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     Abstract 

This essay is about publishing on the Internet and aims to understand the differences between 
publishing information on the webpage Wikipedia (Swedish version) in contrast to other in-
formation pages on the Internet, for example blog, discussion pages, homepages etcetera. The 
study is based upon an article which described that 90% of the information publishers at Wi-
kipedia belongs to a small elite of white, western, well educated men between the age of thirty 
to thirty-three. This study examines why people who does not belong to this heteronormativi-
ty publish information in other Internet places but not at Wikipedia.  

Wikipedia is an open source site, where anyone can publish and are even encouraged to do so 
and is often described as an utopian dream of the digital democracy, so why don´t people ex-
press themselves on Wikipedia? The method is based on two discussion groups, which are 
compared and analyzed. The study is based upon theoretical competence within feminist 
theory and conceptions such as intersectionality, heteronormativity and digital divide as well 
as theories about digital devices and social order. The analyses concluded that Wikipedias 
structure restrains people from contributing with information on the site, that is understand to 
be associated with true and objective information and prestige. It is also compared to the 
printed encyclopedia which also strengthens this understanding. And when people publish 
information in other coherences it is based upon their own understanding, and this require-
ment for true and objective information at Wikipedia hinder many.  
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     Förord 

Vi vill tacka alla som har deltagit i våra fokusgrupper och på så vis gjort denna studie möjlig. 
Dessutom vill vi tacka våra handledare Patrik Hernwall och Sofia Lundmark samt alla närva-
rande på handledarmötena. Det är med hjälp av era tankar och synpunkter som vi kunnat gå 
vidare och se saker och ting från andra perspektiv.  
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Wikipedia – informationspublicering på Internet ur ett genus- och maktperspektiv 

1. Inledning 

I en artikel i tidsskriften Forum1 beskrivs att det är en specifik grupp människor som publice-
rar information på Internetsidan Wikipedia. Denna specifika grupp av människor består enligt 
artikeln2 till 90% av vita, välutbildade män som är mellan 30 och 33 år gamla. Denna pro-
centsats leder in på tankar om exkludering i form av könstillhörighet, ålder, klass och etnici-
tet. Artikeln i tidsskriften Forum fångade vårt intresse då artikeln indirekt uppmärksammar 
problemet med att det enbart är denna specifika grupps kunskap som blir gällande på Wikipe-
dia. Eftersom kunskap ofta är individuell, det vill säga inte generell, går mycket kunskap på 
Wikipedia förlorad i och med detta.3  

Denna uppsats ämnar undersöka publicering av information på Internet. Fokus ligger på att se 
huruvida det skiljer sig att publicera information på Internetsidan Wikipedia i jämförelse med 
andra informationsplatser på Internet så som till exempel blogg, diskussionsforum, egen hem-
sida med flera. Med andra ord, vad är det som gör att de som är exkluderade från ovannämnda 
specifika grupp lägger ut information på andra informationssidor på Internet men inte på Wi-
kipedia? Detta i förhållande till att Wikipedia är en så kallad open source sida, det vill säga att 
den är öppen för alla både i form av användande och skapande.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att finna bakomliggande orsaker till varför människor väljer att 
inte publicera information på Wikipedia. 

Studien tar avstamp i de digitala klyftor och maktstrukturer som finns i samhället. För att för-
stå frånvaron av publicering från den icke heteronormativa gruppen (se kapitel 2.2 Heterosex-
ism och heteronormativitet) i samhället utgår studien från ett maktperspektiv där representan-
ter till den heteronormativa normen indirekt tillskrivs en slags digital kompetens. Detta blir 
problematiskt då Wikipedias strävan är att på något sätt symbolisera en digital demokrati där 
alla har rätt att yttra sig. Relationen mellan heteronormativitet och digital kompetens kommer 
därför stå i fokus.  

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie grundar sig på diskussioner kring svenska Wikipedia, vi förbehåller därmed oss 
alla påståenden som rör Wikipedia från något annat land. Studien bygger på informanter från 
två fokusgruppers uppfattningar om Wikipedia. Studien kan därmed inte ses som en analys av 
sidan, utan grundar sig på värderingar. Studien fokuserar inte på Wikipedia ur en teknisk syn-
vinkel, utan undersöker snarare sidan som en del av ett medietekniskt fenomen utifrån ett kri-

                                                            
1 Ryman, Annbritt (2007) Vem är en wiki? Tidsskriften Forum Nr. 7, Sid. 13 
2 Ryman, Annbritt (2007) 
3 Maltén, Arne (1981) Vad är kunskap? Andra upplagan. Gleerups förlag, Malmö. Sid. 159ff 
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tiskt granskande med feministiska förtecken. Det är de sociala beteendena som är intressanta, 
inte sidans tekniska uppbyggnad.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

I. Vad finns det för bakomliggande orsaker till att människor INTE publicerar in-
formation på Internetsidan Wikipedia? 
 

II. Vad finns det för problem med ensidig informationspublicering? 

  

 
1.4 Bakgrund 

Wikipedia har idag fått en alltmer dominerande roll i samhället, främst som informationssida 
där kunskapskännedom erhålls. I och med detta blir ansvaret för vad som egentligen står på 
sidan desto viktigare. Vi tror att det är någonting med fenomenet Wikipedia som gör att män-
niskor medvetet väljer att inte lägga ut sitt eget kunnande på sidan, trots att möjligheten ges 
till alla. Vi tror att det kan ha att göra med ”allvaret” i sidan, det vill säga att sidan används 
flitigt av många människor vilket leder till att informationen blir synlig för alla. Kopplingarna 
till att Wikipedia på många sätt kan liknas vid ett uppslagsverk som till exempel Nationalen-
cyklopedin kanske förstärker denna ”allvarsstämpel”. Den stora gruppen användare och kopp-
lingen till ett traditionellt uppslagsverk tror vi därigenom är orsaken till att det enbart är en 
liten skara människor som publicerar information på Wikipedia. Av den lilla skara människor 
som publicerar information på Wikipedia tillhör majoriteten genom sin könstillhörighet, ålder, 
etnicitet och klass den heteronormativa normen i samhället vilket gör att de själva tillskriver 
sig som samhällets kunskapsbärare.4 Genom att tillhöra den heteronormativa normen tror vi 
att man automatiskt tillskrivs en viss ställning i samhället vilket leder till en ökad självkänsla. 
Detta skulle kunna vara ytterligare en orsak till att heteronormativiteten ”vågar” publicera 
information på Wikipedia. Det är genom dessa funderingar som studien tar avstamp.  

 

2. Teori 

Eftersom denna uppsats ämnar undersöka varför exkluderade grupper i samhället väljer att 
inte publicera information på informationssidan Wikipedia grundar sig den teoretiska anknyt-
ningen i teorier om avvikelse, exkludering och maktstrukturer. Eftersom kvinnor enligt den 
feministiska forskningen är en av de största exkluderade grupperna i det svenska samhället är 
det där som våra teorier tar avstamp för att sedan utvecklas till heteronormativitetsbegreppet 

                                                            
4 Dahl, Ulrika (2005) Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör – En 
kunskapsinventering av forskning om homofobi och heteronormativitet. HomO & Forum för levande historia, 
Stockholm. Sid. 21-22 

2 
 



Wikipedia – informationspublicering på Internet ur ett genus- och maktperspektiv 

och intersektionalitetsteorier. Detta kapitel tar även upp teorier kring hegemonisk maskulinitet 
och digitala klyftor för att sedan knytas ihop och bilda en egen form av teori som lämpar sig 
till studiens syfte.  

 

2.1 Feministisk forskning 

Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i forskning med feministiska förtecken eftersom den-
na forskning studerar de marginaliserades erfarenheter och perspektiv. Den feministiska 
forskningen studerar män och manlighet på ett kritiskt sätt, men ser också på maktstrukturer i 
samhället utifrån dimensionen kön.5 Feminismen är svårdefinierad eftersom den är fragmen-
terad. Dock kan den sägas grunda sig i tankar om kvinnans underlägsna maktroll i samhället i 
kontrast med mannens dominerande roll. Den diskriminering som kvinnan utsätts för på grund 
av sitt kön ligger i fokus.6 Den feministiska forskningen menar att könstillhörigheten inte är 
biologisk utan socialt skapad. Vår uppväxt samt samhällets förväntningar om kön är grunden 
till att könen är olika. Feminister förespråkar jämställdhet och frihet från det underläge kvin-
nan befinner sig i på så många olika fält i samhället. Eftersom män historiskt har setts som 
norm har andra grupper stått i förhållande till denna norm och då framstått som annorlunda. 
Varpå manliga egenskaper, eller de egenskaper som förknippas med män i många fall ses som 
normativa vilket leder till att människor som inte förknippar sig med denna norm återigen bli 
avvikarna. Vad som förknippas som kvinnligt står alltså i relation till vad som anses vara 
manligt, det motsatta.7 

Västerländsk kultur har visat sig vara oförmögen att tänka inte-samma-som utan att tillskriva ett 
av begreppen ett positivt värde och det andra ett negativt. 8   

  

Det finns en problematik i feministisk teoribildning då den ser till kvinnors utsatthet eftersom 
ordet kvinna innehåller många föreställningar. Likt en manlig norm finns också en kvinnlig 
sådan och begreppen kvinnlighet och manlighet blir således värdeladdade9. Kritik mot femi-
nismen grundar sig i tankar om en ”essentiell” kvinnomodell som växt fram ur en domineran-
de vit, heterosexuell, medelklass erfarenhet.10   

Man ger sken av en erfarenheternas homogenitet, täckt av ordet systerskap som i realiteten inte 
existerar.11 

 

                                                            
5 Sundin, Elisabeth och Berner, Boel (Red) (1996) Från symaskin till cyborg. Nerenius & Santérus Förlag, 
Malmö. Sid. 9-10 
6 Freedman, Jane (2003) Feminism – en introduktion. Liber, Malmö. Sid. 7 
7 Landström, Catharina (2007) Queering feminist technology studies. Sid. 12. I: Feminist Theory Vol 8 (2007) 
No. 1, 7-26 
8 Freedman, Jane (2003) Sid. 16 I: Hester Eisenstein och Alice Jardine The Future of Difference (1984) Sid. 
XXV) 
9 McCall, Leslie (2005)  Intersektionalitetens komplexitet. Sid. 34. I: Kvinnovetenskaplig tidsskrift 2-3 (2005) 
Sid. 31-55 
10 Freedman, Jane (2003) Sid.113 
11 Freedman, Jane (2003) Sid. 117 I: Audre, Lorde (1984) Sid. 116 
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Ur kritik av den essentiella kvinnan har inriktningar som poststrukturalistisk och postmoder-
nistisk feminism växt fram.12 De menar att kvinnor inte är en homogen grupp och vill dekon-
struera den fasta kategori som ”kvinna” innebär.13 Ur samma kritik har även inriktningar som 
Queerteori uppkommit.  

Inom Queerteorin kritiseras feminismen för att inte uppmärksamma och ifrågasätta heterosex-
ualiteten som normerande.14 Begreppet genus förklarar könsdifferenser. I denna studie anslu-
ter vi oss till ett mer sociologiskt perspektiv på genus, med utgångspunkt att könsskillnader 
konstrueras i sociala sammanhang vilket även går i linje med ett feministiskt synsätt. Där åt-
skillnaden mellan könen också förklaras som ett socialt betingat fenomen. Feministiska fors-
kare använder ofta genus som begrepp då de diskuterar könsmaktsystem. Genus är något som 
skapar mening och ger innehåll i olika sociala kontexter och bidrar även till att upprätta ramar 
inom vilka vi verkar och existerar. Där genus, dessa socialt upplevda könsdifferenser, ligger 
till grund för olika maktförhållanden. Alltså, fenomenen manligt respektive kvinnligt är inte 
bara meningsbärande utan också maktpositionerande.15 Då den heteronormativa ordningen 
exkluderar andra sexualiteter än den heterosexuella utesluts alla som inte identifierar sig med 
heterosexualitet. Queerteoretikerna ifrågasätter om det verkligen finns någon ”sann” sexuali-
tet16. Irmi Karl17 menar att det inte går att separera kön och sexualitet åt och vill därigenom 
sammanfoga queerteoretikers syn på sexualitet med det feministiska perspektivet på kön. Likt 
feministisk forskning vill vi alltså i denna studie ta fasta på de som inte inkluderas, på de som 
faller utanför normen. Dock vill vi problematisera mer än vad begreppet kvinna innefattar och 
se till fler kategorier, vilket vi utvecklar här nedan. Genus och kön är inte de enda faktorer 
som påverkar maktdynamiken, men det är en del av den. Den feministiska forskningen får i 
denna studie fungera som en utgångspunkt vilken andra, mer flerdimensionella teorier har 
bildats ur.   

