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Abstract: This study examines journalism student’s information use at 

Södertörn University during the writing process of their 
bachelor thesis. The students are divided in two groups 
following the schools main bachelor programs majoring in 
journalism.  

 
The method used in this study has been a reference analysis 
of the student’s bibliographies along with five semi-
structured interviews. The study stems upon a sociocultural 
perspective and drives the thesis that information use is a 
situated activity. In order to analyze which criteria used by 
the students to determine source credibility, the concept of 
“cognitive authorities” has been used.  

 
The results of the reference analysis show that the students 
use a large quantity of empirical material, first and foremost 
newspaper articles. Monographs and anthologies are also 
frequently used and a high quantity of those could also be 
found in the students’ curriculums.   

 
 The interview study shows that the respondents are very 

much aware about the differences in writing a news article 
and writing a bachelor thesis. But even if the information use 
looks different between these two, the demands from the 
students of the sources are similar to the demands found in 
earlier research on active journalists; they ought to be current, 
easy to access and credible.  

 
 This study strengthens the thesis that information use is 

situated and that the information use among these journalism 
students differs from earlier research groups.  
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1. INLEDNING 
 
När vi använder oss av information gör vi det alltid i ett sammanhang. Du som läser 
denna uppsats kanske är bibliotekarie och intresserad av hur journalistikstudenter 
använder information, du kanske själv skriver uppsats och vill se hur andra studenter 
jobbat med dispositionen, du kanske är examinator och ska göra en bedömning av detta 
arbete eller så är du kanske den som tvingats korrekturläsa denna uppsats. I samtliga fall 
ingår läsaren i olika sammanhang och svaret på varför du har denna uppsats i din hand 
blir olika beroende av sammanhanget.   
 
Tanken att vi alla ingår i olika sociala praktiker, kollektiva sammanhang med olika 
kommunikativa mönster, begrepp och fysiska redskap och att dessa sociala praktiker 
påverkar oss likväl som vi påverkar dem, är centralt i det sociokulturella perspektiv som 
detta arbete vilar på (Säljö 2010, s. 37, 128). Det handlar alltså om ett samspel mellan 
kollektivet och individen. Genom att lära oss hur en specifik studentgrupp använder 
information inom den sociala praktik som skapas genom dess ämnestillhörighet, kan 
såväl lärare som bibliotekarier få en större förståelse för vilka redskap, förväntningar, 
begränsningar och möjligheter som ryms inom den sociala praktiken och därmed kunna 
möta studenternas behov och intressen utifrån deras specifika sammanhang. 
 
Inom detta arbete har referensanalys och kvalitativa intervjuer använts för att undersöka 
hur journalistikstudenter vid Södertörns högskola använder information i samband med 
skrivande av kandidatuppsats. Det finns tidigare undersökningar av hur journalister 
söker och använder information. Det finns forskning om hur olika studentgrupper söker 
och använder information. Men hur gör journalistikstudenter? Det är en grupp som 
ingår i en social praktik som präglas både av journalistiska och akademiska ideal. I båda 
fallen läggs stor vikt vid att kunna söka, värdera och välja information, i båda fallen 
strävar man efter objektivitet och neutralitet. Synen på hur text ska utformas och vilka 
informationskällor som kan användas skiljer sig dock åt mellan journalistiskt och 
akademiskt skrivande. Denna dynamik hos gruppen, som tvingas röra sig mellan två 
fält, det journalistiska och det akademiska, är det som givit upphov till intresset för 
denna studie.  
 
1.1 PROBLEMBESKRIVNING 
 
Den här uppsatsen ämnar visar hur journalistikstudenter vid Södertörns högskola 
använder information i samband med uppsatsskrivande utifrån den sociala praktik 
studenterna befinner sig i. Denna sociala praktik influeras av två fält, dels det 
akademiska fältet och dels det journalistiska. Begreppet fält används här då de i 
sammanhanget inte går att tala om två från varandra skilda sociala praktiker eftersom 
studenterna befinner sig i en social praktik; utbildningspraktiken. Inom denna sociala 
praktik ryms både journalistiskt och akademiskt skrivande, ideal och traditioner. 
Begreppen; det journalistiska och det akademiska fältet, används således i denna 
uppsats för att skilja åt två informationspraktiker som finns närvarande i en och samma 
sociala praktik. Både det journalistiska och det akademiska skrivandet finns närvarande 
i studenternas utbildning, även om just uppsatsskrivande tillhör det akademiska 
arbetssättet. Samtidigt kan det finnas spänningar mellan dessa fält och då måste såväl 
lärare som studenter förhålla sig till dessa spänningar. Vikten av en akademisk 
utbildning för en journalist har varit omdiskuterad sedan länge och åsikterna om hur 
teori och praktik ska kombineras inom ramen för utbildningen varit många (Hultén 
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2001). Om vi kan få en större förståelse för vilken information studenterna använder 
och hur användningen påverkas av den sociala praktik studenterna är en del av, kan 
denna kunskap användas för att till exempel stärka bibliotekets service till gruppen i 
fråga.  
 
Som Ola Pilerot (2007) visat i sin magisteruppsats använder inte alla studentgrupper 
information på ett homogent sätt utan faktorer såsom ämnestillhörighet kan ha en 
avgörande roll för hur man söker och använder information. Detta gör att kunskapen om 
specifika studentgrupper blir viktig för alla parter som bedriver undervisning där det 
finns krav på egen informationssökning. Detta eftersom vi lär oss att tillämpa olika sätt 
att söka och använda information i olika sociala praktiker, dessa praktiker ställer skilda 
krav och förväntningar på hur information bör sökas och användas. (Pilerot 2007)  
 
Ett sådant påstående innebär att det krävs en förståelse för dels vilka krav den sociala 
praktiken ställer på studenternas informationssökning och användning men också en 
förståelse för vilka krav och förväntningar studenterna uppfattar att de har, hur de 
förhåller sig till dessa och vad de anser är möjligt att utföra i sammanhanget. I denna 
undersökning går att urskilja minst två grupper, då studenterna läser på två olika 
journalistikprogram där det ena programmet riktar in sig på medieteknik och 
mediegestalting (JMM) medan det andra programmet har en inriktning mot humaniora 
och samhällsvetenskap (JMS). Det kan vara av intresse att undersöka om det finns en 
skillnad mellan dessa gruppers informationsanvändning. Bidrar skillnaderna mellan 
programmen till olika sätt att använda information?   
 
Detta arbete kommer att ta avstamp i ett sociokulturellt perspektiv. Inom detta 
perspektiv är samspelet mellan de redskap människor använder när de söker och 
använder information och de sociala kontexter de ingår i av stor vikt. Varje verksamhet 
har sina specifika redskap som man använder sig av och dessa redskap är då med och 
skapar verksamheten (Säljö 2010, s. 20, 22). 
 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap om journalistikstudenters 
informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande vid Södertörns högskola och 
hur den hänger samman med studenternas utbildningskontext. 
 
För att uppnå syftet har fyra frågor ställts för att konkretisera undersökningen: 
 

• Vilka typer av informationskällor refererar journalistikstudenterna till i 
sina kandidatuppsatser?  

• Vilka likheter och skillnader i användningen av olika informationskällor 
kan utläsas mellan JMM- och JMS-studenter?  

• Vad påverkar studenternas val och användning av informationskällor? 
• Hur förhåller sig studenterna till utbildningens två fält: det journalistiska 

och det akademiska? 
 

Dessa frågor ska besvaras dels med hjälp av en referensanalys av studenternas litteratur- 
och källförteckningar från uppsatserna, dels med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
med journalistikstudenter. 
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1.3 CENTRALA BEGREPP 
 
För att kunna undersöka en grupps informationsanvändning måste man först ta reda på 
vilka redskap som används (Säljö 2010, s. 23). Det är främst informationskällorna i 
studenternas käll- och litteraturförteckningar som står i fokus för denna studie. 
 
En annan sak som man måste reda ut när man ska undersöka hur en grupps 
informationsanvändning ser ut är: vad är information? Många har försökt reda ut 
begreppet, Donald O. Case skriver i sin forskningsöversikt (2012) om 
informationssökning, informationsbehov och informationsbeteenden, att vi bör se på 
information som ett primitivt begrepp människor har en grundläggande förståelse för 
och därför kanske inte kräver en entydig definition (s. 70). Case skriver också att en 
heltäckande definition av begreppet information måste uppfylla åtminstone sex krav. 
Det handlar om att; acceptera begreppet såsom det används i vardagsspråket; tillåta 
information vara något som tillägnas såväl avsiktligt som oavsiktligt; att information 
genereras både internt (genom våra minnen eller konstruktioner av dessa och 
verkligheten) och externt (genom att läsa en text); låta information vara något mer än 
medel för att lösa problem; erkänna såväl formell som informell information samt att; 
information är tätt sammanlänkat med vår förståelse och våra tolkningar (Case 2012, s. 
74). 
 
Några entydiga och universella definitioner av information görs inte i detta arbete. Men 
Case krav på vilka delar en entydig definition av begreppet måste innehålla är ändå bra 
att ha med sig för att förstå hur brett begreppet kan göras. Begreppet informationskälla/-
or inbegriper i denna uppsats såväl empiriskt material dvs. det material som utgör 
grunden för uppsatsernas undersökningar, som referenslitteratur.  
 
En referens är hänvisningen till informationskällan. Referenser används i den 
akademiska texten för att det ska gå att utläsa vad som är författarens egna tankar och 
vad man har lånat från andra. Vad man refererar till kan bero på många olika saker. Det 
kan till exempel vara för att en källa är relevant för ens egen forskning eller för att en 
källa är så vida spridd att det uppfattas som kutym att referera till den (Kärki & 
Kortelainen 1998, s.11f). 
 
När begreppet informationsanvändning används syftar det på val av information och på 
vilket sätt det använts (t.ex. som empiriskt material eller referenslitteratur). Begreppet 
informationssökning syftar på hur studenterna hittar information och vilka strategier de 
använder för detta.  
 
1.4  DISPOSITION 
 
För att måla upp den kontext som omger studenterna och för att besvara 
forskningsfrågorna kommer uppsatsen att vara uppbyggd på följande sätt: först ett 
kapitel där strävan är att måla upp den utbildningskontext studenterna ingår i, även delar 
av avsnittet tidigare forskning är tänkt att hjälpa till med detta. Sedan en presentation av 
de teorier som uppsatsen tar sitt avstamp i. Efter det en kartläggning av referenserna i 
uppsatserna för att få en bild av vilka redskap studenterna använder sig av. Referenserna 
ska i detta sammanhang ses som hänvisningar till de informationskällor studenterna 
använder i sitt arbete. Därefter följer en redovisning av de intervjuer som genomfördes 
med fem studenter. Syftet med intervjuerna är främst att besvara uppsatsens frågor om 
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vad som påverkar studenternas val och tillämpning av informationskällor och hur 
studenterna förhåller sig till utbildningens två fält.  
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2.0 UTBILDNINGSKONTEXTEN 
 
Studenterna i denna studie studerar på Södertörns högskola, en relativ ung högskola 
(grundad 1996) belägen i Flemingsberg, en förort söder om Stockholm 
(Nationalencyklopedin 2013). Idag finns det tre tre-åriga journalistikprogram på skolan, 
som leder till en kandidatexamen i ämnet journalistik. Dessa är: Journalistik och 
multimedia (JMM), Journalistik med samhällsstudier (JMS, med sex olika inriktningar: 
etnologi, statsvetenskap, nationalekonomi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap) 
och Journalistik, människa och miljö. Programmen har delvist olika innehåll men inom 
samtliga läser studenterna kurserna Journalistik A-C (Södertörns högskola 2010a, s. 49-
51). I denna studie ingår inte studenter från programmet Journalistik, människa och 
miljö då denna grupp inte skrev kandidatuppsats under våren 2013. 
 
Inom JMM varvas journalistikkurserna med kurser i medieteknik och mediegestaltning. 
Enligt utbildningsplanen är även kurserna i medieteknik och mediegestaltning kopplade 
till journalistik och journalistiskt berättande på olika plattformar och i olika medietyper. 
I utbildningsplanen framgår det också att studierna är både av praktisk och teoretisk 
karaktär. Stor vikt läggs vid praktiskt arbete och praktiska projektarbeten är en 
återkommande arbetsform under utbildningen (Södertörns högskola 2010b). Det är 
under sin femte termin som studenterna skriver kandidatuppsats, under den sjätte och 
avslutade terminen läser JMM-studenterna en kurs som heter Journalistik i nya medier 
och praktik som innehåller dels ett journalistiskt projektarbete för multimediala och 
interaktiva medier dels tio veckors praktik (Södertörns högskola 2013a).  
 
JMS är egentligen sex olika program (med sex utbildningsplaner) där studenterna varvar 
journalistikstudierna med studier i deras inriktningsämne. Inriktningen består av ett 
humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Det rör sig om etnologi, statsvetenskap, 
nationalekonomi, historia, idéhistoria eller religionsvetenskap (Södertörns högskola 
2010a, s. 49). Den inriktningskompetens studenterna tillägnar sig ska även användas i 
de journalistiska studierna. Liksom i JMM:s utbildningsplan beskrivs de journalistiska 
kurserna innehålla såväl teoretiska som praktiska inslag (Södertörns högskola 2010c-i). 
JMS-studenterna skriver kandidatuppsats i ämnet journalistik under utbildningen femte 
termin. Den sjätte och avslutande terminen kan JMS-studenterna välja att antingen läsa 
sitt inriktningsämne på C-nivå eller läsa kursen Samhällsjournalistik och praktik som 
består av dels ett projektarbete med journalistisk fördjupning inom samhällsjournalistik, 
arbetet ska bygga på kunskaper som studenten tillägnat sig såväl inom det journalistiska 
ämnet som sitt inriktningsämne, dels tio veckors praktik (Södertörns högskola 2013b; 
Södertörns högskola 2010a, s. 49). 
 
