tillhörande kategori. Detta 

möjliggör även en tydligare återkoppling till vår tidigare presenterade teori i 

litteraturstudien. 

 

 

 

Vi har i vår litteraturstudie valt att presentera de viktiga teorier som påverkar kvalitet i 

informativ text och i vårt case presentera Wikipedias olika kvalitetssäkringsmetoder. 

Informationen om de expertdrivna encyklopediernas kvalitetssäkring har hämtats direkt från 

våra intervjuer, således görs inga påstående utan grund. Inledningsvis kommer vi att 

presentera de olika kategorierna och dess tillhörande frågor. Svaren på de fyra olika 

perspektiven som utgör vårt teoretiska ramverk kommer tillsammans kartlägga 

encyklopediernas olika kvalitetskriterier samt kvalitetssäkringsprocesser som ämnar att 

säkerställa dessa. Därefter kommer vi analysera detta empiriska resultat i ett analys- samt 

diskussionskapitel. 

 

Vi vill även påpeka att ordningen av intervjufrågorna inte stämmer överens med den ordning 

som blev presenterad för informanten. Vi har anpassat varje fråga till respektive kategori för 

att skapa en naturlig ordningsföljd motsvarande vår litteraturstudie. 

 

På grund av mängden redan tillgänglig information om Wikipedias kvalitetssäkringsprocesser 

har vi valt att inte ställa vissa frågor i intervjuguiden då det kan anses redundant och ge ett 

oprofessionellt intryck. Således kommer vi att besvara dessa frågor via information hämtad 

från fallet. 

 

 

 

5.1 Kunskapsperspektivet 
 

I denna kategori speglar vi definitionen av vad som är faktiskt kvalitet. Här har vi valt att 

presentera två frågor som berör detta ämne. Syftet med vår första fråga är att få fram en del av 

de kvalitetskrav som ställs på nyskapande artiklar i form av kriterier i förhållande till vårt 

teoretiska ramverk. Vi tycker det att detta är en viktig fråga, för att eventuella krav lägger 

grunden för hur pass bra en artikel kan bli sett utifrån ett kvalitetsperspektiv. Vi ska försöka 

besvara om de olika encyklopedierna har tydliga krav på deras definition av vad kvalitet är i 

relation till deras artiklar som publiceras. Vi känner att en bra utarbetad mall skapar en bättre 

förutsättning för framtida artiklar. Nedan följer första frågan. 
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1. Följer era artiklar en utarbetad mall innehållande kvalitetskriterier? 

 

“Ja det kan man ju säga, vi har ju bland annat en liten skrift som vi delar ut till 

nya författare. Bland det viktigaste som vi försöker övertyga våra författare om är 

att de skriver opartiskt. Har man egna käpphästar skall de inte synas i artiklarna 

och finns det olika skolor så skall de beskrivas likvärdigt. (Informant 1, 2 juni  

2010, [Informant 1:100]) 

 

”En annan sak som vi försöker övertyga dem om är att man skriver inte för sina 

expertkollegor. Utan man skall skriva för svenska folket. Det skall vara en 

populärvetenskaplig framställning och den skall vara läsbar för vanligt folk.” 

(Informant 1, 2 juni  2010, [Informant 1:118]) 

 

“Ja, artiklarna skall vara strikt skrivna, imperfekt, dåtid, det hände si och så.[...] 

Innehållet i artiklarna skall återspegla året som gick.[...] Aha använder så kallat 

tidsskriftsspråk. Detta för att det skall vara lätt för svensson att läsa det.” 

(Informant 2, 14 oktober 2010, [Informant 2:9]) 

 

Wikipedia har ingen direkt mall som användarna är tvungna att använda sig av. Dock har de 

konstaterat att kvaliteten på en artikel är direkt relaterad till hur användares artiklar förhåller 

sig till kvalitetskriterier som finns i ett fåtal utvecklade mallar för artiklars olika 

kvalitetsnivåer. Denna mall innefattar kortfattat att en artikel skall exempelvis inte sakna 

några större faktauppgifter. Den skall även upprätthålla språkliga kvalitetskriterier exempelvis 

att den är skriven för målgruppen. Textens struktur skall vara utarbetat på ett tydligt sätt. 

Artikeln skall ha länkar som hänvisar läsaren om de vill lära sig något mer enligt en 

encyklopedis informationsstruktur. Artikeln skall referera till relevanta samt auktoritära 

källor. Vid eventuella bifogningar av bilder skall dessa vara relevanta samt bidra till 

sammanhanget. (Wikipedia 2010d) 

 

En tydlig enhetlighet i ovanstående respons har varit att artiklarna skall vara skrivna på ett sätt 

som är anpassat till målgruppen som i detta fall anges vara det svenska folket. Som vi nämner 

i våra avgränsningar har vi valt informanter inom det Svenska näringslivet, vilket speglar 

detta svar. När det kommer till de expertdrivna encyklopedierna så poängteras det att 

författarna inte skall skriva för sina gelikar utan på ett sätt som är tydligt för målgruppen. 

Således uppfyller samtliga parter kvalitetskriteriet Relativ Semantisk konsekvens (Gasser och 

Stvilia 2001). När det talas om en fokusering på målgruppen kan vi även konstatera att 

informanterna 1 & 2 lägger stor energi på att säkerställa att artiklarna är skrivna enligt den 

Användarbaserade definitionen, via redaktionell involvering (Garvin 1988). 

 

En annan viktig aspekt som samtliga parter enas om anges vara förhållningssättet, nämligen 

att författaren skall skriva på ett opartiskt sätt, således uppfyller samtliga parter 

kvalitetskriteriet Inneboende Naturlighet (Gasser och Stvilia 2001). Då informant 3 skiljer sig 

ifrån de andra informanterna då dess användare är författarna, anges de ha ett antal policys 

som måste åtlydas. En av dessa är som sagt att artiklar skall skrivas med ett objektivt synsätt 

(Wikipedia 2011d). Opartiskt förfarande överensstämmer även med den egenskapsbaserade 

definitionen i den mening att det kan bedömmas som en faktiskt kvalitet till skillnad om något 

är skrivit med subjektivitet (Garvin 1988). Ytterligare ett exempel på att detta kan ses som 

faktiskt kvalitet är att detta koncept uppmärksammas inom det teoretiska förfarandet vid en 

källkritisk granskning (Leth & Thurén 2000). 
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Informant 1 nämner inga dock inga specifika kriterier om språkbruket till skillnad från både 

informant 2 samt informant 3. Dock konstaterar informant 1 att det är ett av det redaktionella 

syftet att säkerställa att språkbruket är adekvat enligt sammanhanget, detta överensstämmer 

med Relativ Semantisk konsekvens (Gasser och Stvilia 2001).  

 

“Men där har ju redaktionen också en stor och viktig uppgift som jag tror är en 

av våra styrkor då att vi har en redaktion som kollar det här, är det här verkligen 

läsbart eller är det här skrivet av en expert som inte tänkt på detta. Då får 

redaktionen gå in och förenkla och strukturera på ett annat sätt.” (Informant 1, 2 

juni 2010, [Informant 1:121]) 

 

”Det är nämligen så att ett sånt här verk som en encyklopedi hänger ju samman 

på olika håll och kanter. Man skriver inte allting på varje ställe utan om man 

skriver en artikel, så förväntar man sig att man skall få andra förklaringar som 

berör det här ämnesområdet på andra ställen. Man skall kunna göra 

hänvisningar till exempel, vill du veta mer om det se där.” (Informant 1, 2 juni  

2010, [Informant 1:218]) 

 

Enligt informant 1 samt Wikipedia, skall artiklarna inte enbart vara språkligt anpassade för 

målgruppen. De skall även ha en viss struktur som möjliggör vidare läsning genom 

hänvisningar till angränsande ämnen (Wikipedia 2011f). Detta faller in under kategorin Relativ 

Strukturell konsekvens (Gasser och Stvilia 2001). Denna struktur är en generell aspekt för just 

encyklopedier (Crawford 2001). 

 

Vårt syfte med nästa fråga i denna kategori är att få en insikt i hur encyklopedierna förhåller 

sig till kvalitetsnivån för sina egna artiklar i förhållande till övrigas. Denna fråga speglar även 

den faktiska kvalitet som tas upp under kvalitet från ett kunskapsperspektiv därför tyckte vi 

den passade in i denna kategori. Nedan följer andra frågan. 

 

2. Tror ni kvaliteten av informationen i era artiklar skiljer sig jämfört med era 

konkurrenter? 
 

“Det man hittar på google är det man tror finns, så då har vi ju insett att även om 

vi har högre kvalitet så måste vi också synas där. Och det är därför vi har släppt 

en gratisdel av NE.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:19]) 

 

“Nu är det så att till och med de som abonnerar på NE kanske glömmer bort att 

de har det när de googlar. Så går de in på Wikipedia också glömmer de att kolla 

på NE där det kanske finns säkrare information.” (Informant 1, 2 juni 2010, 

[Informant 1:23]) 

 

“Problemet med internet är att man får så oerhört många träffar när man söker 

efter en sak och man kan inte riktigt veta om det är sant eller inte sant. Wikipedia 

stämmer säkert 90% men där är alltid en tvekan eftersom man kan inte riktigt veta 

vem som skrivit artikeln samt varför. Det är snabbare och smidigare att ta en 

uppslagsbok från hyllan och hitta det du söker. Detta är mer tillförligtligt då det 

görs en expertkoll. Gör man ett uppslagsverk så lägger man ner mycket kraft på 

att det skall vara korrekt, det skall stämma. Det är det vi kan sälja på att så här är 

det, detta är det som är rätt.” (Informant 2, 14 oktober 2010, [Informant 2:43]) 
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“Några artiklar är längre och mer innehållsrika, andra är kortare och tunnare. 

Undersökningar gjorda över antalet fel i artiklar visar att det är ungefär lika 

många fel i NEs artiklar som i artiklar i Wikipedia, men att felen i Wikipedia 

rättas fortare än dom i NE.” (Informant 3, 8 januari, 2011, [Informant 3:69]) 

 

Som presenterats ovan finns det vissa meningsskiljaktigheter när det kommer till frågan 

huruvida de anser att kvaliteten av deras information skiljer sig jämfört med någon annans. 

Informant 1 konstaterar att de anser sig ha högre kvalitet på grund av säkrare information. 

Denna säkerhetsaspekt beskrivs av ramverkets Relativ Säkerhet samt Naturlighet (Gasser och 

Stvilia 2001). Informant 2 konstaterar att expertkollen av deras information utgör att 

informationen är av högre kvalitet än informant 3. Detta eftersom de påpekar att det inte går 

att veta vem som skrivit informationen där, eller motivet. Informant 3 anger att deras artiklars 

felaktighetsfrekvens är likvärdig informant 1. Detta anges även vara fallet i en tidigare 

undersökning som gjorts mellan Wikipedia samt Encyklopaedia Britannica (Giles 2005). 

 

En viktig analys av dessa svar är att ingen av de expertdrivna encyklopedierna nämner andra 

likartade expertdrivna encyklopedier och tvärtom, när de drar slutsatser i jämförelsen av hur 

deras kvalitet kan jämföras mot deras konkurrenter. Det får oss att undra varför de sätter deras 

motsvarighet som största konkurrent och inte deras likar. 

 

 

 

5.2 Trovärdighetsperspektivet 
 

I denna kategori speglar vi definitionen av vad som gör en artikel trovärdig utifrån den 

litteratur vi valt att ta upp. Här har vi valt att presentera två frågor som berör detta ämne. Vi 

kommer att fokusera på att koppla svaren till media priming som Westlund (2006) tar upp i 

sin artikel. Detta är ett ämne av stort intresse för denna studie, då felaktigheter leder till en 

sämre kvalitet i artiklar. Således anser vi det logiskt att ställa frågan nedan till samtliga 

informanter. Syftet med denna fråga är att kartlägga vilken sorts felaktigheter som uppstår, 

samt varför. Detta kan underlätta uppdagandet av eventuella styrkor samt brister i 

kvalitetssäkringsprocesserna som inte nämns i teorierna eller i caset. Nedan följer första 

frågan i denna kategori. 

 

3. Har felaktig information förekommit i det publicerade materialet, utveckla gärna 

svaret. 

 

”Ja, oja, det är väl ingen mänsklig verksamhet som är felfri, det tror jag inte i 

iallafall.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:385]) 

 

”Vi publicerade tidigt rättelseblad till våra böcker så att man till varje bok fick ett 

blad där det stod vilka fel som hade hittats och rättelser till dem. Nu är det ofta 

väldigt petitessiga saker, det kan vara att accenten över a blev grav istället för 

akut. Vanligt typ av fel kan vara att någon författare som annars är jätteduktig på 

sitt ämnesområde har skrivit att ett visst verk publicerade 1996 när det i själva 

verket var 1997.”  (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:386]) 
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“Medikon är felfritt, däremot har vi kunnat hitta fel i Aha!. Felen som vi hittat är 

mestadels stavningsfel eller syftningsfel. Direkta faktafel är av klar minoritet och 

beror oftast på att saker ju förändras över tiden” (Informant 2, 14 oktober, 2010, 

[Informant 2:37]) 

 

"Ett problem som är både större och svårare att hantera än klotter, är artiklar 

med felaktiga uppgifter (Wikipedia 2011t). Exempel på det är små ändringar i 

form av förändrat årtal för en händelse till rent osakliga påstående om en person. 

Faktafel försvinner oftast när artikeln genomgår vanliga redigeringar (Wikipedia 

2011t)." 

 

Vad felskrivningar i artiklar anbelangar beskriver informant 1 att i dagens läge är det 

mestadels petitesser som uppmärksammas till skillnad från direkta faktafel. Faktumet att det 

mestadels bara är petitesser utgör anledningen till att expertdrivna encyklopedier hör ihop 

med första nivån av Media priming (Westlund 2006).  Med detta påstående kan det 

konstateras att informant 1 erhåller en god Relativ Riktighet (Gasser och Stvilia 2001). 

Anledningen till att det platsar inom relational innebär att kvalitetsnormer för encyklopedier 

är kontextbaserat och inte generellt för all informativ text. Vid ett fåtal tillfällen har det skett 

att ett digert faktafel uppstått, informant 1 återger ett exempel då det publicerats att författaren 

Arthur C. Clarke hade avlidit år 1986, vilket var inkorrekt då han fortfarande var i livet. 

 

När frågan huruvida det har hänt att felaktig information publicerats i informant 2, 

encyklopedier, var responsen från informant 2 att det facklitterära Medikon är felfritt, däremot 

berättade han att det har gått att finna fel i encyklopedin Aha!. Dessa fel ska mestadels vara 

stavningsfel eller syftningsfel. Direkta faktafel anger informant 2 vara av en klar minoritet 

och beror oftast på att information förändras över tiden. 

 

Wikipedia har i tidigare studier visat ha en oregelbunden frekvens av fel i sina artiklar (Lavisa 

et al 2011; Giles 2005). Detta utgör anledningen till att Wikipedia placeras i den andra nivån 

av Media priming (Westlund 2006). Motiveringen till detta är för att Wikipedia själva anger i 

en av sina policys att deras artiklar måste bekräftas av en trovärdig källa (Wikipedia 2011a). 

Anledningen till att de inte klassificeras som den tredje nivån är för att det inte går att göra en 

utvärdering av artikelns trovärdighet baserat på författarens inneboende kompetens. Detta 

eftersom en användare kan utföra redigeringar samt skriva artiklar som en anonym bidragare 

innebär att dess inneboende kompetens inte kan bedömmas (Wikisource 2011). 

 

Syftet med nästa fråga är att undersöka om det finns underlag till huruvida kraven, respektive 

informant har, på respektive författare och om dessa krav har någon påverkan på artiklarnas 

kvalitet. Vårt case har redan nämnt bakgrunden till Wikipedias författare. Däremot tar det inte 

upp bakgrunden på de övriga informanternas författare. Denna fråga är vital för vår studie och 

lägger grunden till begreppen användardrivna samt expertdrivna encyklopedier. Nedan följer 

andra frågan i denna kategori. 

 

 

4. Vad har författarna till artiklarna för bakgrund/utbildning för att få publicera 

information hos er? 

