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Sammanfattning  
Wikipedia är en samling digitala encyklopedier som alla får skriva på och redigera. Skrivarbasen är dock 
kraftigt mansdominerad, trots att Wikipedia försöker få en skrivarbas som skulle kunna ses som 
representativ för verkligheten. För att undersöka varför så har en mindre explorativ studie på svenska 
Wikipedias diskussionsklimat genomförts. Studenter vid KTH har fått läsa utdrag ur diskussioner, och 
svarat på frågor om hur de upplever diskussionsklimatet och hur deras motivation att delta i 
diskussionen påverkas av det. Resultatet visar att de kvinnor som har svarat i intervjuerna i större grad 
än män blir omotiverade att delta i diskussionsklimat som de upplever som obehagliga. Studien ger 
förslag på framtida studier som skulle kunna genomföras på området. 

 

Nyckelord 
Wikipedia, Överrepresentation av män, Diskussion, Diskussionsmiljö, Uppfattning, Intervjuer, IT-
studenter, KTH 
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Abstract 
Wikipedia is a collection of digital encyclopedia that anyone can write and edit. The writers, however, 
are a male dominated group, despite the fact that Wikipedia is trying to get a writer base that could be 
seen as representative of society. To investigate why this is a small-scale exploratory study of Swedish 
Wikipedia's discussion climate has been implemented. A small group of students at KTH have been 
studied. The interviewees have read excerpts from discussions taken from Swedish Wikipedia and 
answered questions about how they perceive them and how their motivation to participate in the 
discussion is affected by their climate. The result shows that the women that have answered the 
interviews have felt unmotivated to partake in discussions they feel are being conducted poorly to a 
greater extent than the men who have answered. The study provides ideas for future studies on the 
discussion climate of Swedish Wikipedia.  

 

Keywords 
Wikipedia, Overrepresentation of men, Discussion, Discussion environment, Perception, Interviews, IT-
students, KTH  
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1 Bakgrund  
Idéen till detta projekt kommer ifrån en artikel på KTHs exjobbsportal där olika företag eller 
organisationer kan annonsera olika projekt de önskar få utförda av studenter som vill genomföra sina 
exjobb. Här såg författarna en artikel av Wikimedia som sökte studenter för att undersöka den 
överrepresentation av män som de har i skrivarbasen till deras svenska version av uppslagsverket 
Wikipedia. Då området verkade intressant för författarna så valde de att göra detta arbete som har haft 
som mål att ytterligare studera överrepresentationen av män i Wikipedia.  
 
Wikimedia är en organisation som har som mål att tillhandahålla fri tillgång till all världens kunskap för 
alla och fri utbildning världen över (1), (2). En central del av deras verksamhet är uppslagsverken 
Wikipedia, vilket kan beskrivas som ett digitalt uppslagsverk som alla kan skriva för och redigera. 

1.1 Wikipedia 
Wikipedia är en grupp encyklopedier som har som mål att presentera neutralt skrivna artiklar, driven av 
en vision om en värld där alla har tillgång till summan av mänsklighetens kunskap (3). Neutralt skrivna 
artiklar definieras (4) som artiklar skrivna på ett sådant vis att alla relevanta parter ska tycka att 
beskrivningen är godtagbar. Denna neutralitet är nödvändig för att uppnå målet om att samla 
mänsklighetens kunskap. 
 
För att kunna uppnå detta mål så öppnar Wikipedia upp skrivprocessen för allmänheten, så att så många 
som möjligt kan bidra med sina erfarenheter och sin kunskap när artiklarna skrivs. Genom att arbeta 
med att få in skribenter med så mycket olika kunskaper som möjligt försöker Wikipedia ge sig de 
förutsättningar som krävs för att nå sitt mål. 
 
Eftersom Wikipedia är ett samarbete mellan en stor mängd olika användare så behövs verktyg för att 
sköta kommunikation mellan dem. För att diskutera innehållet i artiklar finns möjlighet att i samband 
med varje individuell artikel starta en diskussionstråd. Det finns även en förändringslogg, där alla 
förändringar som görs är synliga, och redigeraren har möjlighet att lägga till en kommentar till sin 
förändring. Till sist tillhandahålls funktionalitet för att skicka meddelanden mellan olika användare. 

1.2 Problembeskrivning 
Användarbasen som aktivt skriver de artiklar som utgör Wikipedias svenska encyklopedi har en stor 
överrepresentation av män (5). För att uppnå en så pass bra representation av världens kunskap som 
möjligt, så kommer skrivarbasen att behöva ha så stor kunskapsgrund som möjligt. Om vissa grupper är 
underrepresenterade växer risken för att de kunskaper gruppen inte besitter inte kommer att finnas 
tillgängliga för Wikipedia.  
 
Symptom på detta kan ses i artikelbasen hos Wikipedia. En artikel skriven i New York Times (6) visar att 
vissa ämnen som vi kanske identifierar mer som “typiskt manliga” är mer utförligt beskrivna än ämnen 
som tillskrivs attributen “kvinnliga.” Detta kan vara ett symptom på den ovannämnda sneda 
representationen bland skrivarbasen; det finns helt enkelt inte förutsättningar för att skrivarna ska 
skriva lika utförligt om “typiskt kvinnliga” saker då de inte i lika stor utsträckning har erfarenhet av dessa 
saker. 
 