 

2.2 Heterosexism och heteronormativitet 

Ur den feministiska forskningen har det växt fram ett stort antal tillhörande forskningsgenrer 
och begrepp, till exempel heterosexismen. Heterosexism grundar sig i antaganden om socio-
kulturell och politisk hegemoni, det har alltså samma avsikt, att det utifrån samhällsnormer 
skapas utanförskap, som till exempel rasism och sexism. Heterosexismbegreppet vill syn-
liggöra att det i samhället råder en heterosexuell norm och allt som faller utanför denna norm 
betraktas som avvikande. På grund av feministiska resonemang har heterosexismen i Sverige 
mer och mer kommit att ersättas av heteronormativitetsbegreppet. Detta begrepp innebär att 

                                                            
12 Freedman, Jane (2003) Sid.128 
13 Freedman, Jane (2003) Sid. 134 
14 Karl, Irmi (2007) On/Offline: Gender, Sexuality, and the Techno-Politics of Everyday Life. I: O’Riordan, Kate 
& Phillis, David J. (ed.) Queer Online. Media, Technology & Sexuality. New York: Peter Lang. 
15 Bäckman, Maria (2003): Kön och känsla – samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet Gö-
teborg: Makadam. Sid,14 
16 Landström, Catharina (2007) Sid. 18 
17 Karl, Irmi. (2007) Sid. 48  
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kritiskt granska hur makt och identitet skapas och upprätthålls genom vårt språk samt katego-
risering av människor.18 

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga 
sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas i forskningssamman-
hang de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet 
som något enhetligt, naturligt och allomfattande. 19     

 

Heteronormativitet grundar sig enligt queerforskaren Tiina Rosenberg20 på två grundbegrepp; 
avvikelse och assimilation. Rosenberg menar vidare att om till exempel homosexualitet i 
framtiden inte skulle uppfattas som speciellt avvikande utan assimileras in i samhället på ett 
annat sätt än idag är det troligt att nya strukturer, exkluderingar och avvikelser skulle bildas. 
Heteronormativiteten ställer till problem eftersom den inkluderar en viss grupp människor så 
att de automatiskt tillskrivs makt medan de som faller utanför normen exkluderas och blir 
därigenom ”maktlösa”. Detta synsätt kan åskådliggöra hur makt och status har att göra med 
hur pass mycket människor passar in i den hierarkiska ordningen. Begreppet heteronormativi-
tet har sin grund dels i queerforskningen och dels i heterosexismbegreppet. Inom svensk 
forskning används begreppet främst för att beskriva de underordnade identiteterna genus och 
sexualitet medan den amerikanska forskningen vidareutvecklar begreppet till att även ta hän-
syn till identiteterna klass, etnicitet och ras som sociala konstruktioner. I USA har begreppet 
utvecklats ytterligare, genom att ta bort ordet hetero och istället tala om ”normativity”, det vill 
säga normativitet. Det är denna normativitet, det vill säga det som är icke normalt, som byg-
ger upp maktstrukturer som i sin tur skapar utanförskap. Forskare inom Heteronormativitetes-
begreppet vill påvisa att dessa strukturer finns samt att de bidrar till underordningar i samhäl-
let. 

 

2.3 Intersektionalitet 
 
Den simulanta effekten av kön, klass och etniska/”ras” -strukturer är en central komponent i 
maktens konstituering. Vi ser därför intersektionalitet som ett alternativ till den genusvetenskap 
som hittills konstruerar kön utan att ta hänsyn till den ojämlikhet som grundas på föreställningar 
om ”ras”, klasstillhörighet och nationella gränser.21 
 
 

Intersektionalitetsbegreppet är en vidareutveckling av såväl feministisk forskning, queer-
forskning och heteronormativitetsbegreppet och har blivit en alltmer vanligt förekommande 
infallsvinkel i svensk forskning. Intersektionalitet tillskrivs i de flesta sammanhang den ame-
rikanska feministiska forskaren Kimberlee Crenshaw.22 Intersektionalitet ska inte ses som en 

                                                            
18 Dahl, Ulrika (2005) Sid. 21-22 
19 Rosenberg, Tiina (2002) Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm I: Dahl, Ulrika (2005) sid. 22 
20 Rosenberg, Tiina (2002) I: Dahl, Ulrika (2005) sid. 22 
21 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap. Liber, Malmö. Sid. 7 
22 Dahl, Ulrika (2005) Sid. 23 
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teori, utan snarare som ett begrepp eller verktyg/ hjälpmedel för att analysera de konstruktio-
ner och kategorier av människor som uppkommer genom maktordningar i samhället. Intersek-
tionalitetsbegreppets syfte är inte att rangordna och därigenom lägga in några värderingar i de 
olika identitetskategorierna, utan snarare försöka motverka deras hierarkiska värden och fläta 
samman dem. Med detta menas att ett intersektionalistiskt tänkande grundar sig i att männi-
skor inte enbart tillhör en kategori av människor, utan flera. En kvinna behöver exempelvis 
inte enbart tillskriva sig identitetskategorin kvinna utan hon kan vidare tillhöra exempelvis 
kategorin vit, medelklass kvinna. Dessa identitetskategorier bildas i skärningspunkterna mel-
lan olika maktordningar i samhället som till exempel genus, klass, etnicitet, ras, ålder, sexuell 
läggning, funktionsduglighet och hälsotillstånd.23 Genom att tillhöra flera av de underordnade 
identitetskategorierna kan personer tillskrivas en lägre status i samhället och därigenom ex-
kluderas. Liksom att tillhöra identitetskategorin vit, västerländsk, medelålders, man från me-
delklassen tillskrivs en hög status i dagens samhälle är en person som tillhör identitetskatego-
rierna svart, icke västerländsk, gammal, kvinna från arbetarklassen exempel på en person som 
har hamnat i skärningspunktens botten (utifrån vår samhällsbild bör påpekas). Donna Hara-
way24 menar att dessa kategorier uppkommer genom vårt språk, det finns en dualism i språket 
som gör att människan måste kategorisera. I och med kategoriseringen tillskrivs också vissa 
grupper mer makt. Viktigt i ett intersektionalitetstänkande är att inte enbart fokusera på de 
avvikande, exkluderade och underordnades roll i samhället och hur dessa identiteter skapas i 
samhällets skärningspunkter, utan också att uppmärksamma de identitetskategorier med hög 
samhällelig status, exempelvis heterosexuell, vit och medelklass.25  
 
 

2.4 Hegemonisk maskulinitet/ hegemonisk manlighet 

Precis som vi nämnt ovan leder samhällets heteronormativa norm till att många grupper av 
människor exkluderas genom sin könstillhörighet, etnicitet, nationalitet, klass, ålder och sexu-
ella läggning. Heteronormativiteten kan kopplas samman med begreppet hegemonisk masku-
linitet/hegemonisk manlighet. Hegemoniska former av maskulinitet handlar enligt Ulf Mell-
ström om att vara ”vit manlig heterosexuell urban professionell medelklass” 26 Mellström 
menar vidare att varandet av denna dominerande manlighet innebär tolkningsföreträde i sam-
hället gentemot andra former av maskuliniteter och feminiteter.27  

(…) den kulturellt dominanta formen av maskulinitet uppkommen genom organisation av det 
privata livet och genom kulturella processer. Denna maskulinitet överensstämmer inte nödvän-
digtvis med de egenskaper majoriteten verkliga män har. 28 

 

                                                            
23 Dahl, Ulrika (2005) Sid. 23 
24 Haraway, Donna (1985)  A Manifesto for Cyborgs. Sid. 22-29 
http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html  
25 Dahl, Ulrika (2005) Sid. 23 
26 Mellström, Ulf. Teknologi och maskulinitet: män och deras maskiner I: Sundin, Elisabeth och Berner, Boel 
(Red) (1996) Sid. 118 
27 Nissen, Jörgen. Det är klart att det är grabbar som håller på med datorer! I: Sundin, Elisabeth och Berner, Boel 
(Red) (1996) Sid. 143-144 
28 Nissen, Jörgen I: Sundin, Elisabeth och Berner, Boel (Red) (1996) Sid. 144 
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Mellström har ett teknisk perspektiv då han tittar på den hegemoniska manligheten. Han me-
nar att det finns vissa faktorer som förklarar varför vissa ting uppfattas som manliga respekti-
ve kvinnliga. Till exempel anses farliga, tunga och smutsiga ting vara manliga föremål.29 
Mellström menar att datorer relateras till teknik, teknik är en manlig domän, alltså blir datorer 
ett manligt föremål. Eftersom datorer varken är farliga, tunga eller smutsiga borde de kunna 
betraktas som kvinnliga. Datorn besitter mer kvinnliga egenskaper än manliga och skulle där-
för kunna betraktas som ett mer kvinnligt föremål än den är idag. Med detta exempel vill 
Mellström visa på att det inte är kvinnliga och manliga ting som förklarar genus och teknik-
förhållanden. Lösningen på motsättningarna förklarar Mellström genom den hegemoniska 
manligheten, att synen på, och användningen av datorn beror på historiska och kulturella 
aspekter, datorn är skapad av den hegemoniska manligheten för den hegemoniska manlighe-
ten. 

   

2.5 Digital kompetens och digitala klyftor 

Vi ser Wikipedia som en del av Internet och därför används forskning om Internet och relate-
rade sammanhang som teoretisk grund och referensram i denna studie. Wikipedia med sitt 
användarbaserade innehåll kan ses som en del av den demokratiska debatten då Wikipedias 
grundtankar baseras på demokrati, ett uppslagsverk för alla, av alla. 

You can help Meta change the world.30 

Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all know-
ledge. That’s our commitment.31 

 

Ovanstående citat är hämtade från Wikipedias och organisationen bakom, Wikimedias, Inter-
netsidor. Dessa tyder på välkomnandet av alla människor och att alla skall få chansen att få 
sin kunskap hörd, vilket kan liknas vid demokratiska grunder. Wikipedia är skapad av folket 
för folket, likt demokratin. Flera politiker anser att Internet var, och fortfarande är, ett demo-
kratiskt främjande medium, som gagnar medborglig aktivitet.32 En av dessa är den franske 
professorn och filosofen Pierre Lévy som menar att om dagens representativa demokrati skul-
le utvecklas till realtidsdemokrati, med hjälp av digitala kommunikationsmedel, skulle Inter-
net bli mer demokratiskt. Det är alltså deltagandet som är i fokus.33Vilket tekniken, som In-
ternet utgör, skulle kunna bidra till, sett utifrån den deltagaraktivitet och kommunikation som 

                                                            
29 Mellström, Ulf I: Sundin, Elisabeth och Berner, Boel (1996) Sid. 143 
30 Engelska Wikipedia (27/11-07) http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
31Wikimedia foundation  (27/11-07)http://wikimediafoundation.org/wiki/Home  
32 Olsson,Tobias (2006) Appropriating civic information and communication technology: a critical study of 
Swedish ICT policy visions. I: New Media & Society. Vol.8 Sage Publications. Sid. 612-613 
32 Lévy, Pierre (1997) Collective Intellegence –mankind´s emerging world in cybercpace. Perseus Books. Sid. 
76-82. 
33 Lévy, Pierre (1997) Sid. 76-82 
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demokratin grundar sig i.34 Vidare kan också yttrandefrihet ses som en ingång och en viktig 
beståndsdel i demokratin35 vilket också kan relateras till Internet och informationspublicering.  