 

”Den vanligaste titeln på våra författare är professor, i särklass den vanligaste. 

Om man ser till övriga titlar så ser man snabbt att den absoluta majoriteten därav 

är disputerade människor, antingen docenter eller liknande. Men det kan också 
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vara folk som har andra typer av tjänster som är utanför universitetet, men som 

ändå har den bakgrunden.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:60]) 

”De författarna vi söker är tämligen erfarenhetsbaserad. Vi använder oss av 

journalister som vi har personlig erfarenhet av eller är erkända inom sitt 

ämnesområde som de därmed frilansar inom. Dessa söker vi upp själva, och då 

jag har arbetat som journalist i väldigt många år har jag ett stort kontaktnät. 

Endast läkare skriver för Medikon” (Informant 2, 14 oktober 2010, [Informant 

2:3]) 

 

“Wikipedia är en fri encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina 

användare - en så kallad wiki. Det betyder att vem som helst, även du, kan 

redigera vilken artikel som helst, när som helst, genom att klicka på länken 

"redigera" som finns längst upp på varje sida.” (Wikipedia 2011w) 

 

Av ovanstående respons att döma kan vi se olikheter på samtliga punkter. Informant 1 anger 

att samtliga av deras urval av författare är högutbildade människor, detta gör således 

ytterligare skäl för benämningen expertdriven. Detta fenomen kan kopplas till Anseende 

Auktoritet (Gasser och Stvilia 2001) samt den Produktbaserade definitionen (Garvin 1988). 

Dessa författares inneboende kompetens utgör således att de klassificieras som experter av 

baserat på att de antingen har akademiska meriter eller att de erhåller yrkesbaserad 

expertkompetens (Wilson 1983). 

 

Informant 2 anger att Aha! använder sig främst av journalister som har tidigare erfarenhet 

inom författande av artiklar till encyklopedin. Eftersom Medikon mer klassas som 

facklitteratur har de större krav på kompetens från sina författare, därför använder de sig 

enbart av licenserade läkare som informationskällor. Således kan det konstateras att i fallet 

med Medikon finns det ett krav på yrkesbaserad samt akademisk expertkompetens (Wilson 

1983). Däremot finner vi det svårt att göra en teoretisk koppling till expertkompetens baserat 

på uttalandet för Aha då journalism inte är relaterat till expertkompetens. 

 

Vad informant 3 anbelangar finns det inga som helst restriktioner utöver att författaren 

behöver ha tillgång till en dator med internetåtkomst. Således finns det ytterligare anledning 

till att tro att informant 3 klassificeras som alternativ två i Media priming då det inte går att 

göra en bedömning baserat på författarens inneboende kompetens eller konstatera att 

informant 3 är expertdrivet (Westlund 2006). 

 

Hela denna fråga är av ytterst relevans när det skall göras en bedömning baserat på teorin 

media priming (Westlund 2006). Detta för att den tredje trovärdighetsnivån är direkt relaterat 

till författarens inneboende kompetens. Således kan vi påpeka att informant 1 uppnår en 

trovärdig status baserat på faktumet att deras författare är av sådan kaliber. Av informant 2 att 

döma är det inte lika tydligt i fallet för Aha! eftersom journalister inte nödvändigtvis 

innehaver en expertkompetens för ämnet de skriver om. I fallet med Medikon för informant 2 

kan dock motsatsen konstateras då samtliga författare är utbildade läkare. Slutligen införlivar 

fallet för Wikipedia ingen som helst trovärdighet enligt media primings konceptet samt teorin 

förknippad med expertkompetens. 

 

Informant 1 anger även att dessa potentiella författare utvärderas av ett råd av experter samt 

redaktionen och därefter utses den mest lämpade experten som förfrågas huruvida de har för 

intresse att skriva en artikel åt encyklopedin. Således räcker det inte bara att ha god 

inneboende kompetens för informant 1, utan blivande författare som söks är främst de bästa 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri


Kvalitetssäkring för Wikipedia Bruzelius, Larsson & Pettersson 

 

39 

 

av det tillgängliga urvalet. Detta överensstämmer även med Anseende Auktoritet (Gasser och 

Stvilia 2001). 

 

“Vi skapade tidigt en form utav ämnesexpertsgrupp som består av 400 personer 

ungefär som alltså hade kunskaper inom alla möjliga fält som hjälpte oss hitta de 

rätta författarna.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:79]) 

 

 

 

5.3 Kvalitetssäkringsperspektivet 
 

I denna kategori tar vi upp de kriterier som (Stvilia et al 2008) beskriver i sin artikel för att 

koppla till vårt teoretiska ramverk. Vi har här placerat frågor som berör ämnet 

kvalitetssäkring. Syftet med den första frågan är att undersöka huruvida det finns anomalier i 

granskningsprocessen före publicering som kan förhindra felaktigheter. Samt eventuellt finna 

underlag till vilken påverkan denna skillnad har. Tanken är att avtäcka proceduren för 

encyklopediernas kvalitetssäkringsprocess ytterligare. Eftersom det inte är lämpligt att göra 

en generalisering av de expertdrivna granskningsprocesserna är det intressant att se om det 

uppkommer några olikheter med hjälp av våra intervjuer. Nedan följer första frågan i denna 

kategori. 

 

5. Hur granskas artiklarna innan de får publiceras? 

 

”Fackgranskning direkt om vi nu försökt hitta den bästa i Sverige för att skriva en 

artikel så är det ju svårt att hitta någon som är bättre att skicka till. Så det 

förekommer bara om det är kontroversiella artiklar som vi tycker att vi behöver 

det för att få mer stöd för att det är något konstigt med det här. Det gör vi när vi 

tagit in en ny författare som vi inte provat förut, då kan vi tycka att vi vill få det 

här testat av ytterligare någon expert inom samma område så att vi skolar in den 

här nya författaren. Och till exempel om det här är skrivet av en doktorand 

någonstans och vi vill få det kollat av en professor för säkerhets skull. Det kan 

vara sådana orsaker till att vi skickar det till en intern granskning inom 

ämnesfältet.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:204]) 

 

”Det kan också vara en typ av sidogranskning som jag kallar det, alltså att man 

skickar till angränsande ämnesområdes företrädare. En artikel är aldrig så 

knivskarpt utskuren i ett enda ämnesområde, för att ta ett exempel en artikel om 

kemi kan mycket väl ha fysikaliska delar i sig. Då skickar vi det här som en kemist 

skrivit till en fysiker också för att de ska säga att de fysikaliska aspekterna har 

blivit beaktade som de skulle.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:197]) 

 

 

”Granskningen för Medikon innebär även att specialister inom ämnesområdet 

som berör artikeln även utför en granskning för att säkerställa att den 

presenterade informationen är korrekt. Därefter kontrolleras detta av 

chefredaktören som också är läkare samt av en person som även arbetar för 

Nationalencyklopedin och är van vid att läsa medicinska texter.” (Informant 2, 14 

oktober 2010, [Informant 2:30]) 
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“Artikeln skickas till en faktakontrollant och korrekturläsare. Sedan kommer den 

tillbaka och layoutas här och läses av den som utför layouten. Sedan skickas 

artikeln till en ny korrekturläsare. Första läget är korrektur samt granskning av 

språket. Redaktionen sätter upp artiklarna på en whiteboard så alla kan gå och 

läsa dem.” (Informant 2, 14 oktober 2010, [Informant 2:23]) 

 

Som vi redan uppdagat i förundersökningen till caset utförs det ingen preliminär granskning 

för Wikipedia innan publicering. Eftersom vi erhållit denna information på förhand ställs inte 

denna fråga till informanten. 

 

“Please be advised that nothing found here has necessarily been reviewed by 

people with the expertise required to provide you with complete, accurate or 

reliable information.” (Wikipedia 2011v) 

 

Utöver den redaktionella granskningen som vi tar upp i fråga 1 så utförs ett flertal andra 

kontextbaserade granskningar. Av informant 1 respons att döma kan vi konstatera att deras 

fackliga granskning innebär att de klassificerar nya obeprövade författare eller författare med 

en förhållandevis låg akademisk befattning som Media primings tredje trovärdighetskategori 

(Westlund 2006). För att förtydliga utförs fackgranskningen baserat på uttalandet om en 

författare innehaver relativt låga akademiska meriter, som således bör bli granskade av någon 

med en högre akademisk befattning. Således är deras inneboende kompetens, faktorn som 

avgör huruvida deras material är subjekt för granskning samt utgör dess trovärdighet.  

 

I de fall ett ämne anses angränsa ett annat konstaterar informant 1 att de utför en så kallad 

sidogranskning. Denna sidogranskning överensstämmer med Inneboende Sammanhållning i 

den mening att de ämnar säkerställa informationens Relativ Exakthet. För att förtydliga detta 

förhållande mellan Sammanhållning samt Exakthet kan vi säga att Sammanhållning innebär 

till vilken grad informationen håller sig inom ämnesområdet. Relativ Exakthet innebär till 

vilken grad informationen i artikeln är komplett för ämnet. Således vill vi få sagt med 

ovanstående argument att denna teoretiska koppling innebär att informant 1 lägger fokus på 

att säkerställa att informationen i en artikel om ett ämne som även är angränsande till ett annat 

ämne, förblir komplett från båda ämnesområdena. 

 

Informant 1 anger även att de utför konsekvenskontroller för att säkerställa att informationen 

som publiceras i deras artiklar överensstämmer med det i andra artiklar. Detta stämmer 

överens med det teoretiska begreppet Relativ Riktighet (Gasser och Stvilia 2001), i den mening 

att information om ett ämne bör överensstämma inom flera primärkällor. Såvida 

informationen som publiceras inte är helt ny för ämnesområdet. 

 

“Vi konsekvenskollar, hur stämmer det här med vad som står i andra artiklar. 

Går det här ihop?” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:181]) 

 

Informant 2 respons är av varierande art då denna ansvarar för två olika encyklopedier både i 

antal samt natur. När det kommer till Medikon anges granskningen bestå av tre steg om 

författarens egen granskning av artikeln innan färdigställningen åsidoses. Dessa granskningar 

utförs för att säkerställa informationens Relativ Riktighet samt utförs av ett flertal olika 

experter.  
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När det kommer till encyklopedin Aha anger informant 2 uttryckligen att deras 

granskningsprocesser fokuserar på Relativ Riktighet via faktakontrollen. Därefter gör de en 

granskning av Relativ Semantisk konsekvens via korrekturläsningen. 

 

Informant 2 berättar även att Medikon skiljer sig i den mån att de gör tilltryck, de går igenom 

och undersöker vad som sker i forskningen kontinuerligt samt har en legitimerad läkare som 

agerar som chefsredaktör. Chefredaktörens ansvar är även att uppdaga denna nyupptäckta 

information samt dela denna till övriga recipienter i processen för vad som skall skrivas samt 

uppdateras i encyklopedin. Eftersom encyklopedin berör läkekonst är det av större vikt att 

informationen som presenteras är korrekt. 

 

Som konstateras i den erhållna informationen för informant 3 finns det ingen direkt proaktiv 

granskning för deras artiklar innan publicering, utöver givetvis den ursprungliga författarens 

egen granskning.  

 

Syftet för nästkommande fråga är att undersöka om det finns några anomalier mellan de olika 

intressenternas encyklopediska ämnesavgränsningar som eventuellt kan ha påverkan på 

kvalitetssäkringen. 

 

6. Finns det några kriterier för vad artiklarna får handla om? 
 

”För att komma med i en encyklopedi skall man vara av något bestående värde 

mer än att vara ett stjärnskott under ett år. Det skall inte vara en one day wonder, 

utan det skall vara någonting som står sig i några år. Vi har i och för sig sätt att 

plocka in även sådana som är viktiga under ett år, som vinner Idol tävlingar eller 

något annat, genom att vi har årsbundna artiklar. Vi har egentligen en 

årsboksverksamhet som ynglar av sig på nätet. Där kan vi ta in artiklar över 

sådana som varit ett stjärnskott över ett år, men då försvinner de kanske igen, de 

är inte lika bofasta i en encyklopedi som de vi valt ut, som att det här är något 

som är värt att bevara.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:346]) 

 

“Vi uppdaterar dels efter händelser, alltså om någon har dött, fått nobelpris, slått 

världsrekord eller valt en ny regering.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 

1:284]) 

 

“Aha följer det sättet som varit stort intresse i det svenska nyhetsbruset, det är det 

vi tar med. Det skall vara en bok man kan blicka tillbaka till år efter år, vad var 

stort i media i Sverige, eller internationella händelser som hade stor betydelse för 

Sverige. Man bläddrar i böckerna och inser hur fort man glömmer. 

Gruvincidenten är en typisk sådan händelse som kan förglömmas och får därför 

flera sidor. Victorias bröllop är ett annat exempel. Begränsningar är att vi inte 

faller in i de överdrivna bevakningarna i olika tv-serier eller dylikt.” (Informant 

2, 14 oktober 2010, [Informant 2:59]) 

 

“För Medikon gjorde vi en genomgång av tidigare medicinska uppslagsverk. Och 

man tittade på vilka uppslagsord (sjukdomar) som var aktuella så skulle det 

spegla hur sjukdomstillståndet för Sverige var för nuvarande. Vi har böcker i 

Norge och Danmark som vi inte kan översätta, inte om det är på tyska heller för 

sjukdomsbilden varierar i olika länder. Skall vi göra en tysk bok hade vi fått göra 
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den med tyska läkare. Om det skall fungera så måste man specialanpassa det till 

det utgivningslandet.” (Informant 2, 14 oktober, 2010, [Informant 2:53]) 

 

“Inom ramen för stiftelsen Wikimedia avser man samla encyklopedier, lexikon, 

manualer och citat från hela världen. Wikipedia inbegriper bara 

encyklopedidelen. Manualer, citat eller fullständiga böcker är istället välkomna 

på Wikipedias systerprojekt.” (Wikipedia 2011q) 

 

Informant 1 inleder med att konstatera att för att vara intressant som ämne för en artikel i 

deras encyklopedi så skall det ha ett bestående värde. Övrig information är eventuellt relevant 

för en årsboksupplaga. De uppdaterar även sina artiklar eller skriver nya baserat på händelser 

av större magnitud, exempelvis vid ett nobelpris. En teoretisk koppling för kvalitetssäkring 

kan göras till ett av kriterierna för vad som får vara med i en sådan encyklopedi. Relativ 

Relevans (Gasser och Stvilia 2001), anges vara viktigt då informationen i samband till dess 

kontext som den presenteras i bör vara relevant. Således kan det sammanfattas att i den 

kontexten är relevansen betingat med ett bestående informativt värde under en längre period. 

 

Informant 2 anger att kontexten som beskrivs vara relevant för Aha är något annorlunda än 

den för informant 1 när de säger att deras innehåll till stor del anpassas efter svensk media, 

med undantag för tv-serier. Således kan vi göra kopplingen att Relativ Relevans i det fallet är 

mer fokuserad på ett bredare tidsperspektiv än enbart det med så pass bestående värde att det 

är mer lämpligt att placeras i en encyklopedi, än en årsbok som för informant 1. 

 

Informant 2 andra encyklopedi Medikon skiljer sig i avgränsningarna då det inte bara kan 

kopplas till ett direkt tidsperspektiv utan även Relativ Exakhet. För att förtydliga denna 

koppling innebär det komplettheten av informationen i förhållande till kontexten. När detta 

handlar om hur sjukdomsbilden ser ut för respektive land kan det förklaras genom att säga att 

en encyklopedi för ett land som har en annan sjukdomsbild än det landet den befinner sig i är 

inte komplett i den bemärkelsen att informationen inte stämmer för den kontexten. 

 

I förhållande till informationen som återgetts av informant 1 och 2 har Wikipedia, tillgänglig 

information som återger mycket mer definierade avgränsningar (Wikipedia 2011q). I stora 

drag kan belysa att de anger sig endast innefatta encyklopediska ämnen. Således är det inga 

listor eller manualer av olika slag, detta innebär för vårt teoretiska ramverk att de tagit hänsyn 

till Inneboende Semantisk konsevens samt Inneboende Strukturell konsekvens.  

 

Med nästa fråga avser vi försöka finna information som eventuellt kan belysa ett samband 

mellan olika slags motiverande faktorer samt artiklars kvalitet. 

