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Sammanfattning 

De senaste åren har begreppet participation har blivit ett centralt tema inom 
arkivprofessionen  och  den  akademiska  arkivvetenskapliga  litteraturen.  Trots 
detta  råder  det  stor  osäkerhet  kring  vad  participation  innebär  i 
arkivsammanhang.  Tidigare  forskning  visar  att  arkivarier  till  och  med  kan 
känna rädsla för att förlora sin auktoritet och bli överflödiga  i det annalkande 
deltagande arkivet. Därför genomför jag en normstudie  med avsikten att att 
öka förståelsen kring deltagandets villkor genom att  analysera participationens 
grundförutsättningar,  normerna  i  världens  mest  framgångsrika  wiki  projekt, 
participationskulturen Wikipedia.  Med en normvetenskaplig  ansats  och med 
normmodellen  som  verktyg  analyserar  jag  dels  ett  urval  av  Wikipedias 
normativa  dokument  och  genomför  en  normanalys  på  mikronivå  av  en 
diskussionssida  för  att  besvara  frågorna;  Vilka  formella  normer  styr  och 
påverkar  samverkan  i  svenska  Wikipedia?  och  Vad  kännetecknar  dessa 
normer? Jag identifierar 6 kategorier som är kännetecknande för de formella 
normerna  i  svenska  Wikipedia,  Mening och innehåll,  Mening och identitet, 
Beteende,  Rättslig,   Organisation och koordination och  Formella processer.  
Tillsammans bildar  de  ett  genomgripande mönster  av  värden,  förväntningar 
och  krav  som  blottlägger  villkoren  för  participation  i  deltagande  kulturen 
Wikipedia. Kraven som ställs handlar inte om att upprätthålla maktstrukturer, 
utan kraven handlar ytterst om samverkan. De befäster värden för att forma en 
gemenskap som samverkar mot ett gemensamt mål.  Participationens grundval  
utgörs således av ett normsystem som inte bara styr och påverkar samverkan 
utan ställer villkoret att deltagarna samverkar. Denna samverkan är beroende 
av det socioteknologiska normsystemet och av Wikipedias auktoriteter, utvalda 
administratörer med högre behörigheter och med befogenheter att sanktionera 
normbrott. Deltagande medger frihet men aldrig förutsättningslöst.  Villkoren 
som ställs handlar ofta om att deltagarna ska sträva efter samförstånd och visa 
anständighet, artighet och respekt, och värden som upprepas är ordning och 
kontroll. Jag drar slutsatsen arkivarierna i ett framtida deltagande arkiv aldrig 
kommer att bli överflödiga. Arkivariernas kunskap, engagemang och auktoritet 
kommer att vara nödvändig på samma sätt som Wikipedias administratörer är 
nödvändiga för att beskydda Wikipedia och dess värden. 

Nyckelord:  Participatory  archive,  Participation,  Participatory  culture,  Deltagande, 
Deltagande arkiv, Deltagande kultur, samverkan, Normer, Normsystem, Wikipedia.
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1. Inledning  

Genom det senaste århundradet har arkivprofessionen förändrats. Terry Cook 
beskriver hur arkivarien skiftat roller, från att ha varit en väktare av sanning, 
till  att  bli  en  historiens  tjänare,  för  att  sedan  påta  sig  expertens  roll  som 
medlare,  för  att  i  informationssamhället  bli  en  vägledare  som  uppmuntrar 
allmänheten till att delta i arkiven.  Genom paradigmens rörelse från bevis, till 1

minne,  till  identitet,  till  gemenskap,  åskådliggör  han  arkivens  centrala 
tankevärldar och manar arkivprofessionen att ta klivet in i den nya eran.  2

Men  över  det  skimmer  av  förväntan  inför  arkivens  framtida  roll  ser  jag 
mörkare moln av oro. Att tillåta användarnas röster att höras, öppna arkiven 
och införa en mångfald av perspektiv,  kan vara kontroversiellt  eller till  och 
med skrämmande,  skriver  Alexandra  Eveleigh och hänvisar  till  sin  studie  i 
vilken  somliga  av  de  intervjuade  arkivarierna,  anställda  på  The  National 
Archives, avslöjar sin rädsla för att förlora sin auktoritet och bli överflödiga i 
det deltagande arkivet.  Det är också möjligt, menar hon, att arkiv väljer en väg 3

bortom  bruset  av  massornas  kakafoni  som  snarast  förstärker  arkivariernas 
auktoritet.  Genom de  mer  radikala  crowdsourcing  teknikerna  stärks  istället 
kontrollen över användarnas bidrag och participationen.  I dessa former nyttjas 4

deltagarna närmast som maskiner, de klickar i formulär, identifierar objekt och 
verifierar stavning. De interagerar med datorn, men inte med varandra.  Långt 5

ifrån föreställningen om ett arkiv som bygger på gemenskap och participation.

Det finns också en ängslan för att  användarnas samverkan och interaktion i 
arkiven ska skada arkivens tillförlitlighet.  Jag menar att denna oro är en av 6

anledningarna  till  att  arkivens  deltagandestrategier  ofta  handlar  om 
participation  kring  arkiven  istället  för  i  arkiven.  Osäkerheten  kring 
participation i  arkivsammanhang är  påtaglig.  Säkerligen vill  ingen arkivarie 
enbart  gå  maktens  ärenden,  och  lika  säkert  vill  ingen  förgås  i  anarkistisk 

 Cook, T. (2009) s. 95-1201

 Ibid s.117-1182

 Eveleigh, A. (2015) s.643

 Ibid s.664

 Ibid s.665

 Cooban, G. (2017) s. 260, Eveleigh, A. (2015) s.2046
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revolution, men kanske inte heller låta sin auktoritativa stämma försvagas till 
en röst i mängden i sann demokratisk anda.

Min nyfikenhet är väckt. Jag vill veta mer om participation och participatory 
archives.  Jag försöker  hitta  deltagande arkiv i  Sverige men finner  inga.  Då 
vänder jag min uppmärksamhet mot världens största och mest framgångsrika 
participatory culture, online kulturen Wikipedia. 

Jag  skapar  ett  konto  i  svenska  Wikipedia,  vilket  inte  är  nödvändigt  för  att 
kunna  redigera,  skriva  och  läsa,  men  kanske  kan  det  ge  mig  en  djupare 
förståelse för användarnas medverkan. Först leker jag i ”sandlådan”, en sida 
som låter användare att prova sig fram eller klottra, sedan presenterar jag mig 
på min personliga användarsida innan jag skriver min första artikel. Jag beger 
mig på en upptäcksfärd i Wikipedias inre innehåll, följer diskussionstrådar och 
kikar in på wikipedianernas användarsidor. Det dröjer inte länge förrän jag får 
ett  välkomstmeddelande  och  i  ”min  artikel”  har  det  redan  skett  mindre 
förändringar.  Genom  artikelns  versionshistorik  ser  jag  användarnamnet  på 
redigeraren och följer en länk till hans sida. Redigeraren patrullerar Wikipedia 
flitigt och är belönad med den gyllene wikitomten. Han har gjort fler än 300 
000  redigeringar.  Anledningen  han  själv  uppger  för  sitt  oförtröttliga  slit  är 
sömnproblem och en förstorad prostata som förhindrar honom att bege sig på 
länge turer från hemmet och sin toalett. Därför menar han att Wikipedia utgör 
ett välkommet tidsfördriv. Denna tragikomiska bild som wikipedian-veteranen 
målar upp är möjligen föga smickrande, men jag börjar inse vilken fascinerade 
värld som öppnar sig i Wikipedias inre. 

Cooban menar att arkivarier kan välja att delta i Wikipedia, och att deltagandet 
kan ge lärorika erfarenheter och ses som ett  viktigt  steg på vägen mot nya 
deltagandestrategier  i  arkiven.  Därför  undersöker  jag  svenska  Wikipedias 7

samarbetsprojekt med verksamhetsområdet GLAM (gallerier, bibliotek, arkiv 
och museer) och upptäcker att arkivens deltagande i stort sett är obefintligt.  8

Riksarkivet är den enda listade arkivet, och jag kan kvickt konstatera att det 
enda Riksarkivet gjort är att dela digitala bilder av vapensköldar, medeltids-
dokument och drottning Kristinas brev.  Men jag är dock inte intresserad av 9

 Cooban, G. (2017) s. 257-2697

 GLAM på Wikipedia; URL:https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_GLAM (Tillgänglig 2018-02-14) 8

 Riksarkivet på Wikipedia; URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_GLAM/RA  
9

(Tillgänglig 2018-02-14)
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Riksarkivets engagemang eller avsaknad av engagemang i Wikipedia, utan av 
wikipedianernas  samverkan,  eller  rättare  sagt,  participationens  premisser, 
samverkans normsystem. Jag menar att samverkans grundval utgörs av normer 
som både främjar och begränsar samverkan, och är avgörande för hur kunskap 
formas och delas.

Wikipedia  är  en  plats  som  rymmer  både  högt  och  lågt,  fint  och  fult,  ett 
universum konstruerad av ett komplext system av normer. Genom att analysera 
detta  normsystem  vill  jag  förstå  deltagandets  villkor  för  att  förstå  vad 
deltagande skulle kunna innebära i ett deltagande arkiv.

1.1 Problembeskrivning 

Traditionellt  sett  har  arkiv  av  bevarandeskäl  hållit  en  betryggande  distans 
mellan sitt arkivmaterial och användaren. Men de senaste åren har begreppet 
participation  har  blivit  ett  centralt  tema  inom  arkivprofessionen  och  den 
akademiska  arkivvetenskapliga  litteraturen.  Enligt  Cooks  fjärde  paradigm 10

träder arkivarien fram som informationssamhällets vägledare och mentor vars 
uppdrag är att uppmuntra allmänheten till att delta i arkiven.11

Jag  påstår  dock  att  arkivarier  ännu  inte  klivit  in  rollen  som  ledsagare  för 
deltagande arkiv på grund av arkivens lagstadgade ansvar som manifesteras i 
den orubbliga principen som berör arkivens tillförlitlighet, vilken handlar om 
att  bevara  arkivinformationens  autenticitet,  tillförlitlighet  och  integritet,  så 
länge som behövs.

Men för vem är arkivinformationen tillförlitlig? frågar Cassie Findlay.  I tider 12

av  ”fake  news”  och  online-övervakning  har  behovet  av  trovärdiga  records 
aldrig  varit  större,  menar  Findlay,  som  ser  styrkan  i  de  decentraliserade 
systemen (peer to peer och blockchain),  vars sociala nätverk värjer sig mot 

 Huvila, I. (2014) s. 358-386 10

 Cook, T. (2009) s. 95-12011

 Findlay, C. (2017) s.176-190 12
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auktoritarianism  och  den  allestädes  närvarande  övervakningen.  Han 13

identifierar  det  ökade  behovet  av  records  som  till  fullo  klarar  av  att 
representera  komplexiteten  i  människors  liv  och  angelägenheter,  och  ser 
människors  engagemang  i  participatory  cultures  som  ett  uttryck  för  detta 
behov.  Han menar att genuin participation behövs i arkiven för ett hållbart 14

bevarande av människors bevis och minnen.15

Medan  Findley  ser  ett  ökande  behov  av  participation  i  arkiven,  urskiljer 
Elizabet Yakel en rädsla för web 2.0 teknologier hos arkivarier, en rädsla för att 
som  enda  sakkunniga  röst  drunkna  i  det  annalkande  deltagande  arkivet.  16

Samtidigt visar Isto Huvilas analys av diskursen kring participation inom det 
arkivvetenskapliga fältet splittrade föreställningar om vad participation innebär 
och  att  det  råder  olika  föreställningar  kring  vilka  fördelar  eller  hot  som 
participation kan medföra i arkivsammanhang.  17

Det är dags att överge kortsiktiga projekt, tycker Eveleigh, och menar att det är 
på tiden att söka efter gemensamma mönster för att finna tillvägagångssätt som 
förenar  och  som  kan  leda  till  hållbara  framtida  initiativ  med  användarens 
deltagande som kärnan i arkivprofessionen.18

Jag hörsammar Eveleigh, eftersom jag ämnar att genomföra en normstudie i 
participationens tjänst. Min avsikt är att öka insikten om deltagandets villkor 
genom att analysera participationens grundförutsättningar, normerna i världens 
mest framgångsrika wiki projekt, participationskulturen Wikipedia.

 Findlay, C. (2017) s.176-190: Förklaring;
13

Peer to peer (P2P-nätverk) är ett ickehierarkiskt nätverk i vilket alla datorer kommunicerar med varandra 
som jämlikar, utan centrala servar. 

Blockchain (blockkedja) är en distribuerad lista uppdelad i block med transaktioner som görs med digitala 
objekt, vilka signeras med datorns unika signatur och vars transaktioner alltid måste godkännas av flera 
datorer i blockkedjans nätverk. Dess syfte är att det ska vara omöjligt att förfalska information.

 Ibid14

 Ibid15

 Birell, L. (2012) s. 57816

 Huvila, I. (2014) s. 358-386 17

 Eveleigh, A. (2012) s. 1- 818
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1.2 Syfte 

Min åsikt är att normer påverkar eller styr handlingar och handlingsmönster.  19

Jag påstår också att regler, principer och riktlinjer är förbundna till explicita 
och implicita normer, ett normsystem av bestämmelser och förväntningar som 
styr beteendet och samspelet mellan människor. Genom att analysera och tolka 
förutsättningarna för samverkan på svenska Wikipedia, det vill säga identifiera 
dess formella normer och förstå deras innebörd som reglerar och kategoriserar, 
skapar gränser och definierar skillnader, menar jag att min studie kan leda till 
insikter som kan vara av värde för alla informationskulturer som önskar ett 
förhållningssätt som bygger på gemenskap. Mitt syfte är således att besvara två 
frågor; 

Vilka formella normer påverkar och styr samverkan i svenska Wikipedia? Vad 
kännetecknar dessa normer?

Jag  menar  att  normerna  tillsammans  utgör  ett  normsystem,  ett  formellt 
värdesystem som inte bara är en lista på ett  antal  värden, utan värden som 
logiskt relateras till varandra och bildar ett mönster som blottlägger villkoren 
för  samverkan i  svenska Wikipedia.   Ett  mönster  som kan ge ledtrådar om 
deltagandets  villkor  i  arkivsammanhang.   Innebär  deltagande  i  arkivet  att 
arkivarier riskerar att förlora sin auktoritet? Är farhågorna som vissa arkivarier 
känner, rädslan för att bli överflödig i ett framtida deltagande arkiv, befogad? 
Det  är  frågor  jag  kommer  att  diskutera  i  anslutning  till  mina  resultat  av 
deltagandets villkor i deltagande kulturen Wikipedia.

1.2.1 Ordförtydliganden 

Följande kan tyckas vara  onödigt att påpeka men jag är hellre övertydlig än 
otydlig.  Deltagande arkiv  är  endast  en  svensk översättning  av  participatory 
archive.  Jag  vill  också  poängtera  att  jag  använder  orden  deltagare, 
medverkande  och  användare  synonymt  dels  när  jag  talar  om   Wikipedias 
”wikipedianer”  och  dels  när  jag  syftar  på  deltagare  i  arkivsammanhang. 

 Det finns en distinkt skillnad mellan begreppen handling och handlingsmönster och begreppen beteende 19

och beteendemönster. Handlingar karaktäriseras av att vara meningsbärande och målbestämda och kan 
analyseras utifrån normer, medan ett beteende bestäms av en hel rad faktorer, såsom biologiska eller 
individuella förutsättningar. Jag kommer dock att använda beteende och beteendemönster som synonymt 
med handling och handlingsmönster, trots att det kan vara relevant att skilja dem åt.

�8



Wikipedianer är vad Wikipedias (möjligen mer hängivna) deltagare väljer att 
kalla sig själva.

1.3 Definitioner  

1.3.1 Normer 

Något  förenklat  kan  man  säga  att  en  norm  liksom  en  värdering  är  en 
evaluerande  föreställning,  men  till  skillnad  från  en  värdering  som  är  en 
föreställning om hur begärligt ett beteende är, så är en norm en föreställning 
om hur acceptabelt ett beteende är.  En annan skillnad är att värderingar inte 20

är  direkt  bestämmande  över  människors  handlingar.  Människors  agerande 21

kan däremot förstås utifrån att normer styr handlandet.22

Normer och normsystem är dynamiska och komplexa, skriver Per Wickenberg, 
och förklarar att ett normsystem kräver ”en normativ kärna” som kan utgöras 
av  flertalet,  och  ibland  motstridiga  normer  eller  normsystem.  Wickenberg 23

förklarar också att normer och normsystem har samband med individuella eller 
sociala  förväntningar,  och  att  normer  även  förutsätter  kommunikativa 
handlingar och social interaktion.24

1.3.2 Wikipedia 

Barney et  al.  definierar  participatory cultures på följande vis.  De menar att 
deltagande kulturer bär på löften och förväntningar om ett aktivt utbyte med 
andra  människor,  en  gemenskap  i  vilken  alla  deltar  i  beslutsprocesser  som 
påverkar utvecklingen av sociala relationer, communities, kunskapssystem och 
organisationer liksom både politik och kultur.  25

 Marini Mooney, M. (2001). s. 282920

 Hydén, H. (2002), s.15
21

Finns att hämta; 

URL: http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/normvetenskap(0e26c7b4-0bcb-40a4-b322-
d6c9eaa207bb).html  (Tillgänglig 2018-02-17)

 Hydén, H. (2002), s.1522

 Wickenberg, P. (1999), s. 27523

 Wickenberg, P. (1999), s. 27524

 Findlay, C. (2017) s. 17825
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Jag ser främst Wikipedia som en deltagande kultur som består av ett dynamiskt 
nätkollektiv.  Detta  dynamiska  nätverk  av  människor  utvecklar  arbetsätt  och 
formar  innehåll  i  samverkan mot  ett  gemensamt mål.  Avgörande för  denna 
samverkan är normerna som förhandlas och omförhandlas inom gemenskapen. 
Christian  Pentzold  uttrycker  samma  sak  mer  kärnfullt.  Han  definierar 
Wikipedia som en ethos-action community, det vill  säga en gemenskap som 
formas av individer som delar värderingar och normer och en grundläggande 
syn på vad som ska åstadkommas.  26

Jag  anser  att  Cindy  Royal  och  Deepina  Kapila  också  ringar  in  Wikipedias 
väsen med sin svävande definition; 

Wikipedia is more a socially produced document than a 
value-free information source.  It  reflects  the viewpoints, 
interests, and emphases of the people who use it.27

1.3.3 Participation 

I English Oxford Dictionary definieras begreppet participation på följande sätt;

The process or fact of sharing in an action, sentiment, etc.; 
(now esp.) active involvement in a matter or event, esp. 
one  in  which  the  outcome  directly  affects  those  taking 
part.  28

I  detta  arbete  utgår  jag  från  att  participation  innebär  deltagares  aktiva 
engagemang  i  någon  form  av  uppgift  eller  sysselsättning  vars  resultat,  till 
skillnad från definitionen ovan, inte nödvändigtvis påverkar dess deltagare. Det 
är dock troligt att resultatet och/eller själva processen som leder till resultatet  
har betydelse för de medverkande på något sätt. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens  bakgrundskapitel  är  tänkt  att  teckna  ett  sammanhang  kring 
uppsatsens forskningsområde. Därefter följer ett kapitel där tidigare forskning 

 Pentzold, C. (2009) s. 712 26

 Royal, C. & Kapila, D. (2009) s. 146 27

 Oxford English Dictionary  URL: http://www.oed.com 28
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redovisas,  först  belyser  jag  diskursen  kring  participation  och  participatory 
archive, vilken följs av ett avsnitt om arkivvetenskapliga förhållningssätt till- 
och engagemang i Wikipedia, innan jag utvärderar den litteratur som behandlar 
forskning om och kring kultur, värderingar och normer i Wikipedia.  Härefter 
följer  teori-  och  metodkapitlet  där  jag  presenterar  min  normvetenskapliga 
ansats  och  redogör  för  min  normvetenskapliga  metod.  I  analys  och 
resultatkapitlet  besvaras  mina  forskningsfrågor  vars  relevans  i 
arkivsammanhang diskuteras i det avslutande diskussionskapitlet.
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2. Bakgrund 

2.1 Arkivens records och Wikipedias dokument 

Vad innebär begreppen dokument och records? Det är finns flera betydande 
distinktioner  mellan  arkivens  records  och  Wikipedias  dokument  som  bör 
framhållas. Vad skiljer dem åt?