Wikipedias uttryckta öppenhet kan också diskuteras i samband med kollektiv intelligens. Be-
greppet ämnar beskriva tankar om universellt spridd kunskap, att alla har och delar kunskap 
(kulturellt och individuellt) och att den digitala tekniken skulle kunna bringa samman denna 
nyanserande och utspritt världsomfattande intelligens. Denna tanke baseras på tron om att 
ingen kan allt men alla kan något och tillsammans kan vi ”allt”, att alla borde kunna bidra.36 
Vilket endast skulle kunna vara möjligt med hjälp av den digitala teknikens framfart och dess 
realtids funktion. Dock handlar demokrati, enligt oss, framförallt om mänsklig medverkan och 
aktivitet, något som tekniken inte kan påverka utan enbart öppna upp för.37  

Vid en undersökning om politikers åsikter om utvecklandet av Internetbaserad politik, låg en 
del av kritiken i så kallade ”digitala klyftor”, som skulle hindra människor från att delta38 och 
då inte längre uppfylla sin demokratiska önskan. Digitala klyftor kan förklaras som skillnad i 
tillgång till den nya digitala tekniken, vilket bidrar till en orättform av att ha tillgänglighet till 
Internet samt att kunna tillgodogöra sig Internets information. Dessa klyftor förklaras ifrån 
fyra variabler: tillgång (fysikiska tillgången till tekniken), kunskap (innehavandet av rätt kun-
skap för att kunna utnyttja Internets möjligheter), användning (hur och hur ofta tekniken an-
vänds) och motiv (personlig teknikanvändning).  

Begreppet digital kompetens kan beskrivas som innehavandet av alla nödvändigheter som 
krävs för att effektivt kunna tillgå och tillgodogöra sig information på Internet, det vill säga de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att klara sig i ett kunskapssamhälle.39 Vidare bru-
kar vissa grupper hamna i fokus då det talas om digitala klyftor. Det handlar ofta om utanför-
skap i relation till kön, ålder, funktions hinder, inkomst/utbildning/yrke, geografisk hemvist 
och etisk bakgrund.40 Digital kompetens beskrivs som nödvändig för att Internetanvändning-
en skall vara meningsfull. Digital kompetens kan liknas vid ett kulturellt kapital där vissa 
kunskaper premierar inom en viss kontext.41 

The term digital divide refers to the gap between those people with effective access to digital 
and information technology, and those without access to it. It includes the imbalances in physi-
cal access to technology, as well as the imbalances in resources and skils needed to effectively 
participate as a digital citizen.42 

 

                                                            
34 Åström, Joachim (2004) Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell förändring. Örebro Uni-
versitet. S.67-70 
35 Åström, Joakim (2004). Sid. 73 
36 Lévy, Pierre (1997). Sid. 13-19 
37 Åström, Joakim (2004). Sid. 76 
38 Åström, Joakim (2004) sid. 100-105. 
39Kollegiet (29/11-07)  http://www.kollegiet.com/templates/StandardPage.aspx?id=5867&hit=true  
40 Andersson, Annika (2004) Digitala klyftor, förr, nu och i framtiden. Intergrations- och jämnställdshetsdepar-
dimentet. Rapport 1 mars. http://www.regeringen.se/content/1/e6/01/17/51/2b88bddd.pdf  
41 Olsson, Tobias (2006) Sid. 613-614 
42 Engelska Wikipedia (27/11-07) http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide  
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Detta kan diskuteras i förhållande till Wikipedia och informationsspridningen på sidan, att 
digitala klyftor skulle kunna vara en bidragande faktor till att så många uteblir från publice-
ring på Wikipedia. Att människor (i enighet med ovanstående teorier, ofta inte tillhörande 
heteronormativiteten) helt sonika inte besitter den digitala kompetens som Wikipedia på 
många sätt kräver, och därför uteblir med egna publikationer.  

 

2.6 Teorianvändning 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie vilar i den feministiska forskningen. Den feminis-
tiska forskningen grundar sig i forskning om de som faller utanför normen, framförallt genom 
könstillhörighet. Precis som den feministiska forskningen handlar denna studie om de som 
faller utanför normen. Vi använder i denna studie Wikipedia som verktyg för att skildra att 
människor exkluderas även på Internet. Vår teori är inte att betrakta som en heltäckande femi-
nistisk studie utan behandlar snarare de tankar om utanförskap, avvikelse och makt som femi-
nismen har som utgångspunkt. I denna studie knyter vi bland annat an till den feministiska 
forskningens syn på begreppen kön och genus, då kön enbart är ett begrepp för det biologiska, 
det medfödda. Genus är ett vidare begrepp som förklarar kvinnor och mäns sätt att förhålla sig 
till samhällets sociala förväntningar om kön. Genom att det inte enbart är kvinnor som är un-
derrepresenterade genom inlägg på Wikipedia grundar sig vår teoretiska utgångspunkt vidare i 
genus och queerforskningen. Genusforskarna går mer ingående in på begreppet genus som en 
social konstruktion, skapad av samhället. I vår teori kommer vi att se på kön utifrån genusbe-
greppet. Queerteorin ifrågasätter sexualitet och om det verkligen existerar en sann sexualitet. 
Likt genusforskningen anser queerteoretikerna att denna syn på sexualitet är en konstruktion 
skapad av samhället. I vår studie om Wikipedia kommer vi inte nämnvärt att inrikta oss på 
sexualitet, queerteorin får istället fungera som representant av synliggörandet av orättvisor i 
maktsamhället samt som en viktig del i utvecklandet av heteronormativitetstänkandet. Hete-
ronormativitetsbegreppet uppmärksammar att det råder en heterosexuell norm i samhället som 
anses vara det ”naturliga”. Denna norm skapas och upprätthålls genom kategorisering av 
människor samt genom språket. Att ständigt tala om människor i motsatser förstärker och 
lägger in värderingar i grupptillhörigheter. Datorn är i sig en produkt av dessa motsatsförhål-
landen och kan vidare fungera som en förklaring till frånvaron av publicering på Wikipedia. 

(…) polära skillnader mellan maskulint kontra feminint arbete: kvalificerat/okvalificerat, 
tungt/lätt, farligt/mindre farligt, smutsigt/rent, intressant/enformigt, rörligt/orörligt, hårt/mjukt. 
Listan kan kompletteras med dikotomin ”high tech/low tech” eftersom det förstnämnda betraktas 
som mer manligt än annan teknik. 43 

 

Heteronormativitetsbegreppet kommer vi att använda oss av för att påvisa att denna norm 
råder, online och på Wikipedia. Detta är en del av maktordningen och kan fungera som en 
förklaring till frånvaron av publicering på Wikipedia av den icke heteronormativa normen.  

                                                            
43 Nissen, Jörgen I: Sundin, Elisabeth och Berner, Boel (Red) (1996) Sid. 154 
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Intersektionalitetsbegreppet går ett steg vidare än heteronormativitetsbegreppet och grundar 
sig i att det finns en norm i samhället som gynnar vissa kategorier av människor i form av 
könstillhörighet, ålder, klass, sexuell läggning, etnicitet och nationstillhörighet. Forskare inom 
den intersektionalitiska forskningen är måna om att påpeka att en person inte enbart har en 
grupptillhörighet, utan flera, i många variationer. Intersektionalitetsbegreppet är viktig i vår 
studie då den ser till alla kategorier av människor och inte enbart till exempelvis kön. Genom 
intersektionalitetsbegreppet är vår ambition att vår teoretiska utgångspunkt kommer att kunna 
synliggöra ett vidare perspektiv på vilka grupper som är exkluderade. Intersektionalitetsbe-
greppet vill inte ge någon värdering i kategoritillhörigheterna, utan i första hand påvisa att de 
finns och att det påverkar. Ett begrepp som däremot värderar dessa kategoritillhörigheter är 
den hegemoniska maskuliniteten. Här läggs det in ett maktperspektiv som pekar på att männi-
skan genom kategoritillhörighet och kategorisammansättning indirekt tillskrivs mer makt i 
samhället. Artikeln om vem som är en ”Wiki” i tidsskriften Forum,44 som fungerar som inspi-
rationskälla i denna studie, förklarar att den som publicerar information på Wikipedia till 90% 
är vit, välutbildad, västerländsk man i 30-33 års åldern. Denna beskrivning av en ”Wiki” 
stämmer överens med den kategori av människor som forskare inom hegemonisk manlighet 
anser tillskrivas mest makt i samhället. Det är framförallt här, på den andra sidan av den fe-
ministiska forskningen som vår teori framförallt har sin utgångspunkt. Den hegemoniska 
manligheten visar på att denna specifika grupp människor som publicerar information på Wi-
kipedia har tillskrivits en viss makt genom sin kategoritillhörighet.  

Eftersom Wikipedia i första hand är en informationssida som är en del av Internet och därige-
nom medieteknik kommer vi även att ha ett medietekniskt perspektiv på studien. För att få in 
det tekniska perspektivet i vår teori kommer vi att använda oss av begreppen digital kompe-
tens och digitala klyftor. Precis som den hegemoniska manligheten och intersektionalitetsbe-
greppet beskrivs digitala klyftor utifrån grupptillhörigheter som kön, klass, etnicitet, nationali-
tet, ålder och sexuell läggning. Begreppet digitala klyftor används för att förklara skillnader i 
dessa gruppers tillgång till tekniken. Det fanns utopiska föreställningar i början av nittiotalet 
om att alla människor skulle ha tillgång till Internet, senare studier har visat att inte alla har 
det och att det då uppstår klyftor som delar upp och värdesätter människor i förhållande till 
datorkunskap och datortillgång. Det blir en ond spiral där bristande datortillgång (ofta bland 
människor som har lägst status i ett hegemonistiskt manlighets perspektiv) leder vidare till 
bristande kunskaper inom IT. Det är denna bristande datorkunskap som vi menar då vi talar 
om begreppet digital kompetens. Avsaknaden av digital kompetens kan leda till att människor 
utesluts från samhället och förstärker därigenom tanken om Wikipedia som en informations-
sida fri från människor som inte passar in i den heteronormativa normen.  

Vi kommer i denna studie även att ansluta oss till teorier om männens företräde i tekniksam-
hället. Jörgen Nissen45 menar att datorer och IT är manliga domäner, framförallt inom ung-
domskulturen, hackerskulturen i synnerhet. Nissen visar i sin studie på unga hackers att in-
formationstekniken domineras av unga män. Vi ansluter oss i Nissens teori om att datorer är 

                                                            
44 Ryman, Annbritt (2007) 
45 Nissen, Jörgen. Datorkulturen – en manlig historia. I: Berner, Boel (2003) Vem tillhör tekniken? – Kunskap 
och kön i teknikens värld. Arkiv förlag, Lund.  
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skapade av män för män. Nissen menar att detta grundar sig i en ”manlig röd tråd”46 genom 
historien: 

Datorerna utvecklades av manliga forskare på tekniska högskolor, de manliga studenterna lärde 
sig snabbt att använda dem och förde ut dem i samhället. De manliga forskarna startade tillsam-
mans med sina studenter de första datorföretagen i nära anslutning till mansdominerande teknis-
ka högskolor. De första datorspelen utvecklades av män. Arkadspelen var placerade i traditio-
nellt manliga domäner. Spelkonsoler till tv-apparater, som var nästa generation av datorspel kom 
i sin tur att förknippas med arkadspelen och därmed med män. Innan färdiga hemdatorer kunde 
köpas över disk var det män som tidigare byggt egna stereoanläggningar som nu lockades att 
sätta ihop egna datorer. Datorklubbarna, som åtminstone i ett tidigt skede var viktiga för den 
personliga utvecklingen av ett datorintresse dominerades av män. Datortidsskrifterna bar tydliga 
manliga drag: i affärernas tidsskriftshyllor stod de bland tidningar som vände sig till manliga lä-
sare och de påminde i sin grafik om andra manstidningar. En hobbyutövare beskrevs i tidsskrif-
terna som ”han” och programmeringstipsen anknöt till manliga aktiviteter, som att landa en 
rymdfarkost. Och när datorn skulle introduceras på bred front i den svenska ungdomsskolan un-
der mitten av 1980-talet betraktades det som en uppgift för de mestadels manliga lärarna i ma-
tematik och naturvetenskap. Kort sagt konstruerades datortekniken av män för män.   