 
En hög grad av homogenitet är en bidragande faktor till fenomenet groupthink (7). Grupper som 
karaktäriseras av just groupthink är grupper som karaktäriseras av en icke-acceptans av öppet eller olikt 
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tänkande. Risken att blunda för förhållanden som är till gruppens nackdel ökar, och gruppen blir så 
självsäker i sitt handlande att självreflektion kan upphöra. Groupthink är således en mekanik som kan 
verka för bevarandet av gamla paradigmer, och leda till att nya idéer ignoreras. Misoneism, eller en form 
av rädsla eller hat mot nya idéer, är något som antagligen inte gynnar kunskapssamlande. 
 
En kraftig överrepresentation av män i skrivarbasen kan alltså ge upphov till problem för Wikipedia att 
nå sina mål, både genom att orsaka en saknad av kompetens som behövs och skapa en miljö som inte 
främjar idérikedom. 

1.3 Syfte 
Denna studie har haft som syfte att undersöka hur män och kvinnor kan tänkas uppleva Wikipedias 
diskussionsklimat olika. Genom att undersöka och resonera om diskussionsdelen, en central del av de 
kommunikationsverktyg som används för att kommunicera mellan skribenter, hoppas vi kunna ge insikt i 
hur diskussionerna skulle kunna bidra till en miljö som inte lockar till sig kvinnor i samma grad som den 
lockar till sig män. Studien hoppas kunna leda till idéer om ytterligare studier, samt idéer om 
förändringar som skulle kunna hjälpa mot den skeva representation i Wikipedias skrivarbas. 

1.4 Mål 
Wikimedia (8) är en stiftelse vars mål är att skapa en lättåtkomlig samling av all världens kunskap. I 
centrum för denna kunskapssamling finns Wikipedia, en samling uppslagsverk på olika språk som alla 
kan skriva för. Stiftelsen arbetar med att säkerställa att kunskapssamlingen är en god representation av 
all världens kunskap. De har då ställt som mål att artiklarna som finns i encyklopedin ska vara skrivna ur 
en neutral synvinkel (4), och enbart innehålla väsentlig information. 

Stiftelsen Wikimedia är medvetna om överrepresentationen av män bland skrivarbasen (9), och arbetar 
aktivt med att försöka få fler kvinnor att skriva för encyklopedierna. Målet är att uppnå en skrivarbas 
som är representativ av den mänskliga befolkningen. Stiftelsen ser obalansen som en risk för att 
kunskapsmängden som representeras i encyklopedierna kommer att vinklas i fördel till de grupper som 
är överrepresenterade i skrivarbasen. 

1.5 Metod (summering) 
Denna del ger en summering av det tillvägagångssätt som har använts för att utföra den studie som 
presenteras i denna rapport. Metodiken finns mer utförligt beskriven i avsnittet Metodik, som hittas på 
sida 29. 

Överrepresentationen av män är ett område som har bedömts vara allt för stort för denna studie. 
Således har den avgränsats till att undersöka hur diskussionsklimatet på Wikipedias diskussionssidor 
bidrar till överrepresentationen av män. 

För att undersöka detta så har en explorativ studie utförts, där kvalitativ empirisk data har samlats in 
ifrån fjorton intervjuobjekt. Diskussionsunderlagen för dessa intervjuer har varit utdrag ur diskussioner 
från svenska Wikipedias diskuterasidor. Intervjuobjekten har tillfrågats om hur de har upplevt 
diskussionsklimatet i den diskussion eller de diskussioner som intervjuobjekten har läst, samt hur 
diskussionsklimatet påverkar deras vilja att delta i diskussionen. 

Samtliga intervjuobjekt har varit studenter vid KTH, alla inom åldersspannet 19-25 år, vilket har gett 
ytterligare avgränsningar till undersökningen. 
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1.6 Avgränsningar  
Det problem som den här studien utforskar, könsfördelningen på Wikipedia, är ett enormt område. I ett 
blogginlägg (10) som länkas i Wikimedias Gender Gap resurs beskrivs nio olika anledningar som har drivit 
olika kvinnor bort ifrån att skriva för Wikipedia. Även om dessa orsaker vore de enda som orsakade den 
skeva representeringen av kvinnor i skrivarbasen så hade området blivit allt för omfattande för denna 
studie. Studien har därför avgränsats för att undersöka hur diskussionsdelen av Wikipedia påverkar 
läsarna.  

På grund av begränsade resurser har undersökningen som studien bygger på begränsats till studenter på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Denna avgränsning kommer att förändra utfallet på studien; jämfört med 
en identisk studie utförd på till exempel studenter vid Stockholms Universitet kanske svaren blir helt 
annorlunda. Ytterligare har de flesta studenter som intervjuats varit studenter inom IT programmet, 
vilket även det är en avgränsning som skulle kunna påverka resultatet. 

Avgränsningarna har därför påverkat de slutsatser som kan dras ur den här studien. Istället för att säga 
något om hur alla kvinnor och män upplever diskussionsmiljöer så ger resultatet insikt i hur kvinnor och 
män inom IT programmet vid KTH skulle kunna uppleva diskussionsmiljön på Wikipedia.  

Genomgående har denna studie byggt på litteratur från flera typer av källor. Dels Wikimedias 
artikelsamling med undersökningar som de själva har drivit i rymden som omfattar denna studie. 
Författarna har även varit i kontakt med en representant för svenska Wikimedia Ytterligare har 
författarna använt ett flertal sökmotorer för att hitta material. Dessa har främst varit sådana som har 
tillhandahållits genom databasen som biblioteket vid KTH (KTHB) har tagit fram. Dessa databaser är 
främst akademiskt inriktade och sammanställer publikationer från flera universitet och organisationer 
från flera länder. Två exempel på de som har använts är Diva och Arxiv. Ämnesområden vid sökningar 
bland databaser har främst varit; Education, Comuters IT, General and Philosophy.  