 

7. Hur motiverar ni era författare till att publicera artiklar? 

 

“Vi väljer ut våra författare, och försöker hitta de som är bäst, vi försöker gå till 

huvudkällan. De som kan det här allra bäst, och det kanske är en handfull 

människor som kan ett visst ämnesområde allra bäst i Sverige. Då kan de bli som 

den som skriver bäst eller den som har tid med det här för det är väldigt 

uppbundna människor som vi vill få tag på. Men vi har förvånandsvärt få som 

säger nej till att skriva för oss så det känns ändå som att vi har den statusen som 

gör att folk vill skriva för oss.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:53]) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
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“Skulle vi inte kosta någonting, skulle vi vara gratis som Wikipedia då förfaller 

det hela. För att även våra författare, våra bildleverantörer osv får betalt. Våra 

författare får betalt när de skriver, när de granskar och de får betalt när vi 

årligen publicerar deras material, årlig royalty betalning till författarna.” 

(Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:468]) 

 

“De författarna vi söker är tämligen erfarenhetsbaserad. Vi använder oss av 

journalister som vi har personlig erfarenhet av eller är erkända inom sitt 

ämnesområde som de därmed frilansar inom. Dessa söker vi upp själva, och då 

jag har arbetat som journalist i väldigt många år har jag ett stort kontaktnät. 

Endast läkare skriver för Medikon.  (Informant 2, 14 oktober 2010, [Informant 

2:3]) 

 

“Det är olika för alla användare. Många ställer upp på citatet ”Tänk dig en värld 

där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade 

kunskap. Det är vårt mål.” av Jimmy Wales, andra skriver för att visa upp sin 

kunskap, andra för att dom visste mer än vad som stod i en artikel och andra för 

att bara rätta ett stavfel eller ett syftningsfel i en mening.” (Informant 3, 8 januari 

2011, [Informant 3:32]) 

 

Det som framgått av denna frågan är att den har fått väldigt varierande svar. Informanterna 1 

och 2 från de expertdrivna encyklopedierna anger att de väljer ut sina författare baserat på 

tidigare erfarenhet samt erkänd kompetens. Denna kompetensfaktor överensstämmer med 

expertis (Wilson 1983). Motiveringen till denna selektion av författare förklaras av första 

nivån för Media priming samt Anseende Auktoritet (Westlund 2006; Gasser och Stvilia 2001). 

I fallet för informant 1 har även finansiell kompensering samt status angetts vara en 

motiverande faktor. Informant 3 anger att en stor bidragande faktor till att användare är 

motiverade till att bidra till dess encyklopedi trots utesluten finansiell kompensation är 

faktumet att de är delaktiga i något stort.  

 

 

 

5.4 Källkritiska perspektivet 
 

I denna kategori tar vi upp de källkritiska kriterier som Leth & Thurén (2000) presenterat 

samt jämför dessa med de olika encyklopediernas praxis. Syftet med nästkommande fråga är 

att undersöka skillnaderna i utförandet av den källkritiska granskningen som kan avtäcka för- 

samt nackdelar för kvaliteten i respektive parters artiklar. Således har vi placerat frågor som 

berör ämnet källkritik samt förfarandet vid författandet av artiklar om omdebatterade ämnen. 

Nedan följer första frågan för denna kategori. 

 

8. Hur förhåller författarna sig till källkritik när de hämtar information till artiklarna? 

 

”När vi tar forskare som det huvudsakligen är, så är källkritik en högst väsentlig 

del av deras sätt att arbeta så de har ju källkritiken i ryggmärgen med sig när de 

skriver åt oss. Vi är inte ett dugg tveksamma till att de inte har haft ett källkritiskt 

betraktningssätt när de gör det här, det är deras vardag att vara källkritiska.” 

(Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:158]) 
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“Vi kollar väldigt mycket, så långt man kan. Vi tar inte bara en 

dagstidningsartikel och utgår från den utan kollar så många håll vi kan. Då det 

finns en uppgift som kan vara tveksam på något vis. Vi tittar även på vad som 

skrivs i utländska media om ämnet. Ganska mycket kontroll av kända källor.” 

(Informant 2, 14 oktober 2010, [Informant 2:17]) 

 

Wikipedia anger att de uppmanar användarna använda ett källkritiskt ramverk baserat på 

Ekman et al (1993) (Wikipedia 2011u). 

 

Intressant nog råder det delade meningar inom denna frågeställning. Informant 1 anger att de 

överlåter källkritiken till författaren och ger sin fulla tillit till att de är rutinerade i sitt 

arbetssätt via erfarenhet från sina akademiska studier samt eventuellt akademiskt fortsatt 

arbete. Således ges ingen specifik information om författarens källkritiska process. Detta 

förfarande förklarar Media priming teorin att dessa experter är primärkällan vars publicerade 

information agerar som kunskapsbas som andra refererar till (Westlund 2006). Därför är det 

inte nödvändigt att utföra en sådan grundlig granskning som andra av mer tvivelaktig 

kompetens. 

 

Informant 2 anger att den källkritiska granskningen inte enbart sker i första hand av 

författaren utan de gör även egna interna kontroller inom redaktionen. Via uttalandet att de 

kollar så långt de kan är det möjligt att härleda att informant 2 framförallt fokuserar på det 

källkritiska begreppet Beroende (Leth & Thurén 2000). Motiveringen till detta är för att 

begreppet Beroende innefattar hur belägen informationen är i förhållande till primärkällan. 

 

Intressant nog så anger informant 3 att deras användare bör tillgodose samtliga källkritiska 

kriterier i ett källkritiskt ramverk som överensstämmer med det som vi har i vårt teoretiska 

ramverk. 

 

Följande fråga är intressant i den mening att den ämnar avtäcka eventuella skillnader i 

tillvägagångssättet vid behandling av omdebatterade ämnen. Detta är relevant då det Leth & 

Thurén (2000) anger att en källkritiskt tänkande person skall se över huruvida författaren 

återger informationen med en subjektiv vinkel. 

 

9. Ni publicerar även omdebatterade ämnen, hur ställer ni er till detta och vad baserar 

information i artiklarna på då? 

 

”Vi kan inte skicka dem ifrån oss och säga att vi skriver ingenting om detta för det 

är omdebatterat, det vore ansvarslöst. Vi måste ta ansvar att svara även på 

sådana frågor samt eventuellt redovisa att det här är ett omdiskuterat ämne och 

man vet egentligen inte vad som gäller utan det här och det här är föreslaget. Det 

man baserar det på är som vanligt vetenskapligt beprövade erfarenheter, det är 

vart står vetenskapen.” (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:237]) 

 

“Vi publicerar aldrig någonting där vi tar ställning för eller emot utan vi återger 

bara hur debatten har varit. Vi tar med information från samtliga sidor. Ett 

exempel på detta är ”tema-artiklar” som exempelvis kan handla om klimatfrågan. 

Då tar vi med båda sidornas argument samt letar efter fakta från båda håll. Vi 

återger i texten att det är en stor debatt. Vi tar aldrig parti för någon. T.ex. nu när 

SD kom in i riksdagen, vi kommer inte säga att de är främlingsfientliga men vi 

refererar till vad de andra partierna säger. Dock kommer vi aldrig säga något 
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annat än att de kommer in i riksdagen.” (Informant 2, 14 oktober 2010, 

[Informant 2:67]) 

 

Wikipedia anger att en av dess huvudpolicy är att författaren skall ha ett opartiskt förfarande 

vid författandet av deras artiklar (Wikipedia 2011d). 

 

När det kommer till frågan om publicering av omdebatterade ämnen, är samtliga parter ense. 

De återger att deras praxis är att presentera fakta om alla parter på ett objektivt 

förhållningssätt samtidigt som de klargör att ämnet är under debatt. Således fokuserar 

samtliga informanter att de lägger stort fokus på det källkritiska begreppet Tendens. Tendens 

innebär en granskning av huruvida författaren haft ett opartiskt förhållningssätt när denna 

skrivit eller refererat sitt verk (Leth & Thurén 2000). 

 

Slutligen kommer vi som titeln säger för nästkommande kapitel analysera samt diskutera det 

empiriska resultatet samt det teoretiska resultatet vi erhållit genom denna studie. 

 

 

 

5.5 Analys 
 

 

5.5.1 Användare vs. Experter 
 

Den skillnad som är direkt slående är att Wikipedia är öppet för redigeringar från allmänheten 

medan artiklar för de övriga encyklopedierna vi tagit med i undersökningen endast skrivs av 

de mest bildade inom sitt ämnesområde. Denna skillnad agerar enligt marknadsföring, som en 

positionering för de låt säga mer professionella encyklopedierna. Då dessa får sin vinst genom 

att vara tilltalande för kunder som vill ha garanterad högkvalitativ fakta och därmed hellre 

betalar för deras produkter än lägger sin fulla tillit till Wikipedias egna artiklar som kan vara 

författade av vem som helst som använder sig av deras encyklopedi. Vad trovärdighet 

anbelangar är det uppenbart att en ansedd experts ord, inom sitt eget ämnesområde, väger 

tyngre än allmänhetens. Konceptet media priming (Westlund 2006) bekräftar ytterligare 

anledningen till att somliga människor väljer att betala för information som är konstaterad av 

hög kvalitet samt trovärdig. Detta på grund av att denna information agerar grund som 

informationsbas för övrig information. Alltså att människor i behov av korrekt information 

hellre betalar för själva primärkällan än att ta en andrahandskälla som har behov av att 

bekräfta sitt innehåll via andra källor för att uppnå status som trovärdig. 

 

Däremot är det av intresse som Wilson (1983) uppmärksammat att en person som inte är 

erkänd expert, eller har en utbildning som medför expertis, kan bli ansedd expert om 

kollegorna inom ämnesområdet erkänner dess kunskap som tillförlitlig. Detta budskap 

innebär att en privatperson kan innehava kunskap jämförbar med en expert, utan att faktiskt 

vara det. Även om en privatpersons kunskap inte är officiellt erkänd av en expert, så betyder 

inte detta att kvaliteten på kunskapen individen besitter behöver vara annorlunda. Denna 

situation är applicerbar på vårt fall för Wikipedia, framförallt när det är konstaterat att 

majoriteten av redigeringarna utförda hos Wikipedia är gjorda av en användargrupp på cirka 

sju procent (Javanmardi et al 2009). Dessa få procentenheter är användare med hög reputation 

poäng (Javanmardi et al 2009), vilket innebär att de är ytterst engagerade, samt har bidragit 

med kvalitativ information inom sina ämnesområden av intresse. Med Wilsons (1983) 

påstående i åtanke kan det konstateras att det således inte nödvändigtvis är sämre kvalitet som 
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kunskapen denna lilla användargrupp besitter. Dock kvarstår faktumet att övriga 93 procent 

användare som inte nödvändigtvis har ett sådant engagemang kan införa eventuell felaktig 

eller lågkvalitativ information i Wikipedia (Javanmardi et al 2009). Visserligen förknippar vi 

med detta resonemang, engagemang med ökad kunskap, dock anser vi detta vara en logisk 

tolkning då ett stort intresse leder till en drivkraft att lära sig mer. 

 

 

5.5.2 Granskningsprocesser 
 

En påtaglig skillnad mellan Wikipedia och expertdrivna encyklopedier är som konstaterat 

metoderna för granskning. Sammanfattat kan vi säga att för de expertdrivna encyklopedierna 

inledes granskningsprocessen av redaktionen då de väljer författaren vid beställandet av en 

artikel. Därefter utför författaren en granskning efter att denne skrivit färdigt sin artikel. 

Därefter lämnas artikeln in för granskning av en faktakontrollant och en korrekturläsare. 

Faktakontrollen görs i somliga fall av en annan expert inom samma område, även kallat 

fackgranskning. Vid behov kan en sidogranskning ske av experter från närliggande 

ämnesområden. Konsekvenskontroller utförs för att säkerställa att informationen i artikeln 

överensstämmer med andra artiklar som handlar om samma ämne, detta för att försäkra sig att 

det inte uppstår några motsägelser eller felaktigheter. Därefter skall artikeln läsas och 

godkännas av redaktionen innan publicering. Således har redaktionen det slutliga ansvaret för 

att artikeln upprätthåller hög kvalitet, ämnad åt rätt målgrupp samt att innehållet är pålitligt. 

Givetvis finns det inga garantier på att expertdrivna encyklopediers artikelinnehåll är helt 

felfritt, men det kan påstås att de genomgått så omfattande granskningar som möjligt. 

 

Eftersom Wikipedia inte har en redaktion sker granskningen för deras artiklar inte proaktivt, 

utan först efter att artikeln har publicerats. Detta innebär att direkt efter publikation finns det 

en tidsram där artikeln inte blivit utvärderad av samtliga parter vilket i sin tur innebär att det 

kan finnas felaktigheter i artikeln. Men eftersom en artikel kan läggas till i en bevakningslista 

så behöver tidsluckan inte vara mer än några minuter. Därefter utvärderas artikelinnehållet av 

användare, administratörer samt automatiska kontroller som letar efter vandalism (Stvilia et al 

2008). Det bör dock nämnas att även här har reputation poängen återigen en betydande roll. 

En redigering utförd av en användare som är anonym eller har väldigt låga poäng tas på 

mindre allvar än motparten, och riskerar därför att återkallas (Stvilia et al 2008). Wikipedia 

har även en indirekt granskningsprocess via diskussionssidorna som tillhör artiklarna. Dessa 

diskussionssidor möjliggör informationsutbyte mellan användare som eventuellt kan leda till 

en förbättrad kvalitet av artikelinnehållet (Stvilia et al 2008). 

 

Fallis (2008) studie kommer fram till att en anledning att Wikipedia är så pålitligt som det är 

beror på den kollektiva ansamling kunskap. Denna kollektiva granskningsprocess anges dock 

inte enbart vara av godo då exceptionell individuell kunskap kan överskuggas av kollektivets 

åsikter och eventuellt begränsade kunskap (Luyt & Tan 2010). 

 

När det talas om Wikipedias granskning bör vi nämna att de illustrerar om en artikel är 

rekommenderad, bra eller utmärkt. Dessa utmärkelser innebär att artiklar blivit nominerade 

granskade för att kontrollera om de uppfyller samtliga kriterier som krävs för att erhålla de 

utmärkelserna (2011h). Kvalitetsnivån för en utmärkt artikel anser vi vara likvärdig med en 

artikel skriven av en expert. Motiveringen till detta är då den uppfyller samtliga krav för att 

vara skriven enligt målgruppens behov, samtidigt som den är pålitlig via korrekt bruk av 

källor och skriven med ett opartiskt förhållningssätt. Det bör dock noteras att det är långt ifrån 
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alla artiklar som uppehåller denna kvalitetsstandard, i den svenska versionen av Wikipedia 

anges det vara 0,16 procent som fått utmärkelsen bra eller utmärkt (Wikipedia 2011p). 

 

 

5.5.3 Källhantering 
 

Wikipedia må ha en stor samling verktyg samt regler för att underlätta användares 

kvalitetssäkringsarbete. Dock kan de inte påverka den inneboende kompetensen hos 

användarna. Detta kan vara en förklaring till att Wikipedia anses i somliga fall ha fler stora fel 

än expertdrivna encyklopedier (Fallis 2008). En förklaring till att Wikipedia har fler stora fel, 

är att användarna inte har samma grundläggande praxis för hur kvalitativ källhänvisning 

utförs i den mån som en expert. Som vi uppdagat finns det källkritiska riktlinjer för 

användarna på Wikipedia, dock menar vi att de mest sannolikt inte har samma vana för att 

tänka källkritiskt. Detta argument styrks av undersökningen som Luyt & Tan (2010) gjorde, 

då de kom fram till att det fanns stora brister i användares citeringar samt källhänvisningar. 

Studien resulterade i att de fann Wikipedias policy för verifierbarhet motsägande till den 

faktiska verifierbarheten i artiklarna som undersöktes. Användarna använde sig av för få 

citeringar, 4,86 procent, i förhållande till påståendena samt dess källhänvisningar innehöll en 

stor del mindre trovärdiga källor som exempelvis nyhetsmedia (Luyt & Tan 2010). 