  

3. Vad är Wikipedia? 
 

The web is no longer imaginable without Wikipedia. 47 
 

Wikipedia grundades av Jimmy Wales år 2003 i USA, då som en del i Wikimedia Foundation 
Inc. I Wikimedia Foundation Inc. ingår utöver Wikipedia även Wiktionary (ordbok och syno-
nymordlista), Wikiquote (citatordbok), Wikibooks (e-böcker för elever och studenter), 
Wikispecies (faktabas över arter), Wikinews (nyhetstjänst), Wikisource (databas över källtex-
ter på valfritt språk). Wikimedia är en icke vinstdrivande organisation vilken har som målsätt-
ning att: 

(…) främja tillväxt och utveckling av wikibaserade projekt med öppet innehåll och att göra re-
sultatet av dessa projekt tillgängliga för allmänheten utan kostnad. 48 

 

Wikipedia kan ses som en stor kunskapsbank där vem som helst kan bidra med eget kunnande 
och editera befintlig information. Ett slags nutida uppslagsverk som dagligen uppdateras och 
förnyas av användarna. Grundidén till Wikipedia var att skapa ett traditionellt uppslagsverk på 
Internet. Först då sidan öppnades för att låta allmänheten bidra med information ökade an-
vändningen explosionsartat.49 

                                                            
46 Nissen, Jörgen (2003) I: Berner, Boel (2003) Sid. 85 
47Svenska Wikipedia (27/11-07)  http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida  
48Svenska Wikipedia (27/11-07)  http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation  
49 Långsam revolution. Dagens Nyheter 2007-08-19. 
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Wikipedia är en gemensam global hjärna, en kunskapsbank förädlad av miljontals människor. 
Alla får vara med. Världshistoriens största uppslagsverk har blivit en symbol för internets poten-
tial.50 

 

På grund av sin användarbaserade utformning utsätts Wikipedia ständigt för kritik. Mycket av 
kritiken handlar om ”sann” kunskap, källkritik, sabotage och Wikipedia som propagandaplats. 
Kritiken kanske inte skulle vara så stark om inte kopplingen till traditionella uppslagsverk 
fanns. De traditionella uppslagsverken som till exempel Nationalencyklopedin och Britannica 
har som mål att fungera som oberoende kunskapskällor och ge en säker, kontrollerad och de-
finitiv kunskap, något som genom tusentals kunskapsbidrag dagligen inte är möjlig. Trots 
detta är felen på Wikipedia, i jämförelse med Britannica, marginella.51 Ett av Wikipedias mål 
är att skapa en kollektiv demokratisk kunskapsbank. Dock har det visat sig att den inte är så 
demokratisk och kollektiv som sidan ger sken av.52 På välkomstsidan möts besökaren av utta-
landen enligt nedanstående citat: 

Välkommen till Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera53 

DU kan hjälpa Wikipedia att sprida kunskap54 

 

Problematiken ligger i att det inte är ”alla” som bidrar med eget kunnande55. De som lägger in 
information på sidan och redigerar artiklar består till största del av en utvald skara ideellt ar-
betande användare som fungerar som ”administratörer” och ”byråkrater”. Administratörerna 
på svenska Wikipedia är (november 2007) sjuttiosju stycken och arbetar med att övervaka 
artikelinnehåll, publicera egen information samt redigera befintliga artiklar. Byråkraterna är 
tre stycken personer vilka har makten att besluta vilka som får bli administratörer. I denna 
studie ifrågasätter vi att dessa administratörer och byråkrater är en så homogen grupp. Majori-
teten av dem har en liknande bakgrund, de består mestadels av män och annan etnicitet än 
svensk är kraftigt underrepresenterad56. Ordförande för svenska Wikimedia uttrycker liknande 
tankar.  

Vi tror på meritokrati. Man bedöms efter det man har utfört. Vi skulle gladeligen se att det blev 
en jämn könsfördelning. Men det har inte blivit så. Det finns heller knappt några invandrare. 
Detta märks även på engelskspråkiga Wikipedia. Fortfarande är det vita män som skriver. Men 
Nationalencyklopedin har samma problem, har jag hört. 57  
/Lennart Guldbrandsson, ordförande Wikimedia Sverige 

 
 
 

                                                            
50 Wikipedia - nutidens stora maktfaktor. Norrköpingstidningar. 2007-29/11. 
51 Långsam revolution. Dagens Nyheter 2007-08-19. 
52 Ryman, Annbritt (2007) 
53 Svenska Wikipedia (27/11-07)  http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida  
54 Svenska Wikipedia (27/11-07)  http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida  
55 Ryman, Annbritt (2007) 
56 Wikipedia - nutidens stora maktfaktor. Norrköpingstidningar. 2007-29/11. 
57 Wikipedia - nutidens stora maktfaktor. Norrköpingstidningar. 2007-29/11. 
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4. Metod 

Denna studie bygger på kvalitativ forskning vilken går ut på att försöka få en djupare förståel-
se kring ett socialt fenomen. Kvalitativ forskning kan se ut på olika sätt, men det finns vissa 
gemensamma nämnare som sammanbinder forskningen. För det första redovisas ofta kvalita-
tiv data med bilder och ord, inte med hjälp av siffror så som kvantitativa resultat redogörs. För 
det andra bygger kvalitativ forskning på insamling av naturliga data, till exempel genom ob-
servationer och ostrukturerade intervjuer. För det tredje bygger den kvalitativa forskningen på 
att se på meningen framför handlingen samtidigt som forskaren är noggrann med att se på 
denna mening utifrån aktörernas eget perspektiv. För det fjärde är den kvalitativa forskningen 
snarare hypotesgenererande framför hypotesprövande.58  

(…) forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och försö-
ker göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem 59 

 

Intervjun har en framträdande plats inom den kvalitativa forskningen. Det finns dock mycket 
kritik riktad mot kvalitativa metoder. Den för denna studie mest relevanta kritiken kommer 
från den feministiska forskningen som har förkastat synen på metoden som ett neutralt in-
strument. 60 Den feministiska forskningen ser, som vi har nämnt ovan, människan som en 
socialt konstruerad individ. Eftersom vår uppväxt och samhällssynen på människan har bidra-
git till vårt sätt att vara och bete oss menar feministerna att en intervju inte kan vara neutral, 
allt socialt påverkar resultatet. De menar vidare att den traditionella intervjun kan karakterise-
ras som maskulin eftersom resultaten inte tar hänsyn till relationerna mellan intervjuare och 
intervjuobjekt samt till de maktstrukturer som sker i en intervju. Den feministiska forskningen 
förkastar inte kvalitativ intervju som metod men vill synliggöra att detta påverkar.61 Trots 
kritiken har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden fokusgrupp. Vi är medvetna 
om, precis som den feministiska forskningen påpekar, att våra och informanternas sociala 
förutsättningar kommer att spegla såväl intervju som analys.  

  

4.1 Fokusgrupp 

Nedan följer en övergripande beskrivning av datainsamlingsmetoden fokusgrupp. Det är ut-
ifrån denna redogörelse som vi har format våra fokusgrupper. 

Metoden för denna studie är fokusgrupp. Fokusgrupp är en kvalitativ undersökningsmetod 
vilken går ut på att genom intervju i grupp komma åt åsikter och attityder kring ett speciellt 

                                                            
58 Ryen, Anne (2004)  Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier Liber, Malmö 
59 Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S (red.) Introduction. Entering the field of Qualitative Reserach I: 
Denzin & Lincoln (red.) Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage. Sid. 1-17. I: Ryen, Anne. 
(2004) Sid. 14 
60 Ryen, Anne (2004) Sid. 12 
61 Ryen, Anne (2004) Sid. 12-13 
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fenomen.62 Vidare är det också ett lämpligt tillvägagångssätt då data önskas om människors 
handlande eller i alla fall hur de säger att de handlar och vilka motiv som ligger bakom. Dess-
utom resonerar sig deltagarna fram till slutsatser genom att dela med sig av erfarenheter och 
tankar. 63 Tanken bakom är att deltagarna ska samtala om ett förbestämt ämne, i vårt fall: 
frånvaron av publicering på Wikipedia.  

En fokusgrupp bör inte vara alltför stor, cirka fem till åtta personer är eftersträvansvärt enligt 
Victoria Wibeck.64 Ju fler personer som ingår i fokusgruppen, desto mindre utrymme får varje 
enskild person. Däremot är det lättare att vara anonym i en större grupp, medan feedback och 
diskussioner blir mer personliga i en grupp på färre antal deltagare. Det är viktigt att deltagar-
na kan relatera till ämnet som skall diskuteras.65 Denna studie bygger på två fokusgrupper. 
Den första bestående av tre informanter och den andra av fem informanter. I båda fokusgrup-
perna kunde informanterna relatera till ämnet, men diskussionen var mer flytande i den större 
fokusgruppen.  

Vilken typ av data som går att utröna ur en fokusgrupp beror på hur villiga deltagarna är att 
dela med sig av personliga tankar och åsikter. Flera faktorer kan vara med att påverka denna 
villighet, de brukar delas in i tre kategorier; intrapersonella faktorer, interpersonella faktorer 
och miljöfaktorer. Med intrapersonella faktorer menas individuella och personliga egenskaper 
som kan påverka gruppen främst genom två sätt. Antingen genom reaktioner på individens 
personliga egenskaper och/eller att dennes yttre egenskaper, så som kläder, hår och andra sti-
listiska uttryck, framkallar reaktioner hos de andra och påverkar bemötandet av henne/honom. 
Interpersonella faktorer handlar om interaktionen mellan deltagarna och här menas de för-
väntningar de har till varandra, vilket kan vara ett resultat av intrapersonella faktorer. För-
väntningarna grundar sig i deltagarnas önskan att tillhöra gruppen, att vara en medlem och 
känna samhörighet och tillhörighet.66 Detta kan vidare vara problematiskt då denna samhö-
righetskänsla kan bli alltför stark och påverka deltagarnas egna åsikter. Med miljöfaktorer 
menas rummets fysiska karaktär, vilken miljö som fokusgruppen intervjuas i bidrar till hur 
fokusgruppen kommer att utspela sig och det säger också något om hur forskaren ser på mö-
tet. Viktigt är att alla känner sig bekväma i miljön.67 Vid utformandet av vår fokusgrupp tog 
vi hänsyn till att alla dessa faktorer indirekt kunde påverka vårt resultat. Vi uppmärksammade 
dock inga märkbara spänningar i gruppen, kanske berodde detta på att båda grupperna var 
relativt heterogena. 

Fokusgruppen styrs och leds av en utfrågare, eller en moderator som det även kallas. Dennes 
roll är att styra samtalet på ett sådant sätt att gruppen håller sig till ämnet genom att presentera 

                                                            
62 Wibeck, Victoria (2000) Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Studen-
tlitteratur, Lund. Sid. 10 
63 Wibeck, Victoria (2000) Sid. 40 
64 Wibeck, Victoria (2000) Sid. 49-50 
65 Wibeck, Victoria (2000) Sid. 43 
66 Detta fenomen kallas även gruppkohesion enligt Wiberg som vidare refererar till Svedberg. I: Wibeck, Victo-
ria (2000) sid. 28-29 
67 Wibeck, Victoria (2000) sid. 31 
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nya aspekter och vinklar i diskussionen.68 I vår fokusgrupp var det vi, författarna till denna 
uppsats som hade denna roll.  