Utbildningen innehåller med andra ord både teoretiska och praktiska inslag. Studenterna 
på JMS-programmet är dessutom inte enbart journalistikstudenter utan ska även tillägna 
sig kunskaper inom ett annat ämne. Medan JMM-studenter läser mer praktiskt inriktade 
kurser med koppling till journalistik mellan journalistikkurserna. 
 
Att studenterna ingår i en social praktik där både teoretiska och praktiska färdigheter 
ges ett värde är dock inte helt oproblematiskt, diskussionen om huruvida 
journalistikutbildningarna ska fokusera på de praktiska eller teoretiska färdigheterna har 
pågått länge. Vad är journalistikens roll och ansvar? Vad bör en journalist kunna? Hur 
konstruerar man en utbildning som är både yrkesförberedande och 
forskningsförberedande? Ska tyngden ligga på det journalistiska hantverket eller på 
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kunskaper om journalistikens och mediernas roll i samhället? De flesta är idag nog 
överens om att en journalistikutbildning måste innehålla både teori och praktik. Den 
stora frågan är hur detta ska utformas (Hultén 2001). Olikheterna i utformningen av 
JMM och JMS programmen kan med denna bakgrund betraktas som två olika sätt att 
angripa problemet. Det är inte så att det ena programmet tillhör det journalistiska fältet 
och det andra det akademiska fältet. Som beskrivits ovan utifrån utbildningsplanerna 
innehåller båda programmen såväl praktik som teori, det journalistiska hantverket likväl 
diskussionen om journalistikens plats i samhället är närvarande i båda programmen. 
Däremot är det inte särskilt våghalsigt att påstå att JMS programmet är mer teoretiskt 
utformat genom att studenterna också läser mer teoretiska ämnen medan JMM 
programmet är mer praktiskt lagd med praktiska projektarbeten som återkommande 
arbetsform (Södertörns högskola 2010b-i).  
 
År 2012 utförde Högskoleverket (nuvarande universitetskanslersämbetet) en 
kvalitetsutvärdering av journalistikämnet på svenska universitet och högskolor. Vid 
Södertörns högskola ingick 20 kandidatuppsatser i högskoleverkets granskning (Persson 
2012, bilaga 6). För samtliga mål som högskoleverket satt upp fick journalistikämnet på 
Södertörns högskola bedömningen ”hög kvalitet” (Persson 2012, bilaga 1) vilket tyder 
på att högskolan är representativ i frågan om kvalitet i relation till övriga 
journalistikutbildningar på högre nivå i Sverige. Det är även ett högt söktryck till 
journalistikutbildningarna på Södertörns högskola (Öfverholm 2013). 
 
Majoriteten av studenterna skrev sina kandidatuppsatser två och två. För att få skriva 
uppsatsen ensam skulle särskilda skäl föreligga (Södertörns högskola 2012, s. 2f). Av 
uppsatserna som undersökts har endast två en författare, resterade var skrivna av par. 
Studenterna hade tillgång till ett riktlinjedokument som beskrev kursens upplägg, gav 
tips på hur man kunde lägga upp sin uppsats och vilka delar som var tvungna att vara 
med, tips på vad studenterna borde tänka på under uppsatsarbetet samt tips på 
metodlitteratur (Södertörns högskola 2012). Studenterna hade även tillgång till ett 
dokument med förslag på uppsatsämnen. Skillnaderna mellan att skriva en 
kandidatuppsats och att skriva journalistiskt påpekades i riktlinjedokumentets första 
stycke. 
 

En uppsats med vetenskaplig inriktning ger god träning för journalistiskt arbete även om 
vetenskapligt skrivande på många punkter skiljer sig från journalistiskt skrivande. 
Träningen i att samla in, hantera och värdera ett omfattande material är något du har både 
glädje och nytta av i framtiden. Journalisten liksom forskaren måste välja och förhålla sig 
kritiskt till källor och utsagor. (Södertörns högskola 2012, s. 1) 

 
I början av kursen skulle studenterna skriva ett PM på två till tre sidor som bestod av 
bakgrund, syfte, frågeställning och alternativ litteratur. PM:et diskuterades sedan på ett 
seminarium och efter ett godkänt PM tilldelades studenterna en handledare. Ansvaret att 
kontakta handledaren låg sedan på studenterna och enligt riktlinjedokumentet kunde 
studenterna räkna med tre till fyra handledarträffar per uppsats (Södertörns högskola 
2012, s. 3f). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar. Det börjar med en kort översikt över forskning som 
har behandlat informationskompetens ur ett sociokulturellt perspektiv. Den andra delen 
fokuserar på forskning som berör informationsanvändning, dels hos journalister och 
dels hos olika studentgrupper. Den tredje delen är ett komplement till 
bakgrundsavsnittet och kretsar kring forskning om journalisters/journalistikstudenters 
identitet och självbild. 
 
3.1 INFORMATIONSANVÄNDNING UR ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
 
En stor inspirationskälla i arbetet med denna uppsats har varit Ola Pilerots 
magisteruppsats om designingenjörs- och sjuksköterskestudenters 
informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande från 2007. Pilerot gör en 
jämförelse mellan vilka referenser de två grupperna använder och kopplar sedan 
resultatet till de kontexter grupperna befinner sig i.  
 
Först gjordes en referensanalys på studenternas uppsatser, sedan valdes två 
representativa uppsatser ut på vilka Pilerot genomförde en diskursanalys. En 
diskursanalys gjordes även på ett riktlinjedokument för examensarbete. Det Pilerot 
kommer fram till i sitt arbete är att trots att det på pappret ser ut som om studenterna har 
snarlika utgångspunkter och förutsättningar för att skriva sitt examensarbete använder 
de olika informationskällor när de skriver uppsats, vilket beror på att studenterna 
socialiseras in i olika praktikgemenskaper under sin tid på högskolan. 
Sjuksköterskestudenterna refererar till stor del till vetenskapliga artiklar medan 
designingenjörsstudenter främst refererar till webbsidor. (Pilerot 2007)  
 
Annemaree Lloyd (2007) har studerat hur brandmän utvecklar informationskompetens. 
Hon ställer sig kritisk till den tidigare forskningen om informationskompetens som 
utgått från en utbildningskontext med fokus på textbaserade källor, där överföringen av 
informationskompetens från en praktik till en annan setts som relativt oproblematisk. 
Lloyd vill istället se informationskompetens som studenternas diskursiva förståelse för 
de fält de gett sig in i (Lloyd 2007, s. 182f). I sin studie ser Lloyd hur 
informationskompetens utvecklas från en institutionell synvinkel där individen skriver 
in sig själv i det valda fältet till intersubjektiv förståelse som utvecklas när de tidigare 
kunskaperna som man tillägnat sig i en utbildningsmiljö kombineras med de praktiska 
erfarenheterna i ett arbetslag (Lloyd 2007, s.194). Lloyd visar på att övergången mellan 
den textbaserade utbildningen och det praktiska arbetet är allt annat än okomplicerad. 
Här vävs textbaserade, fysiska och sociala källor samman. Brandmännen går från en 
förståelse av varför, genom textbaserade källor, till att agera som brandmän då de 
bygger på sina kunskaper genom deltagande i kollektivet med yrkesverksamma 
brandmän (Lloyd 2007, s. 196f).  
 
År 2006 publicerade Mark Deuze, professor i media- och kommunikationsvetenskap en 
artikel i vilken han menade att trots att medielandskapet och kulturen inom 
journalistiken skiljde sig mellan länderna i världen så är de utmaningar som 
journalistikutbildningarna ställdes inför snarlika (Deuze 2006, s. 19). Deuez text utgår 
inte från ett sociokulturellt perspektiv men belyser glappet mellan akademin och 
arbetsmarknaden och har därför tagits med här. En del av konsensusen i den globala 
debatten är att man har industrin och arbetsgivarna som tycker att det fortfarande räcker 
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med empiriskt tillägnad kunskap som man får på redaktionerna genom att observera 
mer rutinerade journalister å ena sidan, och akademin å andra sidan där teoretisk 
kunskap är mer eftersträvansvärd och tränger undan den praktiska kunskapen. De som 
jobbar med journalistikutbildningar måste förhålla sig till dessa två positioner och 
balansera mellan dem (Deuze 2006, s. 21f).  
 
3.2 IDENTITET  
 
Vilken relevans har journalisternas/journalistikstudenternas identitet i förhållande till 
forskningsfrågorna som ställts i detta arbete? Här bör man komma ihåg att sociala 
praktiker bygger på ett samspel mellan individ och kollektiv samt de olika redskap som 
används (Säljö 2010, s. 37). I detta samspel handlar det inte enbart om att lära sig att 
använda ett ex antal redskap utan också om att bli en del av gemenskapen, lära sig dess 
normer och värderingar (Sundin 2003, s. 43). Olof Sundin betraktar i sin avhandling 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen förhållningssätten till informationssökning och 
informationsanvändning både som uttryck för en yrkesidentitet men också som 
medskapare av denna (Sundin 2003, s. 44). Genom att ta oss en utblick på gruppens 
identitet kan vi med andra ord både måla upp en bild av den sociala praktik som 
studenterna ingår i, eller är på väg mot, och få en glimt av vilka ideal som finns bakom 
hur man värderar och använder information. 
 
Jenny Wiik har i sin avhandling Journalism in transition: the professional identity of 
Swedish journalists (2010) försökt att beskriva förändringar i den professionella 
identiteten hos svenska journalister. Det empiriska materialet hämtades från fyra 
enkätundersökningar som genomfördes mellan åren 1989 och 2005. I dessa 
undersökningar svarade en mängd journalister på olika frågor, Wiik har dock fokuserat 
på frågor som rör yrkesideal (2010, s. 204). I sin undersökning identifierar Wiik flera 
dimensioner av ideal. Två av dessa är ”Den professionella identitetens bas” och 
”Professionell autonomi” (2010, s. 205f). 
 

• Den professionella identitetens bas 
Idealen att granska, förklara och låta olika sidor komma till tals utgör enligt 
Wiik en bas i svenska journalisters professionella identitet. Dessa ideal har 
dessutom stärkts över tid (Wiik 2010, s.108).  

 
• Professionell autonomi 

Tre ideal som journalister använder för att uppnå professionell autonomi är 
neutralitet, objektivitet och spegling (av en del av verkligheten) (Wiik 2010, 
s.125). 
 

Wiik kunde i sitt material inte se att det rådde några större skillnader i ideal mellan 
journalister med journalistikutbildning och de som inte hade det. Det var snarare så att 
de utbildade journalisterna anpassar sig till den övriga gruppens ideal. Wiik menar att 
utbildningens ställning att kultivera journaliststudenter har minskat och att en examen i 
journalistik främst har en symbolisk betydelse då ”journalistiskt kapital” är något man 
tillägnar sig på redaktionen och står högre i kurs än en formell utbildning. (Wiik 2010, 
s.169f) 
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Under hösten 2011 genomfördes en enkätundersökning som sökte svar på frågor om 
journalistikstudenters motivation, ideal, syn på den journalistiska professionen etc. 
Undersökningen genomfördes på fem universitet/högskolor i Stockholm, Moskva, 
Warszawa, Tartu och Jyväskylä. I Stockholm gjordes undersökningen på Södertörns 
högskola. Sammanlagt svarade 527 studenter som läste utbildningens andra och tredje 
år på enkäten varav 150 studenter från Södertörns högskola. Undersökningen 
resulterade i en artikel 2013 skriven av Karin Stigbrand, lektor vid Södertörns högskola 
och Gunnar Nygren, professor vid Södertörns högskola. Ett av artikelns syften var att 
analysera den professionella identiteten i de olika länderna. 
 
Gällande synen på journalistikens värde, ideal och journalistikens roll i samhället går 
det att finna en samstämmighet hos studenterna. Här dominerar synen på att man ska 
belysa olika ståndpunkter och att agera objektivt och neutralt. Även om det råder en viss 
samstämmighet så väger vissa värderingar mer eller mindre i de fem länderna. På 
Södertörn och i Jyväskylä är idealet att kritisera orättvisor, berätta sanningen oavsett 
vad konsekvenserna blir och undersöka makten av största vikt. (Nygren & Stigbrand 
2013)  
 
Det vi ser här är att idealen hos studenterna i Nygren och Stigbrands undersökning inte 
skiljer sig avsevärt från de ideal Wiik (2010) kunde finna i sin studie av 
yrkesverksamma journalister. Studenterna är också medvetna om att det råder ett glapp 
mellan ideal och verklighet. Studenterna i de fem länderna ser dock olika hot mot den 
självständiga journalistiken. I Sverige och Finland ser man ett stort hot från 
medieföretagen där det ställs krav på ett högre arbetstempo och större inkomster än 
tidigare (Nygren & Stigbrand 2013). 
 
Majoriteten av studenterna i Nygren och Stigbrands undersökning skulle föredra att 
arbeta inom inhemska, rikstäckande, medier. De mest populära medietyperna där 
studenter önskar arbeta i framtiden är TV och magasin. När det kommer till vilka 
områden studenter önskar arbeta inom hamnar kultur, utrikesrapportering och livsstil i 
topp. (Nygren & Stigbrand 2013) 
 
3.3 INFORMATIONSANVÄNDNING 
 
Denna del är uppdelad på forskning kring dels journalisters, dels olika studentgruppers, 
informationsbeteenden och behov. Det kan vid första anblick verka konstigt att andra 
grupper än journalistikstudenter behandlas då studien utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv där den sociala praktiken är av stor vikt. Men det går inte att påstå att 
journalistikstudenternas informationsanvändning skiljer sig från andra studentgrupper 
utan att göra någon form av jämförelse.  
 