 

Om vi ser detta i förhållande till antalet större fel i expertdrivna encyklopedier och även tar 

med i beaktning dessa experters akademiska vana till källhänvisning kan vi se en stor skillnad 

(Luyt & Tan 2010). 

 

När det kommer till källkritik har Wikipedias användare ytterligare aspekter att beakta vid 

författandet av en artikel som experter ofta kan förbise. Leth & Thurén (2000) anger att en av 

de fyra generella principerna, Beroende, innebär vilket förhållande författaren har till källan. 

En expert är ofta i fallet med Nationalencyklopedin primärkällan när det kommer till 

författandet av en artikel. Användare för Wikipedia däremot har ansvaret att se till att källan 

som informationen måste bekräftas utav är tillförlitlig, relevant med tanke på tidsförhållandet, 

samt förstå primärkällans budskap korrekt för att kunna använda den i sin egen kontext (Leth 

& Thurén 2000).  

 

 

5.5.4 Publicerings- och redigeringsfrekvens 
 

Uppdateringsfrekvensen är internetencyklopedin Wikipedias största trumfkort. Detta i 

samband med en stor samling användare som kan utföra förbättringar på en artikel i vilket 

ögonblick som helst utgör en bra kombination. Den expertdrivna Nationalencyklopedin har 

även en internetversion som anges ha möjligheten att bli mer frekvent uppdaterad. 

Nationalencyklopedin har däremot ett antal kriterier som bör uppfyllas för att rättfärdiga en 

uppdatering. Framförallt utförs det endast uppdateringar vid behov, exempelvis om något 

storslaget skett. Annars anges det att en expertkår informerar Nationalencyklopedin om något 

nytt händer som medför ett behov av att uppdatera en artikel. Vid första anblick kan vi tycka 

att detta borde innebära att Nationalencyklopedin har möjlighet till att ha en jämförbar 

uppdateringsfrekvens som det användardrivna Wikipedia. Dock bör det påpekas att även om 

en artikel är lättare att förändra vid ett internetformat, så måste den nya informationen 

fortfarande genomgå en proaktiv granskningsprocess. Detta för att försäkra sig om att den 

upprätthåller samma konsekventa kvalitetsstandard som är de expertdrivna encyklopediernas 

trumfkort. 
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Med resonemanget ovan kan vi tycka att granskningsprocessen är en nackdel. Det bör dock 

belysas att även om Wikipedias uppdateringsfrekvens är en positiv egenskap så kan det i 

kombination med dess reaktiva granskningsprocess innebära att det kan uppstå felaktigheter i 

en artikel när som helst. Ett lösningsförslag till detta dilemma vore om det infogades en 

historisk informationsruta bredvid texten efter en redigering som beskriver sammanfattat vad 

som stod tidigare. Detta så att användarna kan se den föregående versionen av artikeln. 

 

När det talas om Wikipedias uppdaterings- samt redigeringsfrekvens är det viktigt att 

analysera vad som motiverar användare att utföra detta arbete. Yang & Lai (2010) presenterar 

att den motiverande faktorn till användares bidrag anges främst vara intern självuppfattning. 

Detta innebär att användarnas förtroende för sin egen kunskap förstärks vid 

informationsbidrag till Wikipedias stora ansamling information. Detta koncept anges vara en 

av flera bidragande faktorer till att Wikipedia faktiskt har en sådan hög uppdateringsfrekvens. 

Själva uppdateringsfrekvensen är en stor faktor som separerar Wikipedia från de expertdrivna 

encyklopedierna. I kontrast till Wikipedias motivationsteorier kan vi konstatera att den 

motiverande faktorn till att experter skriver för de expertdrivna encyklopedierna anges vara 

status eller finansiell ersättning. 

 

 

5.5.5 Artikelinnehåll samt kriterier för hur de skall skrivas 
 

Samtliga parter har specifika föreskrifter för hur en artikel får skrivas om den skall bli 

publicerad hos dem. En genomgående likhet är att en informativ artikel skall vara skriven 

med ett neutralt synsätt. Inga subjektiva åsikter får lov att påverka artikelns budskap. Givetvis 

skall artikeln även vara skriven för målgruppen i åtanke. Detta anges vara en av redaktionens 

främsta funktioner enligt Nationalencyklopedin. Redaktionen är målgruppens ombud, som ser 

till att språket är format på ett begripligt sätt samtidigt som författarens budskap förblir intakt. 

 

Vad artikelinnehåll anbelangar varierar intressenternas teoretiska fokus enligt Garvin (1988). 

Aha! fokuserar på det som uppmärksammas i svensk media och anpassar sina artiklar 

därefter. Således kan det konstateras att encyklopedin Aha! passar in i den användarbaserade 

definitionen då de söker att tillfredsställa efterfrågan hos målgruppen, eller konsumenterna i 

deras fall då det är ett fysiskt verk (Garvin 1988). Medikon däremot är enbart ämnat åt 

medicinska uppslagsord och vikten av att informationen är korrekt är större då det handlar om 

människors hälsa. Således passar Medikon bäst in på den egenskapsbaserade definitionen då 

dess innehåll ämnar presentera faktum som samtliga parter kan konstatera är korrekt. 

Nationalencyklopedin kan tolkas som en övergripande encyklopedi, med restriktioner 

baserade på om ämnen har någon längre hållbarhet eller om dess intresse kommer försvinna 

efter något år (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:346]). Nationalencyklopedins innehåll 

överensstämmer också med den egenskapsbaserade definitionen i den meningen att samtliga 

instanser kan enas om att dess artiklar är av god kvalitet oavsett övriga skilda åsikter. 

Anledningen till denna genomgående goda kvalitet är just den rigorösa granskningsprocessen. 

 

Det användardrivna Wikipedia tillhör enligt Garvin (1988) den tillverkarbaserade 

definitionen. Detta baserar vi på faktumet att en stor del av kvalitetssäkringsarbetet faktiskt 

består av regler som utgör det förväntade resultatet. Skulle en artikel inte uppnå till den 

förväntade standarden som sätts av dessa kriterier, regler samt policys så anges artikeln inte 

vara av hög kvalitet. För att styrka detta ytterligare har vi tidigare nämnt Wikipedias olika 
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kvalitetsnivåer som en artikel kan få. Vår logiska slutsats är att det optimala förväntade 

resultatet som anges i kriterierna är således den högsta nivån, utmärkt. 

 

En artikel som uppnår dessa tre kvalitetsnivåer är de som är konstaterade vid god kvalitet 

baserat på dessa optimala förväntade kriterierna (Wikipedia 2010b). 

 

 

5.5.6 Tillgänglighet 
 

Om en person vill ha tillgänglighet till den tryckta versionen av Nationalencyklopedin, Aha! 

eller Medikon måste dessa införskaffas. Dessa verk kostar en ansenlig summa pengar om 

situationen skulle uppstå att en person behöver införskaffa en komplett uppsättning samt 

uppdateringen sköts via rättelseblad, (Informant 1, 2 juni 2010, [Informant 1:386]). Eftersom 

dessa är vinstdrivande organisationer kan de inte ge bort sin produkt, så vid överförandet till 

en internetversion har de valt att skapa en begränsad kostnadsfri upplaga. För att få den 

fullständiga internetversionen av de skrivna verken krävs därför en prenumerationsavgift. 

 

Som beskrivet i undersökningen som Fallis (2008) utförde är Wikipedia ett ledande alternativ 

till kostnadsfri information på internet. En aspekt som gör Wikipedia främst bland dessa 

alternativ är tillgängligheten (Fallis 2008). Denna tillgänglighet kan enligt ett logiskt 

övervägande resultera i slutsatsen att anledningen till att Wikipedia citerats 26 gånger mer än 

Encyklopaedia Britannica (Noruzi 2009). En huvudpoäng som Lim (2004) kommer fram till i 

sin studie angående motiveringen till varför universitetsstudenter använder sig av Wikipedia, 

anges även i detta fall vara tillgängligheten. Denna enkla tillgång till information resulterade i 

en positiv förankring till Wikipedias information samt användandet av sidan. Även om 

studenternas helhetsintryck av Wikipedia var att dess artiklar inte var trovärdiga till fullo, 

utgjorde tillgängligheten att de ansåg det en bra källa att söka grundläggande information 

(Lim 2004). 

 

 

5.5.7 Målgrupper 
 

Samtliga intressenter i denna undersökning har någon form av målgrupp. Även om artiklarna 

är skrivna på ett sådant sätt att samtliga läsare skall kunna förstå innebörden i texten är 

målgrupperna något olika. Wikipedia är en gratis resurs ämnad åt hela allmänheten på ett 

lättillgängligt vis då det är en icke vinstgivande förening, de expertdrivna encyklopedierna å 

andra sidan tar betalt för sina tjänster via prenumerationer. Detta innebär att personer 

intresserade att betala för dessa tjänster är sådana i en position då legitimiteten samt 

tillförlitligheten av information är mer viktigt än någon som bara vill slå upp något rent 

spontant. Det är detta encyklopedier av denna art livnär sig på. Nämligen att deras produkt 

genomgått en rigorös kvalitetssäkringsprocess som därför gör den attraktiv nog att kunna få 

allmänheten att betala för vetskapen att informationen de tar del av är korrekt. Om inte helt 

korrekt så har det i alla fall vidtagits åtgärder för att minimera sannolikheten för felaktigheter. 

Detta förändrar målgruppen i våra ögon då det inte är alla som har behov samt är villiga att 

betala för en sådan tjänst. 
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6. Slutsatser 
 

 

 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till under tiden vi 

skrivit vårt arbete. Det är här vi besvarar vår huvudsakliga forskningsfråga men vi ger även 

svar på de frågor som finns utifrån vårt syfte. 

 

 

 

Innan vår slutsats presenteras vill vi först poängtera att det är väldigt svårt att forska i ett 

abstrakt ämne. Den initiala tanken med denna undersökning var att vi själva skulle fatta en 

informerad slutsats baserad på vår egna empiriska undersökning. Men vi ansåg att det vore en 

miss att åsidosätta de resultat som tidigare undersökningar kommit fram till, och vi har därför 

valt att ta med dem som grund i vår teori. Således kommer vi nu att presentera en slutsats som 

är baserad på resultatet från vår egna empiriska undersökning inkorporerat med resultatet från 

de tidigare undersökningarna vi nämnde ovan, samt slutsatserna. Slutsatserna är däremot 

begränsade till de resultat, begrepp och teorier som presenteras i uppsatsen. 

 
- Hur arbetar det användardrivna Wikipedia samt expertdrivna encyklopedier med 

kvalitetssäkring av information de publicerar? 
 
Informationen som uppdagats under uppsatsens framskridan anger att Wikipedia använder sig 

av en myriad kvalitetssäkringsåtgärder. Dessa kan delas in i indirekt samt direkt 

kvalitetssäkring av informationen i artiklarna. Med indirekt kvalitetssäkring menar vi att de 

använder proaktiv kvalitetssäkring i form av regler, policys samt riktlinjer för hur en artikel 

skall skrivas. Den direkta kvalitetssäkringen är det reaktiva förfarandet som innefattar 

granskning från användare, administratörer samt strukturella tillägg såsom bottar eller 

diskussionssidor. Denna kvalitetssäkring utförs först efter artikeln har blivit publicerad. 
 
Först och främst säkerställer de expertdrivna encyklopedierna informationens kvalitet genom 

urvalet av författare. Därefter anges de lägga störst fokus på att säkerställa artiklarnas kvalitet 

innan publicering. Detta utförs genom ett flertal granskningar samt kontroller. Dessa 

kontroller kan delas in i olika instanser, granskningar utförda av experter samt redaktoriella 

granskningar. De externa granskningarna består av fackgranskningar samt sidogranskningar. 

Dessa ämnar att säkerställa den presenterade informationen är korrekt på alla sätt. Den 

redaktionella granskningen anges vara främst av semantisk samt strukturell art, i samband 

med hänsynstagande till den ämnade målgruppen samt framställningen av information.  
 
- Vilken påverkan på informationens trovärdighet utgör dessa kvalitetssäkringsprocesserna? 
 
Vi kom fram till i case-studien att Wikipedia gör allt de kan för att artiklarnas kvalitet skall 

vara jämförbar med experternas via regler för hur författare ska skriva, policys och olika 

strukturella verktyg som diskussionssidorna och dylikt.  
 
Tidigare undersökningar konstaterar i somliga fall att Wikipedia har stora fel eller inkomplett 



Kvalitetssäkring för Wikipedia Bruzelius, Larsson & Pettersson 

 

51 

 

information och är inte alls lämpligt vid studier. Medan andra undersökningar konstaterar att 

Wikipedia är jämförbart med Encyklopaedia Britannica. Således kan det konstateras att 

kvaliteten av Wikipedias artiklar fluktuerar. Vi har kommit fram till att detta beror på att hur 

många kvalitetssäkringsåtgärder Wikipedia än inför så kan de inte påverka användarnas 

inneboende kompetens. Det är där det skiljer sig mellan användardrivna och expertdrivna. När 

det kommer till sanningsenligheten i innehållet i artiklarna hos Wikipedia är det lite som ett 

lotteri, ibland kan läsaren ha tur å träffa på en artikel som är skriven av en kunnig författare, 

ibland inte.   
 
Om vi ställer detta i förhållande till de expertdrivna encyklopediernas kvalitetssäkring kan en 

väsentlig skillnad uppmärksammas, då de endast tar de bäst meriterade experterna inom sitt 

ämnesområde. Således införlivar denna inneboende kompetens trovärdighet till materialet 

som uteblir hos Wikipedia. 
 
Vi kan även göra en slutsats vars betydelse är att granskningarna som även utförs av 

experterna för de expertdrivna encyklopedierna är av högre standard än de som utförs av 

användarna för Wikipedia av samma skäl. 
 
Slutligen bör vi poängtera att en del av syftet var att undersöka huruvida Wikipedia var 

lämpligt vid studier på högskolenivå. Vi har kommit fram till slutsatsen att så är inte fallet. 

Dock bör vi poängtera att Wikipedia fyller ett syfte ändå. Vid sporadiska informationsnycker 

eller ett behov av information för vidare studier är Wikipedia med sin tillgänglighet och brett 

utbud av information en god grundläggande informationskälla. Är en person däremot i behov 

av direkta faktum är expertdrivna encyklopedier en bättre källa, dock inte en perfekt sådan. 

Men som informant 1 sade i intervjun;  
 
“Det är väl ingen mänsklig verksamhet som är felfri, det tror jag inte iallafall.” 
 

 

 

6.1 Undersökningens begränsning 
 

Undersökningen som gjorts har varit begränsad på ett antal sätt. En stor begränsning för 

antalet fysiska intervjuer har varit vår hemvist. Detta hinder har överkommits med hjälp av 

elektroniska hjälpmedel såsom exempelvis e-mail och telefon vid intervjuer på distans. Det 

har även bidragit till att begränsa vårt antal av intervjuer. 

 

En annan påtaglig begränsning som bör nämnas är att svenska encyklopedier är en begränsad 

tillgång när det ämnas utföras en intervju. Även om behovet till empiriskt material är stort var 

intresset samt tillgången av den informationen inte proportionerligt med vår efterfrågan. 

 

Andra begränsningar för vår studie är att vissa av de artiklar som behandlar ämnet är 

utdaterade. Eftersom Wikipedia är under ständig utveckling är det svårt att relatera viss 

information som står i undersökningarna vi valt till vår studie. Detta har gjort att det varit 

svårare för oss att hitta utomstående fakta till vår undersökning. Därför är mycket den 

information vi valt att presentera taget från Wikipedias egna artiklar. 
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Som vi nämnde ovan är det vi skriver om ett abstrakt samt omfattande ämne. Det råder delade 

meningar om vad som påstås vara korrekt, därför har det varit svårt för oss att veta vilka 

teorier vi ska fokusera på eftersom vi vill hålla en neutral synvinkel. 

 

 

 

6.2 Fortsatt forskning 
 

Eftersom majoriteten av de undersökningar vi gått igenom onekligen påstår att Wikipedia har 

ett opålitligt material, finner vi att en fortsatt studie runt de krav som ställs på vetenskapliga 

rapporter skulle vara ett intressant ämne då det visar att Wikipedia citeras fler gånger än 

expertdrivna encyklopedier. Det skulle även vara intressant att konkret få reda på varför 

Wikipedia citeras trots dess tvivelaktiga innehåll. 