Författarna har även sökt i tryckt litteratur som främst har funnits tillgänglig via biblioteket på KTH och 
fått rekommendationer av berörd handledare för projektet. Handledaren har flera års erfarenhet i 
ämnesområden som ligger nära den som studien berör och har medverkat i ett flertal böcker, rapporter 
och forskar inom dessa. Rekommendationerna av litteratur har även inkluderat sådana som 
handledaren har medverkat i. 

Vad gäller det material som har styrt avgränsningarna för studien när det gäller ämnesområde så har vi 
använt oss av material som Wikimedia har samlat för att försöka förstå överrepresentationen av män på 
Wikipedia. Eftersom Wikimedia är mycket måna om att skapa förståelse för området verkar det väldigt 
kontraproduktivt att sprida information som skulle vara vilseledande. Ytterligare skulle felaktiga 
avgränsningar av ämnesområdet inte göra studien oanvändbar. Källmaterialet har använts för att 
avgränsa studien till att undersöka diskussionsklimatet i Wikipedia och hur det påverkar läsarens 
motivation till att delta i diskussionerna. Om det är så att källorna innehåller felaktig information, eller 
har använts av författarna på ett felaktigt sätt, så kommer diskussionsklimatet inte att ha någon 
inverkan på läsarens motivation att delta i diskussionerna. Om så är fallet så kommer studien ändå att 
ge användbar information, eftersom det kommer att visa sig att studien inte kan påvisa att 
diskussionsklimatet har någon inverkan på läsarens motivation att delta i diskussionerna. 

När det kommer till att avgränsa det akademiska material som studien bygger på så har material främst 
uteslutits för att det inte har gått att applicera på arbetet. Exempelvis har författarna hittat studier (11) 
(12) som undersökt hur själva Wiki tjänsten kan användas för att underlätta utbildning i skolklasser. Men 
eftersom dessa studier mer har tittar på hur tjänsten “Wiki” kan användas i en utbildningsmiljö snarare 
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än utvärderingar av de interaktionsmöjligheter som Wikin tillhandahåller så har de inte varit till nytta för 
detta arbete. 

1.7 Bidrag 

Studien som utförts i detta arbete har förhoppningsvis bidragit till att ge insikt i några av orsakerna till 
överrepresentationen av män i Wikipedias skrivarbas. Detta är ett förhållande som är intressant ur 
gruppdynamisk synpunkt, speciellt ifrån ett genusperspektiv. Förhoppningsvis kommer resultatet ifrån 
denna studie kunna bidra med idéer till andra studier som skulle kunna genomföras på området. 

1.8 Risker, etik och hållbar utveckling 

1.8.1 Risker och etik 
Eftersom studien inte kommer att knyta några namn eller andra specifika personuppgifter till svaren så 
kommer den att bli relativt anonym. Det borde alltså inte innebära några risker för de tillfrågade, 
eftersom deras svar inte borde gå att knyta till dem. Det verkar även troligt att svaren på de frågor som 
vi ställer inte borde kunna skada de utfrågade även om de kunde knytas till personen. Det frågas endast 
om vad personen tycker om diskussionsmiljöer som finns allmänt tillgängliga.   

Som studieskrivare hade författarna ansvaret att inte missleda läsaren igenom att förfalska data, 
överdriva resultat eller dölja de avgränsningar som görs. Hur informationen som utvunnits ur 
intervjuerna hanterats är också viktigt att reflektera över. Eftersom samtalen har utförts lite här och var 
så fanns risken att utomstående parter skulle ha observerat samtalen medan de ägde rum, och på sätt 
skulle de kunna ha kopplat ihop svaren som publiceras med namnen på de svarande. Då risken för detta 
scenario verkade vara liten, och faran som kommer med att koppla de svarandes namn till deras svar 
verkade vara liten, valde författarna att inte vidta några vidare säkerhetsåtgärder vid utförandet av 
intervjuerna.  

1.8.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett område som har en mängd olika definitioner, som ofta försöker definiera någon 
form av önskvärd samhällsutveckling.  För att tydliggöra de olika delarna som ingår i området är det 
vanligt att dela upp det i tre kategorier; ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling (13). Detta 
arbete förhåller sig till dessa former av hållbar utveckling på olika sätt. 

1.8.3 Social hållbar utveckling 
Arbetet har också koppling till hållbar utveckling, då Wikipedia är en encyklopedi som många människor 
använder för att hitta kunskap om alla möjliga saker. Genus som samhällsstruktur gör att vi människor 
utsätts för världen på olika sätt, och därefter lär oss olika saker. Om kvinnor är starkt 
underrepresenterade vid skrivandet av en kunskapssamling som Wikipedia riskerar kunskaper som 
kvinnor i större utsträckning än män besitter att gå förlorad. Samtidigt finns det också en form av makt i 
att ha tolkningsföreträde (14) av information. Att kvinnor är underrepresenterade i skrivarbasen blir 
således en bidragande faktor till en könsmaktsordning som förskjuter makten till nackdel för kvinnor.  