3.3.1 JOURNALISTER 
 
David Nicholas och Helen Martins artikel Assessing information needs: a case study of 
journalists från 1997 har några år på nacken men fångar ändå upp aspekter av 
journalisters informationsbehov som fortfarande är giltiga idag. I studien genomfördes 
50 semistrukturerade intervjuer med journalister på brittiska nyhetstidningar (1997, s. 
43). De egenskaper journalisterna i studien främst efterfrågade hos informationskällorna 
var att de var tillförlitliga, aktuella och snabbåtkomliga. Det största hindret för att 
anskaffa sig den information man behövde ansågs vara tidspress (1997, s. 51). 
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Författarna kunde också identifiera att informationsbehovet fanns inom huvudsakligen 
fem breda användningsområden: kontrollering av fakta, omvärldsbevakning, research, 
beskriva en kontext och nya uppslag (1997, s. 44f).  
 
Det fanns också en tillit till kollegerna på andra tidningar och det journalistiska 
kontrollsystemet (Nicholas & Martins 1997, s. 47f). Författarna gick även in på de 
utmaningar som internets intåg har haft för journalisternas arbete och 
informationsförsörjning. De konstaterar att journalister ser ut att förlita sig mer på 
information som kommer till dem än information de själva hittar (Nicholas & Martins 
1997, s. 53). Mer om detta längre fram. 
 
Idag, år 2013 så har tekniken definitivt förändrat det journalistiska arbetet och dess 
förutsättningar. Den digitala tekniken har underlättat och snabbat på produktionen men 
de tidsvinster man har gjort verkar inte ha använts för att göra grundligare research. 
Istället har produktionen ökat och idag förväntas många journalister inte enbart 
producera mer material utan även jobba med flera delar i produktionsprocessen 
(fotografera, redigera och så vidare) (Nygren 2013).  
 
Tekniken har också fört med sig många mobila och flexibla lösningar, mycket av jobbet 
kan göras direkt på plats utan att reportern nödvändigtvis måste åka in till redaktionen, 
ändå har journalisternas tid vid skrivbordet ökat. (Nygren 2013 s. 274-277).   
 
Några år tidigare, 2006, genomförde Gunnar Nygren en observationsstudie på Radio 
Stockholm under tre veckor och redogjorde i boken Nyhetsfabriken för den bild av 
journalisternas normala källanvändning på kanalen som han kunde se. De vanligaste 
källorna var: pressmeddelande, presskonferenser, andra medier, polis och rättsväsendet, 
tips och påtryckningar från organisationer och lokala grupper. Det fanns också utrymme 
för egna idéer och journalisterna förhöll sig inte okritiskt till den information de fick 
(Nygren 2008, s. 200f).  
 
Liksom i Nicholas och Martins studie så kommer informationen till journalisterna 
snarare än att de aktivt letar efter den. Nygren uppmärksammar också dominansen av 
”elitkällor” som innefattar offentliga tjänstemän, poliser och politiker (Nygren, 2008, s. 
202). 
 
3.3.2 STUDENTER 
 
I magisteruppsatsen På tal om källor: en studie i lärarstudenters 
informationsanvändning i examensarbetet från 2009 undersöker Ann-Louise Larsson 
hur mycket lärarstudenter refererar till vetenskapliga publikationer samt hur 
studenternas handledare talar om informationskällors kognitiva auktoritet och 
användbarhet. Det Larsson kommer fram till är att det råder en diskrepans mellan 
handledarnas bedömningar och studenternas användning av källor (2009, s. 71). Flest 
källor återfinns i kategorin monografi/antologi och många av dessa är av 
lärobokskaraktär (Larsson 2009, s. 40). Handledarna å andra sidan tillmäter 
avhandlingar och vetenskapliga artiklar hög tillförlitlighet och uppmuntrar studenterna 
att använda sig av forskningsbaserad litteratur (Larsson 2009, s. 48). 
 
Bibliotekarien Michelle Twait (2005) vid Gustavus Adolphus College, genomförde en 
studie där studenter på grundnivå (inom olika discipliner) observerades och intervjuades 



 11 

under deras informationssökning till en autentisk uppgift de fått på utbildningen. Syftet 
med studien var delvis att undersöka vilka kriterier studenterna använde för att välja 
källor till sitt arbete (Twait 2005, s. 568f). Det Twait kom fram till var att källans 
ämnesinnehåll rankades klart högst i gruppen och hos majoriteten av deltagarna. Följt 
av kriteriet om tidigare kännedom om källan/sökverktyget. Studenterna använde ogärna 
databaser de inte var bekanta med (Twait 2005, s. 569). Däremot rankades källans 
validitet lågt (Twait 2005, s. 571).  
 
Under höstterminen 2007 genomfördes en pilotstudie av Göteborgs universitetsbibliotek 
(Lyngfelt, Oxelqvist & Rydholm 2009, s.102,106). Studiens syfte var att utröna hur 
juridikstudenter fattade sina beslut när de valde källor, vilka källor de ansåg vara 
trovärdiga samt hur de förhöll sig till självkritik (Lyngfelt et al. 2009, s. 102,108). 
Studenterna fick i samband med en uppgift, som krävde att man på egen hand sökte 
information, skriftligen besvara frågor kring anskaffande av information, trovärdighet, 
förförståelse, tunnelseende och önsketänkande. I slutänden deltog 41 studenter i studien 
(Lyngfelt et al. 2009, s. 108-113). Samtliga studenter använde juridiska databaser i sina 
sökningar, 29 studenter utgick från kurslitteraturen. En vanlig metod hos studenterna 
var att använda kurslitteraturens referenslistor för att hitta nytt material (Lyngfelt et al. 
2009, s. 109). När det kommer till frågan om författarnas trovärdighet till författarna 
uppgav 23 studenter att hög akademisk grad är viktigt för trovärdigheten. Andra 
kriterier som låg högt i topp var kombinationen av lång yrkeserfarenhet och akademiska 
meriter, många skrivna verk och citeringar till författare. Även författarna till 
kurslitteraturen hade hög trovärdighet hos studenterna eftersom denna litteratur var 
sanktionerad av lärarna (Lyngfelt et al. 2009, s. 113f).   
 
En gemensam sak som framträder är att studenter i dessa studier gräver där de står, de 
använder gärna källor de redan kommit i kontakt med tidigare under utbildningen. 
 
Studierna som presenterats i detta kapitel är av stor vikt för denna uppsats. Dels ger de 
mer bakgrund om grupperna journalistikstudenter och journalister, dels användas de 
som en resonansbotten vid analysen av studiens resultat. Som påpekats tidigare vilar 
denna studie på ett sociokulturellt perspektiv, inom vilken informationsanvändning ses 
som en situerad aktivitet. Medan Pilerots studie har varit en inspirationskälla till 
utformningen av detta arbete och tillsammans med flera andra studier att användas som 
jämförande hjälpmedel för analysen av uppsatsens resultat så används Lloyds artikel för 
att visa på hur komplext det blir att tala om informationsanvänding sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Det kommande teorikapitlet kommer kasta ytterligare ljus på 
detta. 
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4. TEORI 
 
I detta avsnitt presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkter: det 
sociokulturella perspektivet och Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet. 
 
4.1 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 
 
Denna uppsats tar avstamp i ett sociokulturellt perspektiv på användning av 
information. Synen på informationskompetens har inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning alltmer svängt från ett behavioristiskt perspektiv där 
informationskompetens har setts som en rad mätbara färdigheter och förmågor man kan 
tillägna sig oberoende av kontext, till ett konstruktivistiskt synsätt där man ser på 
lärandet som en meningsskapande aktivitet och inte ett passivt mottagande av kunskap. 
Det är inom det konstruktivistiska synsättet som vi hittar det sociokulturella 
perspektivet på informationskompetens (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 36f). 
 
Begreppet informationskompetens är problematiskt ur ett sociokulturellt perspektiv 
eftersom det enligt det inte finns en informationskompetens utan vad som anses som 
värdefulla kunskaper i informationssökning, informationsgranskning och 
informationsanvändning skiljer sig från ett sammanhang till ett annat (Limberg et al. 
2009, s. 53). Det skulle vara riktigare att ur ett sociokulturellt perspektiv istället tala om 
olika informationskompetenser.  
 
Det centrala i det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan de olika redskap 
människor nyttjar när de söker och använder information och de sociala kontexter de 
ingår i. När vi söker och använder information gör vi det i ett särskilt syfte och i en 
specifik verksamhet. I detta arbete möter vi journalistikstudenter som söker och 
använder information som de behöver för att kunna skriva sin kandidatuppsats i ämnet 
vid Södertörns högskola. Varje verksamhet har sina specifika redskap, såväl språkliga 
som fysiska, som man brukligen använder sig av och dessa är då med och skapar 
verksamheten. Redskapen är dock inte statiska utan befinner sig i en relation med de 
människor som använder dem. Med andra ord kan individerna i en verksamhet förändra 
användningsmönstren. (Säljö 2010, s. 20, 22 & 27f)  
 
Ur det sociokulturella perspektivet ses individens lärande alltid i relation till olika 
kollektiva verksamheter. Det går inte att undvika lärande i en social praktik (Lave & 
Wenger 1991, s. 29 & 31). När studenter påbörjar sina studier vid universitet/högskola 
är de noviser som med tiden lär sig det akademiska språket, vilka teorier som är centrala 
och vilka redskap som får användas. De lär sig att kommunicera på det sätt som är 
typiskt för kontexten, i detta fall dels en akademisk kontext dels en ämnesbunden 
kontext. Även det som vid första anblicken inte alltid uppfattas som lärande kan i 
förlängningen visa sig vara just det, en student som ägnar mer tid åt sociala medier än 
att läsa kurslitteratur utvecklar också en expertis men av ett annat slag. (Säljö 2010, s. 
28) 
 
Som student använder man sig av en rad olika redskap när man söker och använder 
information. Viktigt att komma ihåg är att likväl som dessa redskap skapar 
förutsättningar så har de även sina begränsningar (Limberg et al. 2009, s. 50). Med 
databaser såsom Artikelsök måste inte studenterna ner i arkiven för att få tillgång till 
tidningsartiklar men samtidigt finns inte allt i databasen och exempelvis icke 
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redaktionellt material sållas bort. Eftersom lärandet ur det sociokulturella perspektivet 
alltid sker i ett sammanhang, såväl formellt som informellt, medför det att vi i vårt 
handlande utgår från vad vi uppfattar är möjligt och tillåtet att göra i sammanhanget 
(Säljö 2010, s.128). En journalistikstudent känner till hur en uppsats ska skrivas, vilka 
källor som är tillåtna och vilken form uppsatsen måste ha. När samma student några 
veckor senare befinner sig på en nyhetsredaktion är det föga troligt att denne börjar sin 
dag med att formulera ett forskningsproblem.  
 
Det är inte heller helt enkelt att överföra kunskaper och färdigheter från en social 
praktik till en annan (Pilerot & Hedman 2009). De verktyg och strategier man använder 
för att bli informationskompetent i en verksamhet kan vara obetydliga i en annan 
(Limberg et al. 2009, s. 52f). Därför är det av betydelse att förstå hur information 
används i specifika praktiker.  
 

En av huvudpoängerna i den situerade lärteorin är att lärande just är situerat 
till den praktikgemenskap där det äger rum. För bibliotekets 
användarundervisning får detta konsekvenser. Lär sig studenterna att använda 
biblioteket som en verksamhet i sig eller stödjer biblioteket den verksamhet 
som studenterna kommer för att få hjälp inom, t.ex. att skriva en uppsats i ett 
specifikt ämne. (Limberg et al. 2009, s. 54)  

 
Om vi kan få en större förståelse för en grupps informationsanvändning och den sociala 
praktik de ingår i kan denna kunskap användas för att anpassa undervisningen i 
informationssökning och informationshantering för gruppens behov.  
 
4.2 TROVÄRDIGHET OCH KOGNITIV AUKTORITET 
 
I detta arbete kommer begreppet trovärdighet att användas. Informationskällornas 
trovärdighet har diskuterats med samtliga respondenter, men vad betyder det? I 
Encyclopedia of Library and Information Sciences skriver Soo Young Rieh att 
begreppet innehåller två nyckeldimensioner. Dessa är tillförlitlighet och expertis. 
Tillförlitlighet handlar om källans moral, ärlighet och opartiskhet. Tillförlitlighet är 
alltså inte synonymt med trovärdighet utan är en dimension av begreppet (Rieh 2009, 
s.1337).  
 
Att en källa är ärlig räcker inte för att den ska uppfattas som trovärdig. För detta måste 
ytterligare en dimension in, den som Rieh kallar för expertis och som handlar om 
källans sanningshalt, kunskaper och expertis. Rieh påpekar att dessa två dimensioner 
inte alltid sammanfaller, en person kan ha stor kunskap inom ett område men sakna 
förtroende på grund av tidigare snedsteg eller uttalad politisk ställning, medan en annan 
kan uppfattas som ärlig men med bristande kunskaper. En källa med hög 
trovärdighetsgrad är den som både har hög tillförlitlighet och hög expertis (Rieh 2009, 
s. 1337f). 
 
För att kunna analysera studenternas svar kring informationskällornas trovärdighet 
behövs ett analysverktyg. I denna uppsats har Patrick Wilsons begrepp kognitiva 
auktoriteter använts. Enligt Wilson är ytterst lite av vår kunskap förstahandskunskap 
utan allt som oftast förlitar vi oss på andra för att lära oss nya ting. Vilka är det då vi 
förlitar oss på, anser vara trovärdiga och låter påverka hur vi tänker? Vilka är det vi tror 
vet vad de pratar om? Det är de Wilson kallar kognitiva auktoriteter (Wilson 1983, 13-
15).  
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Ingen är en kognitiv auktoritet i sig själv utan kognitiv auktoritet bygger alltid på en 
relation mellan minst två personer. Det innebär att det inte räcker att vara en expert om 
ingen annan ser dig som det (Wilson 1983, s. 13). Kognitiv auktoritet är också situerat, 
någon som är en kognitiv auktoritet i en grupp behöver inte vara det i en annan, på 
grund av gruppens värderingar. Till exempel kan en forskare anta ett perspektiv som är 
godtaget i ett forskningssamfund men inte i ett annat (Wilson 1983, s. 14, 53). Wilson 
påpekar också att inse att en person innehar hög kognitiv auktoritet i en grupp och att 
själv anse om det är berättigat eller ej är två skilda saker (Wilson 1983, s. 14). 
 