 

Ett väldigt intressant ämne som berör vår undersökning är hur de olika encyklopedierna väljer 

att utvecklas. Kommer Wikipedias artiklar nå upp till en standardiserad kvalitetsmässig nivå 

jämförbar med de expertdrivna encyklopedierna, hur ser då framtiden ut för dem? 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 Intervjuprotokoll: Nationalencyklopedin 
 

Intervjun genomfördes den 2 juni 2010 

Arne = Arne Ekman, Chefredaktör, Informant 1 i referenser 

Christine = Christina Appelgren, informationschef 

Andree = Andrée Larsson 

Björn = Björn Pettersson

Björn:  Nu 1 

Andrée:  Känner ni att konkurrensen hårdnat mellan er och de andra encyklopedierna på 2 

marknaden? 3 

Arne:  Ja, både ja och nej, både framförallt har konkurrens förändrats, tidigare hade vi 4 

konkurrens av förlagsprodukter som var uppslagsverk, vi hade liksom Bonniers 5 

produkter och Fokus och andra produkter som både både bokform och cd-rom 6 

och så konkurrerade med oss. men de konkurrerade mer på mer lika villkor, det 7 

var alltså förlagsprodukter som var, producerade utav en redaktion av en 8 

redaktioner som hade betalt sina författare och så vidare, så att dem hade 9 

kostnader på samma sätt som vi har, sen kunde dem då konkurrera genom att ha 10 

mindre verk som kostade mindre t.ex. eller större verk som kostade mer och så 11 

så, så det var en typ av konkurrens och så, relativt lätt och överskåda. Wikipedia 12 

är ju mycket svårare eftersom dem är gratis och konkurrerar med ett helt annat 13 

arbetssätt, så det går liksom inte riktigt att jämföra, och på det sättet så kunde 14 

göra med andra redaktionella produkter. Men givetvis så är det så att vi ser 15 

Wikipedia som vår största konkurrent idag och, och det gör vi egentligen 16 

huvudsakligen av anledningen att de ligger så högt upp på Googles träfflistor, 17 

det är liksom det som gör att folk som är ute och bara söker, eftersom 18 

googlandet har blivit så alenarådande, så är det man hittar på google är det man 19 

tror finns så då har vi ju insett att även om vi har högre kvalitet så måste vi också 20 

synas där. Och det är därför vi har släppt en gratisdel utav NE för att den ska 21 

kunna klättra upp och också hamna högt upp på förstasidan där, för nu så är det 22 

där, nu är det så att till och med de som prenumererar på NE kanske glömmer 23 

bort att de har det när de googlar. Så går de in på Wikipedia och så glömmer de 24 

att kolla på NE där det kanske finns säkrare information.Björn: Då kom jag på 25 

en liten subfråga, om det är okej? Arbetar ni med just sökoptimering då, med 26 

NE. 27 

Arne:  Ja 28 

Christina:  Väldigt mycket 29 

Björn:  Väldigt mycket sökoptimering 30 
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Arne:  Ja, så det, det är ju en ny gren för oss, för de senaste året att hålla på med 31 

sökoptimering väldigt mycket. 32 

Andrée:  Hur stor del av information är det ni släpper på hemsidan som är gratis. 33 

Arne:  Det är ju ett mindre uppslagsverk kan man ju säga, det är 64 000 uppslagsord, 34 

det är kortare artiklar än i stora NE, så att men som sagt, att vi vet ju andra sidan 35 

att i en den kortversionen har vi de mest eftersökta artiklarna, eftersom vi har 36 

valt ut utifrån vår sökstatistik på nätet, så har vi ju mycket bättre koll idag, vad 37 

folk vill veta. 38 

Andrée:  Ja 39 

Björn:  Ja jag såg det lite det, jag var inne på hemsidan imorse, på telefonen, och så att, 40 

jag såg ju att Zlatan var med och alltså och såg de mest sökta artiklarna. 41 

Christina:  Ja 42 

Arne:  Så att, men som sagt, vi ser ju Wikipedia som en stor konkurrent givetvis va, 43 

framförallt för folks uppmärksamhet och tid. 44 

Andrée:  Ja, det är klart. Då går vi till nästa fråga: Vad har författarna till artiklarna för 45 

bakgrund, eller utbildning för att få publicera information och artiklar hos er? 46 

Arne:  Vi kan säga så här, för det första väljer vi ut våra författare. Det är inte så att folk 47 

sänder material hej vilt till oss utan, utan vi väljer ut vem, vem vi vill ha som 48 

författare och vårt huvudkriterium välja ut dem som är duktigast på detta i 49 

Sverige. Normalt i Sverige, vi går inte till världens marknad för att, då får man 50 

översättningsproblem och andra möjliga andra praktiska problem som vi helst 51 

inte tar. Ibland går vi till utländska författare, då ska det inte finnas rätt person i 52 

Sverige i så fall. Men vi väljer ut våra författare och försöker hitta de som är 53 

bäst, vi försöker gå till huvudkällan. De som kan det här allra bäst, och det 54 

kanske är en handfull människor som kan ett visst ämnesområde allra bäst i 55 

Sverige. Då kan de bli den som skriver bäst eller som har tid med det här för det 56 

är väldigt uppbundna människor som vi vill få tag på. Men vi har förvånasvärt få 57 

som säger nej att skriva för oss, det känns ändå som att vi har den statusen som 58 

gör att folk vill skriva för oss, ser det som ett ansvar.  59 

Jag kan ju säga också att den vanliga titeln på våra författare är professor, i 60 

särklass vanligaste. Om man ser till övriga titlar så ser man snabbt att den 61 

absoluta majoriteten därav, är disputerade människor, antingen docenter eller 62 

liknande. Men det kan också vara folk som har andra typer av tjänster som är 63 

utanför universitetet, men som ändå har den bakgrunden. Så kvaliteten är 64 

extremt hög, skulle jag säga, personerna. 65 

Andrée:  Det är personer som jobbar, inte hos er, utan de jobbar på egen hand och så 66 

kontaktar ni dem 67 

Arne:  Ja vi kontaktar dem, dem sitter ute på universiteten och företagen och var det nu 68 

är någonstans, i organisationer och i statlig tjänst och allt vad det är för något, 69 

men vi söker upp dem för att vi tror att de är de bästa. 70 
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Björn:  Ok 71 

Arne:  Ofta är det också personer som har skrivit de verk som är huvudverken om man 72 

vi vill ta på nån som ska skriva om Gustav II Adolf, så försöker vi hitta den som 73 

skrivit den bästa boken av Gustav II Adolf  och så vidare så att vi försöker hitta 74 

dem som verkligen den starka kopplingen till uppslagsordet själv. 75 

Andrée:  Vem är det då som sitter väljer ut dessa personer, är det 76 

Arne:  Det gör redaktionen med hjälp av, ett råd av experter kan vi säga 77 

Andrée:  Okej, för det är ju följt av vem som är bäst 78 

Arne:  Vi skapade tidigt en form utav ämnesexpertsgrupp som består av 400 personer 79 

ungefär som alltså hade kunskaper inom alla möjliga fält, som hjälpte oss att 80 

hitta de rätta författarna. 81 

Björn:  Ah okej: 82 

Andrée:  Då fick vi svar på hela den där. Är det olika författare som publicerar artiklar på 83 

internet jämfört mot era andra medier, så som bokform, på cd-rom, dvd och 84 

liknande? 85 

Arne:  Nej, det kan man inte säga utan, vi använder oss av samma författare på Internet 86 

som i bokform eller cd-rom eller vad som, det är liksom, det är givetvis så att 87 

efterhand byts författare ut när de blir för gamla eller dör t.o.m, osv, så att det är 88 

klart att vi har ständigt bytande så att men det är ingen principiell skillnad där. 89 

Den enda riktiga skillnaden är väl att på nätet har vi också material som inte är 90 

encyklopiartiklar, vi har material som är reportage, eller blogginlägg eller också 91 

på nätet har vi enkelartiklar som är skrivit pedagogiskt för skolbruk och liknande 92 

och dem har då en annan typ utav författare ofta, reportage och blogginlägg och 93 

så kan ofta vara journalister som skriver åt oss. Medan däremot sådana enkla 94 

artiklar där pedagoger då så som vi använder oss av, som har 95 

läromedelerfarenhet. Vi har fler grupper på nätet än i de andra formerna, men de 96 

liksom samma kvalitetskrav fast andra kvalitetskrav 97 

Andrée:  Har ni utarbetat någon särskild mall som författarna till artiklarna använder sig 98 

av? Följer de några speciella kriterier? 99 

Arne:  Ja det kan man ju säga, vi har ju bland annat en liten skrift som vi delar ut till 100 

nya författare, den kan ni ju ta. Och bland det viktigaste som vi försöker 101 

övertyga våra författare om är att dem skriver opartiskt. Har man egna 102 

käpphästar skall de inte synas i artiklarna och finns det olika skolor ska de 103 

beskrivas likvärdigt. Även om det är en signerad artikel, att man ser vem som 104 

har skrivit den, så det ska ändå inte vara så att det är den egna författarens åsikter 105 

som förs fram. Utan de ska säga att här finns det olika åsikter, dels det och dels 106 

det och liksom redovisa det isåfall. Så det är en sak som vi försöker övertyga 107 

författarna om , att det är ett verk som inte är ditt helt och hållet, det ska vara så 108 

opartiskt som möjligt. Det står redan också i avtalet i med avtalet med staten 109 

som vi hade när NE grundades, avtalet som tecknades i kulturrådet står det att 110 

det ska stå så opartiskt som möjligt, visst är människor människor men. 111 
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Björn:  Så gott det går 112 

Arne:  Så gott det går, man ska försöka i alla fall., garanterar det så mycket vi kan, 113 

genom granskningar osv, så att andra får se samma alster o därmed komma med 114 

synpunkten, Jag tycker att detta är vinklat åt ett visst håll. Framförallt om det 115 

finns meningsmotstånd inom ett ämne som råder, så skickar vi gärna till det 116 

andra lägret för att få det lägrets synpunkter så så att det är ju ett sätt att 117 

garantera att man får får en en opartiskt slutsammanställning av det hela. En 118 

annan sak som vi försöker övertyga dem om är att man skriver inte för sina 119 

expertkolleger. Utan man skall skriva för svenska folket. Det skall vara en 120 

populärvetenskaplig framställning och den ska vara läsbar för vanligt folk. Men 121 

där har ju redaktionen också en stor och viktig uppgift som jag tror är en av våra 122 

styrkor då att vi har en redaktion som kollar det här, är det här verkligen läsbart 123 

eller är det här skrivet av en expert som inte tänkt på detta. Då får redaktionen gå 124 

in och förenkla och strukturera på ett annat sätt kanske och greja med det, så att 125 

den redaktionella kollen på vad som skrivs är ju förstahandsgarantin 126 

redaktörerna ett slags ombud för svenska folket när man pratar med den här 127 

experten kan säga att denna och så som ser till att den här latin för från den här 128 

expertens latin blir vanligt språk för svenska folket. 129 

Andrée:  Granskas artiklarna efter att reaktionen varit inne och kontrollerat och förenklat? 130 

Arne:  Nej, det kan vi, vi kan säga så här att, om det signerade artiklar, vilket alla 131 

artiklar som är över 1500 tecken blir, då får den signerande författaren 132 

slutversion att kolla upp, så att då får de se att så här blev det hela efter alla 133 

granskningar efter redaktionens arbete blev det här, då har dem rätt att säga, jaha 134 

har det blivit såhär då får de givetvis med synpunkter, om vi inte vill ta dem utan 135 

så här måste de vara, då får de rätten att ta bort sin signatur, om de inte skulle 136 

vara nöjda med vårt arbete om vi säger så. 137 

Björn:  Okej 138 

Arne:  Då får de ta bort signaturen, de får, vi slutbestämmer vad som ska stå kan vi, det 139 

är en redaktionell process. 140 

Christina:  Det är den ansvariga ämnesredaktören gör det. 141 

Arne:  Och i besvärliga fall ta det i råd, tillsammans. Vi har redaktionella grupper som 142 

samarbetar inom ämnesfälten som sammanträder ochdet kan ju också vara i 143 

möten med andra experter också som man sätter sig ner. Vi har problem med 144 

den här författaren som skriver såhär, och då kommer man överens med de andra 145 

inom ämnesområdet att så här kan vi inte ha det. 146 

Andrée:  Har de utbildning inom det ämnet som de ansvarar över? 147 

Arne:  Vi har ämnesredaktörer, de är inom dem sfärerna, nu har man som redaktör hand 148 

om större ämnesområden än om vad man själv har utbildning, inom varje del av 149 

detta, så det viktiga är att man förstår språket som man liksom inte kan sätta 150 

humanist på att ha hand om matematiska formler t.ex. det måste vara någon 151 

förmåga inom ämnesområdet som gör att man kan bedöma om detta är bra eller 152 

inte. 153 
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Andrée:  Hur förhåller författarna sig till källkritik när de hämtar information till 154 

artiklarna? för de måste ju fått informationen någonstans ifrån. 155 

Arne:  Egentligen ska man ju fråga ett stort antal författare om detta, för det , vi ser ju 156 

alstren men vi vet inte riktigt hur de har resonerat och andra sidan så tycker vi att 157 

när vi tar forskare som det huvudsakligen är, så är källkritik en högst väsentlig 158 

del av deras sätt att arbeta så de har ju källkritiken i ryggmärgen med sig när de 159 

skriver åt oss. Vi är inte ett dugg tveksamma till att de inte har haft ett 160 

källkritiskt betraktningssätt när de gör det här, det är deras vardag att vara 161 

källkritiska. 162 

Andrée:  Granskas dessa källor till artiklarna innan de publiceras? 163 

Arne:  Vi granskar ju inte källorna. Det är ju inte heller så att artiklarna redovisar 164 

källor, utan vi kan redovisa en del huvudkällor som vi använder ofta, t.ex. vart vi 165 

statistik från olika länder och sådana andra saker, de källorna skulle vi kunna 166 

redovisa, men en enskild artikel. Om någon expert på aids skriver om aids, så 167 

behöver inte han räkna upp de källor han har haft, som förmodligen är tusentals 168 

egentligen, en forskare på området, som dagligen läser olika artiklar om det hela, 169 

så att det är en sammanvävd kunskap som de har. Som när när de skriver åt¨oss. 170 

Vi har litteraturansvisningar och så, men de är alltså anvisningar för vidare 171 

läsning. De är inte källuppräkning utan författare har oftast betydligt fler källor, 172 

betydligt mer avancerade källor. 173 

Vart skall jag gå vidare någonstans och läsa, och då får man då ett antal 174 

läsanvisningar. Antingen i form utav litteratur eller i form av länkar till nätet. 175 

Annars granskas ju alla artiklar beträffande fakta så mycket vi kan. Vilket är 176 

mycket lättare idag än det var när vi började den här verksamheten på 80-talet. 177 

Nätet ger oss tillgångar till bakgrundsinformation som vi inte hade tillgång till 178 

när vi började, som bara fanns på specialbibliotek på olika institutioner och sånt. 179 

Nu ligger det mycket mer på nätet så vi har en chans att faktakolla.  180 

Vi konsekvenskollar, hur stämmer det här med vad som står i andra artiklar. Går 181 

det här ihop? 182 

Vi språkkollar och där är vi ju världsmästare på det. Mycket bättre än de 183 

experter som skriver, så vi kan ju svenska språket mycket bättre så allting 184 

språkgranskas och görs bättre där.  185 

Vi har också interna regler för hur vi skriver, Ne har fyra pärmar med 186 

redaktionshandbok på hur vi ska ha det så att säga. Så allt det där gås igenom i 187 

alla artiklar. Det betyder också att en redaktör tittar inte ensam på en artikel utan 188 

när redaktören anser sig färdig med en artikel så går den till en granskningsgrupp 189 

här inom redaktionen som alltså kollar det igen då va, med nya ögon och med 190 

kanske andra språkkunskaper och NE regelkunskaper så det är den interna 191 

kollen.  192 

Om vi tycker att fakta behöver granskas av andra så skickar vi den då till andra. 193 