Att definiera ett dokument är svårare än vad man kanske först kan ana. Michael 
Bucklands sammanställningar av dokumentbegreppet åskådliggör att synen på 
vad  som  utgör  ett  dokument  skiljer  sig  åt  i  olika  tider  och  mellan  olika 
vetenskapliga  discipliner.  Buckland  visar  att  dokumentbegreppet  blivit 29

alltmer  inkluderande.  Från  att  ha  definierats  som skrift  på  ett  papper  har 30

dokumentbegreppet  utvidgats till att omfatta fotografier för att sedan inbegripa 
fysiska  objekt  vilka  kan  ha  ett  inneboende  värde  som  kunskaps-  och 
informationsbärare, t ex stenar och djur i de fall de vidarebefordrar information 
till betraktaren.  Buckland anser att dokumentbegreppet bör vidgas ännu mer 31

då digitala dokument inte kan knytas till ett specifikt medium på samma sätt 
som  analoga  dokument.  I  ISO-standarden  finner  jag  en  sådan  vidgad 32

definition  av  dokument  som i  svensk  översättning  lyder  ”information  eller 
objekt som kan hanteras som en enhet”.  33

Det engelska begreppet records är ett annat centralt begrepp inom arkivteorin. 
Begreppet records saknar dock en exakt svensk motsvarighet. ISO-standardens 
engelska definition beskriver  ett  record som ”information created,  received, 
and maintained as evidence and information by an organization or person, in 
pursuance of legal obligations or in the transaction of business”.   Ett record är 34

alltså  skapad,  mottagen  och  bevarad  som  bevis  för  något  som  har  skett. 

Buckland, M. (1997) URL: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/whatdoc.html 
29

(Tillgänglig 2018-05-09)

och;

Buckland, M. (1998) URL: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/digdoc.html 

(Tillgänglig 2018-05-09)

 Ibid30

 Ibid31

 Bucklands, M. (1998) URL: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/digdoc.html 
32

(Tillgänglig 2018-05-09)

 SS-ISO 15489-1: 2001, s. 733

 SS-ISO 15489-1: 2001, s. 734
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Thomassen förklarar  att  records är  information skapad ur  sammanhängande 
arbetsprocesser, strukturerad och bevarad av samma arbetsprocesser, på sådant 
sätt  att  informationen kan hämtas  ur  kontexten  av  dessa  arbetsprocesser.   35

Records är således intimt förbundna med den process som skapade dem och ett 
bevis för att en händelse ägt rum.36

En  allmän  handling  inom  svensk  offentlig  förvaltning  kan  sägas  motsvara 
records till viss del. Det som skiljer begreppen åt är just bevisvärdet hos ett 
record. Records måste innehålla ett bevis för någonting, ha ett inre bevisvärde, 
medan en allmän handling är ett bevis i sig utan att handlingen nödvändigtvis 
dokumenterar  något  (yttre  bevisvärde).  En  allmän  handling  kan  vara  ett 37

record  men  behöver  inte  vara  det.  Enligt  paragraf  9  i  andra  kapitlet  i 
tryckfrihetsförordningen blir alla dokument som arkiveras hos en myndighet 
allmänna handlingar oavsett vad de är eller innehåller.38

”… a  record  is  reliable  when  it  can  be  treated  as  the  fact  of  which  it  is 
evidence. By contrast, a record is authentic when it is the document it claims to 
be”, skriver Luciana Duranti.  Ett record kan alltså sägas vara ett dokument  39

som är tillförlitligt så länge det är förbundet med arbetsprocessen som skapade 
det,  för vilken det utgör bevis, och äkta så länge det är vad det utger sig för att 
vara. Ett record förlorar alltså sitt bevisvärde (och autenticitet) och upphör vara 
ett record om förbindelsen med arbetsprocessen som skapade det bryts. 

Arkivens  records  ska  följaktligen  vara  autentiska,  vilket  innebär  en 
dokumenthantering  i  vilken  records  ”skyddas  mot  obehöriga  tillägg, 
strykningar och ändringar samt obehörigt döljande eller användande”,  vilket 40

är tätt sammankopplat med integritet. Ett record ska ha integritet och därmed 
vara fullständigt och oförändrat.  Ett record ska också vara tillförlitligt vilket 41

 Thomassen, T. (2001) s 373-37435

 ”A record is recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an 36

institutional or individual activity and that comprises content, context and structure sufficient to provide 
evidence of the activity.”

International Council on Archive, ICA, Committee on Electronic Records. (1997). URL: https://www.ica.org/
sites/default/files/ICA%20Study%208%20guide_eng.pdf (Tillgänglig 2018-05-09) s.21

 Hänström, K. (2007), s 79 37

 Svea Rikes Lag (2014) Tryckfrihetsförordningen 1949:105, 2 kap, § 9, LXV38

 Duranti, L. (1995) s. 739

 SS-ISO 15489-1: 2001, s. 1140

 Ibid41
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innebär att det ger en ”komplett och korrekt redovisning av de transaktioner, 
åtgärder eller fakta som det beskriver”.  42

Wikipedias dokument uppbär också krav men dessa skiljer sig väsentligt från 
de krav som ställs på ett record.  Ett dokument i Wikipedia är inte tillförlitligt i 
samma  ordalydelse  som  ett  record.  Kontexten,  kopplingen  till 
arbetsprocesserna,  i  vilka  Wikipedias  dokument  skapas  är  av  underordnad 
betydelse. Wikipedias dokument ska vara trovärdiga. Det innebär att intresset 
fokuseras  kring  innehållet.  Det  faktamässiga  innehållet  ska  vara  korrekt. 
Trovärdigheten är beroende av extern auktoritet,  expertis utanför Wikipedia, 
vilka utgör tillförlitliga källor som således bekräftar Wikipedias innehåll och 
därmed dess trovärdighet.  Tvärtemot krav de krav som ställs  på ett  record, 
autenticitet och integritet, uppmuntras Wikipedias användare att redigera, att 
lägga till eller ta bort och därmed förändra dess dokument, under förevändning 
att innehållet förbättras.  Ett dokument i Wikipedia är sällan oförändrat utan 
existerar i en mångfald versioner.

2.2 Arkivens samhällsroll och Wikipedias mission  

Det är inte bara synen på vilka egenskaper dokumenten ska besitta som skiljer 
sig mellan arkiv och Wikipedia. Verksamheten i de offentliga arkiven regleras 
av  lagar.  En  av  dessa  lagar  är  arkivlagen,  vilkens  tredje  paragraf  lyder  att 
myndigheternas  arkiv  ”skall  bevaras,  hållas  ordnade  och  vårdas  så  att  de 
tillgodoser  
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov.”  43

De offentliga arkiven är således skyldiga att bevara, vårda och hålla arkiven 
ordnade, för medborgarnas, tjänstemännens, rättskiparnas och forskarnas behov 
och rättigheter att ta del av dessa.  De syften som de offentliga arkiven  tjänar 44

tar  därmed  sin  utgångspunkt  i  kulturella,  juridiska,  och  demokratiska 
samhällsaspekter,  och de arkivvetenskapliga kraven som ställs på en hållbar 
dokumenthantering innebär att dokumenthanteringen ska stödja verksamheten, 

 SS-ISO 15489-1: 2001, s. 1142

 Svea Rikes Lag (2014) 1990:782, B 57043

 Svea Rikes Lag (2014) 1990:782, B 57044
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garantera tillförlitligheten samtidigt som den ska uppfylla alla legala krav som 
ställs. Dokumenthanteringen ska säkerställa att dokument med egenskaper som 
autenticitet, tillförlitlighet, och användbarhet, bevaras med integriteten intakt så 
länge det behövs.  För arkiven är följaktligen bevarandeaspekten är central. 45

Wikipedia vill  skapa en encyklopedi som växer, men det är inte bevarandet 
som  är  centralt  utan  tillgängliggörandet.  Alla  ska  kunna  medverka  i 
utformningen  av  världens  största  uppslagsverk.  Wikipedias  utgångspunkt  är 
participation.

Wikimedia Foundation uttrycker sin idealbild av hur framtidens kunskapsbank 
ska formas med orden; ”Our vision is a world in which every single human 
being can freely share in the sum of all knowledge”.  Strategin är att ständigt 46

nå  fler  läsare,  av  vilka  somliga  kan  bli  inspirerade  att  bli  deltagare.  Fler 
deltagare tillför mer kunskap, höjer kvaliteten på innehållet, vilket lockar ännu 
fler läsare och därmed ännu fler deltagare i en ständig process. 

Figur 1. The "virtuous circle” of  quality, reach, and participation.47

Denna hedervärda process är en kraftig förenkling, vilket även Arto Lanamäki 
framhåller  och  påpekar  att  participation  i  vissa  fall  även  kan  skada 
gemenskapens  ambitioner  och  leda  till  sämre  kvalitet.  Han  menar  att 48

 SS ISO 15489-1, s. 10-11 45

 URL: https://strategy.wikimedia.org/wiki/Strategic_Plan/Movement_Priorities (Tillgänglig 2018-03-29) 46

 URL: https://strategy.wikimedia.org/wiki/Strategic_Plan/Movement_Priorities (Tillgänglig 2018-03-29) 47

 Lanamäki, A (2013), s. 11-12; URL: http://bora.uib.no/handle/1956/7428 (Tillgänglig 2018-03-29)48
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förutsättningen  för  att  participationen  ska  leda  till  högre  kvalitet  är  att 
deltagarna  samverkar;  ”collaboration  is  needed  to  link  participation  to 
quality”.  Lanamäki  har  förstås  rätt  och  jag  menar  dessutom  att  det  är 49

Wikipedias  normer  som  är  avgörande  för  hur  kunskap  formas  och  delas. 
Normerna utgör den grundläggande förutsättningen för att samverkan ska leda 
till önskat resultat. 

De offentliga arkiven och Wikipedia har alltså helt skilda utgångspunkter och 
skilda  motiv,  på  så  vis  att  bevarandet  är  centralt  för  arkiv  men  inte  för 
Wikipedia.  Men  arkiv  som  önskar  ett  förhållningssätt  som  bygger  på 
participation och gemenskap är tvungna att ta stora kliv i riktningen mot ökad 
samverkan.   Det  är  därför  min  normstudie  har  betydelse.  Jag  vill  öka 
förståelsen för de villkor som normsystemen ställer på samverkan.

2.3 Wikipedia ur olika perspektiv 

I de följande avsnitten belyser jag Wikipedia ur flera olika perspektiv, då det 
ger en fördjupad förståelse för Wikipedia och större insikt  kring termer jag 
använder  mig av.

2.3.1 Wikipedia, en encyklopedi  

Wikipedia  bygger  på  programvaran  Mediawiki  som  är  fri  och  har  öppen 
källkod.  Wikipedia har också öppet och fritt innehåll, som alla kan vara med 50

att förbättra. Wikipedia är ”den fria encyklopedin som alla kan redigera”.51

Genom att Wikipedia identifierar sig som en encyklopedi, ansluter Wikipedia 
till  en  lång  tradition  som  utgörs  av  människors  strävan  att  sammanställa, 
klassificera  och  tillgängliggöra  kunskap.  Ordet  encyklopedi  kommer  från 
grekiskans  enkyʹklios  paideia  som  betyder  allmänbildning.  Men  som  en 
allmänt  accepterad  term  blir  inte  ordet  encyklopedi  förrän  på  1700-talet.  52

Samtidens västerländska bild av encyklopedin som kunskapskälla härstammar 
från upplysningstidens demokratiska kunskapsideal och Olof Sundin tycker att 

 Lanamäki, A (2013), s. 11-12; URL: http://bora.uib.no/handle/1956/7428 (Tillgänglig 2018-03-29)49

 Wikipedia om Wikipedia, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (Tillgänglig 2018-05-13)50

 Wikipedias huvudsida, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida (Tillgänglig 2018-05-13)51

 Nationalencyklopedin på internet52
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Wikipedia  utgör  ett  spännande  möte  mellan  upplysningstraditionens 
kunskapssyn  och den senmoderna tidens utmaning av denna tradition med 
dess pluralistiska kunskapssyn och dess digitala möjligheter.  53

Wikipedia är en digital encyklopedi som till skillnad från tidigare traditionella 
uppslagsverk har obegränsat utrymme vilket också berättigar ovanligare ämnen 
som det vanligtvis inte finns rum för i en bokutgåva. Dess artiklar kan även 
skildra ett ämne ur en mångfald perspektiv utan att det stjäl plats från andra 
ämnen.  En annan skillnad gentemot både äldre traditionella  verk och andra 
samtida  digitala  encyklopedier,  är  att  Wikipedia  skapas  av  sina  användare. 
Istället för att experter anlitas till att författa artiklar inom sina specialområden 
samverkar Wikipedias användare av utformning och innehåll. Det innebär att 
experternas tolkningsföreträde inte längre är självklar. Men,  påpekar Sundin, 
Wikipedia kan ändå sägas reproducera den traditionella synen mellan expert 
och  amatör,  då  alla  bidrag  ska  kunna  verifieras  genom  referenser  till 
traditionella källor utanför Wikipedias sfär.54

Wikipedia  är  en  deltagandekultur  som  bygger  på  användarmedverkan  och 
samverkan men syftet med Wikipedia är ”att bygga ett trovärdigt uppslagsverk, 
… det mesta annat är underordnat detta mål”.55

2.3.2 Wikipedia, ickehierarki och hierarki 

Det  finns  två  dominerande  perspektiv  ur  vilka  Wikipedia  betraktas.  Vissa 
betraktar  Wikipedia  som  en  förhållandevis  jämställd  gemenskap  i  vilken 
konflikter  löses  genom  diskussion,  medan  andra  betonar  Wikipedias 56

hierarkiska strukturer där makten över kunskapen främst är i händerna hos dem 
med störst befogenheter.  Jutta Haider och Olof Sundin menar att Wikipedia 57

formas genom en gemenskap vars samexistens både är hierarkisk och icke-

 Sundin, O. (2012), s.3-4 
53

URL: http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/att-hantera-kunskap-och-information-i-den-
digitala-samtiden(87fed68f-a0a6-42b5-8c01-ca23134606ea).html  (Tillgänglig 2018-05-12)

 Ibid 54

 Wikipedia, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/55

Wikipedia:Det_är_ingen_rättighet_att_redigera_på_Wikipedia (Tillgänglig 2018-04-14)

 Exempelvis; Pentzold, C. (2009) och Reagle, J.M. (2010)56

 Exempelvis; Arazy, O., Nov, O. & Ortega, F. (2014) och Adler, M. (2016) 57
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hierarkisk  på  en  och  samma  gång,  vilket  också  gör  Wikipedia  unik  och 
fascinerande.  58

Beslutsfattandet i Wikipedia är inte demokratiskt även om dess omröstningar  
vid exempelvis nomineringar av bra artiklar eller vid konflikter kan ge skenet 
av att vara det. Vid omröstningar räcker det inte med enkel majoritet utan det 
ska vara en tydlig övervikt för ett förslag för att det ska anses vara vägledande 
eller styrande. Beslutsfattandet grundas i en inarbetad arbetsmetod, konsensus. 
Konsensus  innebär  inte  att  alla  måste  vara  eniga,  utan  är  ett  sätt  att  finna 
lösningar  som  alla  kan  acceptera.  Konsensus  utmärks  av  strävan  efter 59

samförstånd. 

Wikipedia är alltså en encyklopedi för alla och av alla, i vilken det mesta går 
att förhandla, så länge strävan efter samförstånd inte strider mot Wikipedias 
centrala principer såsom neutralitet och verifierbarhet.   I realiteten finns det 60

dock en hierarki mellan Wikipedias användare. När det gäller utformningen av 
innehållet  i  en artikel  har användare genom sina samlade bidrag,  som visat 
insikt i  det aktuella ämnet och genom källhänvisningar kunnat belägga sina 
påståenden,  auktoritet.  Användare har också olika behörigheter vilket skapat 61

hierarkisk struktur som ger en mindre grupp användare större befogenheter. 
Längst ner i hierarkin befinner sig de användare som blivit blockerade och allra 
högst upp finns Wikipedias grundare, den välvillige diktatorn Jimmy Wales. 
Däremellan (i svenska Wikipedia) finns nyregistrerade användare, bekräftade 
användare, robotar, tillbakarullare, administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter 
och  censorer,  alla  med  olika  huvudsakliga  uppgifter  och  befogenheter.  62

Wikipedias  organisationsstruktur  är  fundamental  för  samordnandet  av  den 
enorma belastningen av arbetsuppgifter och utgör ett disciplinärt system som  
möjliggör kontroll över dess användare.   Butler, Joyce och Pike menar dock 63

 Haider, J. & Sundin, O. (2011), s. 958

 Wikipedia, Riktlinjen ”Konsensus”, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Konsensus  
59

(Tillgänglig 2018-05-13)

 Ibid60

 Haider, J. & Sundin, O. (2011), s. 461

 Wikipedia, Användargrupper, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Användargrupper 
62

(Tillgänglig 2018-05-13)

 Arazy, O., Nov, O. & Ortega, F. (2014),  s.1263
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dessa kontrollmekanismer snarare vägleder  normativt  beteende än bestraffar 
det avvikande.  64

2.3.3 Wikipedia ur ett aktör-nätverkteoretiskt perspektiv 

Bruno  Latours  aktör-nätverksteori  (ANT)  erbjuder  ett  teknologiskt  och 
vetenskapsteoretiskt  perspektiv  som  framhäver  hur  teknologier  och  andra 
objekt är aktiva medskapare i de roller de tilldelats.  ANT utgör därmed ett 65

koncept som omfattar såväl mänskliga och ickemänskliga aktörer. 