Hur gruppen är sammansatt beror på vad som ämnas undersökas. Dock är det bra om det i 
gruppen finns någon variabel som knyter deltagarna samman, detta underlättar kommunika-
tionen då människor lättare känner en viss samhörighet om de har något gemensamt. Ett ex-
empel på detta kan vara en demografisk variabel, vilket syftar till faktorer som ålder kön, in-
komst, yrke, utbildning, religion och etnisk bakgrund.69 Den för denna studie gemensamma 
variabeln var främst ålder och akademisk utbildning. 

Fördelarna med en fokusgrupp är att det ger en bredare bild av det diskuterade ämnet eftersom 
deltagarna kan föra fram egna åsikter samtidigt som de lyssnar på andras argument för att 
sedan fylla på med egna åsikter och erfarenheter. På detta sätt kommer en mängd olika per-
spektiv kring ämnet fram. Eftersom fokusgrupp bygger på interaktion bygger de flesta nack-
delar till metoden på gruppdynamik, sammansättning av deltagare och så vidare. Andra nack-
delar kan vara moderatorernas förmåga att leda gruppen och intervjun vilket kan bidra till ett 
mer begränsat resultat.  

Rekrytering av deltagare kan se olika ut, det kan antingen ske via existerande listor som till-
exempel klasslistor eller personalförteckningar. Eller via så kallade slumpmässigt urval, vilket 
inte är så vanligt eftersom detta inte ger samma kontroll över deltagarna. Rekrytering kan 
också betyda att redan för forskare kända personer, så kallade kontaktpersoner inbjuds. Då 
finns det redan kunskap om att dessa personer är lämpliga deltagare. Fokusgrupp nummer ett 
bestod av för oss redan kända personer vilka vi fann lämpliga då de alla hade koppling till 
ämnet medieteknik. Uppsnappning kallas det då deltagare rekryteras på plats. Ett annat popu-
lärt tillvägagångssätt är att öppet annonsera efter deltagare, problematiken ligger då i att till 
exempel extremister kan svara, eller ingen alls.70 I förstudien till denna uppsats testades denna 
uppsnappningsmetod. Vi annonserade en intresseanmälan om deltagande i fokusgrupp på Sö-
dertörns Högskolas kurswebb71 samt på communitysidan Facebook,72 dock utan framgång. 

Resultatet som fås fram genom fokusgrupp kan sammanställas på olika sätt exempelvis ge-
nom bandspelare eller anteckningar, insamlingsmetoden beror snarare på vad forskaren vill ha 
ut av studien än en given insamlingsmetod. Vi använde oss av bandspelare. Vi fann detta som 
mest lämpligt eftersom diskussionen då kunde flyta utan avbrott samt möjligheten till att gå 
tillbaka och lyssna. Beroende på ämne kan fokusgruppen följa en redan från början anvisad 
struktur, då moderatorn har en mer styrande roll. Detta sker genom en så kallad intervjugui-
de.73 Att formulera en intervjuguide är något som också hjälper till vid utförandet. En struktu-
rerad session bör innehålla fem typer av frågor; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, över-
gångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Öppningsfrågorna är till för att alla ska kän-
na sig bekväma och kort kunna bekanta sig med varandra. Vidare används introduktionsfrå-
                                                            
68 Wibeck, Victoria (2000) Sid. 9 
69 Wibeck, Victoria (2000) sid. 27-28 
70 Wibeck, Victoria (2000) sid. 67-69 
71 Södertörns Högskolas kurswebb. http://www.sh.se  
72 Communitysidan Facebook. http://www.facebook.com  
73 Wibeck, Victoria (2000) sid. 61 
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gorna för att introducera ämnet för att sedan naturligt komma in på nyckelfrågorna används så 
kallade övergångsfrågor. Eftersom fokus främst läggs på dessa nyckelfrågor bör de inte vara 
många till antalet. För att till sist knyta ihop säcken används avslutningsfrågor.74 Frågorna 
som undersöktes i våra fokusgrupper var inriktade på Wikipedia i jämförelse med andra in-
formationssidor på Internet. Öppningsfrågorna handlade om informanternas Wikipediaanvän-
dande, introduktionsfrågorna byggde vidare på detta och vår problemformulering verbalisera-
des. Nyckelfrågorna handlade om att försöka leda in informanterna på frågor där deras egna 
erfarenheter och åsikter synliggjordes. I ostrukturerade fokusgrupper lämnas diskussionen 
friare,75 dock kan det med fördel i båda typer av fokusgrupper användas stimulimaterial för 
att väcka frågor och diskussion.76 Naturligtvis genomsyrar forskarens perspektiv analysering-
en av fokusgrupper, så som förekommer i all kvalitativ forskning.  

 

5. Utförande  

Denna studie bygger på resultat utifrån två fokusgruppstudier. Fokusgruppstudien spelades in 
i ljudformat och avlyssnades för att därefter analyseras och tolkats utifrån våra valda teorier. 
Informanternas uttalanden i denna studie ska inte ses som exakta transkriberingar, utan kan 
snarare ses som sammanfattningar av deras uttalade värderingar. Nedan följer beskrivningar 
av tillvägagångssätt och presentationer av informanter, miljö och struktur. 

 

5.1 Fokusgrupp 1 

Fokusgrupp ett bestod av tre personer, alla från västvärlden med en högskoleutbildning i ett 
medietekniskt område. Två män (1 och 2) och en kvinna inom åldersgruppen 20-30 år, utöver 
dessa informanter var vi, författare till denna uppsats, moderatorer. Informanterna var speci-
ellt inbjudna på grund av att de går en utbildning som har stark knytning till ämnet och tekni-
ken vilket skulle kunna ge intressanta infallsvinklar. Denna medietekniska utbildning var del-
tagarnas gemensamma nämnare. Fokusgruppen hölls i ett, för deltagarna, välbekant rum i 
deras skola. Vår upplevelse av fokusgrupp ett var att alla informanterna uppträdde naturligt 
och avspänt, något som vi tror kan ha att göra med den för informanterna välkända miljön. 
Dock var det endast tre av åtta inbjudna som kunde delta. En problematik med att ha så få 
deltagare var risken att deltagarnas åsikter kan ha påverkat varandras eftersom det är svårt att 
vara anonym i en sådan liten grupp. Att informanterna inte vågat svarat sanningsenligt då at-
mosfären var intim. Men det kan också vara tvärt om, att informanterna vågade göra det för 
att de hade så få åskådare, att de skulle känna sig mer bekväma och på så vis vågat säga vad 
de tyckte. Problematiskt med en så här liten fokusgrupp är också vår roll som moderatorer. 
Att vi fick en alltför inflytelserik roll vilket kan ha påverkat deltagarna och därmed också re-
sultatet. Därför intog vi en roll där vi inledde samtalet med de så kallade introduktionsfrågor-
na därpå ställde vi följdfrågor till informanterna och ställde de nyckelfrågor som vi ville att de 
                                                            
74 Wibeck, Victoria (2000) sid. 61-62 
75 Wibeck, Victoria (2000) sid. 26 
76 Wibeck, Victoria (2000) sid. 66 
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skulle diskutera. Däremellan fick diskussionen flöda fritt och alla hade flera åsikter och erfa-
renheter som fick komma upp till ytan. Strukturen på fokusgruppen kan ses som en blandning 
mellan strukturerad och ostrukturerad. Vilket gör att våra roller som moderatorer var delvis 
vägledande och styrande samt delvis i bakgrunden som neutrala.  

 

5.2 Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp nummer två skedde även den i skolmiljö. Skillnaden var att det inte var informan-
ternas egen skolmiljö, utan vår, moderatorernas. Dock var alla informanter bekanta med den 
akademiska världen och visade inga tecken på osäkerhet inför miljön. Fokusgrupp två gick till 
på liknande sätt som fokusgrupp ett. Moderatorerna diskuterade med informanterna efter in-
tervjuguiden på samma sätt som vi gjorde med fokusgrupp ett. Medvetet försökte vi följa 
samma struktur som under fokusgrupp ett för att på så sätt vara säkrare på att det inte var nå-
got i vårt eget agerande som påverkade resultatet. Skillnaden i jämförelse med fokusgrupp ett 
var att fokusgrupp två bestod av fler informanter, fem stycken närmare bestämt, vilket enligt 
metodologin var eftersträvansvärt. Den gemensamma nämnaren mellan dessa informanter var 
precis som i fokusgrupp ett, västerländsk härkomst, ålder (20-30 år) och studier på högskole-
nivå. Dock kom dessa informanter från olika delar inom den akademiska världen. Fokusgrup-
pen bestod av en kvinnlig psykologstuderande, en manlig civilingenjörstuderande, en manlig 
biomedicinstuderande och två kvinnliga lärarstuderande (1 och 2). Genom ett större antal del-
tagare blev diskussionen i denna fokusgrupp mer flytande och vår roll som moderatorer blev 
inte lika initiativtagande. Vårt uppdrag blev istället att föra informanterna på rätt spår igen de 
gånger då de kom ifrån ämnet samt att ställa de givna frågor som var definierade i intervju-
guiden.    

 

6. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av de, för denna studie, mest relevanta resultaten från de 
båda fokusgrupperna. För att skilja de båda manliga medieteknikstuderande och de båda 
kvinnliga lärarstuderande åt är de i citaten namngivna med en etta eller en tvåa efter deras 
utbildning. 

 

6.1 Användande 

Inledningsvis i de båda fokusgrupperna diskuterades informanternas erfarenheter av Wikipe-
dia. Erfarenheterna var här ungefär likartade mellan de båda fokusgrupperna. Två av åtta in-
formanter hade någon gång publicerat på Wikipedia, en kvinna och en man. Anledningen till 
publiceringen var i kvinnans fall för att testa hur lång tid det tog för Wikipedia att ta bort hen-
nes felaktiga information, vilket var 2-5 minuter. I mannens fall handlade det om att publicera 
information som han tyckte saknades om ett visst ämne. Trots att två personer hade lagt in 
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information var alla överens om att Wikipedia användes då de sökte svar om något, men det 
var inte här som informationssökningen började. Ofta var användandet av sidan inte planerat.   

Man börjar med att Googla det ord eller ämne som man vill ha vetskap om. Ofta så får man bra 
träffar från Wikipedia och då går man vidare där och får ofta en kort översikt om ämnet. 
Ibland börjar jag med att söka på Wikipedia för att här får man säkrare träffar och dessutom bru-
kar det finnas bra och täckande länkar där man kan läsa vidare om ämnet.  
/Manlig medieteknikstuderande(1) från fokusgrupp 1 
 
Ibland börjar jag med att söka på Wikipedia för att här får man säkrare träffar och dessutom bru-
kar det finnas bra och täckande länkar där man kan läsa vidare om ämnet. 
/ Kvinnlig medieteknikstuderande från fokusgrupp 1 

 

Trots att dessa användningssätt skiljer sig från varandra så uppkommer det intressanta likhe-
ter. Wikipedia används ofta i samband med andra sökmotorer som Google77 eller som ut-
gångspunkt för att sedan gå vidare till andra informationssidor via länkfunktionen hos Wiki-
pedia. Dock är det tydligt att den används i informationssökningssyfte och inte i informations-
spridningssyfte. Vid diskussion om var informanterna spred/distribuerade information på In-
ternet var det två informanter som tvekade och menade att de inte alls publicerade någon typ 
av information i något Internetsammanhang. Dock kom det senare fram att de alla var aktiva i 
andra former av informationspublicering på Internet, men att de inte såg det som en aktiv in-
formationspublicering. Alla informanter var medlemmar i något Community, och publicerade 
med jämna mellanrum text i olika typer av forum eller kommenterade något på en blogg. Det-
ta ansåg informanterna inte var samma sak som att publicera information på Wikipedia. Dessa 
inlägg eller kommentarer ansågs personliga, de baserades på eget tyckande och kunde därför 
inte ses som information.  