Och det kan vara experter inom samma ämnesområde till exempel i sådana fall 194 

som jag sa där det finns skolor där man vill kolla om en annan skola, hur de ser 195 

på det hela.  196 
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Det kan också vara en typ av sidogranskning som jag kallar det, alltså att man 197 

skickar till angränsande ämnesområdes företrädare. En artikel är aldrig så 198 

knivskarpt utskuren i ett enda ämnesområde, för att ta ett exempel en artikel om 199 

kemi kan mycket väl ha fysikaliska delar i sig. Då skickar vi det här som en 200 

kemist skrivit till en fysiker också för att de ska säga att de fysikaliska 201 

aspekterna har blivit beaktade som de skulle. Så det är en sådan form utav 202 

sidogranskning också.  203 

Fackgranskning direkt om vi nu försökt hitta den bästa i Sverige för att skriva en 204 

artikel så är det ju svårt att hitta någon som är bättre att skicka till. Så det 205 

förekommer bara om det är kontroversiella artiklar som vi tycker att vi behöver 206 

det för att få mer stöd för att det är något konstigt med det här. Det gör vi när vi 207 

tagit in en ny författare som vi inte provat förut, då kan vi tycka att vi vill få det 208 

här testat av ytterligare någon expert inom samma område så att vi skolar in den 209 

här nya författaren. Och till exempel om det här är skrivet av en doktorand 210 

någonstans och vi vill få det kollat av en professor för säkerhets skull. Det kan 211 

vara sådana orsaker till att vi skickar det till en intern granskning inom 212 

ämnesfältet. 213 

Andrée:  Finns det några kriterier för vad artiklarna får handla om, eller det är att ni 214 

skickar ut det till ämnesredaktörerna? 215 

Arne:  Vi beställer relativt detaljerat. Vi talar om för dem hur många rader vi förväntar 216 

oss, sen kanske det blir lite mer eller lite mindre det får liksom innehållet avgöra 217 

på slutet. Men vi talar också om vad vi förväntar oss att den skall innehålla. Det 218 

är nämligen så att ett sånt här verk som en encyklopedi hänger ju samman på 219 

olika håll och kanter. Man skriver inte allting på varje ställe utan om man skriver 220 

en artikel, så förväntar man sig att man skall få andra förklaringar som berör det 221 

här ämnesområdet på andra ställen. Man skall kunna göra hänvisningar till 222 

exempel, vill du veta mer om det se där. Och då måste man ju veta att det som 223 

man då hänvisar om verkligen finns där också. Så här gjorde vi upp det hela 224 

redan från början va, så vi gjorde hela ordbasen och skrev innehållsförteckningar 225 

till alla artiklar vad de skulle innehålla för någonting. När man sen beställer en 226 

sån artikel ja då vet man ju att det här måste komma med för det har vi räknat 227 

med och hänvisar kanske frång tjugo ställen till den här artikeln där vi förväntar 228 

oss att det här skall finnas med. Så att sån typ utav balans måste man ha hela 229 

tiden, så att man hänger samman under hela verket. Därmed beställer vi ganska 230 

detaljerat. Det som har varit svårast har väl kanske varit för folk att hålla sig till 231 

det relativt korta radantal som vi har givit dem. Om det är någon som har forskat 232 

hela sitt liv på ett visst ämne så ska de skriva det på 35 rader, det är kanske inte 233 

så lätt liksom. 234 

Andrée:  Ni publicerar även omdebatterade ämnen, hur ställer ni er till detta och vad 235 

baseras er information i artiklarna då på? 236 

Arne:  Vi kan inte skicka dem ifrån oss och säga att vi skriver ingenting om detta för 237 

det är omdebatterat, det vore ansvarslöst. Vi måste ta ansvar att svara även på 238 

sådana frågor samt eventuellt redovisa att det här är ett omdiskuterat ämne och 239 

man vet egentligen inte vad som gäller utan det här och det här är föreslaget. Det 240 

man baserar det på är som vanligt vetenskapligt beprövade erfarenheter, det är 241 

vart står vetenskapen. Om det till exempel finns någon alternativmedicin som då 242 
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de från landet, lanserar den och säljer den. Väldigt gärna vill påstå ha väldigt 243 

många goda egenskaper är detta inte vetenskapligt bevisat så skriver vi det. Det 244 

finns inga vetenskapliga bevis för att den här har den här funktionen. Så att det 245 

liksom, vetenskapen får gälla. Vi är ett verk på vetenskaplig grund. 246 

Björn:  Precis, det är som den frågan mest som kommer upp i mitt huvud när den frågan 247 

skrevs, var klimatfrågan. Där finns ju både vetenskaplig, eller där finns ju 248 

professorer från MIT som säger emot till exempel. Eller den skolan måste ändå 249 

räknas som en av de som är en bra skola så att säga. 250 

Arne:  Det är ju ett sådant här område där det finns olika åsikter där de har stöd för sig i 251 

viss mån. Och där man alltså inte kan säga slutgiltigt vad som egentligen gäller 252 

utan vi får ju redovisa det som är känt och det är de idéer som finns. Men vi 253 

säger inte heller då väldigt tydligt att koldioxid är det viktigaste till exempel eller 254 

någonting sådant där, för det är inte bevisat. 255 

Björn:  Även om det är så 90/10 eller vet inte hur forskningen står. Jag vet inte för det 256 

finns så många... 257 

Arne:  Men det är inte så vi gör, vi gör inte det så va. Alltså skulle det vara så, det är 258 

klart att då säger vi kanske att majoriteten av forskare anser det här, men liksom 259 

det är inte så att bara redovisa det för att det är majoriteten. 260 

Björn:  Då skickar ni det som sagt till båda lägren och ber dem... 261 

Arne:  Då försöker vi hitta experter som har olika syn på det här och får dem att uttala 262 

sig. Ofta är ju också våra artiklar skrivna av flera personer. Det är ju, vi har 263 

många gånger som det uppräknat ett antal person under en artikel. Och då kan 264 

det vara det här att man varit ute i olika läger och fått in synpunkter och då blir 265 

det en sam-signerad artikel.  266 

Björn:  Då övergår dem artiklarna i när så fort forskningskårerna har blivit överens så att 267 

säga. Eller till större del, då förändrar man artikeln så att det blir mer att det ÄR 268 

koldioxid till exempel.  269 

Arne:  Visst, visst så är det. 270 

Christina:  Det kan man ju lägga till att en stor del av ert arbete handlar ju också om att 271 

uppdatera artiklar. 272 

Arne:  Ja det är ju det viktigaste i arbetet, jag vet inte om det kommer några frågor på 273 

det. 274 

Björn:  Nej jag kom på det nu. 275 

Arne:  Men det är ju givetvis så att i uppdateringen ingår att bedöma hur sakläget har 276 

förändrats sedan den här artikeln skrevs, eller senast skrevs om såhär vad. För 277 

många artiklar har ju skrivits om väldigt många gånger. Och utvidgats många 278 

gånger om fältet blivit viktigare. Kan ju säga att i allra första upplagan av NE 279 

hade vi ingen artikel om internet. Internet var knappast känt. På slutet på 80-talet 280 

och i början på 90-talet. Sedan så har den efterhand blivit större och större och 281 
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större den artikeln så att den har skrivits om massor av gånger. Så att det är 282 

givetvis så att vi får ändra innehåll efter hand som kunskapen ändras.  283 

Så att när vi skickar, vi gör det här ofta då. Vi uppdaterar dels efter händelser, 284 

alltså om någon har dött, fått nobelpris, slått världsrekord eller valt en ny 285 

regering. Då uppdaterar vi så att säga efter händelser. Det sköter ofta 286 

redaktionen för det är ofta inga problem, det utan så. Men sen så har vi då, går vi 287 

igenom ämne för ämne regelbundet. Då vi bedömmer, låter experter bedöma, 288 

står sig de här artiklarna eller inte. En del står sig för det kanske inte har hänt så 289 

mycket på forskningen av granit så man behöver skriva om artikeln om granit 290 

va. Den kanske står sig. Men med andra ser man, amen här har det hänt så 291 

mycket så här måste vi skriva om den och då kan det bli en mindre utvidgning 292 

eller en total omskrivningar och så vidare, det beror på hur ämnet har förändrats. 293 

Men det är det största arbetet vi har. Det är rätt så jobbigt. 294 

Björn:  Ja jag kan förstå det, man måste ju ha det up-to-date eller uppdatera hela tiden så 295 

att. Men då finns det någon process som hela tiden påminner att denna artikeln 296 

var längesedan den kollades? 297 

Arne:  Ja, jo, det är ju varje enskild ämnesredaktörs ansvar att hålla igång detta och det 298 

gör de då i form av, ihop med den, dem ämnesexperter av olika ämnesområden, 299 

skickar ut listor till dem. De här artiklarna har vi nu här, vad ska vi göra med 300 

dem och så vidare. Så att det är en rullande, pågång, och man kan väl säga att 301 

artiklar har väldigt olika behov av omskrivning. Det kan vara varannat år, det 302 

kan vara varje år, flera gånger om året till och med i en del fall. Men det kan 303 

vara vart tredje år, vart femte år. Så det är väldigt olika, men det viktiga är ju att 304 

det blir bedömt och att det är ok denna står sig fortfarande och då sparar man det 305 

till nästa genomgång också ser man om den fortfarande står sig då också. 306 

Björn:  Är det som du sa med granit, jag tror inte det kanske behövs så ofta. 307 

Arne:  Inte så ofta nej. 308 

Christina:  Det som kan vara aktuellt eller intressant att ta upp också som vi inte, som vi 309 

inte har förklarat riktigt det är vad finns i en encyklopedi, vilka uppslagsord 310 

skriver vi om. Vad tar vi upp för någonting, för det skiljer ju sig väldigt mycket 311 

jämfört med Wikipedia. 312 

Arne:  Ja alltså, jag har ju inte pratat på det sättet med Wikipedias redaktion så jag vet 313 

inte hur mycket de försöker styra. Att få in artiklar och så va. Nu vet jag ju att de 314 

ofta lutar sig mot en engelskspråkiga upplaga och försöker översätta och ha sig 315 

och så vidare. Men vi försöker ju ta ett grepp över vad som ska vara där och då 316 

har vi ju ett antal källor för detta. Den ena är givetvis vår expertkår, sammanlagt 317 

är det ju en 4500 experter som vi blandat in vid det här laget. Och dem kan ju 318 

sina ämnesområden och vet vad som rör sig och vet vad som kommer nytt också. 319 

Det är en källa till att få in förslag till nya uppslagsord. Och se vad som händer, 320 

en annan är att vi själva läser tidsskrifter, ja har liksom massvis med tidsskrifter 321 

om olika ämnesområden och de, där får vi ju tips då va. Att sen en medicin 322 

tidsskrift här, jaha det här har vi inget uppslagsord, det kanske vi borde ha, så 323 

går man ut till sina experter, och påminner att det här borde vi kanske också ha. 324 

Och en tredje källa och inte så himla oviktig är ju att vi kollar vad folk söker på 325 
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som inte finns här. Vi skapar såkallade nollträfflistor där vi alltså går igenom, 326 

det här har folk sökt på, är det någonting som vi borde ha. 327 

Andrée:  Är det sökträff på er sida eller är det i google? 328 

Arne:  På vår sida. 329 

Andrée:  Ni har inget samarbete med google angående sökträffar? 330 

Arne:  Nej, det har vi ju inte utan vi kör internt så att har de sökt hos oss och inte fått 331 

träff så. Vi har ju såpass mycket användning så att vi får en ganska god statistik 332 

över detta och så. Vi har ju ändå över 3,5 miljon artikelvisningar i månaden 333 

sådär så att det är liksom tillräckligt för att få hyfsad statistik.  334 

Björn:  Det skiljer sig då kanske mellan de som prenumererar eller som betalar för de 335 

fullständiga artiklarna? 336 

Arne:  Det kan ju skilja sig litegrann va. Bland de betalande finns ju också mycket 337 

skolor och högskolor och så vidare. Så det kan ju bli en typ av sökande 338 

där  jäntemot den gratisversionen mer allmänheten i största allmänhet. Sen tar vi 339 

ju inte allting som folk söker mycket på och vill se, vackra bilder på Pamela 340 

Anderson tycker ju inte vi att det är vår grej liksom va. Så vi går inte på allting 341 

om vi säger så. 342 

Christina:  Dit vi vill komma litegrann vi får ganska många frågor, varför finns inte det här 343 

uppslagsordet eller varför finns inte den personen med, och där har vi satt ramar 344 

i vårt arbete. 345 

Arne:  För att komma med i en encyklopedi skall man vara av något bestående värde 346 

mer än att vara ett stjärnskott under ett år. Det skall inte vara en one day wonder, 347 

utan det skall vara någonting som står sig i några år. Vi har i och för sig sätt att 348 

plocka in även sådana som är viktiga under ett år, som vinner Idol tävlingar eller 349 

något annat, genom att vi har årsbundna artiklar. Vi har egentligen en 350 

årsboksverksamhet som ynglar av sig på nätet. Där kan vi ta in artiklar över 351 

sådana som varit ett stjärnskott över ett år, men då försvinner de kanske igen, de 352 

är inte lika bofasta i en encyklopedi som de vi valt ut, som att det här är något 353 

som är värt att bevara. 354 

Björn:  Tack så mycket för att du tog upp det, det är en viktigt aspekt 355 

Man kan ju säga att på så vis kan ju en nördig kunskap på något visst 356 

specialområde ha mycket lättare att komma in på wikipedia, för där skriver ju 357 

nörden själv in det helt enkelt. Är man ute efter något väldigt udda område så 358 

kanske man nog större chans att få träff på wikipedia än hos oss, eftersom vi har 359 

den här lite mer långsiktiga profilen. 360 

Andrée:  Finns det några kriterier för vad artiklarna får handla om? 361 

Arne:  Som vad då t.ex.? 362 

Andrée:  Typ på Wikipedia kan det ju finnas hur man gör en en bomb t.ex. 363 
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Björn:  Det kanske var lite väl, jag tänkte också m,er på den frågan, var går gränsen  364 

Andrée:  vad ni får publicera 365 

Björn:  eller etiskt vill 366 

Arne:  Vi har aldrig fått bud uppifrån om detta, utan samhället har litat på vårt eget 367 

omdöme. och givetvis är det så att jag som ansvarig utgivare har yttersta 368 

ansvaret för vad vi publicerar. och därmed så skulle ju jag inte godkänna att vi 369 

publicering detaljerad ritning av en värstingbomb. 370 

Christina:  Kanske hade blivit väldigt bra. Kanske skulle fundera på det.  371 

*Skratt* 372 

Björn:  Säljer väldigt många nya exemplar.  373 

Björn:  Finns det ett etiskt tänkande då också på vad man vill publicera, vissa saker har 374 

blivit godkända nyligen t.ex. erotik som S&M, var väl räknat som en psykisk 375 

störning för några år sedan. Då Kanske man skrev om det i samma lag som man 376 

tar upp det nuförtiden 377 

Arne:  Det handlar ju kanske är mer om innehållet, för att man ska artiklar om sådana 378 

ämnen det tycker jag är självklart. Man kan säga en sån där encyklopedisk 379 

grundidé är ju att egentligen ska ha uppslagsvärde, dvs. att folk vill veta detta. 380 

Sen kan ju liksom innehållet ha väldigt olika ton, och därför kan vi ju ha en 381 

väldigt god ton. förstås. 382 

Andrée:  Då går vi till nästa fråga, vi har gått lite in på den. Har felaktig information 383 

förekommit i det publicerade materialet? utveckla gärna svaret  384 

Arne:  Ja, oja, det är väl ingen mänsklig verksamhet som är felfri, det tror jag inte 385 

iallafall. Och vi publicerade tidigt rättelseblad till våra böcker så att man till 386 

varje bok fick ett blad där det stod vilka fel som hade hittats, och rättelser till 387 

dem. Nu är det ju ofta väldigt petitessiga saker, det kan vara att accenten över a 388 

blev grav istället för akut. Vanligt typ av fel kan vara att någon författare som 389 

annars är jätteduktig på sitt ämnesområde, har skrivit att ett visst verk 390 

publicerades 1996 när det i själva verket var 1997, eller något sånt där. Det kan 391 

vara sådana, allt sådant här räknar vi som fel.  392 

Björn:  Okej 393 

Christina:  Antalet invånare i något land i Afrika hade vi väl... 394 

Arne:  Det finns ju också rena ska vi säga korrekturfel, där det blir fel i den tekniska 395 

processen, så att nånting tappar rader eller något har hänt som har blivit konstigt. 396 