I sin problematisering av social konstruktionism, menar Latour att det sociala 
inte  består  av  något  eller  utgörs  av  något,  vare  sig  imaginärt  eller  som 
manifestation  för  övergripande  strukturer.  Latour  menar  att  det  är  själva 
konstruktionsprocessen  som  är  social  och  att  konstruktionen  i  sig  även 
inbegriper ickemänskliga aktörer.  De ickemänskliga aktörerna har ett eget liv 66

i den meningen att de åstadkommer något, upprätthåller, konstruerar, förändrar, 
eller  på  något  sätt  påverkar  de  sociala  processerna.  En  mänsklig  och  en 67

ickemänsklig  aktör  kan  därför  anses  vara  likvärdiga  och  analyseras  som 
jämlikar. En aktör, menar Latour, kan bokstavligen vara vad som helst förutsatt 
att  den  tillåts  vara  en  källa  för  handling.  Trafiksignaler  som  uppmanar 68

bilförare att bromsa är aktörer likaväl som de normer vi att ”väljer” att följa.

En entitet är antingen en aktör eller ett nätverk, skriver Latour samtidigt som 
han påpekar  att  en  aktör  inte  är  någonting annat  än  ett  nätverk  och att  ett 
nätverk inte är något annat förutom aktörer.  69

Wikipedia är en entitet som kännetecknas av konstant förändring. Ett väsen 
som  skapas  och  återskapas  i  en  verksamhet  som  sprids,  konstrueras  och 
rekonstrueras.  Det  är  en  process  som,  enligt  Latour,   sker  genom  dess 
mänskliga och ickemänskliga aktörer i  en socioteknologisk ensemble.  I  en 70

socioteknologisk ensemble är de sociala och tekniska aspekterna integrerade 

 Butler, B., Joyce, E. & Pike, J. (2008), s. 110764

 Latour, B. (1996), s. 37365

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017), s. 5266

 Ibid s. 5267

 Latour, B. (1996), s. 37368

 Latour, B. (2010),  s. 5 69

 Sundin, O. (2011), s. 842-84470
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med varandra. I Wikipedia innebär detta att användarna såväl som Wikipedias 
funktioner, policyer, riktlinjer, essäer, alla miljontals artiklar, diskussioner och 
referenser  är  aktörer  som  påverkar  varandra,  upprätthåller,  konstruerar  och 
förändrar Wikipedia.71

 Sundin, O. (2011), s. 842-84471
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3. Forskningsläget 

Sedan starten år 2001, i takt med att Wikipedia vuxit till att bli väldens största 
folkbildningsprojekt  och  referensverk,  har  forskare  världen  över  granskat 
denna  encyklopedi  ur  en  mängd  olika  perspektiv.  Forskare  har  undersökt 
Wikipedia  som fenomen,  fokuserat  på  maktstrukturer,  analyserat  samverkan 
och  dess  kännetecken,  undersökt  kvaliteten  på  artiklar,  funnit  korrelation 
mellan  kvalitet  på  artiklar  och  antal  redigeringar,  sett  att 
kommunikationsmönster  avslöjar  social  struktur,  analyserat  tillförlitlighet, 
sociala roller, motivation och psykologiska faktorer bakom deltagandet. Och 
detta  är  bara  några  exempel  på  vad  som  har  sysselsatt  och  fortsätter  att 
engagera forskare i deras strävan efter att finna svar på sina frågeställningar 
genom Wikipedia. Fascinationen kring Wikipedia har även rotat sig i mig, och 
jag erkänner att det gläder mig att de vetenskapliga studierna av Wikipedias 
svenska plattform inte alls är lika omfattande eftersom det innebär att jag kliver 
in i ett mindre utforskat territorium.

Jag börjar med att redogöra för arkivetenskapliga texter som belyser diskursen 
kring begreppen participation och participatory  archive.  Sedan granskar  jag 
texter  som berör  arkivvetenskapliga  förhållningssätt  till-  och  engagemang i 
Wikipedia, innan jag utvärderar den litteratur som behandlar forskning om och 
kring kultur, värderingar och normer i Wikipedia.

3.1 Participation och participatory archive 

Uppfattningarna  kring  vad  participation  och  participatory  archive  är  och 
innebär  är  långt  ifrån  samstämmiga.  Isto  Huvila  analyserar  diskursen  kring 
participation inom den arkivvetenskapliga kontexten och drar slutsaten att det 
inte  finns en gemensam tolkning utan menar  att  det  finns nio  typer,  ibland 
delvis  motstridiga  förställningar  om participation.  Huvilas  frustration  över 72

avsaknaden av en kritisk diskussion kring de skilda positionerna framgår redan 
i artikelns titel ”The unbearable lightness of participating?”.  I mångfalden av 73

idéer kring participatory archive urskiljer han trots allt en gemensam knutpunkt 
inom diskursen som förenar, betydelsen av arkiv i en ny era av participation 
som  karaktäriseras  av  tre  grundtankar,  utveckling  av  arkiven  och  deras 
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förvaltning,  betydelsen  av  användarna  och  deras  engagemang  (eller 
empowerment), liksom av teknologin och dess användning.74

Det är just internet och webb 2.0-teknologin, som till skillnad till föregångaren 
webb 1.0, innebär att webbplatserna är dynamiska och därmed möjliggör för 
användarna att interagera med dess innehåll. Kate Thiemer använder Archives 
2.0 som koncept för att beskriva förändringar som arkiv genomgår och påpekar 
att teknologin visserligen bidragit till arkivprofessionens evolution men också 
att  tillgängligheten  av  information  förändrat  sätten  som  användare  hittar, 
hämtar  och  använder  information.  Arkivens  användare  har  förändrats  och 75

därför  är  det  naturligt  att  även  arkivarieyrket  omvandlas,  menar  Thiemer.  76

Huvila skriver dock att det finns många exempel på participatory initiativ men 
att befintliga participatory archives utgör undantag.  Han är den förste som 77

artikulerar  en  definition  med  vilken  han  deklarerar  sin  tolkning.  Huvilas 
participatory  archive  är  ”an  archive  implementing  decentralized  curation, 
radikal user orientation, and contextualization of both records and the entire 
archival process”.  Enligt denna definition är ett deltagande arkiv; ett arkiv 78

vari ansvaret för arkivets förvaltning inte längre vilar på arkivarien utan delas 
mellan  arkivarier  och  användare,  ett  arkiv  där  användbarhet  och  sökbarhet 
prioriteras då den orienteras kring användaren, i vilken såväl records kontext 
såsom användarnas kontext erkänns vara av vikt.   79

Huvilas definition utvidgas av Elizabeth Yakel. Hon menar att ett participatory 
archive är ”a space where information is co-represented, credibility norms co-
established,  knowledge  co-created,  authority  co-negotiated,  and  control  is 
shared”.  Både  Yakels  och  Huvilas  definitioner  innebär  att  auktoritet  och 80

kontroll  delas  med  användare  som  har  egenintressen  av  arkivens  innehåll, 
vilket sedermera skulle kunna innebära att det inte behövs någon auktoritet och 
därför ingen arkivarie i det framtida deltagande arkivet.81
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Kate Thiemer som anser att Huvilas och Yakels definitioner är för snäva och 
formella  formulerar  en  egen  definition  som är  en  reaktion  på  Huvilas  och 
Yakels akademiska begreppsbestämningar. Hon menar att ett deltagande arkiv 
är  ”An organization,  site  or  collection  in  witch  people  other  than  archives 
professionals  contribute  knowledge  or  resources  resulting  in  increased 
understanding about archival materials, usually in an online environment”.  82

Medan  Huvila  vill  sätta  fingret  på  participation  i  arkiven  istället  för  kring 
arkiven och blickar bortom de initiativ som görs idag, mot framtiden och mot 
de processer och principer som möjligen håller på att förändras,  vill Thiemer 83

beskriva de miljöer och projekt som blir allt vanligare idag.  84

Samtidigt  som  Huvila  riktar  en  kritisk  udd  mot  hur  själva  begreppet 
participatory archive används efterlyser han dock en modell som kan belysa 
olika grader av participation i arkivsammanhang för att kunna skilja de olika 
typerna av deltagande åt,  vilket Gregory Rolan lystrar till  och erbjuder en 85

participatory rekordkeeping continuum model.  I Rolans modell representerar 86

records mänsklig aktivitet och modellens dimensioner åskådliggör deltagarnas 
förhållningssätt  till  arbetsprocesserna  som  representeras  av  records.  Rolan 
menar  att  modellen  kan  användas  till  att  besvara  frågor  kring  deltagarnas 
rättigheter, roller och skyldigheter och var gränserna ska sättas för participation 
i olika situationer. 87

Huvilas och Yakels deltagande arkiv fastslår varken gränser för participation 
eller  förutsätter  auktoriteter.  I  Theimers  deltagande  arkiv  hålls  arkiv  och 
användare avgränsade från varandra, då användarmedverkan inte lokaliseras i 
arkiven, utan står att finna i arkivens angränsande projekt. Det kan handla om 
medverkan i crowdsoucing projekt, om att deltagare översätter gamla recept 
eller tyder gamla kartor. Det kan också röra sig om att  deltagare bidrar med sin 
personliga  kunskap  i  wikiprojekt,  eller  bidrar  med  egna  objekt,  dokument, 
foton eller till  och med DNA till  olika kollektioner. Användarna i Thiemers 

 Slide nummer 7. URL: https://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archives-mac-keynote 82
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deltagande arkiv deltar,  interagerar  med olika applikationer,  men samverkar 
inte med varandra. 

3.2 Participation och Wikipedia 

Arkiv har traditionellt, av bevarandeskäl, hållit en betryggande distans mellan 
sitt  arkivmaterial  och  användaren.  Huvila  gör  en  jämförelse  mellan 
arkivhanteringssystem och wikisystem, såsom Wikipedia, och påpekar att de 
största  skillnaderna  inte  är  tekniska  utan  principiella,  att  den  fundamentala 
klyftan  ligger  i  synen  på  vad  ett  dokument  är  och  hur  tillgången  till  dem 
kontrolleras.  Medan ett  dokument  ur  ett  arkivperspektiv betraktas  vara ett 88

oföränderligt  bevis  vars  hantering  handlar  om  att  bevara  dokumentets 
autenticitet, tillförlitlighet och integritet, är ett dokument i wikisammanhang ett 
pågående projekt i ständig förvandling, vilken aldrig når i sin slutgiltiga form.  89

Fördelarna  med  wikisystem,  såsom  deltagande  och  flexibel  hantering  av 
komplicerade  kontexter,  kan  inte  överbrygga  de  djupgående  principiella 
skillnaderna och därför anser Huvila att ett arkivvetenskapligt förhållningssätt 
till wikisystem, och till begreppet participatory archive och dess utövning, kan 
tjäna  som ett  teoretiskt  verktyg,  som tankeexperiment  eller  som teknik  vid 
särskilda behov.90

George Cooban intar ett perspektiv som han själv medger inte är lika radikalt 
användarorienterat  som  Huvilas.   För  att  skapa  större  gemenskap  kring 91

arkiven anser Cooban att det är befogat att ställa frågan; ”Should archivists edit 
Wikipedia, and if so how?”.  Hans analys av de intervjuer han gör med både 92

wikipedianer och arkivarier visar att  det  är  metoder som gynnar samverkan 
som bör eftersträvas.

Alexandra Eveleigh har skapat en User participation matrix med vilken hon vill 
beskriva olika sätt som participation kan inverka på arkivprofessionen.  Som 93

Crowd  kategoriserar  hon  Archival  Commons  som  en  organiskt  växande 
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participation  och  Transcription  Machines  som  mekanisk  participation.  94

Archival  Commons  är  ett  begrepp  för  visionen  om  ett  globalt  omfattande 
användarengagemang, en postmodern arkivekologi, som ibland viftas bort som 
romantiska idéer, men Eveleigh menar att det ändå är en vision som fortsätter 
att inverka på utformningen av användardeltagande inom arkiv.  Transcription 95

Machines  kallar  hon  de  projekt  i  vilka  användarna  nyttjas  för  beskrivning, 
transkription eller  metadataförbättringar,  såsom många crowdsoursingprojekt 
är utformade idag, vilka sker under arkivariernas övervakande och kontroll.96

I  samma matris  ordnad  under  benämningen  Communities  kategoriserar  hon 
Learning community som organisk participation och Outreach & Engagement 
som  mekanisk  participation.  Användardeltagande  som  Outreach  & 97

Engagement  kännetecknas  av  engagemang  utanför  arkivet,  på  andra 
plattformar, i sociala media eller, vilket George Cooban påpekar, i Wikipedia, i 
alla de fall då arkivariers intention endast är att ”marknadsföra” arkivet och 
använder Wikipedia som ett verktyg genom att lägga till länkar eller ladda upp 
innehåll på Wikimedia Commons.  Istället kan arkivarier välja att samverka. 98

Både Eveleigh och Cooban påpekar att arkivariers deltagande i en Learning 
Community som Wikipedia, kan ge insikt om hur arkivens kunskap kan delas 
mer öppet och anpassningsbart och därmed ge lärorika erfarenheter, vilket kan 
ses som ett viktigt steg på vägen mot nya deltagandestrategier i arkiven.  På 99

det  sättet,  skriver  Eveleigh,  kan  arkivarier  identifiera  var  de  nuvarande 
professionella  processerna  och  den  nuvarande  servicen  misslyckas  att  möta 
användarnas behov.100

3.3 Om normer i Wikipedia 

Normer och normsystem i Wikipedia nämns och berörs i många artiklar men 
det  är  jämförelsevis  få  som forskat  kring  normsystemen  specifikt  och  mer 
genomgripande.  Av  den  forskning  som bedrivits  på  svenska  Wikipedia  har 
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�25



ingen studerat dess normsystem, men  en  artikel av Olof Sundin sticker ändå 
ut och är värd att nämnas. I sin studie i vilken Sundin undersöker hur trovärdigt 
Wikipedias kunskapsanspråk är, belyser han wikipedianens vardag.  Då jag 101

läser  Sundins  studie,  menar  jag att  det  är  tydligt  att  wikipedianernas  idoga 
arbete  djupast  handlar  om att  följa,  tolka eller  brottas  med normer.  I  deras 
arbete med att skapa och återskapa kunskap är det normer såsom policyn om 
verifierbarhet som manar dem att söka etablerade externa källor, och principen 
om att inta en neutral synvinkel som engagerar och tvingar dem att tyda, tolka 
och argumentera kring sina egna strategier och andras aktiviteter.102

Två  kandidatuppsatser  och  en  masteruppsats  kastar  ljus  över  svenska 
Wikipedia  ur  ett  genusperspektiv,  ur  vilka  det  framgår  att  en  minoritet 
(13-19%, enligt Helgeson) av användarna är kvinnor.  Jag menar att det har 103

betydelse för för vilka normer som formas, efterlevs och värderas, då genus, 
liksom liksom andra faktorer såsom etnicitet, ålder och utbildning påverkar hur 
vi uppfattar världen och inverkar på våra erfarenheter, intressen och kunskaper. 
Hög  grad  homogenitet  är  med  största  sannolikhet  inte  gynnsamt  för  en 
encyklopedi som ska inta en neutral ståndpunkt och samtidigt kunna redogöra 
för olika ämnen ur olika perspektiv.

Flera  artiklar  fokuserar  kring  värderingar  varav  vissa  även  åskådliggör 
kulturella  skillnader  i  vilka  normer  har  betydelse.  Dessa  artiklar  skulle  jag 
kunna kategorisera som normstudier på micronivå. Med mikronivå menar jag 
att  forskningen  begränsas  till  kring  en  eller  ett  par  artiklar  och  deras 
diskussionssidor.

I  ”Lifting  the  Veil:  The  Expression  of  Values  in  Online  Communities” 
undersöker  Morgan,  Mason  och  Nahon  förhållandet  mellan  Wikipedias 
grundprinciper och de värderingar som delas av majoriteten av Wikipedianer 
genom  att  analysera  diskussionssidan  till  artikeln  om  ”Jyllands-posten 
Muhammad  Cartoon  Controversy”.  Kontroversen  kring  de  tecknade 104

(nid)bilderna av Islams profet Muhammed i Jyllandsposten leder också till en 
kontrovers i engelska Wikipedia. Vissa vill ta bort bilderna som publiceras på 
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editors”. Journal of Documentation Vol. 67 No. 5, 2011 pp. 840-862

 Ibid102

 Kindfält, J. & Wennberg, A. (2015) och Lindkvist, A. M. & Samuelsson, K. (2007) och Helgeson, B. (2015)103

 Morgan, J. T., Mason, R. M., & Nahon, K. (2011)104

�26



artikelsidan,  vissa vill  kompromissa genom att  flytta  bilderna längre ner  på 
sidan och andra vill behålla dem. Genom konstruktionen av ett värdehierarki 
analyseras  varje  ställningstagande  i  frågan.  Med  detta  värdehierarkiska 105

ramverk kan författarna påvisa  en anspänning inom och mellan Wikipedias 
normsystem, värderingarna hos wikipedianer, och värderingarna som delas i 
den globala gemenskapen av läsare och konstaterar att de socioteknologiska 
normerna  ibland  tvingar  fram  ojämlikhet  och  marginaliserar  minoritetens 
värderingar.106

Samma författare återvänder till samma artikel om Jyllandspostens bilder på 
Muhammed i  Wikipedia  i  ”Negotiating Cultural  Values  in  Social  Media:  A 
Case  Study  from  Wikipedia”  och  nu  riktar  de  sin  uppmärksamhet  mot 
Wikipedias management system, mot de teknologiska och sociala strukturerna 
som speglar ett västvärlds-perspektiv, och finner inbyggda partiska värderingar 
i  dess  design.  De  analyserar  de  socioteknologiska  mekanismerna  som 107

användarna använder i debatten och med hjälp av Carliles begrepp ”knowledge 
boundaries” identifierar de användarnas metoder och verktyg som används för 
att  styra  debatten  till  förmån  för  vissa  deltagare,  för  att  reglera 
diskussionsämnen,  och  för  att  utesluta  deltagare  som  bär  minoritetens 
värderingar.108

I  ytterligare  en  intressant  artikel  som belyser  normkonflikter  på  mikronivå 
analyserar Rene König diskussionen bakom artikeln ”September 11 attacks” i 
tyska Wikipedia.  Hennes kvalitativa innehållsanalys avslöjar återkommande 109

typer  av  argumentation  och  konstaterar  att  en  rättvis  representation  av  alla 
relevanta  perspektiv  inte  ges  utan  istället  återskapas  etablerade  hierarkier  i 
vilka  expertkunskapen  värdesätts  framför  den  demokratiska  kunskaps-
produktionen.110

 Morgan, J. T., Mason, R. M., & Nahon, K. (2011)105
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 Morgan, J. T., Mason, R. M., & Nahon, K. (2011)107

 Ibid108

 König, R. (2013) s. 160-177109

 Ibid110

�27



Ruth Page har använt narrativ teori och metod i sin studie där hon till skillnad 
från tidigare exempel främst väljer  att  analysera artikelsidan.  Hon jämför 111

narrativen (micro-lingvistisk strukturanalys) av olika versioner av en artikel, 
”Murder  of  Meredith  Kercher”,  vid  två  olika  tillfällen i  både engelska och 
italienska Wikipedia, vilka hon sedan jämför med de makro-sociala narrativen, 
det vill säga verkliga rapporteringar av fallet, som är samtida med redigeringen 
av artiklarna vid de olika tillfällena.  Det jag upplever som mest spännande, 112

förutom hennes metod, är hur stor betydelse den kulturella kontexten har för 
utformningen och innehållet av artiklarna. 