Rätten till utbildning beskrivs av Artikel 26 i FN:s konvention för mänskliga rättigheter där det även 
nämns att utbildning bör vara gratis, och som minst täcka en grundläggande utbildning (15). Wikipedias 
mål att skapa en fritt tillgänglig kunskapsbas som alla ska kunna få tillgång till, vilket hjälper uppfylla 
denna del av de mänskliga rättigheterna. Även att den tjänst som Wikipedia tillhandahåller är gratis 
öppnar upp för fler som kan få tillgång till kunskap. Det är dock inte alla som har tillgång till Internet, 
men för dom som har det kan Wikipedia användas som en informations källa. Om det arbete som 
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presenteras i denna rapport hjälper Wikipedia att uppfylla sitt mål så kan arbetet bidra till social hållbar 
utveckling. 

1.8.4 Ekonomisk hållbar utveckling 
Utbildning verkar ha någon form av ekonomiskt värde. Kognitiva förmågor har ett starkt samband med 
ekonomisk tillväxt (16). Wikipedias mål är att tillgängliggöra utbildning gratis till alla människor, 
utbildning som borde resultera i att kognitiva förmågor skapas och förbättras. Eftersom detta arbetes 
mål är att hjälpa Wikipedia att uppnå sitt mål, så gynnar arbetet ekonomisk hållbar utveckling. 

1.8.5 Ekologisk hållbar utveckling 
Om detta arbete bidrar till att Wikipedias mål att göra en bra, digital kunskapskälla så kommer behovet 
av information från fysiska medier att minska. Tryckta medier som böcker och tidningar kräver tillgång 
till material för tryck och distributionskedjor för spridning av dessa, vilket orsakar utsläpp av 
växthusgaser. Digital information kräver i sig infrastruktur som har en negativ påverkan på miljön, men 
utsläpp som orsakas vid distribuering av en enskild bok är mindre än för fysiska böcker. Enligt 
“Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta - en jämförande miljöbedömning” (17) så har elektroniska 
böcker en något mindre negativ påverkan på klimatet jämfört med tryckta böcker. Det arbete som 
presenteras i den här studien skulle alltså kunna ha en positiv påverkan på ekologisk hållbar utveckling, 
men i så fall en väldigt liten positiv påverkan. 

1.9 Summering av rapport 
Denna rapports första kapitel börjar med att presentera studiens bakgrund. Efter detta presenteras 
syftet, de avgränsningar som gjorts på studien, studiens kunskapsbidrag, risker och etik, denna 
summering och en litteraturstudie. Litteraturstudien presenterar den information som hittats för att 
göra avgränsningarna och därigenom fokusera studien. 

Efter första kapitlet presenteras metodiken. Här presenteras metodval, hypotesbildning och 
dataextrahering. Extraheringen beskriver hur vi valt att genomföra intervjuerna; hur diskussionsunderlag, 
intervjuobjekt och frågor har valts, och tillvägagångssätt för att genomföra intervjuerna.  

Efter metodiken presenteras resultatet från de intervjuer som har genomförts. De fjorton intervjuer som 
utförts är sorterade efter de texter som använts som diskussionsunderlag under intervjun. Efter detta 
presenteras de slutsatser som författarna har gjort från resultatet. 
 
Till sist presenteras diskussionen och framtida arbeten, där en mängd olika idéer förs fram för framtida 
projekt. 
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2 Litteraturstudie 
Den ojämna könsfördelningen bland Svenska Wikipedias skribenter är ett problem som har 
uppmärksammats på flera håll, men kanske främst av Wikimedia själva. Wikimedia har bland annat en 
sida (18) om det Gender Gap som uppstått bland skrivarbasen där de samlat resurser med anknytning till 
området. Denna resurs har vi använt när vi format avgränsningarna för vår studie för att fokusera den. 

Journalisten Sue Gardner, VD för Wikimedia Foundation 2007-2014, skriver på sin personliga blogg år 
2011, en artikel med följande titel; Nine Reasons Women Don’t Edit Wikipedia (10). Den berör 
problematiken med den sneda könsfördelningen utifrån den engelskspråkiga Wikipedia och tar upp nio 
konkreta möjliga bidragande faktorer till varför kvinnor inte redigerar på Wikipedia i lika hög 
utsträckning som män. De nio punkterna är följande: 

1. “Some women don’t edit Wikipedia because the editing interface isn’t sufficiently user-friendly” 
2. “Some women don’t edit Wikipedia because they are too busy” 
3. “Some women don’t edit Wikipedia because they aren’t sufficiently self-confident, and editing 

Wikipedia requires a lot of self-confidence” 
4. “Some women don’t edit Wikipedia because they are conflict-averse and don’t like Wikipedia’s 

sometimes-fighty culture” 
5. “Some women don’t edit Wikipedia because the information they bring to Wikipedia is too likely 

to be reverted or deleted” 
6. “Some women don’t edit Wikipedia because they find its overall atmosphere misogynist” 
7. ”Some women find Wikipedia culture to be sexual in ways they find off-putting” 
8. “Some women whose primary language has grammatical gender find being addressed by 

Wikipedia as male off-putting” 
9. “Some women don’t edit Wikipedia because social relationships and a welcoming tone are 

important to them, and Wikipedia offers fewer opportunities for that than other sites” 

Dessa punkter är ackompanjerade tillsammans med några utdrag knutna till respektive punkt som är 
hämtade från kommentarer som kvinnliga aktiva eller tidigare aktiva wikipedia-skribenter har uttryckt. 
Källan för dessa utdrag är kommentarer som har uttryckts på an andra diskussionsforum som har 
diskuterat problemet och har även i första hand försökt att hämta dessa utdrag från primära källor. Även 
om dessa nio anledningar vore de enda orsakande faktorerna till den sneda representationen mellan 
kvinnor och män på Wikipedia är problemet ändå allt för komplicerat för denna studie. Studien har 
därför avgränsats till att undersöka två specifika anledningar till överrepresentationen, punkterna 4 och 
9. 