Allt sådant har vi då räknat som fel, men man ska säga att vi har haft osedvanligt 397 

lite fel jämfört med andra stora uppslagsverk, vi har ju på nätet den glädjande 398 

situationen att vi faktiskt kan rätta informationen faktiskt direkt, utan att behöva 399 

skicka ut rättelseblad till alla människor, utan att faktiskt gå in och ändra så det 400 

inte är fel längre. Några få gånger har det väl varit allvarligare typer av fel. 401 

Ungefär som, vi publicerade att arthur c clark, en författare som, sci-fi-författare 402 
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att han var avliden i första bandet där han var med då att. Där står det att han 403 

kom med att han dog 1986. Och han var ju fullt levande vilket en granne som 404 

ringde oss medellade: jag bor granne med arthur c clark, han går ute på 405 

gräsmattan och ser väldigt levande ut. *Skratt* 406 

Det var ju, det fick vi ju ändra, sen tog skadeglädjen kan vi säga att, bonniers 407 

lexikon hade samma uppgift efteråt, de hade läst hos oss, och inte kollat våra 408 

rättelseblad.  409 

Björn:  Sånt som kan hända.  410 

Arne.  Det kan tyvärr hända sådana saker, annars vi har blivit anklagade för fel som 411 

skulle vara  allvarliga, en gång vaknade en morgon att TT att det var allvarliga 412 

fel i NE angående förintelsen.  413 

Björn:  Aha, det är ju stort 414 

Arne:  Det ledde ju synnerligen allvarligt, och när vi sen kollar upp det hela så fann vi 415 

ingen anledning till att ändra nånting, det var inget som var fel, något fick för sig 416 

varför det var fel, om den var arg på författaren som skrivit det eller vad det var 417 

för någonting, men iallafall. Vi påstods att det här, att man använde gaskammare 418 

för att avliva människor rätt så tidigt, i början av utrotningshistorien. Då, en av 419 

de allvarliga anklagelserna var att det här var ju inte gaskammare,  för de var ju 420 

uppe på lastbilar man hade på lastbilar, bilburen. vi tyckte ju fortfarande att den 421 

var gaskammare även då de stod på en bil. Det var liksom ingen principiell om 422 

det var mot en gaskammare som stod på marken. Det var ett allvarligt fel i NE 423 

då vilket vi inte kan förstå att det ska vara fel alls. Så vi kan bli anklagade oss för 424 

fel ibland då vi har svårt att försvara då  man hör man ofta bara anklagelsen, man 425 

hör ofta aldrig svaret. Så att, men nåt riktigt riktigt allvarligt fel har vi aldrig 426 

råkat ut för. Att det skulle ha påpekats eller upptäckts eller något annat sånt där, 427 

då får det återstå att upptäcka det. 428 

Björn:  Då är ni nöjda med era föreskriftena, säkerhetsföreskrifterna, då det fungerar ju 429 

tydligen, då det fungerar ju tydligen då... 430 

Arne:  Man är aldrig nöjd när man har några fel alls egentligen, vårt uppdrag är det 431 

omöjliga att vara helt felfria. 432 

Björn:  Men med just accent, de flesta personerna märker troligtvis inte det 433 

Arne:  De lurar ju inte folk faktiskt 434 

Christina:  Vi har ett väldigt bra system för korrekturläsning 435 

Arne:  Vi kan väl säga att vi var väl sämre på detta allra först när vi gav ut vårt första 436 

bad, vi hade inte den erfarenheten ännu, utan då var vi fortfarande lite mer 437 

förhoppningsfulla om att våra experter skrev rätt o allt sånt där, så vi ökade vår 438 

interna granskning avsevärt efter det. Det sjönk radikalt med fel efter det. Här 439 

fanns en geograf som hade problem med öster och väster, han skrev att något låg 440 

öster när det i själva verket låg västerut. Så vi kollade på karta om det verkligen 441 

var på rätt håll. *Skratt* 442 
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Björn:  Det kan ju vara lite intressant att läsa de artiklarna då i så fall. Det var intressant. 443 

Kan förstå att det kan vara, att man sitter och läser det, är geograf och har 444 

problem med öster och väster. Men men det är väl sånt som kan hända.  445 

Arne:  Man vet ju inte om det i förväg. Man får upptäcka det. Lära sig kolla 446 

Björn:  Bra att man har egna kunskaper så man  kan... 447 

Björn:  Vi har svar på alla våra frågor, det är möjligtvis om ni själv har något som ni vill 448 

lägga till 449 

Andrée:  Som vi inte tagit upp 450 

Christina:  Jag har inflikat det jag tyckte, Arne kan sitta här i timmar 451 

Arne:  Jag kan berätta i timmar, he he he 452 

Björn:  Det är intressant att lyssna på 453 

Andrée:  Definitivt. Får man fråga “När ni grundades NE?” 454 

Arne:  Avtalet av att göra NE grundades tecknades i augusti 1985, och man kan väl 455 

säga så att det kan man väl påpeka då att det fanns i det avtalet en liten morot i 456 

form av 17 miljoner kronor, hälften från staten och hälften från en annan 457 

kultursponsor. De 17 miljoner kronorna delades ut i form av garantilån till den 458 

som fick uppdraget i detta fallet Bra Böcker så det var som tog detta uppdraget. 459 

Dock var det så att det var ett garantilån, dvs. om projektet gick ihop så skulle 460 

det betalas tillbaka, som vilket lån som helst. De 17 miljonerna med ganska hög 461 

ränta betalades tillbaka 1990. Så att, ,an kan säga att det finns inga statliga 462 

pengar inplöjda i detta projektet, de betalades tillbaka med full ränta. Det är ett 463 

projekt på egna ben, som lever utan bidrag från någonting egentligen, vi lever 464 

helt på det vi säljer. En del människor tror ju att vi belaster skatteposterna på 465 

något ätt, så att de undrar varför vi tar betalt när vi redan betalt det på skatten, 466 

det har dem alltså inte. Vi är helt beroende av de intäkter på våra abonnemang. 467 

Skulle vi inte kosta någonting, skulle vi vara gratis som Wikipedia då förfaller 468 

det hela. För att även våra författare, våra bildleverantörer och så vidare, får 469 

betalt. Våra författare får betalt när de skriver, när de granskar och de får betalt 470 

när vi årligen publicerar deras material. årlig royalty betalning till författarna 471 

också. Så att vi betalar ständigt, vi betalar för alla vår bilder, då är inte så att vi 472 

snor bilder eller text, som wikipedia gör, faktiskt, det vet jag för att de snott från 473 

oss, ganska mycket. Då är det rätt trist att man talar om för dem, att detta är ju 474 

vår text, varför har ni tagit den, stäm oss i Florida, eller var det är de har sitt säte, 475 

det är inte precis det svaret man vill höra, utan vi skulle väl vilja säga det att 476 

wikipedias egna etiskta regler  säger att man inte ska stjäla texten, nu bryter ni 477 

mot era egna regler, det är det vi vill påpeka. 478 

Andrée:  Men hänvinsar de då till ert uppslagsverk 479 

Arne:  Nej nej nej nej. Det är folk som klipper in det hela, ibland har de putsat lite på 480 

det hela så att det inte ska synas lika tydligt. Vi har hittat våra texter exakt 481 

samma, då tycker vi för all del att de har bra texter. *skratt* 482 
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Björn:  Går det att få bort dem för er då 483 

Arne:  Nej. Vi har aldrig försökt, vi talar bara om för wikipedias ledning då så att säga 484 

Andrée:  Har de någonsin tagit bort, om ni nu talat om det. 485 

Arne:  Det tror jag inte. Jag faktiskt inte, det är en bra fråga till dem. Vi har princip 486 

tröttnat på att säga till också då vi tycker att vi inte får någon respons. Vi kan väl 487 

säga att vi lever ju också då på att vi själva uppdaterar våra texter och vill man 488 

ha en aktuell version av NE så går man till NE, är det någon som stulit det här 489 

för 5 år sedan så är det inte säkert att det stämmer längre. 490 

Christina:  Ska ni intervjua Wikipedia? 491 

Andrée:  Nej, det ska vi inte göra, den informationen vi söker står redan på deras hemsida, 492 

de har väldigt mycket redan om statistik och liknande, allt vi behövde. Vi valde 493 

inte att inte göra det. 494 

Christina:  Okej 495 

Arne:  Vi kan ju säga såhär när det gäller konkurrensläget, vi har ju, vi kom ut på nätet 496 

2000 och Wikipedia började ju sin verksamhet i USA 2001 och kom väl i 497 

Sverige på allvar 2002. Men vi har ju inte märkt någon gång längs vägen här, 498 

någon nergång i vårt användande, det är inte så att alltså att vi kan säga att här 499 

gick vi och sen kom Wikipedia och då dök vi, det har inte varit så någon gång, 500 

utan vi har stadigt ökat kan man säga. Det är inte så att vi, vi vet ju inte hur 501 

mycket vi hade ökat om vi inte haft wikipedia, men det finns inga hack i kurvan 502 

eller några andra tydliga tecken, utan det, vi kan säga att många, vi tror att 503 

framförallt privatpersoner som då tittar mer på pengarna kanske va. Då har valt 504 

att inte abonnera därför de blandannat har tillgång till Wikipedia. Många 505 

privatpersoner resonerar ju så att nätet, Wikipedia och annat är alldeles 506 

tillräckligt, och jag är alldeles så bright att jag kan bedöma vad som är 507 

tillförlitligt eller inte. Så tycker de flesta, de har ganska hög uppfattning om sig 508 

själva. Så att vi lever ju mycket på att t.ex. då skolor och högskolor osv tycker 509 

att det är bra att ha en trygg källa också. Det är där vår huvuddel av våra kunder, 510 

våra intäkter kommer från den gruppen. 511 

Andrée:  Det vi frågade om innan om också, de vi pluggar de accepterar ju inte Wikipedia 512 

som källa: 513 

Arne:  Det är ju mera en annan femma. Jag tycker att man givetvis ska använda sig av 514 

Wikipedia också, men bara att man är full medvetet att det inte är tillförlitigt, det 515 

kan ändå ge information, uppslag och andra saker. Jag säger absolut inte att man 516 

ska använda Wikipedia. 517 

Christina:  Det är verkligen det budskapet till skolor och när vi är ute och pratar med 518 

högstadieelever och yngre elever, att man ska titta på många källor och sen 519 

förhålla sig till detta. Däribland NE. Man ska ett källkritiskt tänkande även om 520 

man läser NE. 521 

Björn:  Det har kommit ut nyligen, det har de pratat om nyligen. Att tänka källkritiskt. 522 
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Arne:  Det har vuxit i betydelse 523 

Christina:  Det är nu det pratas mycket om det 524 

Andrée:  Det är väl först nu på universiteten som de verkligen sätter hårda gränser. 525 

Christina:  Men det gäller ju övriga medier också, det gäller inte bara uppslagsverk. m det 526 

gäller volken nyhetssajt och dagstidning du än läser måste ha med sig det som 527 

förbehåll 528 

Björn:  När jag tog kaffe och gick in här såg det ut som en iphone, är det möjligt en 529 

applikation på gång eller ni har en redan 530 

Arne:  Vi har ingen app, vi har däremot gått så långt så att vi gått så långt hur mycket 531 

det kostar, det ligger nånstans lite längre ner i prioritetslistan. 532 

Björn:  Jag bara tänkte på det när vi gick tillbaka, hann inte stanna upp och kolla vad det 533 

var. Lika bra att fråga 534 

Christina:  Däremot har vi ju som är ganska nytt för NE, samarbetet med expressen, som 535 

förra hösten där vi ju har nått en ny målgrupp, där man tillsammans med 536 

tidningen har kunnat köpaan köpa 20 band varje vecka med tidningen. Det var ju 537 

väldigt lyckat, där sålde vi över 2 miljoner böcker i det samarbetet. 538 

Arne:  Framförallt tror vi att expressens läsarna inte är samma målgrupp som NE hade, 539 

vi nådde ut till andra kretsar. 540 

Christina:  Både yngre och... 541 

Björn:  Som du sa att det inte avmattats i besökstrafiken till NE, alltså sen Wikipedia 542 

kom, Att ni fortfarande har kvar er målgrupp så att ja, de har inte gått bort till de 543 

konkurrenterna, utan de stannar kvar. 544 

Arne:  Det hänger ju på att vi får folk att använda det, om man låter bli att använda det i 545 

några år, då undrar man varför man ska betala för då, vi måste vara spännande 546 

och intressant nog så att det är värt att gå in på. 547 

Andrée:  Har konsumenterna minskat i bokform och ökat på internet? 548 

Arne:  Ja, det är den allmänna tendensen, man kan väl säga såhär, allmänt sätt, och då 549 

bedömer jag det från flera länders perspektiv också så verkar det svårare och 550 

svårare att sälja de stora och dyra uppslagsverken, de som är liksom 20-30 band, 551 

av tjockare slag alltså, då då det har vi, tyskarna försökte för några år sedan, och 552 

norrmännen försökte för några år sen. Det var inga stora succéer någon utav 553 

dem. Det verkar som om det riktigt stora uppslagsverket har tagits över av nätet 554 

istället. Vill man ha mycket information så är det dit man går, istället för att 555 

betala dyrt för en stor bokupplaga som blir gammal efter ett tag. 556 

Andrée:  När man väl sitter vid datorn så är det enklare att gå in på datorn. 557 

Arne:  Man sitter mer vid datorn och använder mer, det är lite en åldersfråga förstås, 558 

men inte så himmla mycket som man tropr, även äldre går in på datorerna idag, 559 
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så är det idag. Så att man kan säga att däremot verkar det som om de mindre 560 

uppslagsverken som vi själva gjorde trebandsuppslagsverk förrförra åren, de 561 

säljer fortfarande, det tycker folk är lagom att ha hemma, på skrivbordet eller 562 

bokhyllan. Snabbt uppslag, slå upp något fort istället för att starta datorn eller 563 

vad det kan vara för någonting. Mindre uppslagsverk säljer fortfarande ganska 564 

bra, men större uppslagsverk har nätet tagit över. 565 

Christina:  Nu kommer vi ut idag faktiskt andra boken i NEs serie om kungligheter, som vi 566 

gör också gör tillsammans med Expressen, vi har tagit fram ett uppslagsverk i tre 567 

delar om. 568 

Arne:  Som av en slump kommer det just nu också. 569 

Christina:  Som av en slump 570 

Björn:  Hur kan det komma sig, jag har för mig att det ska hända på den fronten 571 

Arne:  jag var uppe på slottet igår och lämnade över boken till paret. Vi har en 572 

enboksvariant av den som de fick, även med specialbindning. 573 

Björn:  Blev de glada? 574 

Arne:  De såg glada ut. 575 

Björn:  Det är ju trevligt med sådana saker. 576 

Christina:  Så det görs fortfarande böcker kan jag väl säga. 577 

Björn:  Den går väl ganska bra? 578 

Arne:  lite tidigt att se, kan inte bedöma det nu 579 

Björn:  Det verkar ju, de är ju många medier som satsar på bröllopet. 580 

Arne:  Det är ingen brist på produkter 581 

Björn:  Vi tackar så hemskt mycket 582 

Andrée:  Vi tackar så jättemycket, att ni tog er tid 583 

Björn:  Jättesnällt att ni tog er tid 584 

Christina:  Vi ser fram emot att läsa det sen 585 

Björn:  Hoppas att det blir ett bra arbete 586 

Andrée:  Det kommer det bli. Det har jätteintressant att lyssna och höra hur det går till. 587 
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1 