Studier som helt och hållet ägnas åt att förstå Wikipedias normsystem är, vilket 
jag kommit att förstå, inte så många.  Men författarna Butler, Joyce och Pike 
har utarbetat ett begreppsligt ramverk för att förstå innebörden av- och inse 
vilka uppgifter som policyer och riktlinjer har i Wikipedia.  Genom att utgå 113

från tidigare studier kring policyer och regler i organisationer identifierar de sju 
perspektiv ur vilka Wikipedias normer diskuteras.  Regler och policyer som 114

rationella  insatser  för  att  organisera  och  koordinera  kan  vara  regler  och 
riktlinjer  som riktas  till  Wikipedias  administratörer  för  att  underlätta  deras 
arbete,  samt  lösa  koordination-  och  kommunikationsproblem.  Regler  och 115

policyer  som  enheter  vilka  utvecklas,  konkurrerar  och  fortplantar  sig  är 
nödvändiga eftersom de ser till  att  ett  komplext system som Wikipedia blir 
hanterbart,  menar  författarna.  Regler  och  policyer  som  konstruktion  av 116

mening och identitet svarar på frågorna om ”vilka vi är” och ”hur vill vi att 
saker ska vara”, såsom Wikipedias grundprinciper.  Policyn om Upphovsrätt 117

ges som exempel på Regler och policyer som fungerar som externa signaler.  118

Regler och policyer som interna signaler kan användas för att  indikera vad 
som  är  viktigt  inom  gemenskapen,  såsom  Wikipedas  policy  om  etikett.  119

Regler och policyer som förhandlade överenskommelser och troféer används 
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för att undvika fortsatt konflikt och troféer skapas för att inge trovärdighet och 
påverka framtida diskussioner.  Regler och policyer som kontrollmekanismer 120

försäkrar att individers handlingar sammanfaller med gemenskapens mål.121

Jonathan T.  Morgans  avhandling  ”Coordinating  the  Commons:  Diversity  & 
Dynamics  in  Open  Collaborations”,  ägnar  en  del  av  sin  avhandling  åt  att 
undersöka  de  formella  normerna  som  skapas  i  Wikipedias  gemenskap.  122

Wikipedias användare har  skapat  en policymiljö som berör en mängd olika 
teman som är viktiga för deras arbete. Tre kategorier av normer har uppstått ur 
denna formella policymiljö, dels de officiella normerna som utgörs av policyer 
och riktlinjer och dels de inofficiella normerna som utgörs av essäer. 

De  officiella  normerna  reflekterar  gemenskapens  konsensus  och  kan  vara 
genomdrivande  i  beslut  men  de  inofficiella  normerna,  essäerna,  är  inte 
tvingande regler i sig, men speglar ofta gemenskapens angelägenheter, skriver 
Morgan.  Essäerna skrivs av Wikipedias användare och uttrycker åsikter som 123

kan delas av alltifrån ett fåtal till en majoritet av användarna. Morgan är den 
förste,  och  såvitt  jag  vet  den  ende,  som analyserat  Wikipedias  essäer.  Han 
menar att de normativa dokumenten utgör en genre-ekologi som kompletterar 
varandra. I sin studie utför han en innehållsanalys av utvalda policyer, riktlinjer 
och essäer. Valet av normativa dokument gör han utifrån hur ofta Wikipedianer 
refererar  till  dem  och  hur  ofta  de  redigerar  i  dem.  Vid  sin  analys  av 
dokumenten  ordnar  han  dem  i  fem  kategorier  Content,  Behavior,  Process, 
Legal och Other. 124

Morgans studie påvisar att essäer primärt fokuserar på användarnas beteende, 
att riktlinjer främst handlar om standardisering av innehåll, och att policyer, 
liksom essäerna,  adresserar beteende,  men framförallt  fokuserar på formella 
processer och rättsliga frågor.  Jag kommer att återkomma till Morgans studie  125

i anslutning till mina resultat. 

  Butler, B., Joyce, E. & Pike, J. (2008) s. 1106120

 Ibid s.1107121

 Morgan, J.T. (2013)122

 Ibid s.53123

 Ibid s.56124

 Ibid s. 57-58125
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3.4 En Reflektion 

Tidigare forskning kring participation och participatory archives visar att det 
inom den arkivvetenskapliga diskursen råder splittrade föreställningar om vad 
participation innebär men tyder också på att det finns en förhållandevis enig 
föreställning om att användarnas betydelse och participation är central i en ny 
era av alltmer tillgängliga arkiv.  Samtidigt hyser vissa arkivarier en rädsla för 
det framtida deltagande arkivet, menar både Yakel och Everleigh. En rädsla för 
att  förlora  sin  auktoritet.  Men  Yakel  ger  ett  exempel  som  stöder  min 126

uppfattning om vikten av att förstå sociala normsystem med sin berättelse om 
Michele Combs och hennes kollegor vid Universitetet i Syracuse. De studerade 
Wikipedias  sociala  normer  innan  de  själva  medverkade  med  eget  innehåll, 
vilket resulterade med att arkivarierna vid universitetet blivit en integrerad del i 
Wikipedias sociala nätverk.127

Ett genuint intresse för det intrikata nätet av normer som påverkar och styr 
samverkan på Wikipedia har väckts. Jag ska studera Wikipedias normsystem 
för  att  närma  mig  participationens  grundförutsättningar.  Genom att  besvara 
frågorna om vilka formella normer som påverkar och styr samverkan, och vad 
som är kännetecknande för normerna hoppas jag att jag ska kunna fördjupa 
förståelsen för vad participation innebär.

Normer och normsystem i  Wikipedia nämns och berörs,  diskuteras  om och 
argumenteras  kring  i  mängder  av  artiklar  både  direkt  och  indirekt. 
Genomgripande  normstudier  är  dock  betydligt  färre.  Inga  normstudier  är 
utförda med en normvetenskaplig ansats och ingen har studerat normsystemen 
i svenska Wikipedia. I följande kapitel redogör jag för normteorins grunder och 
redovisar den normvetenskapliga metoden som jag använder i min analys av 
svenska Wikipedias normativa dokument.

 Birell, L. (2012) och Eveleigh, A. (2015) s.64126

 Cooban, G. (2017), s. 263 och Birell, L. (2012)127
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4. Teori och Metod   

4.1 Normteori 

Håkan Hydén menar  att  normbegreppet  kan verka som en slags ”screening 
device”,  ett  verktyg  som  kan  göra  oss  lyhörda  för  faktorer  bakom 
handlingsmönster,  och framhåller att  detta är särskilt  viktigt i  brytningstider 
som kännetecknas  av  nya  praktiker  och  nya  tankemönster,  såsom idag  när 
informationssamhället avlöser industrisamhället.  Det är en av anledningarna 128

till att jag väljer en normvetenskaplig ansats i mitt arbete. Dessutom  menar jag 
att  normvetenskapen  utgör  ett  tryggt  fundament  då  det  är  normer  jag  ska 
studera. 

Normvetenskap är inte en normativ vetenskap som föreskriver vad som är rätt 
eller fel, utan vetenskapsintresset fokuseras mot vad människor tycker är bra 
eller dåligt, rätt och fel i olika situationer och hur det påverkar dem att handla 
på  ett  visst  sätt.  Håkan  Hydén,  normvetenskapens  upphovsman,  menar  att 
normvetenskapen  förmår  att  ta  hänsyn  till  betydelsen  av  människors 
värderingar och känslor i beslutsfattandet samtidigt som vetenskapen beaktar 
de  av  människan  skapade  villkorliga  systemen  (liksom  de  ovillkorliga 
systemen såsom naturlagar, som också sätter gränser för vad som är möjligt 
mänskligt  handlande).  Hydén  menar  att  normvetenskapen  tillför 129

samhällsvetenskapen en syntetiserande gränsyta, i vilken normbegreppet utgör 
en  gemensam  nämnare  som  har  samröre  med  många  vetenskapers 
underdiscipliner.  Normbegreppet  gör  det  möjligt  att  förstå  mänskligt  och 
organisatoriskt handlande.130

Hydén  talar  om  två  världar  i  vilka  normer  skapas,  livsvärlden  och 
systemvärden, begrepp han hämtar från hermeneutisk teori, generellt, och från 
filosofen  Habermas  specifikt.  Livsvärlden  består  av  övertygelser  som  inte 
ifrågasätts,  vilka  samhällets  individer  delar  och  anser  vara  gällande.  131

Livsvärlden, som konstitueras av språk och kultur, bärs upp av samhälle, kultur 
och personlighet. Tillit är det kitt som fogar samman den sociala gemenskapen 

 Hydén, H. (2002) s.20128

 Ibid s.19129

 Ibid s.20130

 Ibid s. 63131
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och  säkrar  en  samarbetsinriktad  solidaritet  i  samhället.  Hur  den  sociala 132

ordningen skyddas och reproduceras  är  en grundläggande normvetenskaplig 
fråga och tillit  är avgörande i det sammanhanget.  Tillit  får människan att 133

uppfatta livsvärlden som stabil och handlar därefter.134

Systemen byggs  upp av en samhällsgemenskap som består  av  systemlogik, 
profession och roll.  Hydén liknar system vid spel och jämför dess normer 135

med spelregler.  Systemet underbyggs av konstruktiva normer som är stabila 
och formella till sin karaktär och liksom spelregler beskriver de vad som är 
tillåtet  och  vilka  kriterier  som  gäller  för  framgång.  Samtidigt  utvecklas 136

spelet eller systemet utifrån spelets/systemets idé för att uppnå bästa möjliga 
utfall.  I  denna  utveckling  skiljer  sig  normerna  från  reglerna.  Normerna  är 
betydligt mer mångfasetterade och flexibla då de är beroende av motpartens 
agerande, medan spelreglerna är fasta och formaliserade.137

En  skillnad  mellan  systemens  normer  och  livsvärldens  normer,  är  att  de 
systembundna  normerna  är  ändamålsinriktade,  framtidsinriktade  och 
konditionala, vilket innebär att de uppbär ett kognitivt element i sin karaktär. 
Det vill säga att kunskap behövs om de faktiska förhållandenas ändamål för att 
normen  ska  kunna  tillämpas.  Hydén  menar  att  det  inom  systemet  bildas 
professioner  som  som  blir  experter  på  att  tolka  spelet/systemet,  som  hålls 
samman av de normer som utgör spelreglerna.  Dessa normer är dels normer 138

som professionens aktörer ”fötts in i”, stabila normer som är svåra att påverka, 
och dels normer som utgår från spelets idé som de själva är med att påverka.  139

Själva  tillämpningen  av  systemets  normer  hör  samman  med  den  offentliga 
rollen och det offentliga intresset, alltså inte till det individuella intresset eller 
personligheten och kan därmed antingen harmoniera eller stå i konflikt med 
den identitet som tillhör livsvärlden.140

 Hydén (2002) s. 63132

 Ibid s. 64133

 Ibid s. 64134

 Ibid s. 69135

 Ibid s. 69-70136

 Ibid s. 69-70137

 Ibid. s 70138

 Ibid s. 70-71139

 Ibid s.71140
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Livsvärldens normer kan istället sägas ha  självändamål. De förutsätter endast 
insikt om normens villkor, vilket kan vara en omedveten kännedom i de fall då 
normen internaliserats som en naturlig del av livet. Kulturella normer verkar 
som outtalade förutsättningar för interaktionen mellan människor och även om 
de uppbär status- eller maktskillnader är de ändå gemensamma ur kollektivets 
perspektiv.  Hydén  ser  livsvärld  och  system  som  två  normativa  världar, 141

socialt  respektive  systemiskt  integrerade  handlingssfärer,  med  var  sina 
normativa kännetecken.142

Normer kan vara beskrivande eller föreskrivande. De föreskrivande normerna 
innehåller handlingsanvisningar som styr och påverkar beteendet och består av 
ett förbud eller ett påbud.  Hydén menar att det gemensamma för normer är 143

att de direkt eller indirekt innehåller handlingsanvisningar, men skiljer sig åt 
beroende  på  vilket  sammanhang  de  uppträder.  Normerna  är  de 144

grundläggande  beståndsdelarna  i  ett  handlingssystem,  systembundna  till  ett 
specifikt  system  såsom  det  sociokulturella,  ekonomiska,  politiska  eller 
naturliga.  Jag kan tillägga att det som Hydén menar med naturlig tillhörighet 145

är system kopplade till de av naturen givna förhållandena, vars tekniska normer 
måste  följas  för  att  bemästra  och  utvinna  fördelar  ur  naturen,  och  vars 
ekologiska normer ytterst handlar om att bevara mänskligt liv.146

4.2 Metod 

Hydén  påpekar  att  man  ska  skilja  mellan  normer  som  är  faktiskt 
förekommande (vilka  jag nyss försökt att förklara så kortfattat som möjligt) 
och på normer som analysinstrument då de används för att förstå och värdera 
mänskliga  handlingar.  Normen  som  analysinstrument  sammanfattar 147

information om bakomliggande orsaker till en viss handling eller förklarar hur 
ett  normsystems konstruktion  ska  tolkas.  Det  går  att  tolka  normer  ur  ett 148

 Hydén (2002) s.70141

 Ibid s. 80142

 Ibid s. 59143

 Ibid s. 113144

 Ibid s. 113145

 Ibid s.126146

 Ibid s. 59147

 Ibid s. 59-60148
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kausalt eller ur ett finalt perspektiv, det vill säga antingen analysera orsakerna 
bakom normerna eller analysera vad normerna förväntas åstadkomma.149

För  att  ta  reda  vad  som  kännetecknar  de  formella  normerna  i  svenska 
Wikipedia och vad det är för slags normer som påverkar och styr samverkan, 
måste jag således studera de observerbara handlingarna, vilket i mitt fall är ett 
urval av normativa texter på svenska Wikipedia.  

Att betrakta texter som handlingar är inte så konstigt som det möjligen kan 
verka  eftersom språk,  och  därmed  texter,  kan  tolkas  utifrån  att  de  har  två 
huvudfunktioner. Dels en reflekterande funktion som kommer till uttryck när 
författaren uttrycker sina föreställningar i  texten,  vilken skulle kunna kallas 
textens  innebördsaspekt  och  dels  en  social  funktion,  som  svarar  mot  en 
interpersonell  aspekt  av  texten.  Språket  i  texten  utnyttjas  alltså  både  för 150

reflektion och handling, vilka präglas av att språket är ett socialt system.  När 151

jag analyserar texterna ser jag dessa således som uttryck för sociala handlingar 
som speglar författarens/författarnas (användarnas) föreställningar. 

Jag antar att texterna jag ska analysera, vilka kommer att utgöras av policyer, 
riktlinjer  och  användaressäer,  inte  bara  speglar  föreställningar  utan  också 
speglar förväntningar. Jag säger detta eftersom en norm inte bara definierar vad 
något är, hur det ser ut och hur aktörer bör handla, de anger också något som 
aktörer och iakttagare kan förvänta sig.152

 Hydén (2002) s. 59-60149

 Bergstöm, G. & Boréus, K. (2005) s. 16150

 Ibid s. 16151

 Wickenberg, P. (1999)  s. 266152
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4.2.1 Normmodellen  

Figur 2. Normtriaden. En tankefigur med analysverktygets dimensioner vilka tillsammans 
konstituerar normen. (Egen bild, men med Hydéns figur 7.3 som förlaga.)  153

Jag ska analysera vad som kännetecknar innehållet  i  ett  urval av normativa 
texter,  vilket  jag  gör  med  normmodellen  som  analysverktyg.  Denna 
normmodell,  eller  normtriad,  bygger  på  tre  förutsättningar,  vilja  och 
värderingar, kunskap och kognition, samt system och möjligheter.  Normens 154

dimensioner hålls isär för att tydliggöra dess funktioner under analysen, men i 
praktiken är dimensionerna förenade.155

Enligt  Ulrich  Nitsch  kan  vilja-  och  värderingsdimensionen  översättas  till 
dikotomin  vill/vill  ej,  kunskapsdimensionen  till  vet/vet  ej,  och  möjlighets-
dimensionen  till  kan/kan  ej,  men  till  skillnad  mot  Nitsch  anser  Hydén  att 
variabeln förstå ingår i kunskapsdimensionen.  En annan skillnad är Hydéns 156

systemteori med vilken han förklarar där systemet/spelet ger upphov till både 

 Hydén, H. (2002) s. 284153

 Hydén, H. (2002) s. 280154

 Ibid s. 282155

 Ibid s. 281156
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spelregler och strukturella normer knutna till spelets idé, vilka jag diskuterat 
tidigare. 

Varje dimension har bakomliggande förutsättningar. Viljan är beroende av vilka 
värderingar som omfattas och vilka drivkrafter  som påverkar människan att 
handla. Dessa motiv kan handla om allt från etiska överväganden, egoistiska 
eller  solidariska  drivkrafter,  eller  hänföras  till  yttre  påverkanssystem såsom 
politiska, religiösa eller ekonomiska. 