En annan artikel vid namn Communication Styles Make a Difference (19), skriven av Susan C. Herring, 
presenterar resultatet ur en av Herrings studier på en mansdominerad, internetbaserad diskussionslista. 
Studien verkar indikera att män i betydligt mindre grad tycker att de lite mer hätska diskussioner som 
förs i listan är oattraktiva, till skillnad mot vad kvinnorna ansåg, vilket verkar vara en stor bidragande 
faktor för att kvinnor inte vill delta. Om denna skillnad, i förhållande till (mer konfliktfyllda) diskussioner, 
även återfinns hos de som läser Wikipedias diskussioner skulle diskussionsförandet som sker vara 
delorsak till att män deltar mer i diskussionsdelen i Wikipedia. 

Diskussionsklimatet blir således en god utgångspunkt för att undersöka de valda punkterna 4 och 9 i 
listan ovan.  

En undersökning kallad Conflict, Confidence, or Criticism: An empirical Examination of the Gender Gap in 
Wikipedia (20) relaterar till den studie som presenteras i denna rapport. I undersökningen har ett 
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frågeformulär presenterats för människor som besöker engelska Wikipedia, i syfte att undersöka varför 
kvinnor väljer att inte skriva på Wikipedia. De fyra hypoteser som undersöks lyder som följande: 

1. Kvinnor väljer att inte skriva för att de ogillar de konflikter som uppstår I samband med 
skrivandet 

2. Kvinnor väljer att inte skriva då de i större grad inte känner sig självsäkra i sin förmåga att bidra 
till Wikipedia 

3. Kvinnor skriver inte på Wikipedia då de föredrar arbetsmetoder som förespråkar ömsesidigt 
utbytande av idéer och samarbete framför arbetsmetoder som bygger på att förändra och 
redigera bort andras arbete 

4. Kvinnor väljer att inte skriva på Wikipedia då de saknar ledig tid 

Studien finner stöd för de tre första av de fyra hypoteserna. Den första hypotesen, som den undersöks, 
säger oss att kvinnor i högre grad än män undviker att skriva för Wikipedia för att undvika att hamna i 
konflikt. Detta lägger alltså fokus på utsikten för konsekvenser som personerna tror kan uppstå när de 
interagerar med Wikipedias community.  

En människas förhållande till en grupp, så som de beskrivs i Gruppsykologi (14), borde vara tämligen mer 
komplicerat än konfliktmedvetenhet. Målet med undersökningen som presenteras i denna rapport är 
att ge insikt i hur Wikipedias gruppmiljö upplevs olika av olika personer, och lägga fokus på det faktum 
att det är en gruppmiljö som attraherar fler män än kvinnor. 

De studier som författarna har hittat har studerat engelskspråkiga Wikipedia, vilket är ett annat 
community än det svenskspråkiga Wikipedia. Det kan inte uteslutas att det kan finnas skillnader mellan 
grupperna av skribenter inom svenska respektive engelska Wikipedia. Således bör inte studier som 
utförts på engelskspråkiga Wikipedia alltid ses som representativa för svenskspråkiga Wikipedia. Men då 
de har skapats med samma mål, och styrande organisation så borde de olika communities inte vara helt 
olika varandra. Om engelska Wikipedia uppvisar en viss egenskap kanske den kan återfinnas i svenska 
Wikipedia. Alltså tror vi att resultat av studier utförda på andra Wikipedier blir en bra fingervisning på 
vad man kan undersöka på svenska Wikipedia. 

I texten Datorkulturen – en manlig historia av Nissen, Jörgen (21) beskrivs datorkulturen som en 
företeelse skapad av män för män: 

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

 
Givetvis har mycket hänt under de senaste 25 åren, men det vore inte orimligt att anta att mediets 
historia i sig är en bidragande faktor till överrepresentationen av män på Wikipedia. Att datorkulturen 
har ett ursprung som en manligt dominerad kultur så kanske detta är delorsak till att Wikipedias 
skribenter har en överrepresentation av män. Wikipedia är ett Internetbaserat uppslagsverk, vilket är en 
stor del av dess profilering. Till följd av denna profilering kan de förknippas med de förutfattade idéer 
som mediet i sig medför när det kommer till genus. 

Vid skrivande tidpunkt ser "datorkulturen" lite olika ut beroende på vilken del som undersöks. 
Exempelvis finns ungefär 11 % kvinnor inom Open Source (22). Det finns dock generellt sett fler kvinnor 
inom professionell utveckling av mjukvara än inom Open Source (23).  
Under de senaste 25 åren verkar det som att kvinnor har fått en större plats inom datorkulturen, men 
det finns fortfarande en överrepresentation av män. 

I artikeln Online Deliberation Design: Choices, Criteria and Evidence beskriver författarna olika delar av 
kommunikation mellan människor som de anser vara viktiga att ha i åtanke när en form av 
onlinekommunikation designas. Artikeln är relevant för det arbete som författarna har utfört då arbetet 
har undersökt kommunikation utförd över Internet. Ytterligare behandlar artikeln i vissa exempel hur 
personer som tillsammans utformar texter kommunicerar över Internet, något som författarna tycket i 
hög grad beskriver den verksamhet som Wikipedia genomför. Två begrepp som författarna har valt att 
lyfta fram ur artikeln är media richness theory (lit. medierikhetsteorin) och emotivitet.  