Wikipedia används för att få information, hittar jag ingen information där söker jag vidare, jag 
skulle aldrig komma på tanken att gå tillbaka och skriva in det jag hittade, det har jag inte tid och 
lust med.  
/Manlig civilingenjörstuderande från fokusgrupp2 
 
 
 

6.2 Synen på information och kunskap 

Information, i alla fall sådan som distribueras på Wikipedia, ansågs vara allmängiltig kun-
skap. Ingen av deltagarna tyckte att deras egna kunnande skulle fylla någon funktion på Wiki-
pedia med undantag för mannen som hade lagt in egen information: ”Det vi vet och ens kan 
skriva om, kan någon annan skriva mycket bättre”. En annan fyllde i med en historia om en 
kamrat som faktiskt publicerat information på Wikipedia.  

Han skrev ett kortare inlägg om sitt fotbollslag. Inte så personligt vinklat, utan mer allmänt, som 
till exempel på vilken nivå laget spelar. Men det fick inte ligga kvar. Han fick kort därpå ett mail 
från sidan där det stod att man skulle radera inlägget på grund av att man ansåg att det inte var 
väsentlig information och att det inte platsade på Wikipedia. 
/Manlig medieteknikstuderande(2) från fokusgrupp 1 

                                                            
77 Google www.google.se (Sökmotor på Internet) 
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Denna historia kan kopplas samman med kvinnan i fokusgrupp två som hade publicerat in-
formation på Wikipedia för att undersöka hur länge den fick ligga kvar. Genom denna infor-
mation kan slutsatser om att Wikipedia har ett snabbt korrektursystem då det uppkommer 
”fel” på sidan dras. Återigen kommer frågan om vem som bestämmer vad som är kunskap 
upp. Detta diskuteras vidare i vår analys nedan. Den enda kvinnan i fokusgrupp nummer ett 
uttryckte att det kändes som att Wikipedia enbart ville beblanda sig med säker kunskap och att 
hon inte var tillräckligt säker på att det som hon visste var tillräckligt bra eller sant. Inte på 
grund av kvalitetskontrollen, för den kände hon inte tidigare till, utan på grund av att hennes 
egen självsäkerhet stod i vägen. Denna tanke om säker och sann kunskap på Wikipedia var en 
genomgående uppfattning om informationspubliceringen på sidan. Att ändra eller anmäla ett 
inlägg kändes, enligt informanterna, som en uppgift ingen av dem ville ta på sig. På grund av 
att Wikipedia användes för att söka information på, något informanterna saknade kunskap om 
och då var de inte i en position att ändra eller anmäla felaktig information. En av deltagarna 
uttryckte följande.  

Jag använder det som en kunskapskälla, om man söker om något har man inte tillräckligt med 
kunskap om ämnet. Det är nog speciella människor som lägger in där, de känns lite skrytigt och 
jag tycker inte att jag har att nått där att göra, fast det kan hjälpa andra. Men det tar tid att skriva 
in. Jag tjänar inte på det, det som jag vet, vet också alla andra och det finns alltid någon som vet 
bättre som kan lägga in. Det fyller ingen funktion för mig. 
/Manlig medieteknikstuderande(1) från fokusgrupp 1 
 
 
 

6.3 Wikipedia i jämförelse med andra informationssidor 

Vidare i fokusgrupperna diskuterades skillnader mellan att publicera information på Wikipe-
dia i förhållande till andra informationssidor på Internet. Ingen av informanterna hade ens 
tänkt i banorna att det handlade om samma sorts publicering. Alla informanter uttryckte att 
information genom blogg, hemsida och diskussionsforum var någonting helt annat än att pub-
licera information på Wikipedia. Information på Wikipedia var något större och mer allmän-
giltigt. En av de manliga informanterna sade sig aldrig ha lagt in information på Wikipedia. 
Senare kom det fram att han hade publicerat information om en dator på en annan Internetsida 
efter det att han hade upptäckt att det fanns fel i den tidigare informationen. Eftersom detta 
kan liknas vid Wikipedias koncept om korrigering i andras texter frågade vi mannen vad 
skillnaden var mot att korrigera liknande information på Wikipedia. Informanten menade att 
han här genom sitt eget kunnande var så säker på att det fanns fel i informationen. Vidare 
undrade vi om han var så övertygad om fel på Wikipedia, skulle han då korrigera där? Svaret 
blev att han nog inte skulle vara lika säker på sin sak om det stod på Wikipedia. ”Står det fel 
får någon annan korrigera det” blev svaret.   

Resultaten av de båda fokusgrupperna kan inte ses som allmängiltiga, men visar ändå på väl-
kända tendenser kring anledningar till frånvaron av publicering på Wikipedia. Fokusgruppsre-
sultaten har kunnat visa att Wikipedia uppfattas som så säkert och allmängiltigt att det är svårt 
för människor att publicera eget kunnande på sidan. Det verkar alltså som att det finns någon-
ting som skiljer information på Wikipedia och information på andra informationssidor åt. 
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7. Analys 

Ovan redovisades resultatet om huruvida det är en viss typ av människor som publicerar in-
formation på Wikipedia. Informanterna i de båda fokusgruppernas svar vittnar om att det 
skulle vara en viss typ av människor som finner nöje i att publicera på Wikipedia. I nedanstå-
ende analys kommer vi försöka besvara studiens frågeställningar.  

 

7.1 Kunskap 

En av orsakerna till att informanterna inte publicerade på Wikipedia var, utifrån vår analys, 
åsikter om sidans funktion. Informanterna ansåg inte att informationspublicering på Wikipe-
dia kunde liknas vid annan typ av publicering på Internet. Då vi försökte gräva djupare för att 
finna en anledning till varför Wikipedia inte lockade till informationspublicering, var det 
främst ordet ”informationspublicering” som var problematiskt. Informanterna lade enligt oss 
in en ambitiös betydelse i detta ord, då de inte ansåg sig vara rätt person, eller i ett fall ens 
kapabel, till att göra det. En känsla som ändå kan förvåna med tanke på informanternas ålder, 
i vissa fall medietekniska och akademiska bakgrund. Borde inte dessa människor om några 
anses kapabla till publicering? Att informanterna såg Wikipedia främst som en informations-
källa är inget ovanligt utan Internetbaserade informationstjänster i allmänhet brukar främst 
användas i kunskapsorienterad informationssökning.78  Vidare kan Wikipedia med sin tydliga 
likhet till andra encyklopedier kontrasteras med sina tryckta släktingar. Till skillnad från 
andra Internetsidor och tjänster för information och informationssökning uppfattas encyklo-
pedier ofta som mer seriösa med ett mer korrekt angivet innehåll och ett omfattat och struktu-
rerat material. Det finns ett visst prestigevärde där användaren upplever sig ha tillgång till 
erkänt och trovärdigt material79 och att detta prestigevärde som encyklopedierna erhåller även 
kan speglas på Wikipedia. Detta kan i sin tur vara en av anledningarna till att publicering på 
sidan inte sker i så stor utsträckning. Enligt tradition är det bara en viss erkänd grupp männi-
skor som får skriva artiklar i de tryckta encyklopedierna, det ligger ett värde i att göra det. Det 
är inte helt uteslutet att det också ligger ett värde i att publicera på Wikipedia. Att denna 
grupp som får ”äran” att skriva i en tryckt encyklopedi nästan uteslutande är män skulle kunna 
jämföras med Wikipedia där det också främst är män som skriver. Som en av informanterna 
uttryckte sig:  

Det är nog speciella människor som lägger in där, de känns lite skrytigt. Att det för dessa ”speci-
ella” människor skulle finnas ett visst prestigevärde i att publicera på Wikipedia. 
/Manlig medieteknikstuderande (1) från fokusgrupp 1 

 

Detta bekräftas vidare av att det inte är all typ av kunskap som Wikipedia vill beblanda sig 
med. Då allt för personligt kunnande publiceras, som exemplet med fotbollslaget ovan (se 
Resultat), tas informationen bort på grund av att det inte ansågs vara väsentlig information. 
                                                            
78 Hult, Lars (2003) Publika informationstjänster: en studie av den elektroniska encyklopedins bruksegenskaper. 
Lindköping: Universitet. Sid.152 
79 Hult, Lars (2003) Sid.148-151 
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Detta tyder på att det sker ett selektivt urval av information. Vilket i sin tur betyder att en viss 
typ av information, den som passar in, premieras.   

Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all know-
ledge. That’s our commitment.80 

 

Ovanstående citat, verkar inte riktigt överensstämma med den verklighet som vi utläser. Gäll-
er detta verkligen varje människa? Grundtanken kanske är så, dock verkar ramar och associa-
tioner och publiceringspremisser stå i vägen för att detta utlåtande skall bli verklighet. Om 
varje individ skulle publicera på Internet och distribuera information, vilket är en demokra-
tiskt önskvärd utveckling, skulle detta förmodligen leda till kaos. För vem skulle kvalitetssäk-
ra all den information och utifrån vems mått?81 Wikipedia kvalitetssäkrar sin information, 
dock på bekostnad av demokratiska strävanden då allas kunskap/kunnande inte värderas lika. 
Wikipedias kvalitetsförsäkran får stå i kontrast med deras demokratiska strävan. Sidan kan 
inte både fungera som en plats där vem som helst får publicera information och samtidigt er-
bjuda ”säker” kunskap. Utifrån resultaten från fokusgrupperna visas det att Wikipedia snarare 
satsar på kvalitetssäkring än demokrati. Vidare innebär detta att det enbart är den hegemonis-
ka manligheten som lägger in information på Wikipedia. Eftersom det är denna skara männi-
ska som korrigerar andras texter och på så sätt väljer ut vilket som är den ”rätta” kunskapen. 
Fortsätter vi vidare på detta spår är ingenting på Wikipedia egentligen skapat av de ”vanliga” 
användarna eftersom allt är korrigerat och granskat av Wikipedia. Skulle vi i så fall kunna 
säga att Wikipedia är en traditionell encyklopedi? Fokusgruppstudierna förstärker denna bild i 
exemplen med fotbollslaget och kvinnan som med flit skrev in felaktig information på Wiki-
pedia.   