För kunskapsdimensionen är kognitionbegreppet av central betydelse, eftersom 
vår  kunskap beror  på  hur  vi  ser  och uppfattar  världen.  Kunskapen beror 157

också på vem vi är eftersom skillnader såsom genus, etnicitet, utbildning, makt 
och samhällsposition inverkar  på vårt  perspektiv och påverkar  den kunskap 
som gör  sig  gällande,  vilket  också  påverkar  normbildningen  i  samhället.  158

Hydén påpekar att kognition kan både vara kopplad till det kulturella och till 
det professionella planet, vilket innebär att kunskapsutvecklingen kan komma 
både  från  viljedimensionen  och  från  system-  och  möjlighetsdimensionen.  159

Det kan vara intressant att veta ifall man vill spåra normens utgångspunkt. 

System- och möjlighetsdimensionen handlar om de faktiska möjligheterna som 
föreligger för att förverkliga de önskade värdena som man har kunskap om och 
vill realisera.  Det är de samhälleliga och de naturliga systemen som ställer 160

upp  villkoren  och  begränsar  vårt  handlande.  Det  naturliga  systemets 
begränsningar hör till våra dagliga liv och är internaliserade, och utgör därför 
oftast inte en medveten del av våra överväganden.161

Kunskap  är  således  kopplad  till  och  beroende  av  systemen  och 
systemvillkoren,  medan  viljan  och  värdet  påverkar  vad  som  blir  kunskap. 
Systemvillkoren  är  avgörande  för  vilka  värden  och  drivkrafter  som  blir 
gällande i samhället i stort.

 Hydén, H. (2002) s. 285157

 Ibid s. 285158

 Ibid s. 285159

 Ibid s. 283160

 Ibid s. 283161
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Figur 3. De analytiska perspektiven. (Egen bild, men med Hydens figur 7.6 som förlaga.)  162

Jag  ska  analysera  vad  normerna  förväntas  åstadkomma  utifrån  aktörernas 
perspektiv. Det innebär en förförståelse av normen som resultatinriktad och att 
normen bestäms av att ett visst förhållande framstår som önskvärt eller något 
som  skall  undvikas.  Min  utgångspunkt  ligger  i  frågan;  Vad  bestämmer 
handlandet? Genom detta handlingsteoretiska perspektiv förväntar jag mig att 
kunna identifiera vilka värden och vilken kunskap som gör sig gällande.  Den 
andra  frågan  som är  mer  övergripande  handlar  om vad  som ligger  bakom 
normen och inbegriper en förståelse för systemteoretiska resonemang.  Detta 
samspel  mellan  vilja,  kunskap  och  möjligheter  kommer  vara  vägledande 
genom varje granskning och därigenom menar jag att jag ska kunna avgöra vad 
som är kännetecknande för normerna i svenska Wikipedia.  

Normtriaden tydliggör de element som konstituerar normerna, och ska alltså 
utgöra  mitt  analysredskap  för  att  se  normernas  mindre  delar,  liksom  dess 
bakomliggande  förutsättningar.  Analysen  ska  generera  antal  kategorier  som 
kännetecknar  de  formella  normerna  i  svenska  Wikipedia.  Jag  kommer  att 
kunna avgöra om det föreligger skillnader mellan de olika huvudgrupperna av 
normer och i sådana fall vad som skiljer dem åt. Jag kommer även kunna se på 
vilket sätt normerna och normkategorierna bildar ett värdesystem och hur de 
relateras till varandra.

 Hydén, H. (2002) s. 289162
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4.2.2 Normanalys av en diskussionssida  

För att undersöka de formella normerna som påverkar och styr samverkan i 
svenska  Wikipedia  ändrar  jag  mitt  perspektiv.  Jag  övergår  från  att  studera 
normernas  specifika  kännetecken  till  att  genomföra  en  normstudie  på 
mikronivå. Med mikronivå menar jag att studien begränsas till kring en artikels 
bakomliggande diskussionssida och till användarna som deltar i diskussionen. 
Diskussionssidorna är ett forum som tillhör varje enskild artikel i Wikipedia 
som användarna uppmuntras att använda som ett slags seminarierum där man 
kan diskutera, debattera och argumentera för de ändringar man vill göra eller 
gjort i en artikel. 

I  och med att  jag identifierat  vad som är  kännetecknande för  de normativa 
texterna har jag skapat ett antal kategorier som reflekterar svenska Wikipedias 
formella normer. Dessa normkategorier blir mitt redskap i analysen.

Analysen  grundar  sig  i  frågan;  Vilka  formella  normer  styr  och  påverkar 
samverkan?

Jag väljer att studera diskussionssidan bakom artikeln ”Feminism”, ett ämne/
artikel  som är  tillräckligt  kontroversiell  för  att  innehålla  en  bakomliggande 
diskussion.  Flera  användare  har  samverkat  i  utformningen  av  artikeln.  I 
skrivande  stund  är  det  678  användare  som  redigerat  i  artikeln.  Jag  vill 163

påpeka att det inte är nödvändigt att delta på en artikels diskussionssida utan 
användare kan vara delaktig i redigeringen av en artikel utan att det finns behov 
av  att  diskutera  ändringarna  (mindre  ändringar  såsom  stavning  eller 
meningsbyggnad, eller raderingar/tillägg som inte anses vara kontroversiella). 
Bakom artikeln ”Feminism” finns flera diskussioner. Eftersom det inte finns tid 
att  analysera hela diskussionssidan kommer jag göra ett  urval  av dialoger i 
denna.  

Genom min studie av diskussionssidan vill jag inte bara tydliggöra normernas 
betydelse  för  samverkan  utan  också  öka  förståelsen  för  de  villkor  som 
normsystemet ställer på samverkan. 

 Xtools, sidhistorik för artikeln ”Feminism på Wikipedia”; URL: https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/163

sv.wikipedia.org/Feminism  (Tillgänglig 2018-04-24)

�38

https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/sv.wikipedia.org/Feminism
https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/sv.wikipedia.org/Feminism


4.2.3 Urval  

Wikipedia utgörs av ett komplext system av normer men det är framförallt tre 
huvudgrupper som framträder ur det formella normsystemet, dels de officiella 
normerna  som  utgörs  av  policyer  och  riktlinjer  och  dels  de  inofficiella 
normerna som utgörs av essäer. Essäerna skrivs av Wikipedias användare och 
uttrycker  åsikter  som  kan  delas  av  alltifrån  ett  fåtal  till  en  majoritet  av 
användarna och utgör inofficiella normer och är inte tvingande regler i sig, men 
speglar ofta gemenskapens angelägenheter.

Svenska Wikipedia innehåller 10 policyer (i  skrivande stund), som utgör en 
standard  som  alla  bör  följa.  Till  dessa  policyer  tillhör  de  fem 164

grundprinciperna som räknas som en policy.  Riktlinjerna är  sammanlagt  32 
stycken som utgör en standard som rekommenderas för alla.  Den enligt mig 165

mest  intressanta  kategorin  (som  ”temperaturmätare”  av  gemenskapen), 
användaressäerna,  är  64  till  antalet  med  en  underkategori  som  består  av 
ytterligare  41  essäer,  vilka  förpassats  till  underkategorin  då  de  till  stor  del 
endast författats av en enda användare och inte används som referens i någon 
större utsträckning.  Av samma anledning kommer jag inte att analysera dessa 166

essäer,  utan  välja  de  dokument  som  tycks  ha  störst  betydelse  inom 
gemenskapen. 

Eftersom ett dokument i Wikipedia aldrig kan anses eller förväntas vara i sin 
slutgiltiga form, gör jag mitt urval av texter på angivet datum.  Det innebär 167

att förändringar som sker efter detta datum inte kommer att beaktas. Detsamma 
kan sägas gälla analysen av av den bakomliggande diskussionssidan till den 
utvalda  artikeln.  Jag  analyserar  användarnas  inlägg  under  ett  på  förhand 
angivet tidsintervall. 

Eftersom jag vill att mitt urval av texter ska reflektera de normer som styr och 
påverkar samverkan i svenska Wikipedia var min initiala avsikt att med hjälp 
av  Jonathan  Morgans  Community  Investment  score  identifiera  de  mest 

 URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wikipedia:Policy   164

(Tillgänglig 2018-04-05)

 URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wikipedia:Riktlinjer  165

(Tillgänglig 2018-04-05)

 URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wikipedia:Essäer  166

(Tillgänglig 2018-04-05)

 Policyer och riktlinjer är väljs enligt senaste version den 5 april 2018 och essäer väljs enligt senaste 167

version den 6 april 2018.
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relevanta  policyerna,  riktlinjerna  och  användaressäerna  för  min 
undersökning.  Morgans  metod  innebär  att  man  gör  sitt  urval  utifrån  tre 168

parametrar; antalet unika redigerare som har bidragit till textens utformning, 
antalet  unika  användare  som  har  hänvisat  till  dokumentet  i  en  artikels 
diskussionssida,  samt  det  totala  antalet  användare  som  har  hänvisat  till 
dokumentet i en artikels diskussionssida. Ganska snart inser jag dock att det 
skulle vara alltför tidskrävande att räkna antalet unika användare som refererat 
till varje dokument, samtidigt som jag förstår att jag kan göra ett fullgott urval 
genom att endast utgå ifrån det totala antalet sidor (från utvalda namnrymder) 
som  åberopar  varje  enskilt  dokument  och  väljer  att  genomföra  en  mindre 
undersökning  av  hur  länkarna  till  varje  dokument  är  fördelade  inom 
Wikipedias namnrymder.

En  namnrymd  är  mängden  av  namn  som  finns  och  kan  finnas  i  ett 
namngivningssystem och i  Wikipedia används det  i  namngivningen av dess 
filsystem.  Wikipedia  har  dels  innehållsnamnrymder  såsom  artiklarna  och 169

användarnas egna sidor, och dels diskussionsnamnrymder, såsom diskussions-
sidorna bakom artiklar och användarsidor.  

Jag undersöker inte länkningen till  dokumenten från alla olika namnrymder, 
utan väljer ut de väsentligaste. Till skillnad mot Jonathan Morgan anser jag att 
väsentliga  namnrymder  i  detta  sammanhang inbegriper  fler  namnrymder  än 
endast  diskussionssidorna bakom artiklarna.  Samverkan sker på olika sätt,  i 
olika grad, i de olika kontexterna, även i innehållsnamnrymder såsom artiklar 
och  användarsidor.  Därför  väljer  jag  namnrymderna  artiklar,  användarsidor, 
dessas  diskussionssidor,  samt  Wikipediaportalen  Bybrunnen,  en  plats 
användare kan föra diskussioner som angår alla användare.

Det  visar  sig  att  länkfördelningen  ger  mig  en  djupare  förståelse  för  de 
sammanhang i vilka de olika dokumenten åberopas. Jag upptäcker också att en 
mycket stor del av alla länkar härrör från en mängd olika mallar som används 
med olika syften.  Jag menar att detta inte på något sätt undergräver länkarnas 
betydelse. Mallarna utgör ett snabbt, enkelt och tydligt sätt för användarna att 
förmedla  ett  budskap  eller  kommunicera  Wikipedias  värdesystem  i   olika 
situationer.  Jag  påminner  om  Latours  aktör-nätverksteori,  enligt  vilken 
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mallarna utgör ett utmärkt exempel på icke-mänskliga aktörer som påverkar 
den sociala konstruktionsprocessen. 

Mitt urval av normativa dokument baseras således på det sammanlagda antalet 
länkar   till  varje  enskilt  dokument  från  de  valda  namnrymderna.  Jag  inser 
naturligtvis  att  användare  som  diskuterar  om  eller  kring  en  norm  inte 
nödvändigtvis länkar till ett normativt dokument i anslutning till sin diskussion, 
men jag anser att antalet länkar till ett normativt dokument är en indikator på 
dess betydelse i det specifika sammanhanget. 

Jag väljer ut 8 policyer av 10. Två policyer refereras nästan inte alls och därför 
väljer jag bort dessa. Jag beslutar mig för att analysera 14 av de mest refererade  
riktlinjerna. En av dessa riktlinjer, Robotar,  har över två miljoner länkar vilket 
med största sannolikhet inte beror på att den diskuteras väldigt mycket mer, 
eller värderas mycket högre än alla andra riktlinjer, utan därför att Wikipedias 
robotar,  eller  bots  som  de  ofta  kallas,  länkar  till  riktlinjen  Robotar  i  sina 
användarpresentationer, och i många av de artiklar som de skapar.  Eftersom 
jag menar botarna är likvärdiga de mänskliga aktörerna anser jag att riktlinjen 
Robotar ska analyseras.   

Hänvisningarna till Wikipedias essäer är inte tillnärmelsevis lika många som 
referenserna till policyerna och riktlinjerna.  Trots det gissar jag att de har stor 
betydelse, men för en mindre skara wikipedianer. Jag menar att de utgör en 
ventil  för den del av Wikipedias gemenskap som har lång erfarenhet av att 
författa  och  redigera  artiklar  i  Wikipedia  och  är  ett  slags  forum för  dessa 
wikipedianveteraner som tillåter dem att lyfta ämnen/frågor av betydelse för 
gemenskapen. Därför anser jag att det är av vikt att även analysera ett urval av 
dessa. De 9 essäer som jag väljer har omkring 100-talet länkar, eller fler, från 
de utvalda namnrymderna.
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5. Analys och Resultat  

5.1 Mål-medel normer och moraliska normer 

Innan jag redogör för min analys och redovisar mina resultat är det viktigt att 
jag förklarar vad mål-medel normer och moraliska normer är, eftersom mitt 
urval av normativa texter visar sig vara antingen det ena eller det andra, med 
ett undantag som jag också kommer att förklara. 

Enligt  Hydén bygger mål-medel normer på värderingar i  form av bestämda 
mål,  vars  funktion  är  att  dra  upp  riktlinjer  och  principer  för  kollektivt 
beslutsfattande inom organisationer.  Om jag använder Hydéns begrepp kan 170

Wikipedia  sägas  tillhöra  ett  politiskt-administrativt  system,  vars  normer 
handlar om hur beslutsfattande går till och vilka principer som ska följas för att 
nå de uppsatta målen.  171

De  moraliska  normerna  uppstår  i  sociala  system och  att  tillhöra  ett  socialt 
system innebär att man underkastar sig systemets normkonstellationer då det 
gäller  beteende.  Normerna rör  sig om dels  förväntningar som det  sociala 172

systemet uttrycker och dels om rättvisa eller orättvisa ifråga om möjligheter, 
risker, belöningar och straff inom systemet.  173

Om man bryter mot en moralisk norm, menar Emile Durkheim att sanktionen 
är  konstgjord.  Den  måste  påföras  utifrån  och  är  inte  en  direkt  följd  av 174

handlingen,  utan  snarare  en  syntetisk  konstruktion.  Det  är  omgivningens 175

fördömanden som leder till sanktionen. Han jämför dessa med tekniska normer. 
Om man bryter en teknisk norm är sanktionen tvärtom omedelbar.  Om man 176

bryter en teknisk norm på Wikipedia kanske man få ett felmeddelande eller 
möjligen  korrigerar  systemet  misstaget  direkt.  Liten  bokstav  i  början  av 
användarnamnet ändras automatiskt till stor bokstav. Mer fatala konsekvenser 

 Hydén, H. (2002) s. 117, 291170

 Ibid s. 291171

 Ibid s.115172

 Ibid s.116173

 Ibid s. 97174

 Ibid  s. 97175

 Ibid. s.97176

�42



skulle ske om man bröt mot en teknisk norm som t ex tyngdlagen. Att ignorera 
tyngdlagen genom ta genvägen ner från en hög klippa, det vill säga ta klivet 
över kanten istället för att  klättra ner skulle kunna resultera i  en omedelbar 
sanktion som man kanske aldrig reser sig från igen.

En av Wikipedias normer som används för att sanktionera oönskat beteende är 
riktlinjen ”Blockeringar”. Denna norm skiljer sig från de andra eftersom jag 
menar att den varken är en moralisk eller en mål-medel norm. Till större del 
riktar den sig till Wikipedias administratörer som har befogenheter att blockera 
användare från att  redigera Wikipedia.  Jag påstår att  det är en professionell 
norm. 

Professionella  normer  manifesterar  sig  praktiskt  inom  professionella 
kunskapssystem.  Till Wikipedias professionella sfär hör de användare med 177

högre  teknisk  befogenhet  och  möjligheter.  För  att  skydda  Wikipedia  mot 
vandalisering eller annat oönskat beteende är blockering ett försvarsmedel och 
en formell process som framförallt förutsätter administratörernas sakkunnighet.

5.2  Analys av de normativa texterna  

I min analys använder jag begrepp från stilistiken, vilken är en disciplin som 
ingår i den klassiska retoriken. Stilistiken handlar om de språkliga medlen som 
används för att nå målet med att påverka sina läsare (eller lyssnare).  178

Jag menar att jag med hjälp av texternas stilistiska drag framförallt kan ringa in 
texternas  karaktär.  Jag  använder  begreppen  för  att  tydliggöra  och  förklara 
skribenternas syften. Stilistiken erbjuder ett mindre hjälpmedel men ska inte 
förväxlas med min metod. Begreppen jag syftar på är expressiver, direktiver, 
argumenterande  direktiver,  explikativer  och  informativer.  Expressiver 
innehåller ofta värdeord som markerar ett känslomässigt ställningstagande.  179

Direktiver talar  om för användarna vad som gäller  och vad som ska göras. 
Argumenterande direktiver används för att tala om vad användarna ska tro på. 
Ofta markeras dessa texter med ett sanningsmodaliserande verb eller adverb, 
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till exempel måste eller självfallet.  Explikativer vill vägleda användarna, ge 180

förklaring och bakgrund, utreda, förtydliga och exempifiera. Informativer talar 
om  för  användarna  vad  som  förväntas  (och  vad  Wikipedia  är)  i  normala 
påståendesatser utan påfallande värdeord. 

Varje  normativa  dokument  analyseras  var  för  sig  med  normmodellen  som 
analysinstrument.  Det  handlingsteoretiska perspektivet  leder  mig och frågan 
om vad som styr handlandet är min utgångspunkt. Här kommer jag att redogöra 
för tre normativa texter som får utgöra exempel på hur jag gått tillväga när jag 
analyserat Wikipedias normativa texter.