Bilaga 2 Intervjuprotokoll: Bertmark förlag 
 

Intervjun genomfördes den 14 oktober 2010 

Frågeställare: Björn Pettersson 

Svarar på frågorna: Stefan Alfelt – Redaktionschef  - Informant 2 i texten 

1. Vad har författarna till artiklarna för bakgrund/utbildning för att få publicera information 1 

hos er? 2 

De författarna vi söker är tämligen erfarenhetsbaserad. Vi använder oss av journalister som vi 3 

har personlig erfarenhet av eller är erkända inom sitt ämnesområde som de därmed frilansar 4 

inom. Dessa söker vi upp själva, och då jag har arbetat som journalist i väldigt många år har 5 

jag ett stort kontaktnät. Endast läkare skriver för Medikon. 6 

2. Har ni utarbetat någon särskild mall som författarna till artiklarna använder sig av? Följer 7 

dem några speciella kriterier? 8 

Ja, artiklarna skall vara  striktskrivna, imperfekt, dåtid, det hände si och så. Allt eftersom 9 

tidningsspråket har förändats så har även vårt sätt att skriva artiklar. Aha följer det sättet som 10 

varit stort intresse i medierna, det är det vi tar med. Vi gör bedömningar av materialet, inga 11 

dokusåpor, dock skall det återges i svenska medier dagligen. Innehållet i artiklarna skall 12 

spegla året som gick. Utifrån hur det presenteras för det svenska folket. Aha använder så 13 

kallat tidsskriftsspråk. Detta för att det skall vara lätt för Svensson att läsa det. Vi följer upp 14 

storys som beskrivs i tidningen. 15 

3. Hur förhåller författarna sig till källkritik när de hämtar information till artiklarna? 16 

Vi kollar väldigt mycket, så långt man kan. Vi tar inte bara en dagstidningsartikel och utgår 17 

från den utan kollar så många håll vi kan. Då det finns en uppgift som kan vara tveksam på 18 

något vis. Vi tittar även på vad som skrivs i utländska media om ämnet. Ganska mycket 19 

kontroll av kända källor.  20 

 21 

4. Granskas artiklarna innan de får publiceras? 22 

Den som skriver gör en granskning. Artikeln skickas till en faktakontrollant och en 23 

korrekturläsare. Sedan kommer den tillbaka och layoutas här och läses av den som utför 24 

layouten. Sedan skickas artikeln till en ny korrekturläsare. Första läget är korrektur samt 25 

granskning av språket. Redaktionen sätter upp artiklarna på en whiteboard så alla kan gå och 26 

läsa dem. Förvånandsvärt så blir mycket ändå fel, fel som upptäcks med tidens gång. 27 

Medikon skiljer sig i den mån att de gör tilltryck, vi går igenom och kollar vad som hänt 28 

kontinuerligt och har en läkare som är ansvarig chefsredaktör och ser till att vi får information 29 

om nya rön inom medicinen. Granskningen för Medikon innebär även att specialister inom 30 

ämnesområdet som berör artikeln även utför en granskning för att säkerställa att den 31 

presenterade informationen är korrekt. Därefter kontrolleras detta av chefsredaktören som 32 
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också är läkare samt av en person som även arbetar för Nationalencyklopedin och är van vid 33 

att läsa medicinska texter. Medikon bestämmer i samråd med läkaren vad som skall skrivas. 34 

5. Har felaktig information förekommit i det publicerade materialet, utveckla gärna svaret.  35 

Medikon är felfritt, däremot har vi kunnat hitta fel i Aha!. Felen som vi hittat är mestadels 36 

stavningsfel eller syftningsfel. Direkta faktafel är av klar minoritet och beror oftast på att 37 

saker ju förändras över tiden.   38 

Känner ni att konkurrensen hårdnat sen användardrivna uppslagsverk så som Wikipedia dykt 39 

upp? (Citatet nedan står under frågan 2. Tror ni kvaliteten av informationen i era 40 

artiklar skiljer sig jämfört med era konkurrenter?) 41 

Nej. Det är mer försäljningssättet, Medikon säljs med utgångspunkt att folk vill ha ett skrivet 42 

uppslagsverk. Problemet med internet är att man får så oerhört många träffar när man söker 43 

efter en sak och man kan inte riktigt veta om det är sant eller inte sant. Wikipedia stämmer 44 

säkert 90% men där är alltid en tvekan eftersom man kan inte riktigt veta vem som skrivit 45 

artikeln samt varför. Det är snabbare och smidigare att ta en uppslagsbok från hyllan och hitta 46 

det du söker. Detta är mer tillförligtligt då det görs en expertkoll. Gör man ett uppslagsverk så 47 

lägger man ner mycket kraft på att det skall vara korrekt, det skall stämma. Det är det vi kan 48 

sälja på att så här är det, detta är det som är rätt. Vi lägger även mycket tid på språket, så att 49 

folk kan förstå det. I äldre uppslagsverk i medikon genren så var språket för svårt och folk 50 

begrep inte det. Dock skall det samtidigt inte bli en barnbok utan de måste vara seriöst. 51 

7. Finns det några kriterier för vad artiklarna får handla om? 52 

För Medikon gjorde vi en genomgång av tidigare medicinska uppslagsverk. Och man tittade 53 

på vilka uppslagsord (sjukdomar) som var aktuella så skulle det spegla hur 54 

sjukdomstillståndet för Sverige var för nuvarande. Vi har böcker i Norge och Danmark som vi 55 

inte kan översätta, inte om det är på tyska heller för sjukdomsbilden varierar i olika länder. 56 

Skall vi göra en tysk bok hade vi fått göra den med tyska läkare. Om det skall fungera så 57 

måste man specialanpassa det till det utgivningslandet.  58 

Aha följer det sättet som varit stort intresse i det svenska nyhetsbruset, det är det vi tar med. 59 

Det skall vara en bok man kan blicka tillbaka till år efter år, vad var stort i media i Sverige, 60 

eller internationella händelser som hade stor betydelse för Sverige. Man bläddrar i böckerna 61 

och inser hur fort man glömmer. Gruvincidenten är en typisk sådan händelse som kan 62 

förglömmas och får därför flera sidor. Victorias bröllop är ett annat exempel. Begränsningar 63 

är att vi inte faller in i de överdrivna bevakningarna i olika tv-serier eller dylikt. 64 

8. Ni publicerar även omdebatterade ämnen, hur ställer ni er till detta och vad baseras er 65 

information i artiklarna då på? 66 

Vi publicerar aldrig någonting där vi tar ställning för eller emot utan vi återger bara hur 67 

debatten har varit. Vi tar med information från samtliga sidor. Ett exempel på detta är ”tema-68 

artiklar” som exempelvis kan handla om klimatfrågan. Då tar vi med båda sidornas argument 69 

samt letar efter fakta från båda håll. Vi återger i texten att det är en stor debatt. Vi tar aldrig 70 

parti för någon. T.ex. nu när SD kom in i riksdagen, vi kommer inte säga att de är 71 

främlingsfientliga men vi refererar till vad de andra partierna säger. Dock kommer vi aldrig 72 

säga något annat än att de kommer in i riksdagen.  73 
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Bilaga 3 Intervjuprotokoll Wikipedia 
 

Intervjun utfördes på mail. 

Svar inkom 8 januari 2011. 

Svar från Wikipedia är Informant 3 i uppsatsen.  

Finns det några kriterier om vad som får publiceras på Wikipedia? Om ja, vilka är dessa och 1 

vilka åtgärder tas mot innehåll som inte är tillåtet? 2 

För artiklar finns det relevanskriterier framdiskuterade och samlade på 3 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanskriterier. Dom är som alla andra regler 4 

inte huggna i sten utan en ständigt pågående diskussion. Nya artiklar granskas på 5 

samma sätt som alla andra redigeringar av alla andra som läser och redigerar, men 6 

utöver det finns det några som granskar nya artiklar nogrannare. Artiklar som 7 

uppenbart inte är relevanta kan snabbraderas utan diskussion, artiklar som är på 8 

gränsen anmäls till SFFR (Sidor föreslagna för radering) där diskussion sker och 9 

gemenskapen kommer fram till om artikeln ska behållas eller raderas. 10 

När det gäller innehåll i artiklarna är regeln att alla uppgifter ska vara källbelagda. Tyvärr 11 

har vi inte kommit så långt att allt är det än. För BLP (Biografier om Levande Personer) är 12 

kraven högre på att uppgifter är källbelagda. (Skall nog in i källkritik istället) 13 

Använder ni er av ett automatiskt system för att kontrollera de artiklar som publiceras för att 14 

inom kort tid hitta artiklar som inte uppfyller era kriterier? 15 

Det centrala som finns är Senaste ändringar och Nya artiklar där det går att följa 16 

förändringar och nyskapade artiklar, men det sker ingen automatisk matchning mot 17 

relevanskriterierna där utan det är engagerade användare som sköter det jobbet. Det 18 

finns verktyg (till exempel Vandal Fighter) som automatiskt känner av vissa ord, 19 

meningar och mönster som förenklar upptäckandet av klotter, misstag och förstörande. 20 

Men det är fortfarande användare som ser till att det verktyget hittar åtgärdas. 21 

Vem är det som godkänner era artiklar, vilken bakgrund har de och vad baseras deras beslut 22 

på, dvs. vad är det som gör att en artikel blir godkänd? 23 

Du, jag och alla andra godkänner eller nekar nya artiklar. Vissa är mer engagerade i 24 

genomgången av nya artiklar och får efterhand en känsla för vilka artiklar som är 25 

relevanta och vilka som ska raderas, men det finns ingen utbildning som leder till det. Det 26 

är heller ingen förtroendepost man kan väljas till utan alla som är aktiva är med i 27 

processen. Artiklar som möter relevanskriterierna får vara kvar och artiklar som inte 28 

uppfyller kraven raderas. 29 

Vad tror ni är det som driver era författare till att publicera artiklar, när dem inte får någon 30 

ekonomisk ersättning för arbetet som dem lägger ner? 31 

Det är olika för alla användare. Många ställer upp på citatet ”Tänk dig en värld där 32 

varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är 33 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanskriterier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanskriterier
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vårt mål.” av Jimmy Wales, andra skriver för att visa upp sin kunskap, andra för att dom 34 

visste mer än vad som stod i en artikel och andra för att bara rätta ett stavfel eller ett 35 

syftningsfel i en mening. 36 

I juni 2009 stod det klart att antalet godkända artiklar hamnade på siffran 41,67 %. Det 37 

betyder att majoriteten av de artiklar som finns publicerade på Wikipedia inte har godkänts. 38 

Hur ställer ni er till detta och hur arbetar ni för att förbättra denna statistik? Hur ser statistiken 39 

ut i dagsläget? 40 

Här behöver jag ett klargörande i vad som menas med godkända artiklar. 41 

Den svenskspråkiga versionen av Wikipedia står för ca 2,5 % av antalet artiklar som 42 

Wikipedia förmedlar. Ser vi en stigande eller fallande trend i författandet av artiklar jämtemot 43 

andra språkversioner av wikipedia? Om ja, vad bidrar till det ökande intresse hos era 44 

användare? 45 

Från http://stats.wikimedia.org/SV/Sitemap.htm går det att läsa ut väldigt mycket. 46 

Sett till antal artiklar är svenskspråkiga Wikipedia den elfte största med ungefär 370 47 

000 artiklar. Ryskspråkiga passerade oss förra våren och näst på tur att passera oss 48 

är Kinesiska som för närvarande har ungefär 315 000 artiklar. Varje dag ökar 49 

artikelmängden med något över 100 artiklar, det har varit samma siffror det senaste 50 

året men det har sjunkit jämfört med året innan. Det är inte säkert att det minskade 51 

antalet artiklar per dag beror på minskat författarintresse, det kan vara att kraven på 52 

nya artiklar har skärpts så att det är därför antalet nya artiklar minskar. 53 

Det har gjorts ett antal mätningar angående förtroendet för den svenskspråkiga versionen av 54 

Wikipedia och dess innehåll där vi ser att majoriteten är tveksam. Hur tar du ställning till 55 

detta och vad gör ni för att motverka denna tveksamhet? 56 

Självklart är det tråkigt att förtroendet för  Wikipedia inte är högre i dom mätningar 57 

du har tittat på. Som tur är finns det andra mätningar som visar att det finns högt 58 

förtroende för Wikipedia. Aktiviteter för att öka förtroendet är dels att förbättra 59 

innehållet med mer material och fler källhänvisningar men också att berätta om dom 60 

kvalitetshanteringsverktyg 61 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kvalitetshanteringsverktyg) som finns. 62 

Ni har onekligen tagit kunder från samtliga fysiska uppslagsverk samt förändrat synen på hur 63 

folk ser på dessa i Sverige. Ser ni dem som konkurrenter till er verksamhet? 64 

Nej, men dom ser förmodligen oss som konkurrenter eftersom dom i många fall är 65 

beroende av att sälja abonnemang eller annonser för sin finansiering. 66 

Hur skiljer sig innehållet i era artiklar på Wikipedia från t.ex. artiklar på National 67 

Encyklopedin? 68 

Fler artiklar med en större variation över vad som finns med. Några artiklar är längre 69 

och mer innehållsrika, andra är kortare och tunnare. Undersökningar gjorda över 70 

antalet fel i artiklar visar att det är ungefär lika många fel i NEs artiklar som i artiklar i 71 

Wikipedia, men att felen i Wikipedia rättas fortare än dom i NE. 72 

http://stats.wikimedia.org/SV/Sitemap.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kvalitetshanteringsverktyg
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Vi läste en artikel, publicerad på DN.se om en av grundarna till Wikipedia, Larry Sanger. Han 73 

har startat upp ett konkurrerande uppslagsverk vid namn Citizendium som även det är ett 74 

öppet uppslagsverk. Skillnaden är att dem publicerar enbart artiklar skrivna av experter. Tror 75 

ni detta en följd av att majoriteten av Wikipedias läsare är tveksamma till innehållet? Hur ser 76 

ni på denna konkurrens? 77 

Vi ser inte att majoriteten av Wikipedias läsare är tveksamma till innehållet. Vi ser inte heller 78 

Citizendium som en konkurrent, dels för att det finns plats för fler encyklopedier, men också 79 

för att dom sen starten 2006 endast har skapat ungefär 15 000 artiklar och än så länge bara 80 

finns på engelska. 81 

En del av Wikipedias framgång är tillgängligheten på diverse sökmotorer. Hur arbetar ni med 82 

sökoptimering för era artiklar? 83 

Inte alls. Artiklarna står för sig själva och det förekommer inget samarbete med 84 

varken Google eller någon annan sökmotor. Det stora antalet in- och utlänkar till och 85 

från Wikipedia gör att sökmotorernas algoritmer placerar Wikipedia högt upp. 86 

Det har förekommit upphovsrättskyddat material på Wikipedia där upphovsmannen inte gett 87 

sitt godkännande för publicering. Hur arbetar Wikipedia för att förhindra att detta förekommer 88 

på sidan? 89 

Det sker inget automatiskt sökande efter upphovsrättsskyddat material på Wikipedia, 90 

men vid redigeringsrutan och sparaknappen finns texter som påtalar vikten av att det 91 

material som lämnas ska vara förenligt med upplovsrättsliga lagar och kunna 92 

licensieras enligt dom former som krävs för publicering på Wikipedia. Läsare som 93 

hittar upphovsrättskyddat material kan antingen ta bort det själva, lägga in en mall 94 

som uppmärksammar andra på att det är plagiat eller anmäla det som ett fel så att det 95 

kan åtgärdas. 96 

Vilka faktorer tror ni har bidragit till Wikipedias framgång under 2000-talet? 97 

Glädjen i att dela med sig av egen kunskap. Öppenheten i hur arbetet går till. 98 

Fördelen av att vara först och störst. 99 

Hur ser framtiden ut, vad är nästa steg i utvecklandet av Wikipedia? 100 

Bibehålla ökningen av antalet läsare, fokusera på kvalitet, öka deltagandet bland 101 

skribenter, förbättra den tekniska infrastrukturen, öka uppfinningsrikedomen för 102 

tillägg och användande av innehållet. På 103 

http://strategy.wikimedia.org/wiki/Main_Page går det att läsa mer om planerna för 104 

framtiden105 

1 

  

http://strategy.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://strategy.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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