Någon eller något kan vara en kognitiv auktoritet i olika hög grad, en person eller en 
text kan alltså ha lite eller mycket kognitiv auktoritet (ibid.). Trots att Wilson till största 
del diskuterar kognitiv auktoritet i form av person, till exempel författare till en text, ser 
han kognitiv auktoritet som något större som även kan tillerkännas litteratur, 
institutioner, organisationer och mätinstrument (Wilson 1983, s. 81). Att någon/t blir en 
kognitiv auktoritet kan bero på olika saker, en kognitiv auktoritet (A) kan till exempel 
tillmäta en annan person, eller ett verk (B) kognitiv auktoritet. Om person C litar på 
person A som i sin tur rekommenderar B, är det inte konstigt om C även uppfattar B 
som en kognitiv auktoritet (Wilson 1983, s.179; Rieh 2009 s.1330). 
 
När vi läser kan vi ibland avgöra en texts trovärdighet utifrån våra kunskaper sedan 
tidigare, men mycket av det vi läser är sådant vi inte vet mycket om utan läser just för 
att få reda på, för att lära oss något nytt. Enligt Wilson kan en text då utsättas för några 
test som hjälper läsaren att avgöra om den kan ge svar på frågor som läsaren är villig att 
godta. Dels kan läsare se om författaren eller gruppen som står bakom texten utgör en 
kognitiv auktoritet för läsaren men en författares kognitiva auktoritet är också knuten 
till tid (Wilson 1983, s. 165f). Även om en person är expert inom ett område idag, 
medför detta inte automatiskt att ett verk skrivet av samma person 30 år tidigare, knyts 
samman med den auktoritet författaren innehar idag. Samma sak gäller omvänt. Om 
någon var expert för 30 år sedan betyder det inte att personens aktuella arbete och texter 
tillmäts samma kognitiva auktoritet (Wilson 1983, s. 167).   
 
Texter som är gamla kan så klart åtnjuta en hög kognitiv auktoritet inom en grupp. Som 
exempel har Marx och Engels texter, trots att de på många punkter är föråldrade 
fortfarande stor betydelse för vänsterrörelsen. Om man dock inte är insatt i vilka texter 
som är betydande i ett visst sammanhang kan läsaren tillämpa några tester för att kunna 
avgöra om man ska lita på texten eller ej. En av testerna är att ju nyare en text är desto 
bättre är den, det kan kanske uppfattas som ett väldigt enkelt test, som har sina brister. 
Att en nyare text är mer legitim än en äldre är inte alltid sant men Wilson skriver att det 
är bättre att utföra ett enkelt test, som har sina brister än att inte utföra någon test alls. 
För att förfina testet bör den tillämpas främst på texter som handlar om progressiva 
ämnen (då det ej råder en konsensus kring frågan, den är fortfarande obesvarad) och 
ignoreras om texten behandlar ett icke-progressivt ämne (Wilson 1983, s. 167f). Ett 
annat test är att titta på vilka som ställer sig bakom texten, är det ett förlag läsaren har 
förtroende för som har ett rykte om sig att ge ut kvalitativa texter till exempel? Det kan 
också gälla organisationer, statliga dokument, rekommendationer från personer man har 
förtroende för, recensioner osv. (Wilson 1983, s. 168). 
 
Det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten för denna uppsats och med denna 
utgångspunkt kommer tesen drivas att informationsanvänding är en situerad aktivitet 



 15 

och detta utgör en ram för hela arbetet och en språngbräda för den kommande 
diskussionen. Wilsons teori om kognitiva auktoriteter är ett sätt att synliggöra hur 
information tillmäts betydelse. Det går inte att diskutera varför information används 
utan att gå in på vad som anses vara trovärdig information och vad som gör den 
trovärdig och användbar.  
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5. METOD 
 
Nedan följer en redovisning av de metoder som används i den empiriska 
undersökningen. För att besvara frågorna Vilka typer av informationskällor refererar 
journalistikstudenterna i sina kandidatuppsatser? och Vilka likheter och skillnader i 
användningen av olika informationskällor kan utläsas mellan JMM- och JMS-
studenter? har en referensanalys genomförts och resultatet av denna har legat till grund 
för undersökningens andra frågor Vad påverkar studenternas val och användning av 
informationskällor? och Hur förhåller sig studenterna till utbildningens två fält: det 
journalistiska och det akademiska? som undersökts med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer med fem studenter. Metoderna används med andra ord för att besvara två av 
forskningsfrågorna var och resultaten presenteras utifrån respektive metod. 
 
I arbetet har referenser i 26 uppsatser skrivna vid Södertörns högskola under våren 2013 
undersökts, och fem studenter har intervjuats. Underlaget är för litet för att kunna dra 
några generella slutsatser om hur gruppen journalistikstudenter använder information 
utan målet är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv ge en inblick i 
journalistikstudenters informationsanvändning.  
 
Studenterna i denna studie läser antingen på programmet Journalistik med 
samhällsstudier eller programmet Journalistik och multimedia vid Södertörns högskola. 
Även inom programmet Journalistik, människa och miljö som ges på högskolan skriver 
studenter kandidatuppsats inom ämnet journalistik men då denna grupp inte skrev 
kandidatuppsats under våren 2013 har den inte ingått i studien. 
 
5.1 REFERENSANALYS 
 
För att anlägga ett sociokulturellt perspektiv måste man ta reda på vilka redskap 
gruppen använder sig av (Säljö 2010, s. 23). Redskapen i fokus för denna uppsats är de 
refererade informationskällorna i studenternas kandidatuppsatser. Självklart har 
studenterna använt en rad redskap för att söka och välja ut de informationskällor de 
refererar till, och de kommer att beröras i viss mån, men fokus är på de 
informationskällor som finns listade i uppsatsernas litteratur- och källförteckningar.  
 
Som nämnts tidigare så inbegriper begreppet informationskälla/-or i denna uppsats såväl 
studenternas empiriska material som deras referenslitteratur. 
 
För att få fram data om hur studenterna refererar i sina kandidatuppsatser har 
referensanalys använts. Det utmärkande för referensanalysen är att med den tittar man 
på vilka källor en text använder sig av till skillnad från hänvisningsanalys där man 
studerar vilka citeringar en publikation har erhållit. Men bibliometriska analyser så som 
referensanalys och hänvisningsanalys har fått kritik för att de säger väldigt lite om 
varför källorna används och hur stor betydelse de har i själva texten. Hur stor påverkan 
har en handledare eller en institution för valet av källor? Vilka källor används endast för 
att de anses viktiga? Alla källor är helt enkelt inte likvärdiga (Kärki & Kortelainen 
1998, s.11f). Klart är att en enkel referensanalys inte kan besvara frågorna: Vad 
påverkar studenternas val och användning av informationskällor? eller Hur förhåller 
sig studenterna till utbildningens två fält: det journalistiska och det akademiska? Det är 
av denna anledning som studien kompletteras med en intervjustudie. 
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I arbetet med metoden har en studie spelat stor roll. Det handlar om Sheriffs studie 
(2010) om hur historiestudenter på masternivå använder information i sina uppsatser. 
Sheriffs studie omfattar dock fler frågeställningar än vad det finns utrymme för i detta 
arbete, därför har metoden modifierats och förenklats. Studien har dock varit användbar 
för att utforma strategier för insamling och strukturering av referenserna i 
studentuppsatserna. 
 
Journalistikstudenternas uppsatser sparades digitalt och varje uppsats tilldelades en unik 
kod som även var namnet på den digitala filen. I ett excel-ark sparades uppgifterna om 
vilken kod som hörde till vilken uppsats. Där angavs uppsatsens titel, författarnas namn, 
uppsatsens längd i sidor (såsom det är angivet i forskningsdatabasen DiVA) samt vilket 
program uppsatsförfattarna tillhör. 
 
Försättsbladet, abstract, litteratur- och källförteckningen samt bilagor till varje uppsats 
skrevs sedan ut. Antalet referenser i litteratur- och källförteckningarna räknades och 
kodades sedan. Se kodschemat i bilaga 1. Då det funnits källförteckningar i bilagorna 
har även dessa räknats. I ett annat excel-ark angavs kod för uppsatsen samt koden för de 
olika referenserna. Antalet referenser angavs i det blåa fältet, sedan fylldes referenserna 
in i de olika kodfälten för att sedan summeras i det röda fältet. Slutligen kontrollerades 
att summan i det blåa och röda fältet överensstämde (se fig. 1).    
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Det har förutsatts att de referenser studenterna angivit är korrekta. I enstaka fall har 
referenserna kontrollerats då det funnits frågetecken kring vad det är som det refereras 
till. Självklart kan det finnas felaktiga referenser, till exempel att man refererar till en 
hel bok istället för ett kapitel. Men inom ramen för detta arbete har det inte funnits 
möjlighet att kontrollera alla referenser. Det kan också vara så att källor som använts 
inte redovisats i litteratur- och källförteckningen och vice versa. 
 
I ett fall har det inte gått att utläsa hur mycket källmaterial författarna har refererat till, 
då endast sökorden angavs. I detta fall hämtades uppgiften istället från uppsatsens 
abstract. I andra fall har inte mängden källmaterial angetts utan endast tidsspannet från 
vilken material hämtats, till exempel SVT Rapport 19:30 11/3-17/3 1985. Då har 
kompletterande uppgifter hämtats från bilagor eller abstract. För att en referens ska ha 
räknats måste den finnas i antingen litteratur- och källförteckningen eller i en bilaga. 
Abstract har används för att få kompletterande information kring otydligheter i 
referenserna men inga referenser har enbart hämtats från abstract. Detta påpekas då det 
vid flera tillfällen har framkommit via abstract att stora mängder källmaterial har 
använts utan att redovisas. 
 
Kategoriseringen av referenserna har skett löpande under arbetet och var alltså inte 
förbestämda. Dock har tidigare forskning konsulterats i arbetet med att utveckla 
kategorier (Clark & Chinburg 2010; Larsson 2009; Pilerot 2007; Sheriff 2010). 
Anledningen till att kategoriseringen skett löpande är att referenserna inte skulle tvingas 
in i kategorier om de var svåra att definiera eller av en ovanlig karaktär. Självklart går 
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det inte att bortse från att tidigare erfarenheter av hur referenser kan och bör 
kategoriseras har spelat roll i arbetet. I möjligaste mån har hänsyn tagits till både 
informationskällornas innehåll (vetenskapligt, juridiskt, statistik osv.) och medietyp 
(tidning, radio, monografi). Dock har referenserna hamnat under samma kategori 
oavsett om informationskällan har hämtats i sin fysiska form, hämtats från webben eller 
från en databas. Detta beror inte på att kunskapen om informationskällans form och 
vilka sökredskap som använts för att hämta denna har setts som oväsentlig. Utan det 
beror på att det i vissa fall har varit svårt att utläsa denna information från referenserna 
och risken att få ett skevt resultat vid en sådan uppdelning har bedömts vara för stor. En 
artikel i en kvällstidning har således hamnat i kategorin morgon- kvällstidningsartiklar 
oavsett om den varit publicerad på webben eller i den fysiska tidningen.  
 
Denna referensanalys ska besvara studiens två första frågor, denna kompletteras sedan 
med de semistrukturerade intervjuerna som besvarar de två kvarstående frågorna. 

5.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 
 
För att få en djupare förståelse för resultaten av referensanalysen och besvara frågorna 
om vad som påverkar studenternas val och användning av informationskällor samt hur 
studenterna förhåller sig till utbildningens två fält: det journalistiska och det akademiska 
har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med nuvarande och tidigare 
journalistikstudenter på Södertörns högskola. Tre av respondenterna skrev 
kandidatuppsats under våren 2013, en skrev under hösten 2012 och en respondent skrev 
uppsats hösten 2011. Tre av respondenterna kommer från JMS och två från JMM.  
 
Semistrukturerade intervjuer valdes som metod då det redan fanns en delstudie i 
grunden (referensanalysen), men för att kunna besvara arbetets samtliga frågor krävdes 
att studenterna själva fick komma till tals. Det var viktigt för undersökningen att 
respondenterna fick utveckla sina svar och möjlighet att reflektera över dem. Därför 
lämpade sig inte ostrukturerade intervjuer eller strukturerade intervjuer då sådana skulle 
bli för fria eller för hämmande (Luo & Wildemuth 2009, s. 233, 240). 
 
När det kommer till urvalet av respondenter har ett bekvämlighetsurval gjorts. Sökandet 
av respondenter riktade sig först mot studenter som skrivit kandidatuppsats i journalistik 
under våren 2013. Till en början lades en annons ut på aktuella kurs- och 
programwebbar, därefter skickades en förfrågan ut till studenternas skolmejl. En 
förfrågan lades även ut på Södertörns högskolas journalistförenings facebooksida. Fyra 
personer svarade genom dessa kanaler varav tre kom att ingå som respondenter i 
studien. Efter en vecka skickades en påminnelse via mejl i hopp om att få tag på fler 
respondenter. Det gav dock inte några resultat. De två övriga respondenterna är bekanta 
med uppsatsförfattaren sedan tidigare och kontaktades via telefon. Problemet med 
bekvämlighetsurval är att resultaten inte går att generalisera men det har heller inte varit 
syftet med denna studie (Bryman 2011, s. 194).  
 