För varje normativa text ordnas dess kännetecken i en tabell exakt på det sätt 
som jag visar  i  tabell  1,  2  och 3.   Det  ger  mig en god överblick av varje 
dokument och texternas kännetecken. 
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5.2.1 Policyn ”Förutsätt att andra har goda avsikter”    

!     
Tabell 1. Policy i Wikipedia: ”Förutsätt att andra har goda avsikter”.181

De systemvillkor som är av betydelse för policyn ”Förutsätt att andra har goda 
avsikter” utgörs främst av tre faktorer. För det första är Wikipedia tillgänglig 
för alla som kan och vill redigera dess innehåll. Förkunskaper och vem du är 
har ingen (eller mindre) betydelse eftersom systemet är tillåtande. Den andra 
faktorn som har betydelse i det här sammanhanget är att användarna varken 
känner varandra eller kan se varandra. Kommunikationen är endast skriftlig. 
Kroppsspråk  och  ansiktsuttryck  kan  inte  avläsas  vilket  kan  leda  till  att 
missförstånd uppstår kring vad som är humor och vad som är kritik. För det 
tredje  har  systemet  global  räckvidd.  Inte  bara  engelska  utan  även  svenska 

Värde Kognition Systemvillkor

Öppenhet Felbarhet är mänskligt Tillgänglig för alla

Ödmjukhet Människan har svårt att 
förlåta

Begränsade uttrycksätt

Eftertänksamhet Människan är god Global räckvidd

Förståelse Människan är envis

Tillit

Vilja Kunskap Möjligheter

Uppmana till 
själrannsakan

Misstag begås Diskutera

Undvika missförstånd Konflikt kan uppstå Redigera (rätta till)

Förhindra osämja

Förhindra redigeringskrig

Respektera Wikipedias 
normer
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Wikipedia kan ha en heterogen grupp användare vad gäller teknisk utrustning, 
kunnighet,  och  kulturbakgrund  vilket  också  leda  till  missuppfattningar. 
Möjligheterna  att  överbrygga  systemets  begränsningar,  missförstånd  och 
åsiktsskillnader kan ske genom en sansad diskussion. Fel kan rättas till  och 
samförstånd kan uppnås.

Jag finner att policyn ”Förutsätt att andra har goda avsikter” är argumenterande 
direktiv.  Den talar  om vad användarna ska  tro  på.   Användarna ska  tro  att 
människor i grunden är goda och vill göra rätt.  Människor har dock brister. 
Alla kan göra fel och begå misstag. Dessutom är människor envisa och har 
”liksom  elefanter,  svårt  att  glömma  oförrätter” .  Kognitionsdimensionen 182

handlar alltså om hur vi uppfattar mänskligheten, samhället och verklighetens 
beskaffenhet. Utifrån kognitionen formas vår kunskap. Här säger oss policyn 
att om vi inte tror det bästa om andra och inte ser våra egna brister kommer 
misstag begås som i värsta fall kan leda till konflikt och redigeringskrig.

Att känna tillit till  andras goda vilja, vara öppen för att misstag begås, visa 
förståelse när de begås, vara ödmjuk eftersom ingen är felfri  och tänk efter 
innan du handlar,  är de värden som policyn förmedlar. Policyns syfte, vilja, är 
att uppmana sina användare till självrannsakan. Det inte bara den enas fel när 
två  träter.  Genom  att  respektera  Wikipedias  normer  kan  missförstånd  och 
osämja förhindras. 

Jag drar  slutsatsen att  policyn ”Förutsätt  att  andra har goda avsikter” är  en 
moralisk norm. Policyns kännetecken har jag nyss beskrivit, men jag vill, att 
med  så  få  ord  som  möjligt,  fånga  normens  essentiella  budskap  eller  den 
normativ kärnan om man så vill. Jag menar att denna norm kännetecknas av 
stävan efter samförstånd, då den värnar om självinsikt likväl som förståelse för 
andras agerande.

Efter att ha läst alla normativa dokument och format mig en uppfattning kring 
dem ordnar jag in dem i kategorier som ska reflektera normernas kännetecken. 
Jag placerar ”Förutsätt att andra har goda avsikter” i kategorin som jag kallar 
Beteende.  Normerna  i  denna  kategori  handlar  primärt  om  användarnas 
beteende kring redigering och/eller socialt retoriskt beteende hos användarna 
eller en grupp användare. 
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5.2.2 Riktlinjen ”Vad Wikipedia inte är” 

�
Tabell 2. Riktlinje i Wikipedia: ”Vad Wikipedia inte är”.183

Mitt  andra  exempel  är  en  riktlinje  som jag  identifierar  som en  mål-medel   
norm. Riktlinjen som heter ”Vad Wikipedia inte är” ligger som förslag på att 
bli  policy.  För  att  bli  vald  till  policy  måste  Wikipedias  användare  uppnå 
konsensus. 

Wikipedia definieras som ett öppet, självadministrerande nätverk vilket också 
är systemets villkor, men öppenheten  innebär inte frihet att göra vad man vill, 
hur  man  vill,  utan  Wikipedias  värden  måste  respekteras.  Då  Wikipedias 
verkningskrets  är  global  behöver  Wikipeda  åskådliggöra  ett  globalt  (och 
neutralt) perspektiv. Då Wikipedia även har obegränsat med utrymme finns det 
plats för ovanliga ämnen som behandlar både högt och lågt från jordens alla 

Värde Kognition Systemvillkor

Relevans Maktstrukturer Öppet nätverk

Kunskap Kunskapens relativa värde Självadministrerande

Neutralitet Global verkningskrets

Identitet Obegränsat utrymme

Vilja Kunskap Möjligheter

Avgränsa och definiera Encyklopedisk kunskap Omfångsrikt innehåll

Förbättra Wikipedias 
innehåll

Insikt om hierarkiska 
strukturer på Wikipedia

censur

Värna om Wikipedias 
användbarhet och 
trovärdighet

radering

Värna om hållbarhet 
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hörn,  men  inte  utan  urskiljning.  Innehållet  ska  vara  teoretiskt  relevant. 
Wikipedia ska alltså inte vara en praktika. Innehållet ska också vara hållbart, i 
den  meningen  att  informationen  ska  vara  beständig  över  tid.  Under  dessa 
omständigheter finns möjligheterna att skapa en omfångsrik encyklopedi. Om 
innehållet visar sig bryta mot någon norm finns också möjligheten att radera 
det eller i allvarligare fall censurera det, t ex vid tillfällen då innehållet utgör 
förtal, är integritetskränkande eller är upphovsrättsskyddat. 

Liksom de flesta riktlinjer jag analyserat är denna riktlinje explikativ. Det är 
alltså en vägledande norm då den förklarar, förtydligar och ger exempel. Den 
vill förklara för användarna vilken kunskap som är relevant för Wikipedia och 
därmed definiera Wikipedia och dess uppdrag som handlar om att gemensamt 
skapa en användbar, trovärdig och beständig encyklopedi. 

Den  normativa  kärnan  som  kännetecknar  ”Vad  Wikipedia  inte  är” 
sammanfattar  jag  med  ordet  relevans.  Normen  handlar  uttryckligt  om 
Wikipedias identitet och indirekt om dess innehåll. Den sätter gränser för vad 
som är av Wikipedisk relevans och verkar således identitetsgestaltande.  Därför 
ordnar jag in den under kategorin Mening och Identitet som handlar om att 
förtydliga och förklara Wikipedias identitet, hur Wikipedia vill att Wikipedia 
ska fungera och vara. 
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5.2.3 Essän ”Brukar du fiska?” 

Tabell 3. Essä i Wikipedia: ”Brukar du fiska”.184

Det  tredje  exemplet  är  en  essä  som  heter  ”Brukar  du  fiska?”.   Det  är  en 
explikativ  mål-medel  norm  som  speglar  en  avgränsad  grupp  användares 
perspektiv, administratörernas. Essän inleds med en kort berättelse;

En person kom körande i sin bil, först i en bilkö, då hon 
plötsligt vinkades in och stoppades av en polis.
Polisen: ”Du körde 70 kilometer i timmen på en 50-
sträcka. Tyvärr kommer du att få fortkörningsböter.”
Bilföraren: ”Varför stoppade ni mig? Alla andra körde ju 
lika fort.”
Polisen: ”Brukar du fiska?”
Bilföraren: ”Ja?”
Polisen: ”När du fiskar, brukar du då fånga alla fiskar?”185

 Essä i Wikipedia; URL:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Brukar_du_fiska%3F	 	  184
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Vilja Kunskap Möjligheter

Förtydliga 
administratörernas 
ambition

Befogenheter Blockering

Försvara sina åtgärder Wikipedias normer Radering

Goda argument  

Värde Kognition Systemvillkor

Rättrådighet Oerfarna användares 
okunskap

Tillgänglig men 
svåröverskådlig

Ansvar Encyklopedisk relevans Olika behörigheter

Kontroll
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Berättelsen  fungerar  som  ett  pedagogiskt  verktyg.  Den  förklarar 
administratörernas arbete och rättfärdigar de åtgärder som tas mot användare, 
samtidigt som den förtydligar att åtgärder som inte tas beror på att vissa fiskar 
slinker mellan näten.

Även om essän adresserar olika beteenden utgör texten snarare ett försvarstal. 
Därför menar jag att det är en mål-medel norm, inte en professionell norm eller 
en  moralisk  norm.  Den  berör  beslutsfattande.  I  likhet  med  riktlinjen 
”Blockeringar” avser den att beskriva formella processer och förklara åtgärder  
eller byråkratiska förfaranden, vilket innebär att jag placerar den i kategorin 
Formella processer. Jag anser att det värde som ytterst kännetecknar normen är 
administratörernas rättrådighet. 

5.3 Kännetecknande för normerna i svenska Wikipedia 

Jag har analyserat och tolkat totalt 31 normativa dokument som är ett urval av 
svenska Wikipedias formella normer.  Jag har identifierat dem som antingen 
mål-medel normer eller moraliska normer med ett undantag, en professionell 
norm.  För  att  bestämma  vad  som  kännetecknar  dessa  har  jag  haft  en 
normvetenskaplig ansats,  och normmodellen har  varit  mitt  verktyg.  Det  har 
gett upphov till 6 normkategorier vilka tillsammans kännetecknar Wikipedias 
formella  normer.  Jag  har  även  försökt  att  fånga  varje  norms  essentiella 
budskap,  deras  normativa  kärna,  för  att  tydliggöra  vilka  värden  som 
eftersträvas.

Jonathan  Morgans  kategorisering  av  de  normativa  dokumenten  i  engelska 
Wikipedia  har  inte  en  normvetenskaplig  grund  men  erbjuder  ett  genre-
ekologiskt  perspektiv.  Han  identifierar  5  kategorier,  Content,  Behavior, 
Process, Legal och Other  (och 16 subkategorier som han tyvärr endast nämner 
utan redogöra närmare).  Morgans syfte med sin normstudie är att undersöka 186

om policyer, riktlinjer och essäer i Wikipedia utgör en genre-ekologi i vilken 
de  normativa  dokumenten  kompletterar  varandra.  Detta  kommer  jag  att 
återkomma till i min sammanfattande diskussion kring normernas kännetecken. 

Jag  kan  dock  inte  nöja  mig  med  att  klassificera  normer  under  en  övrigt-
kategori,  då  mitt  syfte  är  att  besvara  frågan  om  vad  som  kännetecknar 
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normerna.  Nedan  följer  mina  resultat  som  jag  sedan  väljer  att  redovisa 
ytterligare under varje dokumenttyp, policyer, riktlinjer och essäer. 

5.3.1 Normkategorier 

Jag  anser  att  tolkningsprocesser  är  subjektiva  till  sin  natur,  men  med  den 
normteoretiska  grunden och med normmodellen  som instrument  känner  jag 
mig  förvissad  om  att  jag  kan  presentera  6  kategorier  som  reflekterar  det 
formella normsystemet i svenska Wikipedia.  

• Kategorin Mening och Innehåll  handlar primärt om hur Wikipedia vill  att 
olika aspekter av innehållet i deras artiklar ska utformas och utgör kärnan i 
Wikipedias varande och blivande.

• Kategorin  Mening  och  identitet  handlar  om  att  förtydliga  och  förklara 
Wikipedias  identitet,  samtidigt  som  den  klargör  hur  Wikipedia  vill  att 
Wikipedia ska fungera och vara.

• Kategorin  Beteende  handlar  primärt  om  användarnas  beteende  kring 
redigering och/eller socialt/retoriskt beteende hos användarna eller en grupp 
användare

• Kategorin  Rättslig  handlar  om  att  antingen  beskriva  processer  inom 
Wikipedia som är införda av juridiska orsaker, eller förklara nationella lagar 
utanför  Wikipedia.  (Kan  handla  om  ärekränkning,  förtal  eller 
upphovsrättsliga förfaranden)

• Kategorin  Organisation  och  koordination  handlar  om  att  forma  och 
upprätthålla  en  struktur  som underlättar  samverkan  och  arbetet  att  skapa 
Wikipedias innehåll  samt gör det  möjligt  att  kontrollera innehåll  och/eller 
användare för att skydda Wikipedias intressen.

• Kategorin  Formella  processer  avser  att  beskriva  formella  processer  som 
förklarar åtgärder och byråkratiska förfaranden inom Wikipedia. 

Jag vill påpeka att normerna i kategorin Rättslig i Wikipedia hänvisar till lagar 
eller  är  rättsregler  i  form  av  påbud  och  inte  förbud.  Inom  de  politisk-
administrativa,  systemen,  såsom Wikipedia,  är  dessa påbud av mer generell 
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karaktär och inte direkt befallande. De anger vilka medel som är tillåtna för att 
uppnå  målen och utgör mål-medel normer.  187

5.3.2 Policyernas kännetecken 

Tabell 4. Wikipedias policyer med respektive normkategori(er).

Wikipedias  policyer  utgör  en  blandning  av  direktiver,  informativer, 
explikativer och argumenterande direktiver.  Alla är mål-medel normer förutom  
”Etikett” och ”Förutsätt att andra har goda avsikter”, som är moraliska normer. 

”Strunta i reglerna” handlar om att uppmuntra ett beteende men tycks dock inte 
vara en moralisk norm utan en mål-medel norm som syftar mot att förbättra 
Wikipedias  innehåll.  Villkoret  för  ”Strunta  i  reglerna”  förutsätter  att 
Wikipedias innehåll förbättras och utgör således en princip som ska följas för 
att nå de uppsatta målen. Normen förespråkar frihet med syftet att stimulera 
kreativitet, som kan härledas ur tanken om att idéer och kreativitet närs i en 
tillåtande atmosfär. 

Både ”Artiklar om nu levande personer” och ”Upphovsrätt” tillhör kategorin 
Rättslig men ”Artiklar om nu levande personer” handlar till större del om hur 
Wikipedia önskar att olika aspekter av innehållet ska utformas vilket gör att jag 
också  placerar  den  i  kategorin  Mening  och  innehåll.  Normen  handlar  om 
ansvar,  dels  det  ansvar  Wikipedia  och  dess  användare  har  gentemot  andra 

Policy Kategori

Artiklar om nu levande personer Mening och innehåll / Rättslig

Etikett Beteende

Förutsätt att andra har goda avsikter Beteende

Grundprinciperna Mening och identitet

Neutral synvinkel Mening och innehåll

Strunta i reglerna Beteende

Upphovsrätt Rättslig

Verifierbarhet Mening och innehåll

 Hydén, H. (2002) s.156187
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människor men också om ett internt ansvar över att upprätthålla Wikipedias 
trovärdighet. 

Normerna som hör till kategorin Mening och innehåll är av central betydelse, 
då jag menar att de fastställer Wikipedias bärande värden, såsom trovärdighet, 
neutralitet,  frihet  (under  kontrollerade  former)  och  samverkan.  Dessa 
normativa  värden utgör  kärnan i  Wikipedias  varande och blivande.  Policyn 
”Neutral synvinkel” hör till dessa viktiga normer och refereras ofta i övriga 
normativa dokument.  Att skriva ur neutral synvinkel innebär inte att en strävan 
efter representera den sanna (eller den ”bästa”) kunskapen, utan ”innebär en 
ambition om att redovisa fakta och idéer på ett sådant sätt att representanter för 
alla  åsiktsinriktningar kan vara överens om formuleringen.”  Idealet  är  att 188

representera  all  kunskap  som  genom  konsensus  anses  vara  relevant. 
Systemvillkoren  sätter  inga  utrymmesbegränsningar  för  detta  ideal.  Denna 
mångfald  av  kunskap  som  formas  genom  samverkan  ska  vara  saklig  och 
rättvis,  det  vill  säga  redogöra  för  alla  perspektiv  i  de  fall  kunskapen  är 
omtvistad.

Även ”Verifierbarhet” utgör en av Wikipedias centrala normer inom kategorin 
Mening och innehåll och refereras minst lika ofta som ”Neutral synvinkel” i de 
övriga normativa dokumenten. 

Verifierbarhet är en grundläggande policy med krav på att 
samtliga publicerade uppgifter i alla artiklar på Wikipedia 
ska kunna verifieras av en trovärdig och tydligt angiven 
källa.  189

Legitimiteten för det som skrivs i Wikipedia utgörs av den kunskap som finns 
bortom Wikipedia i  form av externa källor  som ska stärka och upprätthålla 
Wikipedias  trovärdighet.  Wikipedia  är  ingen  plats  för  originalforskning, 
opublicerade  fakta  eller  nyskapande  idéer  utan  lutar  sig  starkt  på 
utanförstående expertis och på den etablerade kunskapen som står att  finna.  
Källornas trovärdighet är rangordnas och bör vara så tillförlitliga som möjligt. 
Den normativa kärnan är trovärdighet. 

 Policy ”Neutral synvinkel”, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_synvinkel 
188

(Tillgänglig 2018-04-30)

 Policy ”Verifierbarhet”, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifierbarhet 
189

(Tillgänglig 2018-04-30)

�53

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_synvinkel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifierbarhet


Ett syfte med normerna inom kategorin Mening och identitet  tycks vara  att  
betona betydelsen av  de  övriga  normernas  värden,  särskilt   de  värden som 
förmedlas av normerna inom kategorierna  Mening och innehåll  och Beteende.  
Samtidigt fungerar dessa normer identitetsgestaltande genom att definiera vad 
Wikipedia är,  såsom ”Grundprinciperna”, eller avgränsande genom att betona 
”Vad Wikipedia inte är” och fastställer på så sätt Wikipedias identitet.190

5.3.3 Riktlinjernas kännetecken 

Tabell 5. Wikipedias riktlinjer med respektive normkategori.

Nästan  alla  riktlinjer  är  explikativa.  De  förklarar,  ger  bakgrund,  utreder 
förtydligar och exemplifierar. Majoriteten av riktlinjerna är mål-medel normer 

Riktlinjer Kategori

Användarkonto Organisation och koordination

Blockeringar Formella processer 

Diskussionsidor Organisation och koordination

Externa Länkar Organisation och koordination

Intressekonflikter Beteende

Källhänvisningar Mening och innehåll

Marionetter Organisation och koordination

Relevans Mening och innehåll

Robotar Organisation och koordination

Signera diskussionsinlägg Organisation och koordination

Stilguide Mening och innehåll

Var djärv Beteende

Wikilänkar Mening och innehåll

Vad Wikipedia inte är Mening och identitet

 Policy ”Grundprinciperna”, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Grundprinciperna 
190

och; 

Riktlinje i Wikipedia; URL:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vad_Wikipedia_inte_är 

(Tillgängliga 2018-04-30)
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med  undantag  för  ”Blockeringar”  som  är  en  professionell  norm  och 
”Intressekonflikter” som är en moralisk norm. 