Media richness theory är en teori enligt vilken ett medias richness beskriver mediets förmåga att 
effektivt förmedla information mellan två parter, där effektiviteten avgörs av hur snabbt information 
kan överföras samt hur väl mediet reducerar tvetydighet i meddelandet. (24) Telefonsamtal har en 
högre grad av media richness är textmeddelanden då tal kan överföra mer information än enbart ordens 
betydelse, vilket kan göra meddelandet mindre tvetydigt. Artikeln nämner Task Requirements and 
Media Choice in Collaborative Writing (25), enligt vilken problem med en hög grad av tvetydighet kräver 
kommunikation över rika medier för att lösa. Detta innebär att grupper beståendes av individer som 
tolkar ett givet problem på väldigt olika sätt kommer att behöva kommunicera med varandra genom rika 
medier, medan mindre tvetydiga problem löses lättast med kommunikation genom mindre rika medier.  

Kritik mot den media richness theory lyfter exempelvis fram att det den förutspår, det vill säga att 
medier med en högre grad av media richness kommer att användas för att förmedla mer tvetydiga 
meddelanden, inte alltid stämmer överens med hur personer väljer medier i praktiken. (26) Ytterligare 
kritiker hävdar att media richness som invariant egenskap är en felaktig modell av verkligheten, och att 
media richness skapas i de interaktioner som sker mellan människor, och är beroende på social kontext. 
(27)    

Kommunikationens emotivitet beskriver hur väl anpassat mediet är för att förmedla känslor. Exempelvis 
är det lättare att förmedla känslor genom tal än genom text. Författarna nämner här studien When what 
you type isn’t what they read: The pervailance of stereotypes and expectancies over e-mail (28), som 
visar att personer som kommunicerar med varandra över epost tenderar att misstolka varandras 
känslor. Detta är något som kan ge upphov till konflikter. 
 
Ytterligare skrivs det i Online Deliberation Design: Choices, Criteria and Evidence att 
kommunikationsvägen påverkar hur personer interagerar. De beskriver en studie som undersökte 
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personer som tillsammans författade samma text. De personer som kommunicerade genom tal använde 
oftare mildrande ord för att göra interaktionen mer bekväm, medan personer som kommunicerade via 
text i högre grad gav upphov till okänsliga kommentarer och i högre grad kunde upplevas som ovänliga 
eller aggressiva.  
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3 Metodik 
Den studie som presenteras i denna rapport har haft som syfte att undersöka hur män och kvinnor kan 
tänkas uppleva Wikipedias diskussionsklimat olika. Studien har utgått från en förståelse för kön/genus 
som ett socialt konstruerat fenomen (29) som genomsyrar hela samhället. Det är viktigt att understryka 
att författarna själva har varit påverkade av dessa strukturer under arbetets gång.  
 
Frågeställningen “vad orsakar mäns dominerande ställning på Wikipedia” har varit en allt för bred 
frågeställning för en studie av den här storleken. Allt eftersom litteraturstudien genomfördes har 
studien snävats av för att undersöka hur diskussionsklimatet i Wikipedia påverkar de som läser 
diskussionerna. Eftersom litteraturstudien inte har hittat tillräckligt med information om området för att 
skapa någon tydlig bild av det så har en explorativ studie (30) utförts i syfte att tydliggöra området. 
 
Genomgående har denna studie byggt på litteratur från flera typer av källor. Wikimedias artikelsamling 
med litteratur som berör det gender gap som undersöks har använts för att hitta relevanta studier, samt 
varit i kontakt med en representant för svenska Wikimedia. Ytterligare har författarna använt ett flertal 
sökmotorer för att hitta material. Dessa har främst varit sådana som har tillhandahållits genom 
databasen som biblioteket vid KTH (KTHB) har tagit fram. Dessa databaser är främst akademiskt 
inriktade och sammanställer publikationer från flera universitet och organisationer från flera länder. Två 
exempel på de som har använts är Diva och Arxiv. Ämnesområden vid sökningar bland databaser har 
främst varit; Education, Comuters IT, General and Philosophy. Författarna har även sökt i tryckt litteratur 
som främst har funnits tillgänglig via biblioteket på KTH och fått rekommendationer av berörd 
handledare för projektet. Handledaren har flera års erfarenhet i ämnesområden som ligger nära den 
som studien berör och har medverkat i ett flertalet böcker, rapporter och forskar inom dessa. 
Rekommendationerna av litteratur har även inkluderat sådana som handledaren har medverkat i. 

Vad gäller det material som har styrt avgränsningarna för studien när det gäller ämnesområde så har vi 
använt oss av material som Wikimedia har samlat för att försöka förstå överrepresentationen av män på 
Wikipedia. Eftersom Wikimedia är mycket måna om att skapa förståelse för området verkar det väldigt 
kontraproduktivt att sprida information som skulle vara vilseledande. Ytterligare skulle felaktiga 
avgränsningar av ämnesområdet inte göra studien oanvändbar. Källmaterialet har använts för att 
avgränsa studien till att undersöka diskussionsklimatet i Wikipedia och hur det påverkar läsarens 
motivation till att delta i diskussionerna. Om det är så att källorna innehåller felaktig information, eller 
har använts av författarna på ett felaktigt sätt, så skulle detta leda till att de avgränsningar som har valts 
skulle kunna orsaka att studien inte uppfyller det mål som har satts för den. Om så är fallet så kommer 
studien ändå att ge användbar information; ett resultat som inte kan visa något samband mellan 
diskussionsklimatet och läsarens vilja att delta i diskussionerna. 