Vilken inverkan det har haft på resultaten att uppsatsförfattaren sedan tidigare varit 
bekant med några av respondenterna är svårt att säga men genomläsningen av 
intervjuerna har inte tytt på att bekantskapen med författaren har haft någon stor 
inverkan på respondenternas svar. Frågorna har inte heller varit av personlig eller 
känslig karaktär. Intervjuerna varade mellan 20 och 43 minuter. 
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Samtliga respondenter blev informerade om att de skulle vara anonyma i studien och att 
intervjun skulle spelas in och transkriberas. Intervjuerna genomfördes under oktober 
månad 2013, plats för intervjuerna varierade beroende på respondentens möjligheter och 
önskemål, de genomfördes på bibliotek, kaféer, restaurang och hemma hos en 
respondent. Samtliga respondenter försågs med sin egen kandidatuppsats under 
intervjun för att ha möjlighet kolla upp om det var någonting de inte riktigt mindes. Det 
kommer inte att göras någon analys av eventuella skillnader och likheter mellan JMM-
och JMS-studenter utifrån de semistrukturerade intervjuerna, då urvalet av respondenter 
är för litet för att kunna dra några sådana slutsatser. 
 
När intervjuerna var genomförda och transkriberade lyssnades samtliga igenom och 
potentiella teman markerades i transkriberingsutskrifterna. Sedan lyssnades intervjuerna 
igenom ännu en gång för att se om samma teman uppfattades som framträdande vid en 
andra genomlyssning.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Nedan följer en redovisning av studiens resultat sammanvävda med analys av dessa.  
  
6.1 REFERENSANALYS 
 
I detta avsnitt redovisas först det samlade resultaten av referensanalysen. Därefter 
redovisas hur fördelningen av referenserna till de olika informationskällorna ser ut 
mellan de två programmen. 
 
Sammanlagt undersöktes 26 uppsatser, 13 från JMM och 13 från JMS och referenser till 
2079 informationskällor kodades. Uppsatsernas längd varierade mellan 39 och 69 sidor 
med ett medianvärde på 51.5 sidor. Antalet referenser varierade mellan 22 och 181 
stycken, det höga antalet i det senare fallet beror på en stor mängd artiklar som utgjorde 
det empiriska materialet. Medianvärdet på antalet referenser blev 47 st.  
 
Som nämnts tidigare fick referenserna hämtas från bilagor i enstaka fall. Då några 
studenter valde att redovisa sitt empiriska material i bilagor och då det har rått andra 
otydligheter har även abstract använts för att reda ut dessa. Två uppsatser hade angett 
mängden empiriskt material i abstract men det fanns varken några referenser i litteratur- 
och källförteckningarna eller i bilagorna, därför har dessa inte räknats. I det ena fallet 
har det angetts att 1315 nyhetsartiklar har använts som empiriskt material i det andra 
fallet gäller det 953 texter ur magasin. I flera abstract nämns muntliga källor som inte 
varit angivna i litteratur- och källförteckningarna eller i bilagorna, dessa ingick då inte i 
referensanalysen. 
 
6.1.1 RESULTATEN AV REFERENSANALYSEN 
 
Det vi ser i tabell 1 är att morgon-/kvällstidningsartiklar har störst antal referenser i 
uppsatsernas litteratur- och källförteckningar samt bilagor. Genomläsningen av abstracts 
har visat att dessa medietyper ofta används som empiriskt material och då gärna i stora 
mängder, sju av uppsatserna hade över 100 referenser till morgon- och 
kvällstidningsartiklar. I andra uppsatser har författarna använt tidningarna i helhet då de 
till exempel undersökt hur stort utrymme ett ämne får i tidningarna. Helt klart är det i 
alla fall att tidningsmaterial används flitigt i uppsatserna och att det inte är ovanligt att 
stora mängder empiriskt material används. Det skulle kunna tolkas som att studenterna 
föredrar traditionellt journalistiskt material framför nyare medier. Tradition kan vara en 
faktor men under intervjuerna med respondenterna är det andra orsaker som har 
framkommit. 
 
Även kategorin TV ser ut att utgöra en betydande andel av referenserna, det bör dock 
poängteras att av de 170 referenserna i tabellen tillhör 157 referenser samma uppsats. 
Något förvånade är det att inte fler använder TV-material eller magasin då det visat sig i 
Nygrens och Stigbrands studie att det är inom dessa medietyper stor andel av 
journalistikstudenterna vill arbeta (Nygren & Stigbrand 2013, s 15).  
 
Det har inom ramen för denna studie inte gått att göra en strikt uppdelning mellan 
empiriskt material och referenslitteratur, men utifrån uppsatsernas abstracts kan ändå 
sägas att tidningsmaterial, magasin, TV och muntliga källor främst använts som 
empiriskt material.  



 21 

 
Vad studenterna använder i stor utsträckning som empiriskt material oavsett medieform 
är alltså den färdiga journalistiska produkten, artikeln, tidningen eller sändningen. Det 
är främst den som utgör analysenheten. Mängden muntliga källor är relativt låg, här 
finns det dock ett mörkertal då muntliga källor har använts i flera uppsatser utan att 
redovisas i litteratur- och källförteckningarna.  
 
Tabell 1 Tabellen visa hur många gånger studenterna har refererat till informationskällor inom 
de olika kategorierna i uppsatsernas källa- och litteraturförteckningar samt bilagor.  
Kod Informationskälla Antal ref % 
C Morgon-/kvällstidningsartikel 1075 51,7% 
A Monografi 197 9,5% 
HT Morgon-/kvällstidning i helhet 189 9,1% 
D TV 170 8,2% 
H Hemsida 92 4,4% 
AK Kapitel i antologi 77 3,7% 
B Vetenskaplig artikel 36 1,7% 
M Studentuppsats 34 1,6% 
AS Artikel i magasin/tidskrift 33 1,6% 
S Statistik/årsberättelse 29 1,4% 
AH Antologi i helhet 29 1,4% 
AA Avhandling 21 1,0% 
G Uppslagsverk 19 0,9% 
J Statligt tryck 17 0,8% 
F Muntlig källa 13 0,6% 
I Juridiskt dokument 12 0,6% 
BR Branschtidningsartikel 10 0,5% 
E Radio 9 0,4% 
MJ Mejlkonversation 5 0,2% 
CT Artikel från tidningsbyrå 4 0,2% 
FÖ Förord 1 0,05% 
PS Pressmeddelande 1 0,05% 
SO Sociala medier 1 0,05% 
O Odefinierat 5 0,2% 

 
SUMMA 2079 100,0% 

 
 
Förutom tidnings- och TV-material har monografier, hemsidor och antologier använts i 
stor utsträckning. Det är svårt att säga något om hemsidor då de är av varierande slag, 
dock har det gått att utläsa att de främst använts i uppsatsernas inlednings- och 
bakgrundsavsnitt. När det kommer till monografier och antologier (både kapitel och i 
helhet) har det inte gjorts någon bedömning om de är av vetenskaplig karaktär, då detta 
skulle krävt närmare granskning av referenserna än vad som varit möjligt inom ramen 
för detta arbete. Vi ser att källor som har en tydlig vetenskaplig karaktär såsom 
vetenskapliga artiklar, studentuppsatser och avhandlingar har färre referenser i 
litteratur- och källförteckningarna än monografier och antologier. Under 
kodningsarbetet blev det också tydligt att en del monografier och antologier återkom i 
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uppsats efter uppsats. Särskilt utmärkande var antologierna Medierna och demokratin 
av Lars Nord och Jesper Strömbäck (red) och The handbook of journalism studies av 
Karin Wahl-Jorgensen och Thomas Hanitzsch (red) samt monografin Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, 
Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, samtliga tre fanns även på kurslitteraturlistan 
för Journalistik C (Södertörns högskola 2013c). Att studenter ofta använder sig av 
kurslitteratur har också framkommit i tidigare studier (Larsson 2009; Lyngfelt, 
Oxelqvist & Rydholm 2009). Litteratur som är sanktionerad av lärarkollegiet har både 
hög kognitiv auktoritet men är också bekväma att använda, då studenterna sedan 
tidigare känner till dess innehåll, mer om detta i intervjustudien. 
 
6.1.2 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN JMM OCH JMS 
 
Fördelningen av informationskällor mellan de två programmen går att utläsa i tabell 2.  
 
Tabell 2 Tabellen visa hur många gånger studenterna från JMM- programmet respektive JMS-programmet 
har refererat till informationskällor inom de olika kategorierna i uppsatsernas källa- och 
litteraturförteckningar samt bilagor.  
Kod Informationskälla JMM JMS JMM% JMS% 
C Morgon-/kvällstidningsartikel 614 461 48,4% 56,9% 
A Monografi 101 96 8,0% 11,9% 
HT Morgon-/kvällstidning i helhet 164 25 12,9% 3,1% 
D TV 168 2 13,2% 0,2% 
H Hemsida 42 50 3,3% 6,2% 
AK Kapitel i antologi 37 40 2,9% 4,9% 
B Vetenskaplig artikel 24 12 1,9% 1,5% 
AS Studentuppsats 26 8 2,0% 1,0% 
M Artikel i magasin/tidskrift 13 20 1,0% 2,5% 
S Statistik/årsberättelse 16 13 1,3% 1,6% 
AH Antologi i helhet 12 17 0,9% 2,1% 
AA Avhandling 10 11 0,8% 1,4% 
G Uppslagsverk 3 16 0,2% 2,0% 
J Statligt tryck 6 11 0,5% 1,4% 
F Muntlig källa 13 0 1,0% 0,0% 
I Juridiskt dokument 4 8 0,3% 1,0% 
BR Branschtidningsartikel 3 7 0,2% 0,9% 
E Radio 8 1 0,6% 0,1% 
MJ Mejlkonversation 1 4 0,1% 0,5% 
CT Artikel från tidningsbyrå 0 4 0,0% 0,5% 
FÖ Förord 0 1 0,0% 0,1% 
PS Pressmeddelande 0 1 0,0% 0,1% 
SO Sociala medier 1 0 0,1% 0,0% 
O Odifinierat 3 2 0,2% 0,2% 

	  
SUMMA 1269 810 100,0% 100,0% 
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Totalt sett så använder JMM fler referenser än JMS, de har också fler referenser i de 
kategorier som tidigare identifierades som de kategorier som främst använts som 
empiriskt material, med undantag från kategorin Artikel i magasin/tidskrift där JMS har 
några referenser fler än JMM. I tabellen ser det ut som om det är en stor skillnad mellan 
hur mycket TV-material som används mellan de olika programmen. Det bör dock åter 
igen påpekas ett det höga antalet i JMM:s kolumn beror på en enda uppsats som 
innehöll 157 referenser till tv-sändningar.  
 
En stor skillnad ser vi i kategorin Muntlig källa där JMS-uppsatserna inte innehåller en 
enda referens i kategorin, däremot har JMS-uppsatserna fler referenser i kategorin 
Uppslagsverk. JMM-studenterna använder vetenskapliga artiklar och studentuppsatser i 
större utsträckning än JMS-studenter, däremot är antalet avhandlingar relativt jämt 
fördelade.  
 
Resultaten av jämförelsen visar alltså att det råder vissa skillnader mellan hur mycket de 
två grupperna av journalistikstudenter refererar till de olika kategorierna av 
informationskällor. Men det mesta fördelar sig relativt jämt mellan grupperna. Att 
analysera vad skillnaderna beror på utifrån en referensanalys kan inte leda till annat än 
spekulationer. Men det kan dock konstateras att även inom ett och samma ämne råder 
det vissa skillnader mellan i vilken utsträckning olika grupper (JMM och JMS) 
använder olika informationskällor. 
 
Sammanfattningsvis visar referensanalysen att studenterna gärna använder sig av 
morgon- och kvällstidningar. I uppsatsernas abstracts framkommer det att de ofta 
används som empiriskt material och ofta i stora mängder. Andra medietyper såsom TV, 
magasin, radio, sociala medier och pressmeddelande används inte alls i samma 
utsträckning. Antalet muntliga källor är relativt lågt men här döljer sig ett mörkertal. 
Hemsidor förekommer ofta men främst i uppsatsernas inlednings och bakgrundsavsnitt. 
Antologier och monografier används i stor utsträckning, många av dessa går att hitta i 
studenternas kurslitteraturlistor. Studentuppsatser och vetenskapliga artiklar används i 
ungefär samma utsträckning medan avhandlingar hamnar längre ner sett till antal 
referenser i uppsatsernas litteratur- och källförteckningar. JMM-studenter använder fler 
referenser än JMS-studenter. JMM-studenterna har också mer empiriskt material och 
fler referenser till vetenskapliga artiklar och studentuppsatser. I övrigt är referenserna 
relativt jämt fördelade mellan de två programmen.  
 
6.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjustudien tematisk enligt de teman som 
utkristalliserat sig efter genomgången av intervjumaterialet. De ska dock inte ses som 
enskilda teman utan de går in i och påverkar varandra.  
  
6.2.1 AKTUELLT, NYTT OCH RELEVANT 
 
På frågorna om hur studenterna valde litteratur till sina uppsatser påpekades det ofta att 
man valde det material som uppfattades som relevant. Hur denna relevans bedömdes 
framkommer inte tydligt i intervjuerna men flera svar tyder på att det handlar om 
ämnesinnehåll och att man vill komma så nära sitt eget uppsatsämne som möjligt. 
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Vi hade önskat mer forskning kring [ämnet] … men det finns inte eller 
varken vad vi hittade eller vår handledare hittade någonting som var exakt 
relevant på det vi gjorde. (Respondent 3) 

 
Det finns ju mer skrivet på engelska men det kanske inte alltid passar in i en 
svensk kontext liksom, så vi försökte mest hitta svenska liksom.  
(Respondent 4) 

 
Att studenterna har svårt att diskutera informationskällornas relevans kan bero på att de 
möjligen upplever relevanskriterierna som så självklara att de inte reflekterar över 
dessa. Respondent 4 hade ibland svårt att svara på frågorna under intervjun då hen 
tycker att det var självklart att man utgick från sitt ämne ”Hur väljer man [litteratur]? 
Om man har ett ämne så kollar man väl vad som finns skrivet, jag vet inte ens vad man 
ska svara på det.” (Respondent 4) 
 
Aktualitet är något som har berörts vid samtliga intervjuer. Flera respondenter angav det 
som ett viktigt kriterium för trovärdigheten hos informationskällor. Men det har  
också handlat om val av uppsatsämne, flera respondenter angav att de valt ämne för att 
de ansåg att det var nytt och aktuellt. Det har då både gällt att något nyligen har hänt 
och man velat skildra hur medierna hanterade händelsen men också sådana ämnen kring 
vilka det saknades tidigare forskning 
 

Det var ju hyfsat nyligen som de här händelserna hade hänt så det var första 
gången det var möjligt att göra en uppsats över det. (Respondent 2) 
 
En del av vår litteratur var från [19]93  … det funkar egentligen inte eftersom 
världen förändras väldigt mycket, vissa delar kan man använda men även 
någonting som är från 2008, mycket har förändrats på fem år så uppdaterad 
litteratur försökte vi hitta så mycket som möjligt. (Respondent 3) 
 
… sen så tyckte vi väl också att så här att det var kul att ta någonting som 
inte var så himla gjort redan. Eller kul och kul, det känns kanske mer relevant 
också om man har någonting nytt att komma med. (Respondent 4) 

 
Aktualitet är ett test som enligt Wilson kan tillämpas för att kunna avgöra om man bör 
uppfatta en text som en kognitiv auktoritet eller inte (1983, s.167). Detta test har utförts 
av flera respondenter men liksom i citatet ovan har inte äldre verk alltid förkastats utan i 
vissa fall har respondenterna ansett vissa verk användbara trots att de nötts något av 
tidens tand. 
 