Organisation och koordination  är kategori som jag nämnt men som jag inte 
berättat  mycket  kring.  En  övervägande  del  av  riktlinjerna  tillhör  denna 
kategori. Dessa normer handlar om att forma och upprätthålla en struktur som 
underlättar samverkan och arbetet att skapa Wikipedias innehåll. Flera av dem 
gör  det  också  möjligt  att  kontrollera  vem som skriver  vad.  Ingen  behöver 
visserligen  ett  användarkonto  för  att  kunna  redigera  men  blir  i  sådana  fall 
knyten  till  sitt  IP-nummer.  Användare  bör  signera  diskussionsinlägg  med 
hänvisning till Wikipedias etikett. Det centrala värdet är samverkan. Normerna 
i  denna kategori  adresserar  dels  tekniska förutsättningar  och dels  moraliska 
förutsättningar för samverkan. 

”Marionetter”  är  en  riktlinje  inom Organisation och koordinationskategorin 
som  listar  giltiga  skäl  för  användare  att  ha  flera  alternativa  konton  men 
förklarar också att alternativa konton utan giltiga skäl som används i bedrägligt 
syfte  eller  för  att  kringgå  Wikipedias  regelverk  kallas  marionetter.  191

Olämpligheten  att  redigera  i  en  och  samma  artikel  under  olika  namn,  att 
diskutera,  att  rösta eller  ge sig in i  en konflikt  under olika namn, försvårar 
samverkan  och kan leda till blockering. 

Riktlinjen ”Robotar”  kan tyckas vara ett undantag. Men botarna underlättar  192

samverkan genom att exempelvis utföra kategoriseringar och upprätthålla en 
struktur  som underlättar  arbetet  med  att  skapa  Wikipedias  innehåll.   Även 
robotar måste följa normerna. ”Bothyfs” förespråkas. Dåligt ”bothyfs” kan vara 
att  de  kör  för  snabbt,  eller  ställer  till  skada.   Detta  kan  leda  till  att  boten 
blockeras  eller  får  sin  robotstatus  återkallad.  Det  är  dock  alltid  människan 
bakom roboten som är ansvarig för robotens handlingar.

Jag har nämt samverkan som det primära värdet för riktlinjerna i Organisation 
och  koordinationskategorin.  Kontroll  och  ordning  är  också  värden  som 
eftersträvas.  

 Riktlinje ” Marionetter”, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Marionetter 	 	  191

(Tillgänglig 2018-05-01)

 Riktlinje ”Robotar”, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Robotar 
192

(Tillgänglig 2018-05-01)
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5.3.4 Essäernas kännetecken 

Tabell 6. Wikipedias essäer med respektive normkategori.

Alla Essäer är mål-medel normer förutom ”Ingen användare har plikter” som är 
en moralisk norm. Till skillnad från framförallt riktlinjerna som huvudsakligen 
är explikativer utgör Essäerna en blandning av explikativer, argumenterande 
direktiver  och  expressiver.  Expressiver  avslöjar  skribenternas  åsikter  eller 
känslor, oftast genom användningen av värdeord.  

”Ägarskap av artiklar” är en sådan essä som både är expressiv och explikativ 
och adresserar vad essäns författare menar är ett mänskligt men ovälkommet 
beteende. Känslan av att ha ensamrätt på en artikel kan drabba vem som helst 
men alla måste finna sig i att andra ändrar det man skrivit. 

Det är naturligtvis påfrestande för känsliga egon att se sitt 
eget  briljanta  material  redigeras  urskillningslöst  av 
inkompetenta klåpare, som hela Wikipedia verkar utgöras 
av  … I  längden  kommer  det  dock  att  vara  negativt  att 
tänka sig att man ”äger” en artikel och ska ha sista ordet 
på allt som läggs till i den. 193

Essäer Kategori

Brukar du fiska? Formella processer

Handbok för NPOV Mening och innehåll

Hur man skriver en bra artikel Mening och innehåll

Ingen användare har plikter Beteende

Korrekturläsning Mening och innehåll

Trovärdighet Mening och innehåll

Wikiholism Beteende

Ägarskap av artiklar Beteende

Trovärdiga källor Mening och innehåll

Essä, ”Ägarskap av artiklar” URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ägarskap_av_artiklar 193

(Tillgänglig 2018-05-02) 
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Den ironiska tonen förmildras av essäns budskap, att Wikipedias gemenskap 
skapar Wikipedia tillsammans.

Den expressiva och humoristiska essän ”Wikiholism” adresserar beteendet hos 
inbitna Wikipedianer och beskriver Wikipedia som beroendeframkallande. Jag 
anser att det är en deklaration av hängivenhet till Wikipedia vars syfte är stärka 
samhörigheten  hos  en  mindre  grupp,  de  erfarna  användarna,  Wikipedian-
veteranerna. 

Liksom  essän  ”Brukar  du  fiska?”  som  jag  redogjort  för  tidigare  tillhör 
perspektivet i essän ”Ingen användare har plikter” de användare som har högre 
befogenheter, och i likhet med den förra essän utgör den snarast ett försvarstal. 
Essän vill klargöra att ingen är förpliktad att agera och utföra oavlönat arbete. 
En skillnad är att den inte bara vänder sig till mindre erfarna användare utan 
också till administratörer. Ingen har plikter,  men alla bör ta sitt ansvar och 
överlämna ett arbete i sådant skick att andra kan ta över, och att de som är 
botägare rättar till de misstag boten orsakat. 

Flertalet essäer tillhör Mening och innehållskategorin. Gemensamt för dessa 
essäer  är  att  de fokuserar  kring encyklopedisk relevans och på att  förbättra 
Wikipedias innehåll. Här erbjuder Wikipedian-veteranerna sin kunskap och sin 
vägledning. De vet att strävan är gemensam.  

5.3.5 Sammanfattande diskussion kring normernas kännetecken 

Jag  har  identifierat  6  kategorier  som  är  kännetecknande  för  de  formella 
normerna  i  svenska  Wikipedia,  Mening och innehåll,  Mening och identitet, 
Beteende,  Rättslig,   Organisation och koordination och  Formella processer. 
Var och en av dessa kategorier  fyller  viktiga funktioner och alla förutsätter 
varandra.  

Normerna  inom  kategorin  Mening  och  innehåll  är  bärande.  Mening  och 
innehåll är stammen vars grenar delas och växer genom hela normsystemet och 
befästs i olika former. Trovärdighet, neutralitet, samverkan,  frihet och kontroll 
är de värden som återkommer i olika skepnader och utgör kärnan i Wikipedias 
varande och blivande.  

�57



Mening och identitet-normer  definierar Wikipedia. Deras normativa kärna är 
identitet  men  de  har  ännu  ett  syfte.  Genom  att  klargöra  vad  Wikipeda  är 
förstärker dessa normer betydelsen av de övrig normernas värden, särskilt  de 
värden som förmedlas av normerna inom kategorierna  Mening och innehåll  
och Beteende. 

Beteendekategorin består inte uteslutande av moraliska normer utan också av 
mål-medel normer. De utgör således moraliska förutsättningar samtidigt som 
de  utgör  villkor  för  att  nå  Wikipedias  uppsatta  mål.  Samförstånd  och 
anständighet som bygger på artighet och respekt är beteendenormernas värden 
som upprepas och fortplantar sig i Wikipedias normsystem.

Kategorin Rättslig består av mål-medel normer som pekar ut vilka medel som 
på juridisk grund är tillåtna för att nå uppsatta mål.  Jag identifierar endast två 
normativa dokument som kan karaktäriseras som Rättsliga (varav ”Artiklar om 
nu  levande  personer”  till  största  del  faller  inom  Mening  och 
innehållskategorin).  Dessa vill  upplysa och varna om rättsliga konsekvenser 
som  kan  drabba  den  användare  som  postar  otillåtet  material,  förtalar  eller 
ärekränker någon. Framförallt handlar de om ansvaret Wikipedias användare 
har gentemot andra människor men också om ansvaret användarna har för att 
vidmakthålla Wikipedias trovärdighet. 

En större del av riktlinjerna är Organisation och koordination-normer. Dessa 
adresserar dels tekniska förutsättningar och dels moraliska förutsättningar för 
samverkan.  Alla mål-medel normer förutsätter kännedom om tekniska normer, 
som i sin tur baserar sig på kunskap om faktiska förhållanden. Det är extra 
tydligt  inom  denna  kategori  då  normerna  förklarar  många  systemtekniska 
funktioner. Jag ser dessa normer som dirigenter,  men istället för att  leda en 
orkester till att ljuda i samklang, ska de leda en dynamisk gemenskap att arbeta 
som en  enhet.  För  att  underlätta  för  denna  samverkan  vill  dirigenterna  ha 
kontroll och ordning.

Formella  processer  beskriver  processer  som  förklarar  åtgärder  och 
byråkratiska  förfaranden.  I  mitt  urval  visar  det  sig  att  endast  riktlinjen 
”Blockeringar” och essän ”Brukar du fiska?” tillhör denna normkategori. Men 
eftersom jag är nyfiken har jag läst många av de andra normativa texterna och 
upptäckt att  flera riktlinjer utanför mitt  urval är Formella processer-normer.   
Dessa refereras dock inte lika ofta, och därför hamnade de utanför min studie. 
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Anledningen till att denna normtyp inte refereras lika ofta, beror mestadels på 
att  riktar  sig  till  en mindre grupp användare med befogenheter,  exempelvis 
administratörer  och  byråkrater,  och  är  professionella  normer.  De  formella 
processerna finns för att beskydda Wikipedia och utgör försvar mot allehanda 
överträdelser. Normerna karaktäriseras främst av sakkunnighet och rättrådighet 
och jag väljer att likna dem vid säkerhetsvakter. 

Det  finns  inga  skapa  gränser  mellan  policyer,  riktlinjer  och  essäer.  Samma 
normativa värden återkommer, kanske återges de med andra ord eller förklaras 
mer  utförligt.  Ofta  sammankopplas  de  med  andra  värden  vilket  skapar  en 
djupare förståelse samtidigt som det framhäver deras betydelse. Varje normativ 
text  innehåller  ett  stort  antal  länkar  till  andra normativa texter,  dels  genom 
länkar  i  textens  innehåll,  dels  genom mallar,  och  dels  i  form av  listor.  De 
förutsätter och bekräftar varandra. De bildar ett enormt normmönster av värden 
och sammanhang. 

Samtidigt  har  de  olika  normativa  dokumenttyperna  sina  särdrag.  Policyer 
fastställer  meningen med Wikipedia och klargör vad som förväntas av dess 
användare.  Riktlinjerna  vägleder  och  tillrättavisar.  Här  håller  dirigenterna  i 
taktpinnen  medan  säkerhetsvakterna  patrullerar  på  bakgatorna.  I  essäerna 
fokuseras intresset  kring att  förbättra Wikipedias innehåll  men tjänar främst 
syftet  att  stärka  användarnas  gemenskap,  framförallt  gemenskapen  i 
Wikipedias kärntrupper.  

Det  är  svårt  att  göra  en  jämförelse  mellan  Jonathan Morgans  resultat  i  sin 
studie av de normativa dokumenten i engelska Wikipedia och resultaten i min. 
Vi  har  haft  olika metoder,  olika urval,  olika syften,  olika Wikipedia,  vilket 
också resulterat i olika normkategorier och olika resultat. Men liksom Morgan  
menar  jag  att  de  olika  normativa  dokumenttyperna  kompletterar  varandra. 
Inledningsvis  talade  jag  om  hur  Wikipedias  formella  normer  reglerar  och 
kategoriserar,  skapar gränser och definierar skillnader. Min normstudie visar 
också hur normerna verkar inkluderande. De befäster värden för att forma en 
gemenskap som samverkar mot ett gemensamt mål.  Participationens grundval  
utgörs  av  ett  normsystem som inte  bara  begränsar  utan  framförallt  främjar 
samverkan.
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5.4 Analys av diskussionssidan bakom artikeln ”Feminism” 

Nu  övergår  jag  från  att  studera  normernas  specifika  kännetecken  till  att 
genomföra  en  normstudie  på  mikronivå.  Jag  analyserar  delar  av 
diskussionssidan bakom artikeln ”Feminism”. Analysen grundar sig i frågan; 
Vilka formella normer styr och påverkar samverkan?

Syftet är dels att tydliggöra normernas betydelse för samverkan och dels att 
öka förståelsen för de villkor som normsystemet ställer på samverkan.

Jag har skapat ett antal kategorier som reflekterar svenska Wikipedias formella 
normer. Dessa normkategorier är mitt redskap i analysen. Diskussionssidan jag 
analyserar innehåller arkiv med äldre diskussioner.  Men jag måste begränsa 
min studie och väljer att analysera ett urval av dialoger som inte har arkiverats 
(ännu), vilka sträcker sig mellan 13 januari 2010 till 8 maj 2010.  194

Under den här tidsperioden följer jag en diskussion som förekommer under 2 
rubriker på diskussionssidan, rubrikerna ”Feminismens historia”, ”Intellektuell 
rörelse?”. Diskussionen under dessa rubriker utvecklas till  en berättelse. Jag 
fortsätter att följa detta narrativ som leder bortom diskussionssidan, för att ge 
en helhetsbild av hur normerna påverkar och styr användarnas handlingar. 

5.4.1 Samverkan, redigeringskrig och blockering 

I denna berättelse väljer jag att följa användaren Awakened82’s förehavanden. 
Den 13 januari  2010 raderar  en oinloggad användare  ett  avsnitt  ur  artikeln 
”Feminism” utan att förklara varför. Bara ett par minuter senare återinför en av 
Wikipedias  administratörer  det  raderade  avsnittet.  Men  återigen  avlägsnas 
avsnittet,  denna  gång  av  en  inloggad  användare,  Awakened82,  vilken  med 
största sannolikhet är densamme som tog bort texten första gången. 

Andra  gången  stycket  raderas  bestämmer  sig  Awakened82  för  att  förklara 
varför. Stycket i artikeln som han raderar handlar om att kvinnans ställning i 
det  i  det  traditionella  förmuslimska  samhället  förbättrades  vid  islams 
utbredning. Awakened82 menar att det korta stycket är vinklat till islams fördel 
och att det förekommer påtryckningar att göra islam accepterat. Han menar att 

 Diskussionssida bakom artikeln ”Feminism”: URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Feminism 194

(Tillgänglig 2018-05-04)
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det finns grupper vill framhålla att Muhammed var feminist och att det finns 
feminism i islam. Awakened82 utbrister,  ”Det är ju givetvis absurt!”.  Till 195

stöd  för  sina  argument  citerar  han  suror  ur  koranen  för  att  påvisa 
kvinnoförtryck. 

Awakened82 som inte vill att texten ska återställas har försökt att anpassa sig.  
Genom att  förklara  sin  åtgärd  fogar  han  sig  under  Wikipedias  system som 
handlar om samverkan och genom att Awakened82 argumenterar för att texten 
är vinklad beaktar han ett av Wikipedias mest centrala värden, neutralitet. För 
att underbygga sin argumentation har han sökt stöd i källor, som handlar om ett 
annat centralt värde, trovärdighet. Att Awakened82 knappast är neutral i frågan 
är inget som adresseras av någon (vid det här tillfället).  

Användaren  Awakened82  försöker  således  att  förklara  sin  åtgärd  på 
diskussionssidan, och följer normerna som kännetecknas av Organisation och 
koordination.  I  och  med  han  att  beaktar  Wikipedias  mest  centrala  värden, 
neutralitet och trovärdighet följer han normerna som kännetecknas av Mening 
och innehåll. 

Awakened82  återkommer till artikeln nästan fyra månader senare, och mellan 
den 5 maj och 8 maj 2010 gör han enligt versionhistoriken 16 redigeringar, 
ändringar som återställs ett flertal gånger, dels av en tillbakarullare och 3 olika 
administratörer.  

I artikeln presenteras feminism som en intellektuell och politisk rörelse, vilket  
Awakened82  vill  ändra  på.  ”Antiintellektuell  ska  det  naturligtvis  vara.  Jag 
ändrade det”, kommenterar Awakened82 på diskussionssidan.  Nu bryr sig 196

Awakened82  inte  om  att  hämta  stöd  i  några  källor  för  att  rättfärdiga  sin 
redigering.

Administratören  Herr  X,  ställer  sig  frågande  till  redigeringen,  påpekar  att 
Wikipedia  inte  är  ett  forum  för  åsikter  men  förklarar  också  att  begreppet 
intellektuell handlar om en analytisk och tänkande strömning i samhället. Herr 
X bemöter Awakened82  artigt trots Awakened82’s kontroversiella ändring.
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Awakened82 svarar:”På samma sätt kan man ju säga om varenda rörelse som 
hävdar  en  grupps  överlägsenhet  över  en  annan.  Det  finns  inte  ett  dyft 
intellektuellt med feminismen. Den baseras helt på åsikter och fördomar”.197

Herr X bemöter detta påstående med ytterligare en förklaring men avslutar med 
att avfärda Awakened82’s uttalande som strunt och vädjar till honom att bidra 
med något konstruktivt istället  och återställer Awakened82’ s redigering.  

Nu  sluter  administratören  Obelix  och  tillbakarullaren  Vatten  upp  i 
diskussionen. Eftersom Awakened82 inte har bättre argument menar Obelix att 
Awakened82  bör  ignoreras  då  de  inte  behöver  ha  en  ”clowndiskussion”.  
Tillbakarullaren Vatten säger att  han inte vill  ge sig in i  en diskussion men 
påpekar att det är olämpligt att göra kontroversiella ändringar innan konsensus 
har uppnåtts på diskussionssidan.

Men istället för att lyssna eskalerar  Awakened82’s redigeringsiver. Han ändrar 
tillbaka  till  antiintellektuell.  Han  gör  också  en  mängd  andra  ändringar  i 
artikeln. Artikelns versionshistorik visar att Awakened82 bland annat skriver att 
vissa grupperingar inom feminismen vill utrota alla av manskön, att feminister 
inte  sköter  sin  hygien,  klär  sig  slafsigt  och  uppträder  obefogat  aggressivt. 
Awakened82  har  lämnat  diskussionssidan  för  gott  och  startat  ett 
redigeringskrig. 

Vad  Awakened82 gör när han återkommer till artikeln flera månader senare är 
att ignorera Wikipedias kärnvärden för att sedan bryta mot dem. Han söker inte 
konsensus hos gemenskapen och bryter mot Beteende-normerna, då han varken 
visar artighet eller respekt.  När han beger sig ut i redigeringskrig för att tvinga 
igenom sina egna åsikter har han överträtt de flesta av normsystemets värden. 