För att få empirisk data till studien har författarna utfört ett litet antal intervjuer. Intervjuer som metod 
för datainsamling används för att samla in kvalitativ empirisk information (30). Kvalitativ data har valts 
att samlas in då explorativa studier inte riktigt passar ihop med kvantitativ data. Vill man mäta något 
måste man veta vad det är som ska mätas och varför. Explorativa studier görs för att utforska ett 
område som de som utför studien inte har en särskilt klar bild utav. Att identifiera parametrar att mäta 
kräver den information vars saknad ger upphov till den explorativa studien. Eftersom denna studie har 
utförts utan den insyn i området som krävs för att definiera mätparametrar har kvalitativ data samlats in. 
För att samla kvalitativ data har intervjuer valts som metod.  
 
Alternativa metoder för insamlande av kvalitativ data finns exempelvis i form av frågeformulär och 
fokusgrupper. Frågeformulär övervägdes som metod, men valdes bort då författarna både saknade 
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kanaler att nå ut med ett sådant formulär och att det visade sig svårt att formulera frågor som läsaren 
lätt skulle kunna förstå. Olika förståelser för frågorna ger upphov till olika sorter av svar, och där med 
även svar som inte är relevanta för studien. Fokusgrupper valdes bort till följd av att författarna fan det 
svårt att samla större grupper av deltagare för en sådan grupp.  
 
Fördelen med den metod vi valt är att intervjuer för oss har löst problemen med organisering av 
människor samt att nå ut till folk. Eftersom intervjuerna inte har krävt mer tid än cirka 30 minuter så har 
vi kunnat fråga personer öppet om de vill delta i en intervju och enkelt kunna finna en tid där det 
passade. Detta vägde för författarna upp den nackdel som finns i att intervjumetoden är tidskrävande 
relativt till hur många datakällor som behandlas. 
 
Då denna studie har utförts med ett snävt urval av intervjuobjekt som dessutom är väldigt nära 
anknutna till den miljö som författarna har befunnit sig i under studiens genomförande så har 
författarna givetvis påverkat studien. Ytterligare har en struktur som är ständigt närvarande i 
författarnas liv studerats. För att belysa att författarna är så pass stor del av studien har de valt att i vissa 
fall använda “vi” för att referera till författarna.  

Det finns en uppsjö med olika sätt som man kan beteckna fenomenet kön/genus. (29) För denna rapport 
har författarna valt att använda ordet genus. Anledningen till detta är att ordet gender har förekommit i 
den engelska litteratur som författarna tagit del av, och när de diskuterat detta på svenska har de 
översatt ordet till genus. Således är det detta ord som känns mest naturligt för författarna att diskutera 
fenomenet med. 

3.1 Teoretisk Bakgrund 
I sin bok Grupppsykologi Om grupper, organisationer och ledarskap (14) skriver Lars Svedberg om 
formella och informella grupper. Formella grupper är de mer väl definierade grupperna; skolklasserna, 
företagen och projektgrupperna. De informella grupperna är de grupperingar som skapas utan någon 
direkt organisation i tanke. Dessa grupper kan vara alla människor som samlats i väntrummet på 
vårdcentralen, alla klasskamrater på den vänstra sidan av klassrummet eller de tre som satt sig i soffan 
under kafferasten. För att förklara hur vi upplever gruppskapet som individer skriver Svedberg: 
 

“Den sociala samvaron med andra människor kan beskrivas som ett psykiskt upplevelsefält med 
såväl individuella som kollektiva innebörder. Det uppstår ur deltagarnas varseblivning av 
varandra och i den medvetna och omedvetna tolkningen av ömsesidiga mänskliga beroenden. 
Gruppens nätverk av relationer upplevs av den enskilde i ett flöde av meningsskapande 
medvetenhet som en helhet eller en gestalt med en existens bortom den enskilde individen. 
Gestalten utgörs av samspelet mellan de inre föreställningarna, interaktionen mellan 
medlemmarna och gruppen som en måltavla eller container som hela tiden skiftar i takt med de 
projektioner som förekommer.” (31) 

 
Gruppen blir här ett koncept som finns inuti människan. Gruppen, som uppfattad av individen, är en bild 
av alla relationer som finns mellan alla individer som gruppen omfattar. Detta innebär att din 
uppfattning av en viss grupp skapas av hur du upplever gruppmedlemmarnas förhållanden mellan 
varandra. Gruppers beteenden spelar alltså stor roll för hur vi känner inför gruppen, och vissa 
beteenden kommer helt enkelt att stöta bort vissa människor. 
 
Alla medel med vilka vi kommunicerar med varandra över Internet har en ändlig mängd med 
interaktioner som de möjliggör. Denna form av möjliggörande av funktionalitet beskrivs av Don Norman 
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(32) med termen affordance. En grundläggande egenskap hos denna term är att möjliggörandet bara 
finns när interaktionen är möjlig. Ett dörrhandtag kan möjliggöra interaktionen “öppna dörr”, fast aldrig 
när dörren är låst. Likaså kommer ett väldigt trögt dörrhandtag endast möjliggöra dörröppnande för de 
som kan rubba handtaget, och gömda dörrhandtag kommer endast att tillhandahålla möjliggörandet av 
dörröppnandet till de som vet var handtaget är.  
 