Samtliga fem respondenter sade att det inte fanns så mycket skrivet tidigare om deras 
ämne.  
 

[F]ör det är så här, det fanns inte så mycket tidigare forskning om … på det 
sättet jag vill undersöka det. (Respondent 1) 

 
[D]et fanns ganska lite som var exakt det vi sökte … (Respondent 3) 

 
[F]orskningen just i vårt specifika fall var inte så jättestor eller bred så att 
säga … Vi tog den forskningen som fanns. (Respondent 5) 
 

 
Vad detta beror på går inte att fastställa inom ramen för denna undersökning. Ett möjligt 
svar kan vara att respondenterna väljer så pass nya och aktuella ämnen att det finns 
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väldigt lite litteratur inom området men det kan också vara så, att respondenterna vill ha 
litteratur som passar exakt in på deras ämne, vilket kan ha begränsat deras sökning.  
 
6.2.2 SÖKA INFORMATION 
 
På frågorna om hur respondenterna valde sin litteratur och sitt empiriska material 
började flera med att berätta hur de sökte materialet, det har rört sig om 
forskningsdatabasen DiVA, nationella katalogen Libris, sökmotorn Google, 
högskolebibliotekets söktjänst SöderScholar, högskolebibliotekets databaser och 
personlig kontakt med ämneskunniga. Liksom i Twaits (2005) studie använde 
studenterna resurser som de redan känt till sedan tidigare (Twait 2005, s. 569). Men det 
finns också en tydlig skillnad mellan resultaten i Twaits studie och denna. 
Respondenterna i denna studie drog sig inte för att kontakta ämneskunniga personer 
utöver handledarna för att få hjälp med sin informationssökning. Denna skillnad kan ses 
utifrån studenternas ämnestillhörighet, som vi kommer se senare är användandet av 
muntliga källor utbrett inom den journalistiska traditionen. Studenterna använder främst 
tryckta informationskällor i uppsatserna men när det kommer till att inskaffa källor och 
sondera terrängen har flera respondenter i denna studie inga problem att muntligt eller 
skriftligt ta direkt kontakt med de som de anser vara experter på området. Inom det 
journalistiska skrivandet är det inte ovanligt att de nyhetsartiklar studenterna skriver har 
expertens röst som utgångspunkt för texten, mer om det senare. 
 
Något som utmärkte sig i intervjuerna var att fyra av fem pratade om den söktaktik som 
brukar kallas pärlodling, det vill säga att man utgår från en informationskälla som man 
tycker är bra/relevant/intressant och sedan granskar dess referenser för att komma 
vidare och hitta fler informationskällor. En taktik som även framträtt i tidigare forskning 
hos andra studentgrupper (Lyngfelt et al. 2009, s. 109). 
 

När jag kommer fram till vad vill skriva om så behöver jag först sätta mig in i 
ganska mycket och skapa mig en överblick. Så jag hade redan kollat upp 
mycket själv. Alltså genom informationssökningar och läst tidigare 
studentuppsatser och kolla vilka böcker de hade. Så lånade jag hem allting 
och bara började gå igenom det och sen kolla vad de hänvisade till. 
(Respondent 1) 

 
Det är mycket möjligt att samtliga respondenter har googlat eller använt andra 
söktaktiker. Men det är pärlodlingen som återkommer i intervjuerna. Det har 
framkommit i avsnittet tidigare forskning att även andra studentgrupper använder denna 
taktik för att söka information. Att även journalistikstudenterna gör detta är kanske inte 
så konstigt. Att utgå från en förlitlig källa för att sedan bygga ut med andra källor är 
något studenterna gör såväl vid akademiskt skrivande som vid journalistiskt skrivande, 
något som kommer behandlas mer längre fram. Begreppet pärlodling är inget 
respondenterna själva använder under intervjuerna. Den text, pärlan, som studenterna 
utgår från kan då fungera som en kognitiv auktoritet genom vilken fler 
informationskällor tillmäts kognitiv auktoritet. Denna förklaring är säkert tillämplig i 
vissa fall men det får inte glömmas att det finns olika skäl för att använda en källa (för 
att den är väl citerad, för att det finns en föreställning om att denna källa bör vara med, 
för att handledaren tycker att den bör vara med etc.), likaså är det rimligt att misstänka 
att det också finns olika skäl till att följa en referens och att förtroende för utgångskällan 
(pärlan) eller för referensen är bara en av flera möjliga parametrar.  
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6.2.3 TROVÄRDIGHET OCH POSITION 
 
Det har framgått av intervjuerna att handledarna och övriga lärare på utbildningen har 
spelat en stor roll när det kommer till att hitta information och få litteraturtips. De har 
med andra ord varit kognitiva auktoriteter som genom sin ställning har kunnat tillmäta 
andra (både källor och författare) kognitiv auktoritet. Studenterna har dock inte blint 
följt handledarnas och lärarnas tips utan gjort en egen bedömning av tipsen. Två av 
respondenterna vittnar också om att de upplevde att handledaren inte förstod dem. 

 
Så jag frågade bland annat min handledare, jag frågade henne flera gånger 
och hon tyckte det var jättesvårt, hon förstod inte riktigt vad jag var ut efter, 
så till slut hörde jag av mig till en annan lärare och då kunde hon ge mig lite 
hänvisningar vidare. (Respondent 1) 
 
Intervjuare: Så handledaren hade ganska stor roll i litteratururvalet? 
Respondent 3: Ja hon tipsade om vad som var lämpligt, sen på det vi tyckte 
att det stämde följde vi de råden. 
Intervjuare: Var det någonting ni bortsåg ifrån eller valde bort? 
Respondent 3: Ja det var det. De böckerna står inte med i referenslistan så jag 
kommer inte ihåg vad de heter men det var för [att] vi hade viss olika syn om 
på hur både teori och metod skulle appliceras på det här arbetet. Vår … 
handledare har inte, hon är vad ska man kalla? Akademisk journalist hon har 
inte jobbat jättemycket praktiskt så vi hade lite olika åsikter. Vi ville ha en 
mer journalistisk vinkel på metod och teori, hon ville ha en mer teoretisk så 
vissa böcker valde vi bort för vi tyckte det här är inte tillräckligt journalistiskt 
för det här arbetet. 

 
Att handledarna och studenterna inte alltid drar åt samma håll när det gäller val av 
litteratur har även visat sig i andra studier, till exempel Larssons (2009) uppsats om 
lärarstudenters informationsanvändning i samband med examensarbetet. I Larssons 
studie som fokuserar på vetenskapliga publikationer visar det sig att studenterna inte 
använder vetenskapliga källor i lika hög utsträckning som handledarna förespråkar 
(Larsson 2009, s. 71). I hur hög utsträckning detta gäller för journalistikstudenter går 
inte att svara på då handledarna inte varit tillfrågade i denna studie, men som 
referensanalysen visat så används monografier och antologier i högre utsträckning än 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar och citatet ovan från respondent 3 tyder också 
på att en sådan diskrepans finns även här. 
 
Wilson har påpekat att en titel inte räcker för att någon ska bli en kognitiv auktoritet, en 
kognitiv auktoritet behöver att någon läser/lyssnar på den och för det krävs att man har 
ett rykte och en spridning (Wilson 1983, s. 81). Författarnas rykte och genomslagskraft 
var också något som studenterna tog fasta på vid valet av källor som vi kan se i citaten 
nedan: 
 

[D]e hade skrivit mycket om det här så de återkom liksom … vi kände ju till 
deras arbete och visste att de var forskare. (Respondent 4) 
 
Intervjuare: Du nämnde författarens trovärdighet, hur bedömer du det? 
Respondent 3: Vad man har publicerat tidigare, alltså det är ganska lätt om 
man hittar referenser, om författare gör sig bort i en bok då är det ganska lätt 
att hitta sådana anmärkningar … man går ju på vad andra säger, om det är en 
respekterad författare som då publicerat mycket inom sitt ämne och inte har 
fått mycket skit för det så får man ju förutsätta att den här personen vet vad 
den pratar om. 
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[L]ite omedvetet så tänker man nog att forskare som refereras ofta, som 
skrivs mycket om, är mer trovärdiga, vilket det absolut inte behöver vara, 
men jag tror det är så man tänker … (Respondent 5) 

 
 
Respondent 1 lyfte fram öppenhet och transparens som ett viktigt kriterium för en källas 
trovärdighet, man ska kunna kontrollera om en text är sann, och författaren ska kunna 
redogöra för hur den har kommit fram till sitt resultat. Både respondent 1 och 5 anser att 
primärkällor är viktiga men respondent 5 menar att man ofta ändå använder 
sekundärkällor på grund av tidsbrist. 
 
Både respondent 5 och 2 kommer in på en källas/författares position som något man 
måste förhålla sig till när det kommer till källans trovärdighet.  
 

[A]lla forskare är ju politiska men om det är uttalat politiskt då kan man ju 
tänka sig då finns det mindre trovärdighet … (Respondent 5) 
 
Om det är någon som driver en jättestark tes i en text så har jag inga problem 
med det så länge jag vet var de positionerar sig. (Respondent 2) 

 
Positionera sig är något uppsatsförfattarna själva gjorde när de skrev, val av teori, och 
tidigare forskning gör att studenterna skriver in sig i ett forskningssammanhang vilket 
har betydelse för de källor de väljer. I samtalet med respondent 2 kom en annan aspekt 
av författarnas genomslagskraft upp som inte handlar om trovärdighet utan att vissa 
namn bör vara med, inte för att respondenten behövde hålla med dem, utan för att de har 
haft en så pass stor genomslagskraft att de behöver diskuteras för att kunna sätta in 
respondentens egen uppsats i ett sammanhang. Under intervjun med respondent 1 blev 
det tydligt att val av källor, såväl källmaterial som referenslitteratur hängde samman 
med att respondenten ville skriva in sig i ett forskningssammanhang. 
 
Respondent 1 om varför hen valde det källmaterial hen gjorde: 
 

… då skulle jag kunna koppla det till andra undersökningar som hade tittat på 
ungefär samma tidningar och kanske dra lite mer generella slutsatser. 

 
Påståendet att det finns många olika orsaker att referera till en källa i en text tycks i 
ljuset av detta avsnitt stämma (Kärki & Kortelainen 1998, s.11f). Det har handlat om 
förtroende för handledare/lärare, att använda källor med en viss genomslagskraft och 
erkännande, att positionera sin egen uppsats i ett forskningssammanhang men också 
göra vissa avvägningar utifrån tidsaspekten. I nästa avsnitt behandlas andra 
bekvämlighetsval och kompromisser närmare. 
 
6.2.4 SNABBÅTKOMLIGT OCH BEKVÄMT 
 
I Nicholas och Martins studie (1997) visade det sig att en av egenskaperna journalister 
efterfrågade var snabbåtkomlighet. Att vilja komma åt information snabbt och enkelt är 
en önskan som inte är unik för journalister. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning kallas fenomenet the principal of least effort och 
innebär att människor vid till exempel informationssökning försöker att minimera 
arbetsbelastningen så gott det går och fortfarande nå det resultat man vill, även om det 
innebär en lägre kvalité på den information man hittar (Case 2012, s. 178). Även 
studenter i denna studie ville komma åt sina informationskällor snabbt. En del 
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respondenter förhöll sig kritiskt till vissa val de gjort och angav tid, tillgång eller 
bekvämlighet som skäl. 
 