 

7.2 Makt 

En av de kvinnliga informanterna menade att hon inte hade tillräcklig tillit till sig själv och 
tvivlade på hennes eget kunnande allt för mycket för att själv publicera information på Wiki-
pedia. Informanten menade att det för att publicera på Wikipedia krävdes något som hon an-
såg sig sakna. Detta skulle kunna relateras till att hon var kvinna, men också en av männen 
uttalade sig på liknande sätt. Den feministiska forskningen hade i detta fall menat att det är 
maktstrukturerna som råder i samhället som har gett kvinnan dessa tvivel på sig själv. Vi kan 
inte bortse att så är fallet, men även manliga informanter i fokusgrupperna uttryckte liknande 
tvivel, om än inte lika synligt. Detta tyder på att det inte enbart är kön och genus som hindrar 
informationspublicering på Wikipedia. Vilket vidare betyder att diskriminering på grund av 
kön, som feminister fokuserar på, inte förekommer så vitt vi har kunnat se utifrån denna stu-

                                                            
80 Wikimedia Foundation (27/11-07)  http://wikimediafoundation.org/wiki/home  
81 Pohl, Margit. The Internet- a ´feminine´ technology? I: Lander, Rachel & Adam, Alison (ed). (1997) Women 
in Computing. Exeter Intellect. Sid.194. 
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die. Dock kan det faktum att Wikipedia, likt Internet i sin helhet och majoriteten av samhället 
i stort, är skapat av män för män skapa begränsningar för kvinnor.82   

The discipline of computing science it self is a large part of the problem: it is mainly ´man-
made´ and has been developed to reflect the male ownership, seeking affirmation in engineering 
constructs.83   

 

Wikipedias strukturella uppbyggnad speglar dess manliga grundare och tydligen också dess 
nuvarande administratörer och byråkrater (eftersom de bestämmer vad som får bestå på sidan) 
vilket leder till att kvinnor eller i alla fall deras upplevda kvinnliga egenskaper och eget kun-
nande inte passar in. Kvinnor är inte uttalat uteslutna och det finns säkert inte ens en sådan 
önskan. Dock kan Wikipedias strukturella manliga bakgrund begränsa kvinnors medverkan då 
de inte upplever sig vara de ”rätta” att publicera i sammanhanget. Vilket också bekräftas av 
den kvinnliga informanten i fokusgrupp nummer ett då hon berättar om hennes osäkerhet 
kring hennes eget kunnande. Det blir ett vidmakthållande där en viss grupp människor är gyn-
nade av strukturella förhållanden på Wikipedia precis som på Internet förövrigt. Detta är ing-
enting som kan lösas med att enbart göra ledningen i Wikimedia mer heterogen. Eftersom 
Internet är skapat av män, män tillhörande den hegemoniska manligheten som besitter en digi-
tal kompetens, sker en anpassning. De som inte faller inom denna norm anpassar sig, eller får 
i alla fall förhålla sig till de strukturer som finns på Internet och dess olika delar. Vilket som 
tidigare nämnts inte bara sker på Wikipedia utan studier visar att bland annat kvinnor som 
befinner sig på mansdominerade områden verkar anpassa sig till den kultur som råder där.84 I 
dessa sammanhang förklaras ofta lågt deltagarantal hos kvinnor med att det är upp till kvin-
norna själva att ta initiativ och delta, att inget förbjuder dem, inte att det är kulturella faktorer 
som begränsar, förhindrar och avgör.85Det är alltså maktstrukturerna som råder i samhället 
och som dagligen sker, bland annat genom språkets dualism,86 som orsakar kvinnans underlä-
ge på Internet och publiceringsfrånvaro på Wikipedia.  

 

7.3 Kultur 

Kvinnors frånvaro från deltagande på Internet gäller inte enbart kvinnor utan alla kategorier 
av människor förhåller sig på något vis till den rådande kulturen. I detta sammanhang skulle 
det kunna påstås att det råder en skrivkultur på Wikipedia, där många känner att de inte är rätt 
person att publicera information, trots att de i vissa fall tillhör den hegemoni som nu påstås 
skulle vara premierad att göra så. Kan detta vara ett tecken på en cyberkultur där inte alla har 
tillhörighet? I fokusgrupp två berättar en kvinna att hon skulle vara en aktiv skribent på Wiki-
                                                            
82 Nissen, Jörgen (2003) I: Berner, Boel (2003) Sid. 85 
83 Stack, Janet. I: Lander, Rachel & Adam, Alison (ed). (1997)  Sid. 8 
84 Bjorkman, K, Christoff, I, Palm, F & Vallin, A. Exploring the Pipeline: Towards an Understanding of the male 
dominated computing culture and its influence on women. I: Lander, Rachel & Adam, Alison (ed). (1997) Sid. 
58 
85 Bjorkman, K, Christoff, I, Palm, F & Vallin, A. I: Lander, Rachel & Adam, Alison (ed). (1997) Sid. 56 
86 Haraway, Donna (1985)  
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pedia om fler personer som hon hade en relation till skrev in information på sidan, att publika-
tionen hade blivit en del av gemenskapen. Kan vi då tänka att det redan finns en etablerad 
kultur, en grupp som har som gemenskap att publicera på Wikipedia? Det har vi i denna stu-
die inte undersökt men många ting indikerar att så kan vara fallet. Aktiviteter som ”Wikiträf-
far”, där människor som är intresserade av- och använder sig av ”wiki-baserade webbplatser” 
skulle kunna vara exempel på sådana gemenskaper.87 Många av Wikipedias skribenter har 
skrivit om sig själva på sidan och genom en av Wikipedias funktioner kan människor enkelt 
söka på ett användarnamn och få upp information om skribenten.88 Det finns alltså ett intresse 
bland skribenterna att visa upp sin identitet på Wikipedia och då också sitt användande och 
publicerande. Detta kan liknas vid en Cyberkultur, vilket är en kultur som försöker beskriva 
det intresse som finns för de nya kulturer som växer fram i de virtuella världarna, det är också 
en kultur som ofta lockar yngre män.89 Om så är fallet kan denna kultur vara anledningen till 
att så få personer publicerar på Wikipedia. Kultur är här en form av kollektivt medvetande 
som delas av medlemmarna, där alla förhåller sig till tankar om vad som anses vara rätt och 
fel, en form av normativa ramar och sociala regler.90 Wikipedia som i viss utsträckning skulle 
kunna jämföras med en kultur skulle då automatiskt kunna utesluta människor som inte kände 
sig hemma i denna miljö, människor som saknar digital kompetens eller på något vis står 
utanför den digitala teknikanvändningen. Det skulle kunna liknas vid en kulturkrock. Männi-
skor som känner sig utanför denna kultur skulle då också känna sig obenägna att publicera på 
Wikipedia. Ett symtom som kan betraktas i flera samhälliga kontexter, då människor inte 
känner sig hemma eller tillräckligt kompetenta och då olustiga att delta, dessa symtom var 
starka hos fokusgruppdeltagarna.  

 

7.4 Demokrati 

Wikipedia sågs bland informanterna främst som en informationssökningstjänst och vissa såg 
sidan som ett Community som var till för andra, inte de själva. Detta strider emot en digital 
demokrati då vissa tillskrivs makt. Trots att Wikipedia även bäddar för anonym publikation så 
verkar den övergripande attityden hos informanterna vara att informationen var knuten till 
dem själva. Internet och identitet diskuteras flitigt och strömmarna pekar åt att det inte fullt ut 
går att vara helt anonym på Internet. Kritik mot Internet och anonymitet, vilket skulle vara en 
demokratisk förmåga, ligger i huruvida det ens är önskvärt att vara anonym på Internet. I ett 
medium, i detta fall Wikipedia, där lika tillgång och jämlikhet förespråkas varför skall då 
identitet döljas? Detta är ytligare bevis på att beteenden, fördomar och kulturella arv som exi-
sterar utanför Internet också verkar inom dess ramar. En hegemonisk maskulinitet har här 
övertaget då strukturerna tilltalar dem, dock krävs en digital kompetens och en känsla av ge-
menskap för att locka till informationspublicering. 91 Det finns en motsättning på Wikipedia 
som upptäckts genom denna studie. Från början skulle Wikipedia fungera demokratiskt, den-
                                                            
87Svenska Wikipedia(10/12 - 07) http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiträffar  
88 Svenska Wikipedia(10/12 - 07) http://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Användare  
89 Adam, Allison (1997) What should we do with cyberfeminism? I: Lander, Rachel & Adam, Alison (ed). 
(1997) Sid. 20 
90 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (1979): Den kultiverade människan. Lund: Liber Läromedel. Sid. 15 
91 Nakamura, Lisa (2001) Head hunting in cyberspace. I: The Women´s Rewiew of Books. Vol. XVIII. Sid. 10-11 
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na demokratiska strävan har mer och mer fått stå tillbaka för Wikipedias outtalade strävan 
efter ”säker” kunskap. Detta kan visualiseras genom en balansbräda där demokrati står i ena 
änden och säker kunskap i den andra. Finns det lika mycket av båda neutraliserar de båda po-
lerna varandra och Wikipedia framstår varken som demokratisk eller sanningsenlig. Det som 
skett på Wikipedia är att strävan efter sann kunskap mer och mer har slagit ut Wikipedias de-
mokratiska strävan. Utåt sett uppfattas Wikipedia enligt våra informanter som demokratisk 
eftersom vem som helst får publicera på sidan. Denna studie har däremot kunnat visa att den 
egentligen inte fungerar på detta sätt eftersom majoriteten som publicerar information på si-
dan på något sätt är anhängare till Wikimedia foundation. Det som allmänheten publicerar 
korrigeras och editeras av Wikipedia på koncernens egna grunder om vad som är sant och 
relevant. Detta utesluter inte att Wikipedias egna (byråkraternas- och administratörernas) pub-
likationer editeras. Wikipedia kan på dessa grunder snarare liknas vid en traditionell encyklo-
pedi än ett demokratiskt uppslagsverk.   

     

7.5 Sammanfattande analys 

Vi kan genom denna studie se att det inom fokusgrupperna fanns en uppfattning om att det är 
en viss kategori av människor som publicerar på Wikipedia, detta överensstämmer med upp-
gifterna om vem som är en wiki i tidsskriften Forum.92 Denna grupp består framförallt av 
personer tillhörande den hegemoniska maskuliniteten, till största delen administratörer och 
byråkrater vilka arbetar ideellt med Wikipedia. Precis som vi nämnde redan i inledningen blir 
många kategorier av människor exkluderade från Wikipedia då det gäller publicering. Genom 
våra studier har vi inte kunnat se att exkluderingen är kopplad till aspekter kring kön, klass, 
etnicitet, ålder och sexuell läggning. Däremot spelar de sociala föreställningarna om dessa 
kategorier in på vem som publicerar på Wikipedia, eftersom dessa kategoritillhörigheter inte 
upplever sig vara ”rätt” person att publicera. I och med att Internet är tillskrivet som ett man-
ligt fenomen är det främst i detta sammanhang den hegemoniska manligheten som publicerar. 
Internets historia har lett fram till att det än idag fungerar som en manlig domän.93 De som 
faller utanför den hegemoniska manligheten men som ändå publicerar på Wikipedia har visat 
tendenser till att anpassa sig till rådande diskurser. Detta är inget som är originellt för Wiki-
pedia utan fungerar likadant ute i samhället. Trots att exkluderingen ser ut på detta sätt kan 
inte någon generell slutsats dras utifrån detta, många av de personer som tillhörde den hege-
moniska manligheten i fokusgrupperna publicerade inte på Wikipedia.  

En vidare förklaring på detta skulle kunna vara den rådande synen på kunskap. Kunskap ses 
idag som någonting säkert och definitivt. I och med att Wikipedia är en kunskapskälla förs 
denna uppfattning om kunskap över på sidan. Utifrån fokusgruppresultaten visades tecken på 
att informanterna inte vågade lita på sitt eget kunnande så pass mycket att de ville delge det 
med andra och riskera att bli korrigerade av Wikipedia. Kanske behövs det självförtroende 
som tilldelas genom tillhörande av den hegemoniska manligheten.  

                                                            
92 Ryman, Annbritt (2007) 
93Nissen, Jörgen I: Berner, Boel (2003) Sid. 85 
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En annan förklaring till den låga andelen skribenter bland de exkluderade grupperna var enligt 
fokusgruppsresultaten tidsbrist. Dagens snabba informationssamhälle kanske inte ger utrym-
me för att sitta och publicera på Internet, utan de flesta människor räknar med att finna den 
information de söker utan att själva behöva bidra och vara aktiva? Ett intresse av att hävda sig 
och vilja visa upp sina kunskaper var enligt flera informanter en bidragande orsak till publice-
ring.  

I denna studie har vi diskuterat vad det är som gör att personer publicerar på andra informa-
tionssidor på Internet i jämförelse med Wikipedia. Svaren har i första hand handlat om att 
informanterna inte har sett denna sorts publicering som samma sak som publicering på Wiki-
pedia. Denna sorts publicering har setts som publicering av eget kunnande medan Wikipedia 
snarare liknas vid en traditionell encyklopedi. Wikipedia upplevs av informanterna som så 
pålitlig och säker att till och med deras åsikter om sitt eget kunnande rubbats. Då det talades 
om informationsskribenter på Wikipedia kände informanterna inte sig träffade. Den syssel-
sättningen tillhörde en annan grupp människor, som förmodligen kunde göra det hela mycket 
bättre.  