De andra användarna i berättelsen, administratörer och tillbakarullare, är alla 
bekanta med Wikipedias normer och med liknande situationer. Herr X vill ha 
en förklaring och ger sin syn på saken. Hans retoriska beteende är ett försök att 
nå samförstånd och genom att påpeka att Wikipedia inte är ett forum för egna 
åsikter  adresserar  han  Wikipedias  mening  och  identitets-normer  och 
neutralitetsvärdet.  Obelix som inte vill sporra till meningslöst meningsutbyte 
vill kyla ner situationen och Vatten vill rikta Awekened82’s uppmärksamhet till 
betydelsen av att samförstånd uppnås, vilket Awekened82 ignorerar. 
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Kriget  pågår  i  4  dagar.  Den  8  maj  2010  blir  Awakened82  blockerad  av 
administratören EWR. ”Du fortsätter med redigeringar som inte är förenliga 
med WP:NPOV och du har flera gånger återställt tillbaka dina redigeringar. Du 
tar inte heller åt dig av kommentarerna på diskussionssidan. Du är blockerad i 
tre dagar. Var med och skriv ett neutralt uppslagsverk eller hitta ett annat forum 
att vara på”, skriver EWR på Awakened82’s användarsida.198

Under  en  rubrik  Awakened82  döper  ”Neutralt?”  svarar  han,  ”Kanske 
uppslagsverket, men definitivt inte artikeln. Det ni sysslar med är inget annat 
än  faktaförvrängning  och  att  den  sedan  är  försvarad  av  media  och  pk-
etablisemanget  är  fan  ingen  ursäkt”.  Awakened82  kanske  hittar  ett  annat 199

forum för han återkommer inte mer till Wikipedia, åtminstone inte inloggad 
under  samma  namn.  Enligt  versionshistoriken  fortsätter  historien  kring 
huruvida ordet intellektuell är en bra beskrivning på feministiska rörelser, men 
utan Awakened82.

Administratörernas  tålamod  med  Awekened82  upphör.  EWR  nyttjar  den 
befogenhet som hör till  hans behörighet och genom den  formella processen 
blockerar han en användare som inte respekterar Wikipedias normer. 

5.4.2 Sammanfattande diskussion om normerna som påverkar och styr 
samverkan 

Berättelsen illustrerar hur Wikipedias normer verkar både när de efterlevs och 
då de trotsas. Vem som helst får redigera Wikipedia, men inte hur som helst.  
De normativa värdena som samförstånd, samverkan, neutralitet,  trovärdighet 
och  anständighet  kan  kränkas  men  i  sådana  fall  kommer  normbrotten  inte 
fortgå obemärkta och utan konsekvenser. 

Friheten  som  Wikipedias  användare  har  begränsas  av  den  kontroll  som 
Wikipedias  användare  utövar  gemensamt.  Normsystemets  betydelse  för 
gemenskapen inte går att  underskatta.  Normerna anger vad som eftersträvas 
och hur det ska eftersträvas. Det centrala värdet i berättelsen ovan är neutralitet 
i den bemärkelse som den policyn ”Neutral synvinkel” deklarerar. Artiklarnas 
innehåll ska opartiskt redovisa fakta och idéer som alla åsiktsinriktningar kan 
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vara överens om. Användaren Awakened82 agenda var dock endast hans egen, 
vilket omöjliggjorde konsensus.

Jag  har  i  avsnittet  om  normernas  kännetecken  talat  om  hur  normerna 
framförallt främjar samverkan genom att forma en gemenskap som samverkar 
mot ett gemensamt mål. Jag anser att normerna som inkluderar och förespråkar 
frihet främst vill stimulera kreativitet, men att det är normerna som försvarar 
Wikipedia  och  dess  trovärdighet  genom  att  kontrollera,  sanktionera  och 
exkludera  som gör  det  möjligt  att  upprätthålla  en  struktur  som underlättar 
samverkan. 

Normerna  som  påverkar  och  styr  samverkan  inom  Wikipedias  dynamiska 
gemenskap är såväl normer som inkluderar och exkluderar, som uppmuntrar ett 
slags beteende men sanktionerar ett annat, liksom normer som anger vad som 
eftersträvas och klargör vad som inte är önskvärt.  Wikipedias normer gynnar 
participation  men ställer villkoren att deltagarna samverkar.

5.5 Sammanfattning 

Jag  har  analyserat  och  tolkat  de  formella  normerna,  policys,  riktlinjer  och 
essäer i svenska Wikipedia för öka insikten om deltagandets villkor. Jag har 
även  genomfört  en  normstudie  på  mikronivå  då  jag  analyserat  en 
diskussionssida bakom en av Wikipedias artiklar för att öka förståelsen för de 
villkor som normsystemet ställer på samverkan. 

Med  en  normvetenskaplig  ansats  och  med  normmodellen  som  verktyg 
identifierar jag  6 kategorier som är kännetecknande för de formella normerna i 
svenska  Wikipedia,  Mening  och  innehåll,  Mening  och  identitet,  Beteende, 
Rättslig,  Organisation och koordination och Formella processer.  

Mening och innehålls-normerna som konstituerar  Wikipedias grundläggande 
värden,  trovärdighet,  neutralitet,  samverkan,   frihet  och kontroll  sprider  sig 
genom hela  normsystemet  och förstärks  av Mening och identitets-normerna  
vars syfte är att klargöra vad Wikipedia är och betona betydelsen av de övriga 
normernas  värden.  Även  Beteende-normerna  fortplantas  genom  hela 
normsystemet  och  utgör  moraliska  förutsättningar  och  villkor  för  att  nå 
Wikipedias uppsatta mål.
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Normerna  kan  liknas  vid  instrumenten  i  en  orkester  vars  toner  formar  en 
symfoni, de kompletterar varandra. Organisation och koordinations-normerna 
är orkesterns dirigenter. De ska leda en dynamisk gemenskap att arbeta som en 
enhet.  Medan  Rättslig-normerna  vill  upplysa  och  varna  om  rättsliga 
konsekvenser som kan drabba användare som kränker rättsregler,  beskyddar 
Formella  processer-normer  Wikipedia  och  utgör  försvar  mot  allehanda 
överträdelser. Tillsammans bildar de ett   mönster av värden som blottlägger 
villkoren för samverkan i Wikipedia.  Normerna formar en community som 
samverkar mot ett gemensamt mål.

Jag inledde min normstudie i participationens tjänst med avsikten att studien 
ska leda till insikter som kan vara av värde för alla informationskulturer som 
önskar  ett  förhållningssätt  som  bygger  på  deltagande  och  gemenskap.  Jag 
finner att normerna inte bara styr och påverkar samverkan utan ställer villkoren 
att användarna samverkar.
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Jag har studerat Wikipedias normsystem med avsikten och den goda föresatsen 
att  belysa  deltagandets  villkor  i  en  deltagande  kultur  för  att  förstå  vad 
deltagande skulle kunna innebära för ett deltagande arkiv.

Men innan jag diskuterar mina resultat ska jag först bege mig längsmed ett 
sidospår kantat av minnen. Många är de som liksom Sue Mckemmish betonar 
arkivprofessionens betydelsefulla roll i bildandet av samhälleliga strukturer av 
minnen och av glömska.  Laura Millar skriver att arkivarier ofta använder 200

minne som en metafor för att förklara sina samhällsuppdrag.  Hon framhåller 201

att  arkivens  records  inte  är  minnen men utgör  villkor  ur  vilka  minnen kan 
skapas.  Detta  leder  mina  tankar  till  Findley  som understryker  vikten  av 202

participation i arkiven för ett hållbart bevarande av av människors bevis och 
minnen.  203

För  deltagande  kulturen  Wikipedia  är  det  inte  records  utan  deltagarnas 
participation som utgör villkor för formandet av minnen. Christian Pentzold ser 
Wikipedia  som  en  global  minnesplats  som  dess  användare  konstruerar 
tillsammans.  Genom  att  smälta  samman  koncept  av  Maurice  Halbwach, 204

vilken  menar  att  minnet  är  en  kollektiv  funktion  som  skapas  då  individer 
kommunicerar,  och   koncept  av  Jan  och  Aleida  Assmann,  vilka  anser  att 
Halbwachs kollektiva minne konstrueras av både kommunikativt minne och 
kulturellt  minne,  mejslar  Pentzold  fram  Wikipedia  som  ett  universellt 
minnesarkiv.   Pentzold  resonerar  även  kring  Jan  Vasinas  tolkningar  av 205

minnets konstruktion som en social överenskommelse och begrundar bärande 
idéer från Pierre Nora, som menar att det moderna minnet framförallt är ett 
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arkiverande  minne  då  det  är  under  ett  konstant  tryck  att  bevara 
dokumentation.  206

Pentzold  menar  att  de  digitala  nätverken  inte  bara  erbjuder  ett  lager  av 
lexikaliserat material utan också ett överflöd av potentiella diskussionspartners. 
Genom interaktionen blir texterna aktiva element i form av global hågkomst.  207

Pentzold förklarar att Wikipedia är en plats där minnen förhandlas, resoneras 
kring, konstrueras och rekonstrueras samtidigt som historieskrivning utspelas i 
realtid i de parallella diskussionssidorna.  208

Detta engagemang som vi ser i Wikipedia och i andra participatory cultures 
identifierar Findley som ett uttryck för ett ökat behov av records som till fullo 
klarar av att representera komplexiteten i människors liv och angelägenheter.   209

Liksom Findley  understryker  även  Millar  vikten  av  att  arkivarier  inte  bara 
skapar länkar, utan bygger broar mellan arkiv, system och människor.  Vår tid 210

kännetecknas av oöverträffad övervakning, samtidigt som records fungerar som 
maktmedel vilka kan missbrukas av illvilliga myndigheter, vilket Findley anser 
är  en  anledning  till  att  arkiv  bör  etablera  nätverk  istället  för  att  cementera 
hierarkier.  Människor  behöver  tillförlitliga  records  ur  vilka  minnen  kan 211

skapas. Och participation kan vara lösningen och inte bara ett sidospår kantat 
av minnen.

Men  osäkerheten  kring  participation  i  arkivsammanhang  är  påtaglig.  Isto 
Huvila konstaterar frustrerat att det finns många olika uppfattningar både om 
vad participation är och om vad participation skulle kunna innebära för arkiv 
och arkivarier.  Därför insåg jag att det behövs undersökning som kastar ljus 212

över  deltagandets  villkor.  Och  genom  att  jag  har  analyserat  och  tolkat 
participationens  förutsättningar,  identifierat  de  formella  normerna  som 
påverkar  och  styr  samverkan  i  svenska  Wikipedia  och  besvarat  vad  som 
kännetecknar dessa hoppas jag att något frågetecken skingrats. 
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Jag finner att de 6 normkategorierna som jag identifierat, Mening och innehåll, 
Mening och identitet, Beteende, Rättslig, Organisation och koordination och 
Formella  processer  kompletterar  varandra  och  förstärker  varandras  centrala 
värden. Jag liknar normerna vid instrumenten i en orkester vars toner formar en 
symfoni, och de kompletterar inte bara varandra utan de kräver också att alla 
dansar  till  musiken.  Men kraven de ställer  handlar  inte  om att  upprätthålla 
maktstrukturer,  utan  kraven  handlar  ytterst  om  samverkan.  Samverkan  är 
medlet för att nå målet, skapandet av en ständigt växande neutral och trovärdig 
encyclopedi.

Normerna är således avgörande för samverkan, de anger hur man bör agera, 
och vad som ska eftersträvas, men samverkan skulle inte fungera utan de delar 
av det socioteknologiska normsystemet som håller ordning, kontrollerar och 
värnar  om Wikipedias  värden.  Wikipedia  är  en  deltagande  kultur,  men  det 
betyder inte att Wikipedia saknar auktoriteter. Wikipedianer som demonstrerat 
intresse, engagemang och duglighet blir genom konsensus valda till ”ämbeten” 
som  ger  dem  befogenheter  och  möjligheter  att  beskydda  Wikipedia  från 
okunskap och illvilja och sanktionera olika slags normbrott.

Vad kan participation i arkivet innebära? Kommer arkivariernas röster drunkna 
i det annalkande deltagande arkivet eller är farhågorna som både Yakel och 
Everleigh menar att många arkivarier hyser, obefogade? Min studie antyder att 
dessa farhågor är överdrivna. Deltagande i Wikipedia medger frihet men aldrig 
förutsättningslöst.  Villkoren som ställs handlar om att deltagarna ska sträva 
efter  samförstånd  och  visa  anständighet,  artighet  och  respekt.  Ordning  och 
kontroll  är  värden  som  upprepas  och  utgör  också  villkor  som  ställs  på 
deltagandet.

Jag menar att arkivarierna i ett framtida deltagande arkiv aldrig kommer att bli 
överflödiga.  Arkiven kommer fortfarande behöva sina  kärntrupper.   Liksom 
samverkan  i  Wikipedia  är  beroende  av  sina  Wikpedianveteraner  förutsätter 
participation i arkiven arkivariernas kunskap och engagemang.

Jag  anser  att  ett  participatory  archive  som  bygger  på  samverkan  i  arkivet 
fordrar  ett  socioteknologiskt  normsystem,  möjligen  utan  botar  och 
administratörer, men med systemtekniska processer och funktioner, och med 
arkivarierna  i  centrum  som  arkivens  beskyddare  som  värnar  om  arkivens 
kärnvärden, autenticitet, tillförlitlighet och integritet.  Om tekniska lösningar 
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implementeras  som  kan  säkra  arkivens  kärnvärden  och  samtidigt  tillåta 
samverkan, menar jag att vi snart kan uppleva ett participatory archive som kan 
representera  komplexiteten  i  människors  liv  utan  att  riskera  bevarandet  av 
tillförlitliga records ur vilka minnen kan skapas.

6.2 Metoddiskussion  

Innan jag påbörjade min normstudie hade jag ingen aning om att det finns så 
mycket att lära och berätta kring normer och normsystem. Nu är jag glad att jag 
trots min okunskap vågade kasta mig in i ett för mig okänt territorium och låta 
det  handlingsteoretiska  perspektivet  vara  vägledande för  hur  normsystemets 
konstruktion ska tolkas. Jag menar att Håkan Hydéns normteori har tillfört ett 
fängslande  vetenskapsteoretiskt  perspektiv  som  berikat  min  analys  och 
tolkning av de normativa dokumenten. Utan normmodellen som verktyg och 
normvetenskapen som en trygg vetenskapsteoretisk grund hade detta blivit en 
helt  annan  studie  som  förmodligen  inte  kunnat  ge  en  lika  tydlig  bild  av 
normernas  kännetecken.  Det  är  förstås  möjligt  att  en  textanalys  eller  en 
genreanalys kunnat leda till liknande resultat men att det är osannolikt att dessa 
metoder kunnat ge en lika omfattande bild av normerna. Normmodellen har 
utgjort  ett  ovärderligt  instrument  som  som  hjälpt  mig  att  förstå  och 
åskådliggöra  normernas  krav,  möjligheter  och  förväntningar  liksom 
bakomliggande värderingar och systemvillkor. 

6.3 Slutsats 

Författaren Arthur Bloch ska ha sagt att ”en slutsats är det där stället där du inte 
orkade tänka längre.”  Jag erkänner frivilligt  att  jag känner igen mig i  de 213

orden  och  därför  tänker  jag  fatta  mig  kort.  Min  undersökning  av  svenska 
Wikipedias normativa dokument har åskådliggjort ett normsystem vars normer 
bildar  ett  genomgripande  mönster  av  värden,  förväntningar  och  krav  som 
blottlägger villkoren för  participation i  deltagande kulturen Wikipedia.   Det 
förväntas att deltagare följer normerna, men kränks Wikipedias värden träder 
dess  beskyddare  in.  Kraven  som  ställs  handlar  inte  om  att  upprätthålla 
maktstrukturer, utan kraven handlar ytterst om samverkan. Villkoren som ställs 
handlar  ofta  om  att  deltagarna  ska  sträva  efter  samförstånd  och  visa 
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anständighet,  artighet  och  respekt.  Ordning  och  kontroll  är  värden  som 
upprepas och utgör också villkor som ställs på deltagandet. Normernas syfte är 
att forma en gemenskap som samverkar mot ett gemensamt mål och samverkan 
är  medlet  för  att  nå  målet,  skapandet  av  en  ständigt  växande  neutral  och 
trovärdig encyklopedi.

Jag  drar  slutsatsen  att  arkivarien  aldrig  kommer  att  bli  överflödig  det 
deltagande arkivet eller  behöva rädslas för att förgås i anarkistisk revolution. 
Inte heller kommer arkivariens auktoritet att försvagas i ett arkiv som bygger 
på  gemenskap  och  samverkan.  Arkivariens  kunskap,  engagemang  och 
auktoritet  kommer  att  vara  nödvändig  på  samma  sätt  som  Wikipedias 
administratörer är nödvändiga för att beskydda Wikipedia och dess värden. Ett 
participatory  archive  kräver  ett  hållbart  socioteknologiskt  normsystem  med 
arkivarier som värnar om arkivens kärnvärden, autenticitet, tillförlitlighet och 
integritet. 

6.4 Framtida forskning 

Jag  har  utfört  en  studie  av  Wikipedias  formella  normer  men  en  studie  av 
Wikipedias implicita normer skulle förmodligen vara minst lika intressant då 
jag menar att granskningen skulle kunna blottlägga värden som inte är uttalade. 
Jag är övertygad om att en deltagande kulturs implicita normer likaväl som 
dess formella normer utgör villkor för participation.  Jag inser att det troligen 
är  en  större  utmaning  att  analysera  implicita  normer  då  det  inte  är  lika 
uppenbart  hur man ska ta sig an en sådan uppgift  men i  Wikipedia kan de 
otaliga diskussionssidorna utgöra en skatt för den sortens forskning.  

En helt annan infallsvinkel skulle vara att undersöka vilka föreställningar och 
värderingar som faller utanför de normativa uppfattningarna, möjligtvis med 
syftet att medvetandegöra strukturell partiskhet. Vilket också kan vara en av 
anledningarna till  att studera deltagande kulturers eller informationskulturers 
socioteknologiska  system.  Om  forskningen  av  den  socioteknologiska 
ensemblen  utförs  i  Wikipedia  innebär  det  en  granskning  av  både  dess 
mänskliga och ickemänskliga aktörer och interaktionen som sker dem emellan. 
En analys av deltagandet ur såväl mänskligt som tekniskt perspektiv och en 
tolkning av det samspel som utvecklas mellan människa och teknik, formad 
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och färgad av normer och värderingar, torde vara mycket värdefullt för  det 
framtida deltagande arkivet. 
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