Sen så hade vi använt en äldre upplaga av en bok, vi hade haft den här boken 
som kurslitteratur tidigare. Så finns det en ny upplaga men då pallade vi inte 
skaffa den. (Respondent 4) 

 
Respondent 5 förklarade valet av källmaterial:  
 

[D]et var materialets tillgänglighet, att det fanns på KB [Kungliga 
biblioteket] som avgjorde det 

 
Metodlitteraturen utmärkte sig i intervjuerna eftersom det fanns en hög grad av 
samstämmighet mellan respondenterna. När det kom till metodlitteratur använde 
respondenterna tidigare kurslitteratur, ofta betydde det boken Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad av författarna Peter Esaiasson, Mikael 
Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. Dels användes den av bekvämliga 
skäl, dels uttryckte några respondenter att detta var ett standardverk. Så här kunde det 
låta när respondenterna berättade om sina val av metodlitteratur: 
 

[H]ade en bok som hette Metodpraktikan, som verkar vara någon sorts 
standardverk och jag tror den fanns med som obligatorisk läsning… 
(Respondent 4) 
 
Där använde vi bara Metodpraktikan … det var inte så jävla avancerat där. 
(Respondent 5) 
 
… Metodpraktikan för att den var tillgänglig, bekvämt. (Responden1) 

 
Boken Metodpraktikan användes alltså flitigt, den ingick i kurslitteraturen för kursen 
Journalistik C, rekommenderas i riktlinjedokumentet för kandidatuppsatsen och även av 
lärarna/handledarna enligt respondent 3 och 4. Även om tillgång och bekvämlighet har 
varit några av faktorerna till att vissa respondenter valde boken så måste det ändå 
påpekas att den har blivit tillgänglig för att den varit en del av utbildningen och satts 
upp på litteraturlistan, något som gjorts av lärarkollegiet. Lärarna/handledarna har alltså 
dels skapat förutsättningar för tillgång till boken genom att sätta upp den som 
kurslitteratur, vilket medför att studenterna kände till boken sedan tidigare, kanske hade 
den i sin bokhylla, boken hade köpts in som all annan kurslitteratur till högskolans 
bibliotek, dels har de också tillmätt boken Metodpraktikan kognitiv auktoritet genom att 
rekommendera den. I Lyngfelt, Oxelqvist & Rydholms studie ansåg juridikstudenterna 
att författarna till kurslitteraturen hade en hög trovärdighetsgrad då den var sanktionerad 
av lärarna på utbildningen (2009, s. 113f).  Journalistikstudenterna i denna studie gick 
inte in på trovärdighetsgraden hos Metodpraktikans författare utan talade om verket i 
sig, men tydligt är att denna bok ansågs vara användbar då den var sanktionerad av 
lärarna.  
 
6.2.5 OLIKA MEDIER 
 
Som vi sett så användes stora mänger empiriskt material i studenternas uppsatser. De 
respondenter som ingått i intervjustudien har använt sig av morgon- och 
kvällstidningsartiklar, TV-sändningar och muntliga källor som empiriskt material. Fyra 
av respondenterna använde tidningsmaterial. Samtliga respondenter blev tillfrågade 
varför de använde det empiriska material de gjorde. Även här spelar 
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bekvämlighetsfaktorn in men också vad studenterna ansåg var görligt. Respondent 1 
gjorde en jämförande studie och säger att denna inte skulle vara möjlig att göra med TV 
eller radiomaterial. 
 

… så att skillnader i innehållet skulle snarare bero på medieutveckling och 
inte på innehållsförändringar. Så det var lite det, jag ville att det skulle vara 
jämförbart plus att det kändes lättare att gå igenom än att sitta och lyssna. Det 
blir väldigt många timmar att lyssna man kan inte spola på samma sätt som 
man kan skumläsa. (Respondent 1) 

 
Respondent 1 var inte den enda som påpekade att tidningsmaterial var enklare att 
hantera än andra medier, just att kunna skumläsa och inte behöva spola fram och 
tillbaka har även framhållits av respondent 3 och 4.   
 
Ny teknik kommer med nya möjligheter men även nya begränsningar. Respondent 1 ger 
exempel på detta när vi pratade om hens val av källmaterial.  
 

… men då hade jag också tanke på att söka i [databasen] Artikelsök … men i 
och med att jag insåg att det inte finns så långt tillbaka och dessutom är det 
lite vanskligt att man inte får upp alla träffar. Det skulle bli väldigt 
avancerade söksträngar så tänkte jag: nej det här, det går inte. (Respondent 1) 

 
Trots att många artiklar i morgon- och kvällstidningar har blivit tillgängliga digitalt har 
samtliga fyra respondenter som använt sig av tidningsmaterial letat upp den i tryck eller 
på mikrofilm. Det kan bero på som i respondent 1:s fall att det känts för svårt att söka i 
databaser och att man upplevt en osäkerhet kring om man får med allt material genom 
en sökning. Flera respondenter har inte heller velat använda webbartiklar på grund av de 
arbetsprocesser som ligger bakom produktionen av webbartiklar. Innan vi tittar närmare 
på det måste det ändå påpekas att flera av de 26 uppsatserna som använts vid 
referensanalysen använde webbartiklar som empiriskt material och i ett fall gick det att 
utläsa att artiklarna som använts som källmaterial hämtats från en databas. Det som 
framkommer i intervjustudien är att smidigheten att processa tryckt material är av stor 
betydelse för valet av empiriskt material. Det går alltså inte att förklara den utbredda 
användningen av tidningsmaterial med endast påståendet att detta är det klassiska 
journalistiska mediet. 
 
Tidigare i detta arbete påpekades att studenterna efterfrågade aktuella källor. Men finns 
det en gräns för hur aktuell en informationskälla kan vara? När det kommit till val av 
källmaterial har vissa respondenter dragit sig för att använda källor som rapporterar 
snabbt efter en händelse.  
 

Vi tyckte att det fanns ganska stora skillnader mellan tidningsmedierna och 
rapporteringen till exempel på nätet, på radion och TV. För dels hade de varit 
tidigare med allting, tidningen dröjde ändå till dagen efter… (Respondent 2) 
 
En webbartikel kan ändras väldigt mycket så man vet inte vad som är 
ursprunget, vad som är lagt till och så tänkte vi också i en pappersartikel, 
papperstidning är man då restriktiv med vad man skriver … det är högre grad 
av trovärdighet i en eller trovärdighet är fel ord men, journalisten måste vara 
mer säkra på [vad] de skriver i en papperstidning än det som på nätet. 
(Respondent 3) 
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I citatet ovan ser vi respondent 2 påpeka skillnaden mellan den tryckta rapporteringen 
och rapporteringen på bland annat webben. Tiden det tar för en nyhet att publiceras 
spelar uppenbarligen en viktig roll och hen är inte ensam om att reflektera över detta. 
 
Det vi ser här är att trots att webben har gjort mycket material lättillgängligt, så har den 
också förändrat publiceringssättet. Möjligheterna att ständigt kunna redigera publicerad 
text har medfört att flera respondenter undvikit att använda webbartiklar som empiriskt 
material och ifrågasatt deras tillförlitlighet. Intressant vore i detta sammanhang att veta 
hur uppsatsförfattarna som använt webbartiklar har resonerat. Dessvärre har inga 
respondenter i intervjustudien använt webbartiklar som källmaterial. Men hur det än är 
med den saken så är det uppenbart att olika medier och publiceringssätt kommer med 
olika föreställningar om hur de kan och bör användas.  
 
6.2.6 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN DET JOURNALISTISKA OCH AKADEMISKA 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 
 
Samtliga respondenter fick frågan ”När du skriver, säg en nyhetsartikel, vilken litteratur 
och källor använder du dig av då?” Här är respondenternas svar väldigt samstämmiga, 
det handlar om att ha ett material att utgå ifrån, en rapport eller en expert och sedan 
bygga på med åsiktskommentarer och/eller vittnesmål. 
 

[J]a, man använder inte så mycket böcker det gör man inte, utan det är mest 
om man, det är mest rapporter som folk har skrivit om det är någonting 
textmässigt, annars så är det intervjuer … men ofta är det som jag upplever 
det att man har något grundmaterial, någon rapport har sagt något, liksom det 
man utgår ifrån och sen så intervjuar man som ett komplement till den för att 
få lite talstreck och så. Så det är den textmassan man använder i den 
meningen, någon rapport. (Respondent 5) 

 
Notera att respondent 5 börjar svaret med att påpeka att hen inte använder så mycket 
böcker när hen skriver en nyhetsartikel. Fram till denna punkt hade intervjun kretsat 
kring uppsatsen och respondenten hade talat mycket om vilka tidningsartiklar och 
böcker hen använt i samband med uppsatsskrivande. Här kan man få känslan av att 
respondenten drar en skiljelinje mellan vilka källor man använder när man skriver 
uppsats och när man skriver en nyhetsartikel, böcker är något som tillhör 
uppsatsskrivandet och inte skrivandet av nyhetsartiklar.  
 
Respondent 5 var inte ensam om att tala om muntliga källor i samband med 
produktionen av nyhetsartiklar, utan muntliga källor tedde sig som ett naturligt inslag i 
detta sammanhang. Dock har vi sett att muntliga källor användes i relativ liten 
utsträckning i uppsatserna. Detta kan tolkas som att muntliga källor är något 
respondenterna förknippar med det journalistiska arbetet och som har ett lägre 
berättigande i en akademisk kontext. Ur ett sociokulturellt perspektiv är detta helt 
naturligt, människor använder olika redskap i olika sammanhang utifrån det man 
uppfattar är önskvärt och möjligt att göra i sammanhanget (Limberg et al. 2009 s.52f).  
 
Att låta olika sidor komma fram är en del av det journalistiska idealet (Wiik 2010, 
s.108; Nygren & Stigbrand 2013). När respondenterna talade om de källor de använder 
vid skrivande av nyhetsartiklar märktes detta då flera av respondenterna talar om att låta 
flera åsikter komma fram, politiker ställs mot varandra, den enskilda människan måste 
få en röst och experten i frågan ska få uttala sig. Då respondenterna talar om sina 
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uppsatser var dock detta perspektiv om att skildra olika sidor relativt frånvarande, då det 
kom upp handlade det snarare om att skriva in sig och sin forskning i ett sammanhang 
och inte att låta olika åsikter komma fram. 
 
Respondenterna i studien hade inga problem med att påvisa olikheterna i urvalet av 
informationskällor när det gällde uppsatsen å ena sidan och en nyhetstext å andra sidan. 
Både källornas auktoritet och arbetsprocessen nämndes som faktorer som hade 
påverkan på urvalet. 
 

Det är nog väldig olika, alltså den största skillnaden är väl själva formen, hur 
man skriver och så där. Men när det gäller källorna så känns det som att det 
är mycket, mycket striktare i en uppsats. I journalistik kan ju någons åsikter 
eller erfarenheter ha ett värde även fast det inte är någon välrenommerad 
forskare, expert så. Men det beror ju så klart på vad det handlar om. Men det 
känns som att det är mycket striktare vad man ska ha för typ av källor när 
man skriver en uppsats än när man skriver en nyhetsartikel. (Respondent 4) 
 
Alltså här hade vi väldigt mycket tid på oss vi kunde göra det. Hade det varit 
en artikel eller ett långt reportage hade då hade man absolut inte gått igenom 
den här litteraturen då hade man bara ringt människor som hade uttalat sig 
och som journalist som har väldigt lite tid då går man efter den som svarar 
först i stort sett. (Respondent 3) 

 
Att journalistikstudenter har sett tidsaspekten och det höga arbetstempot som ett 
problem för att göra god journalistik, har framkommit i Nygren och Stigbrands studie 
(2013). Men även i Nicholas och Martins studie uppges tidspressen som en hindrande 
faktor för journalister att skaffa fram information (1997, s. 51). Hur mycket tid man har 
till förfogande är alltså en faktor till vilka källor man i slutänden använder. Respondent 
3 är medveten om att vid arbete med journalistisk text måste urvalet ske annorlunda 
med hänsyn till tidsaspekten och hen var inte ensam bland respondenterna om att 
reflektera över detta. Respondent 4 berättade under intervjun att hen anser att just 
tidsaspekten har en negativ effekt på journalistiken och lämnar utrymme för slarv.  
 
Respondenterna hade svårare att finna likheterna i urvalet av källor till uppsatsarbetet 
respektive skrivande av en nyhetsartikel, men de likheter som kom fram under 
intervjuerna har handlat om att det i båda fallen krävs ett kritiskt förhållningssätt till 
källorna och att det måste finnas en kontrollerbar grund i det man skriver. Det är 
likheter som även framhållits i det riktlinjedokument för uppsatsskrivande som använts i 
kursen (Södertörns högskola 2012, s. 1).   
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt kommer resultaten, och analysen av dessa summeras och diskuteras 
utifrån de forskningsfrågor som ställts i detta arbete. 
 
7.1 VILKA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR REFERERAR 
JOURNALISTIKSTUDENTERNA TILL I SINA KANDIDATUPPSATSER?  
 
Fokus ligger på litteratur i form av monografier och antologier, ofta kurslitteratur, man 
haft kontakt med tidigare. Detta har även visat sig i tidigare forskning av andra 
studentgrupper. Kurslitteratur ses som trovärdig och användbar då den har sanktionerats 
av lärarkollegiet. Det betyder ändå inte att vi kan tala om studenter som en homogen 
grupp då resultaten i den tidigare forskningen har sett olika ut för olika grupper även om 
vissa likheter har kunnat skönjas, till exempel att studenter gärna använder 
informationskällor och informationsresurser de är bekanta med sedan tidigare. 
Journalistikstudenterna i denna studie utmärker sig från andra studentgrupper bland 
annat genom att de använder stora mängder empiriskt material, speciellt 
tidningsmaterial. De informationskällor som journalisterna i Nygrens studie använde sig 
utav hade ingen framträdande roll i referensanalysen av studenternas kandidatuppsatser 
(Nygren 2013). Detta är dock föga förvånande då uppsatsskrivande tillhör det 
akademiska skrivandet och inte det journalistiska.  
 
7.2 FINNS DET NÅGRA SKILLNADER MELLAN VILKA INFORMATIONSKÄLLOR 
JMM- OCH JMS-STUDENTER ANVÄNDER?  
 
Pilerot (2007) upptäckte i sin studie att två studentgrupper som har relativt lika formella 
förutsättningar när det kommer till att skriva kandidatuppsats ändå använder olika typer 
av informationskällor och använder dessa på olika sätt i sina uppsatser. I detta arbete 
skruvas detta till ytterligare då jämförelsen är mellan två grupper som skriver 
kandidatuppsats i samma ämne men som har olika upplägg på sina program. Även här 
går det att se vissa skillnader även om de inte är lika framträdande som i Pilerots studie. 
JMM-studenterna har sammanlagt fler referenser än JMS-studenter, de har också mer 
referenser till de kategorier som utifrån uppsatsernas abstract har bedömts att främst 
utgöra empiriskt material: dessa är journalistiskt producerat material såsom artiklar och 
tv-sändningar men också muntliga källor har använts som empiriskt material. JMM-
studenter har även fler referenser till vetenskapliga artiklar och studentuppsatser medan 
referenserna till avhandlingar fördelar sig relativt jämt mellan grupperna. Vad detta 
beror på har inom ramarna för denna undersökning inte gått att utröna. Då uppsatserna 
inte har studerats i helhet och ingen uppdelning av uppsatsernas epistemologiska 
utgångspunkter har gjorts och intervjuunderlaget varit för litet. JMS-studenterna har fler 
referenser till uppslagsverk, i övrigt är användningen av olika typer av 
informationskällor relativt jämt fördelade mellan de två studentgrupperna. 
 