Vi har försökt att ur ett intersektionalistiskt perspektiv se till olika faktorer hos människor 
som kan utesluta deltagande på Wikipedia. Visst tror vi att digital kompetens kan vara en 
självklar faktor till ett icke deltagande, av den enkelheten att individen inte känner sig tillräck-
ligt bekant med detta digitala fenomen. Dock har flera av deltagarna i fokusgrupperna tillhört 
den manliga hegemoni som skulle premieras i en Wikipediakultur. Trots detta publicerar inte 
majoriteten av fokusgruppsdeltegarna på Wikipedia, varför? Vad vi kan urskilja skulle frånva-
ron av publicering i viss utsträckning kunna bero på strukturella ramar och kulturella gemen-
skaper. Wikipedias utformning för tankarna till något som informanterna inte känner sig jäm-
förbara med. Dess outtalade krav på sanningsenlighet, säkerhet och prestige får människor att 
känna sig otillräckliga. Vilket inte går i enighet med den demokratiska retorik som förs på 
Wikipedia. Alla får, och uppmanas, till publicering men upplevelserna av Wikipedia verkar 
inte vara densamma. Wikipedia sågs av informanterna inte som ett tillfälle att bidra med eget 
kunnande, utan användes snarare till att hitta information. Genom att publicera på Wikipedia 
skulle informanterna underlätta för andra informationssökare. Informanterna upplevde det inte 
på detta sätt utan såg snarare Wikipedia som ett ställe där vissa ”besserwissrar” kunde visa 
upp sina kunskaper.  

 

8. Avslutande diskussion 

I dag är Wikipedia en av de största informationskällorna på Internet. Vi har i denna studie 
visat att det finns bakomliggande värderingar i begreppet informationspublicering som också 
relateras till begreppet kunskap och vem som har rätt att publicera denna kunskap. Dessa vär-
deringar verkar i samband med maktstrukturer som hinder för publiceringsdeltagande. I kon-
trast till andra Internetsammanhang, som exempelvis bloggar och Communitys, har informa-
tionsinnehållet på Wikipedia ett annat värde, i alla fall ett upplevt sådant. Sidan förknippas 
med något mer sant och seriöst än dess jämförande parter. Syftet var att få förståelse till varför 
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just den icke heteronormativa gruppen uteblev med sitt bidragande på Wikipedia. Enligt vårt 
resultat berodde detta på att informanterna inte upplevde sig vara ”rätt” person att publicera, 
att det fanns en upplevelse av prestige som inte associerades med det egna jaget. 
 
 

8.1 Resultat 

Resultatet av vår studie blev ungefär som förväntat. I vårt bakgrundskapitel (se kapitel 1.4 
Bakgrund) belyste vi tankar om att det skulle finnas något i fenomenet Wikipedia som ledde 
till frånvaron av publicering, att det fanns ett slags ”allvar” i sidan. Detta ”allvar” visade sig i 
vårt resultat bygga på synen på Wikipedia som sann och säker. Mycket i vår studie pekade på 
att denna syn grundade sig i kopplingen mellan Wikipedia och traditionella encyklopedier. I 
vårt bakgrunds kapitel tog vi även upp tankar om att genom tillhörighet till den heteronorma-
tiva normen automatiskt skulle tillskrivas en överordnad ställning i samhället som i sin tur 
skulle påverka självkänslan. En dålig självkänsla och tankar om att inte ha någon eget kun-
nande att tillföra skulle bidra till frånvaro av publicering på Wikipedia. Studien har visat att 
dessa maktstrukturer existerar i samhället och online, men att det inte är den främsta orsaken 
till frånvaro av publicering eftersom informanter tillhörande den heteronormativa normen 
uttryckte liknande åsikter som de icke tillhörande. De två personer som hade publicerat på 
Wikipedia i våra fokusgrupper var dessutom dels en kvinna och en dels en man. Det som vi 
snarare har fått fram genom studien har varit att människor inte upplever publicering av in-
formation på Wikipedia som likvärdigt med publicering av information på andra informa-
tionssidor på Internet. Wikipedia ses som något formellt och mer generellt. Wikipedia upplevs 
som en säker sida där eget kunnande inte existerar. Studien har även uppmärksammat motsä-
gelsen om Wikipedia som demokratisk mötesplats i förhållande till en sida som distribuerar 
”säker” kunskap.   
 
 

8.2 Teori och metod 

Utifrån våra teorier har vi belyst maktförhållanden och eftersom dessa kan se olika ut och 
samverka på olika nivåer har vi valt en grundförståelse i feministisk teoribildning. Som kom-
pletterats med ytligare begrepp som belyser dessa maktdimensioner. Teorierna har varit an-
vändbara för att belysa denna, nu omdiskuterade, frånvaro av publicering och anledningen till 
varför bara en så homogen grupp känner sig manade att publicera på Wikipedia. En problema-
tik kring denna studie är att den behandlar ett ”icke fenomen”, det vill säga avsaknaden av 
publicering på Wikipedia. Detta har försvårat datainsamlingen då vi inte kunnat angripa fe-
nomenet direkt utan varit tvungna att relatera diskussionen till andra publiceringssamman-
hang. Fokusgrupperna gav oss den djupare insikt vi önskade (i förhållande till en enkät) men 
också ett större antal informanters åsikter än en intervju hade genererat. 
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8.3 Reflektioner 

Denna studie kan inte ses som heltäckande där några generella slutsatser om vare sig Wikipe-
dia eller maktförhållanden och demokrati på Internet kan dras. Vi kan enbart uttala oss om de 
uttalade värderingar och uppfattningar som informanterna hade. Dock kan dessa uttalanden 
ses som en beskrivning av de tendenser som påträffas både på Wikipedia och i samhället som 
helhet. För trots att vi fokuserar på en liten del av Internet kan inte detta tas ur sin kontext. 
Wikipedia är en del av Internet och samhället vilket betyder att tankar och tendenser som utlä-
ses här bevittnar om liknande symptom i samhället.  

Vårt valda metodologiska tillvägagångssätt har stött på viss problematik med svårigheter som 
att få ihop deltagare och en bra spridning på dessa deltagare. Dock fick vi tillslut två intres-
santa fokusgrupper med ett flertal gemensamma nämnare. Där ålder, utbildning och etnisk 
härkomst, enligt våra tankar i bakgrundskapitlet (se kapitel 1.4 Bakgrund), skulle premiera 
dem att delta i informationspublicering på Wikipedia. Trots detta deltog inte majoriteten av 
dem i detta publiceringssammanhang på Wikipedia vilket talade för att andra faktorer än kön, 
ålder, etnicitet, utbildning och digital kompetens var avgörande för deltagande i detta digitala 
medium. Förståelsen för informationspublicering med innebörder som krav på sannhetsenlig-
kunskap och prestige förknippades med ”någon annan” än informanten själv. Vi har med den-
na studie alltså visat att digitaldemokrati och allmänt deltagande i detta Internetsammanhang 
inte enbart begränsas av strukturella maktdimensioner utan också den individuella upplevel-
sen av prestige i sammanhanget, vilket hindrar publicering.  

Den digitala tekniken som Wikipedia är en del av kan inte ses som demokratiskt främjande i 
sig, möjligheterna finns där men hindras som i så många andra sammanhang av upplevda 
strukturer, maktordningar och kulturellt bundna förordningar. De tekniska deterministerna 
tillgav dessa nya digitala utvecklingar förmågan att förändra en mänsklig interaktion. Att 
människan automatiskt skulle vara mer delaktig och demokratisk för att tekniken möjliggjorde 
det. Men faktum återstår att dessa upplevda förhinder är oftast just upplevda och det kan inte 
teknik förändra. Vi införlivar helt sonika levnadsmönster som vi har i samhället i den nya 
tekniken. Det kan ifrågasättas och frågan om ”varför” går att försöka besvara utifrån många 
teoretiska vinklar.  Frågan är om dessa starkt knutna kulturella levnadsmönster går att föränd-
ra så lätt, och om det kan överlåtas till tekniken? Är det inte processer som tar lång tid?  

Vår tanke är att Wikipedia efter sin strävan att bli en encyklopedi också har fått den värde-
laddning och de föreställningar som också en tryckt encyklopedi innehar. Dessa värdeladd-
ningar verkar vara svåra att bli av med och det räcker uppenbarligen inte med att skriva önsk-
ningar om att alla bidrar, för att på så sätt få en mer nyanserad och mångfaldig kunskap. I och 
med Wikipedias upplevda likvärdighet med en encyklopedi så motsägs dessa skrivna uppma-
ningar. Dock tror vi att med tiden kommer dessa värdeladdningar, kulturella föreställningar 
om vem som kan skriva sann kunskap och dessa upplevelser av otillräcklighet på en open 
sorce sida att förändras. Vi får ta i beaktning att Wikipedia är förhållandevis ungt medium 
som får fler användare dagligen. Det är en process vilket leder till förändring.  

Vi diskuterar i denna uppsats maktförhållanden. Om de skall jämnas ut så att fler får mer in-
flytande kommer detta att ske på bekostnad av de redan inflytelserikas makt. Det vill säga att 
denna hegemoniska manlighet måste dela med sig, och inte ha samma inflytande som nu till 
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förmån för andra. Om maktförhållanden ska neutraliseras, det vill säga likvärdigt fördelas, 
krävs en uppoffring från de befintliga maktinnehavarna. Det är lätt att till exempel säga att 
företagen vill öka kvinnors löner så att det blir lika betalt för lika arbete, men det låter inte 
lika positivt att sänka mäns löner så att kvinnors kan öka. Det är en process som sker med 
tiden och utifrån ett historiskt perspektiv kommer förmodligen detta maktförhållande att jäm-
nas ut. Om den processen kommer att eskalera med införlivandet av nya digitala tekniker och 
tjänster som Wikipedia är svårt att svara på. I västvärlden, i alla fall i Sverige har vi (i dagslä-
get) en ungefärligt lika tillgång till Internet oberoende av kön, dock säger inte dessa statistiska 
uttalanden något om vad de olika könen brukar tekniken till. Brukandet av tekniken är indivi-
duellt och Wikipedia attraherar en viss kategori människor i större utsträckning än andra. 
Kommer då statistiken om vem som publicerar på Wikipedia att förändras? Svaret är nej om 
vi ser till deltagarantalet hos kvinnor på Wikipedia i dagsläget och deltagarantalet för kvinnor 
på Internet förövrigt. Däremot, har digital teknik genom historien oftast förknippats med man-
lighet vilket gör att de kanske känner en större bekvämlighet i att pröva digital teknik i större 
utsträckning än kvinnor.  

Än intressantare är att ifrågasätta vad som sker med Wikipedia om spridningen hos skriben-
terna var mer heterogen? Skulle sidan då ha samma höga anseende status hos användarna? 
Inte om sidan jämförs med yrkeslivet där traditionella ”mansyrken” har sjunkit i status då 
kvinnor ”tagit över” dem. Detta leder in på frågan om Wikipedia nu strävar efter att bli en 
encyklopedi, och hos användarna redan har ett liknande anseende, är det då bra om spridning-
en hos skribenterna blir mer heterogen? Detta skulle innebära att deras publika image kanske 
skulle försämras. Vilket i så fall också understryker att människan införlivar värderingar och 
upplevelser som råder i samhället (och bärs upp av medborgarna) in i den nya digitala tekni-
ken. 

 

8.4 Vidare forskning 

Vår studie kan ligga till grund för vidare forskning inom områden som demokrati, makt och 
kunskap i relation till den nya tekniken. Exempel på framtida frågeställningar kan handla om 
utveckling av informationssidor med open source struktur som ändå fungerar som en säker 
kunskapskälla. Går det att skapa en sådan sida? Andra framtida forskningsområden kan beröra 
mansdominansen online och hur det kan motverkas. Samt synen på kunskap och säkerställan-
de källor online. Även statistiskt underlag kring frånvaron av informationspublicering på Wi-
kipedia skulle vara av intresse för att kunna dra mer generella slutsatser.  
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