7.3 VAD PÅVERKAR STUDENTERNAS VAL OCH TILLÄMPNING AV 
INFORMATIONSKÄLLOR?  
 
För att besvara denna fråga har Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet visat sig 
väldigt användbart. Kollegiet fungerar som en kognitiv auktoritet och spelar betydande, 
om än ej avgörande, roll i studenternas val av informationskällor. 
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Författarens/författarnas genomslagskraft och rykte har betydelse för bedömningen av 
källans trovärdighet, och även källans aktualitet har av flera respondenter angetts som 
en viktig faktor. Ibland har informationskällor valts då de varit mer lättillgängliga än 
andra. Flera respondenter anger också att tidningsmaterial är tacksamt att använda som 
empiriskt material då de tyckt att detta är enklare att arbeta med än till exempel webb-, 
radio-, och TV-material. Här har möjligheten att skumläsa material spelat en viktig roll. 
Webbmaterial har i vissa fall undvikits då det upplevts som svårt att hitta den 
ursprungliga texten, då det publicerade materialet kan redigeras även efter publicering. 
Även mediernas snabba arbetsprocesser har av flera beskrivits som ett hinder för att 
kunna använda dessa.  
 
7.4 HUR FÖRHÅLLER SIG STUDENTERNA TILL UTBILDNINGENS TVÅ FÄLT: DET 
JOURNALISTISKA OCH DET AKADEMISKA? 
 
Respondenterna i studien visar också att de är väl medvetna om diskrepansen mellan att 
skriva en vetenskaplig uppsats och en nyhetsartikel och de olika förutsättningarna man 
har i skolan och på redaktionen. I båda fallen har dock experten varit en viktig röst. I 
journalistiska sammanhang kan det handla om en rapport, en forskare eller annan 
ämneskunnig som man använt som en grund för att bygga ”caset”, när det kommer till 
uppsatsskrivandet handlar det om att utgå från en text, en pärla, och söka sig vidare från 
den. Två av respondenterna har även berättat att de också vänt sig till ämneskunniga när 
de sökt efter informationskällor. Tillvägagångsätten i den journalistiska och akademiska 
arbetsprocessen har i detta sammanhang varit likartad.  
 
Respondenterna förknippar formella tryckta källor främst med det akademiska 
skrivandet medan muntliga källor, såväl formella som informella, har en större 
betydelse vid journalistiskt skrivande. Trots att studenterna använder olika 
informationskällor vid uppsatsskrivande respektive skrivandet av nyhetsartiklar så 
efterfrågar de samma egenskaper hos informationskällorna som verksamma journalister 
gjorde i Nicholas och Martins (1997) studie, nämligen att de ska vara aktuella, 
lättåtkomliga och trovärdiga.      
 
7.5 SLUTLIGA REFLEKTIONER 
 
Detta arbete har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och med utgångspunkt från 
detta har tesen drivits att studenternas ämnestillhörighet spelar en stor roll för hur deras 
informationsanvändning ser ut. Resultaten av denna studie bekräftar tesen. 
Journalistikstudenterna ingår i en utbildningskontext som skiljer sig från andra grupper, 
de rör sig ständigt mellan två fält: det journalistiska och det akademiska. Att dra en 
skarp gräns mellan var det ena fältet slutar och de andra börjar är svårt eftersom båda är 
integrerade i studenternas utbildning. Även om studenterna själva tydligt anger vilka 
skillnader det är mellan att välja informationskällor å ena sidan till en kandidatuppsats 
och å andra sidan vid skrivandet av en nyhetsartikel, så kan det emellanåt vara svårt att 
fastställa om det är de akademiska eller journalistiska idealen som styr. I denna studie 
har det gått att visa på vissa tendenser och mer forskning behövs för att nå djupare 
kunskap om gruppens informationsanvändning och hur den påverkas av dynamiken 
mellan dessa två fält.  
 
Även om det kan finnas vissa likheter med andra studentgrupper så är det ändå tydlig att 
de informationskällor och i vilken utsträckning de används skiljer sig från andra 
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studentgrupper som det tidigare forskats om. Journalistikstudenter använder helt enkelt 
inte lika mycket webbsidor som designingenjörsstudenter, de använder inte heller lika 
mycket vetenskapliga artiklar som sjuksköterskestudenter i Pilerots studie (2007). 
Journalistikstudenterna utgör en egen grupp och ingår i en annan social praktik än till 
exempel sjuksköterskestudenter. Studenterna i denna studie använder empiriskt material 
som främst består av journalistiskt producerad material, de drar sig inte för att 
muntligen eller skriftligen kontakta experter i jaken på informationskällor, de är 
genremedvetna och använder olika informationskällor beroende på om de skriver 
journalistisk text eller akademisk text, de värderar informationens trovärdighet utifrån 
författarens rykte och utifrån de medier genom vilka informationen blir tillgänglig. 
Sammantaget utgör allt detta en del av journalistikstudenternas informationspraktik, de 
skiljer sig från yrkesverksamma journalister då de har andra krav och förutsättningar, de 
skriver texter som ska godkännas av lärare och inte av redaktörer, men de skiljer sig 
också från andra studenter då de står med ena foten i journalistiken och väljer källor så 
som morgon- och kvällstidnings artiklar, TV-sändningar, magasin, radio och muntliga 
källor. 
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Inom ramen för detta arbete har en referensanalys och fem semistrukturerade intervjuer 
utförts. Studien har gett en inblick i journalistikstudenters informationsanvändning. För 
att verkligen förstå gruppens informationsanvändning behövs fler studier, både 
kvantitativa och kvalitativa. I denna studie har endast Södertörns högskola ingått. Hur 
ser det ut på andra lärosäten? Södertörns högskola är en relativ ny högskola, ser 
informationsanvändningen likadan ut på exempelvis enheten för journalistik, medier 
och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet? Blir resultatet annorlunda med 
ett större och bredare urval?  
 
En djupare förståelse för studentgruppens informationsanvändning kräver också 
vidgade kvalitativa studier. Inom ramen för detta arbete har ett relativt begränsat 
informationsbegrepp använts, denna måste vidgas. Endast med ett vidgat 
informationsbegrepp kan vi studera mer komplexa processer i gruppens 
informationsanvändning. För informationsanvändning ur ett sociokulturellt perspektiv 
är en komplex process beroende av många faktorer, bland annat kulturen och idealen 
inom den rådande sociala praktiken. Annemaree Lloyd skildrar denna komplexitet 
ypperligt i citatet nedan.    
 

The process of becoming information literate is complex and requires 
engagement with a range of physical, social, and textual sources that are 
recognized and sanctioned as legitimate by experienced practitioners. (Lloyd 
2007, s. 183) 

 
För att studera denna komplexitet räcker inte referensanalyser och semistrukturerade 
intervjuer till. Dessa kan bara snappa upp tendenser. För att nå en djupare förståelse om 
gruppens informationsanvändning behövs observationsstudier för att fånga det som sker 
i stunden, upptäcka det som sitter i väggarna, som uppfattas så självklart att det blir 
svårt att fatta tag i vid en intervju, fånga kommunikationsmönster, ideal och 
maktstrukturer.  
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BILAGOR 
 
BILAGA 1 
 
Kodning: 
 
Monografi [A] 
Ett enskilt verk utgiven i bokform. 
 
Studentuppsats [AS] 
Uppsatser som leder till en examen på kandidat-, magister- eller masternivå. 
 
Avhandling [AA] 
Det arbete som ligger till grund för en licentiat- eller doktorsexamen. 
 
Antologi i helhet [AH] 
Ett skriftligt verk bestående av flera kapitel/artiklar skrivna av olika författare. Kategorin 
avser de referenser som refererar till en antologi i helhet och inte en specifik kapitel/artikel 
i antologin. 
 
Kapitel i antologi [AK] 
Ett kapitel/artikel i en antologi (se definition ovan). Kategorin avser de referenser som 
refererar till en specifik artikel i en antologi och inte antologin i helhet. Vissa artiklar i 
antologierna skulle säkert lika väl kunnat hamna under vetenskapliga artiklar. Men då det 
inte finns utrymme att kontrollera varje referens inom ramen för detta arbete har dessa 
hamnat i denna kategori. 
 
Vetenskaplig artikel [B] 
En artikel som är peer-review granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller ett 
konferensbidrag.  
 
Branschtidningsartikel [BR] 
En artikel i en tidning som uttryckligen riktar sig till journalister eller närliggande grupper. 
Bland annat har artiklar från tidningar så som Journalisten och Medievärlden ingått i 
kategorin. Vetenskapliga tidningar ingår inte i kategorin. 
 
Morgon-/kvällstidningarartikel [C] 
Här ingår inte endast artiklar utan det mesta av det redaktionella materialet i tidningarna; 
krönikor, ledare och även insändare. 
 
Morgon-/kvällstidning i helhet [HT] 
Används när hela tidningen (dag/kvällspress) eller en bilaga i tidningen har angivits i 
helhet som referens. 
 
Artikel i magasin/tidskrift [M] 
Artikel i regelbundet utgiven skrift som utkommer mer sällan än veckovis men minst två 
gånger per år. Vetenskapliga tidningar ingår inte i kategorin.  
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Artikel från tidningsbyrå [CT] 
Artiklar från en tidningsbyrå, ej inköpta artiklar, som publicerats i en morgon-
/kvällstidning. Dessa hamnar istället i kategorin morgon-/kvällstidningarartikel. 
 
TV [D] 
Audiovisuellt material så som tv-sändningar eller annat videomaterial så som webbklipp. 
 
Radio [E] 
Radiosändningar och Podcasts.  
 
Muntlig källa [F] 
Innebär samtal som har skett då båda parterna varit fysiskt närvarande på samma plats 
såväl som audiella/audiovisuella samtal som skett med hjälp av tekniska hjälpmedel så 
som telefon eller videolänk. 
 
Mejlkonversation [MJ] 
Intervjuer som skett skriftligt med hjälp av e-post eller chatt. 
 
Förord [FÖ] 
Gäller referenser som specifikt hänvisat till förord i bok. 
 
Uppslagsverk [G] 
Allehanda uppslagsverk, i denna kategori hamnar både allmänna uppslagsverk så som 
nationalencyklopedin men även uppslagsverk som berör ett visst ämne till exempel 
Kvinnohistorisk uppslagsbok. 
 
Webbsida [H] 
Här hamnar material från webben som inte har passat in på några av de andra 
kategorierna, en årsberättelse som hämtats från webben hamnar således under kategorin  
[S] ”Statistik/årsberättelse”.  
 
Juridiskt dokument [I] 
Lagtext och texter som ger förklaringar till lagtext ingår i kategorin. Även yttranden från 
juridiska instanser exempelvis Justitiekanslern. 
 
Statligt tryck [J] 
Dokument skrivna vid statliga myndigheter. SOU, departementsserien, rapporter utgivna 
av olika myndigheter är exempel på några informationskällor som ingår i kategorin. Även 
fast universit och högskolor är statliga myndigheter har tryck från dessa inte hamnat i 
denna kategori. Huvudskälet till detta är att dessa texter ofta har en vetenskaplig ansats 
snarare än att skapas som underlag för beslutsfattande/lagstiftande. 
 
Pressmeddelande [PS] 
Avser referenser som hänvisar till pressmeddelande, alltså en text som skickats ut till 
publicister för att textens innehåll förhoppningsvis ska bli en nyhet. 
 
Statistik/årsberättelse [S] 
I denna kategori hamnar referenser till företags- och organisationers årsberättelser. Inom 
denna kategori ryms även olika statistiska data, till exempel MMS-årsrapport för TV-
tittande.  
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Sociala medier [SO] 
Avser referenser till inlägg i sociala medier så som Twitter, Facebook, Instagram, Vine 
 
Odefinierbar [O] 
Referenser till opublicerade artiklar, spelregler för press tv radio, samt referenser som inte 
gått att tyda har hamnat under denna kategori. 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide: 
 
Inledande frågor om namn, program, ålder etc. 
 
Nu har jag bara läst uppsatsens abstrakt och litteraturförteckningen. Skulle du kunna 
berätta lite kort vad din uppsats handlar om? 
 
Hur fick du idén till ämnet? 
När började du fundera på vilket material du skulle använda i uppsatsen? 
 
Hur valde du litteratur/källmaterial till avsnittet: (med följdfrågorna varför och 
upplevde du litteraturen/källmaterialet trovärdigt, om det behövs) 
Tidigare forskning 
Metod 
Teori 
Empiriskt material  
 
Fick du några tips på litteratur/källmaterial? 
Om ja, vem fick du tips av? 
Använde du dig av de tips du fick? 
Varför/Varför inte? 
 
Fanns det tankar på att använda annat källmaterial/referenslitteratur? 
Om ja, varför valdes den bort? 
 
Om du fick göra om uppsatsen skulle, du byta ut någon litteratur/källmaterial? 
Så här i efterhand, tycker du att den litteraturen/källmaterialet du använde fångade upp 
det du ville ha sagt/få ut. 
 
När du skriver, säg en nyhetsartikel, vilken litteratur och källor använder du dig av då? 
På vilket sätt skiljer sig urvalet av litteratur och källor när du skriver en nyhetsartikel 
jämfört med när du skrev din kandidatuppsats? Finns det några likheter? 
 
Vilka egenskaper ska en god referens/källa ha? 
Vad är en trovärdig referens/källa? 