När en tjänst eller en produkt möjliggör kommunikation för en användare att kommunicera med andra 
människor så möjliggörs även användaren att påverka dessa människor som den nu kan nå ut till. Detta 
ger alltså möjlighet för användare att använda produkten eller tjänsten för att påverka andra användare. 
I boken Sociala Medier & Härskartekniker (33) skriver Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg om 
härskartekniker och hur de tar sig till form i sociala medier. Härskartekniker är en speciell form av social 
interagerande som används för att ge sig makt över andra personer. Även om denna studie inte kommer 
att behandla hur härskartekniker används i Wikipdia så är det viktigt att belysa att den sociala miljö som 
uppstår till följd av den interaktion som möjliggörs påverkar hur vi använder det media som möjliggör 
interaktionen. 
 
Eftersom Wikipedia tillhandahåller vissa former av interagerande som möjliggör användarna att skapa 
en social tillvaro så kommer mänskliga interaktioner att påverka hur personer använder de verktyg som 
sidan ger dess användare. För att förstå varför vissa människor väljer att inte delta i Wikipedias 
community måste vi studera och resonera kring hur detta community och dess sociala aktivitet påverkar 
de potentiella deltagarna.  
 
I artikeln Communication Styles Make a Difference (19), presenterar Susan C. Herring några 
fundamentala skillnader mellan hur kvinnor och män håller sig i diskussioner, baserat på hennes tidigare 
studier. I en av studierna har hon undersökt hur en internetbaserad diskussionslista om lingvistik har 
upplevts av de som prenumererar på den. Resultatet från studien verkar tyda på att kvinnor i större 
utsträckning än män har sökt sig bort från den diskussionslista som undersökts då klimatet i 
diskussionerna varit fientliga.  

3.2 Hypotesbildning 
Wikipedia har många gemensamma egenskaper med den offentliga diskussionslista som Herring 
undersökte: de är båda mansdominerade offentliga Internetbaserade platser där diskussioner pågår. 
Eftersom de två Internetmedierna har dessa likheter kanske fenomenet som uppstått i diskussionslistan, 
det vill säga ett diskussionsklimat som systematiskt gynnar männens närvarande i gruppen, kan 
återfinnas i Wikipedias diskussionsklimat. Denna studie har undersökt om den kan återfinna detta 
mönster i de personer som intervjuats. Hypotesen är att kvinnor i högre grad tycker att 
diskussionsklimatet är en viktig motiverande faktor för deras vilja att delta i diskussionerna på svenska 
Wikipedia. 

3.3 Dataextrahering 
Denna studie har haft som syfte att undersöka hur män och kvinnor kan tänkas uppleva Wikipedias 
diskussionsklimat olika. För att genera empiri har kvalitativ data samlats in genom intervjuer. Till dessa 
intervjuer har textutdrag från diskussioner på Wikipedia använts som underlag för att generera åsikter 
från intervjuobjekten. 

3.4 Texter 
Vi valde att presentera fem olika texter för deltagarna. För att hjälpa läsaren att skapa sig en bild av 
diskussionsklimatet så har vi letat upp och presenterat lite längre diskussioner.  
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Text 1 har valts som ett utdrag ur en diskussion där en grupp människor diskuterar hur Chelsea 
Mannings biografiska artikel ska skrivas. Denna diskussion har av författarna upplevts som väldigt hätsk. 
Exempelvis använder en av debattörerna termen “historieförfalskning” för att beskriva av motparten 
efterfrågade förändringar i artikeln. Detta har för oss verkat som en kraftig markering för att visa att 
man tycker att den andra personen gör helt fel, att den andra personens verksamhet aktivt arbetar mot 
gruppens bästa.  
 
Text 2 har valts som ett utdrag ur en diskussion om hur termen “tätort” ska definieras i artikeln om 
Sverige. Diskussionen har av författarna upplevts som lugn, och som att fokus läggs mer på att diskutera 
artikelns ämne än varandra. 
 
Text 3 har valts som ett utdrag ur en diskussion om hur begreppet ”design” ska användas i artikeln med 
samma namn. Det händer i diskussionen att en av debattörerna säger att en av debattörerna har gjort 
en rad ändringar, och ställer honom till svars för dem, vilket kan tolkas som en attack mot den andres 
verksamhet inom gruppen. 
 
Text 4 har valts som ett utdrag ur en diskussion om sökningar på termen ”madonna” ska resultera i att 
användaren leds till sidan om artisten Madonna eller en förgreningssida som listar upp alla de artiklar 
som har namnet madonna. Diskussionen behandlar ett praktiskt val med väldigt tydliga valmöjligheter, 
och den har upplevts som lugn av författarna.  
 
Text 5 har valts som ett utdrag ur en diskussion tagen ifrån diskussionssidan om artikeln Demokrati. I 
utdraget diskuteras den stora mängd redigeringar som gjort på artikeln mellan två olika användare. 
Diskussionen leder till att den ena parten väldigt personligt attackerar den andra partens aktivitet på 
Wikipedia både inom och utanför den artikel som diskuteras. Vi har upplevt denna konflikt som väldigt 
intensiv på grund av detta. 
 
Målet med dessa val var att ge en rätt bred grad av intensitet på de texter som presenterats för 
intervjuobjekten. Syftet var att försöka generera olika reaktioner ifrån intervjuobjekten, för att skapa 
olika åsikter att basera studiens slutsatser på. Om vi istället hade valt fem texter vi tyckte var 
jättetrevliga diskussionsmiljöer kanske alla intervjuobjekt hållit med oss, och resultatet blivit lidande 
som följd. För att undvika detta har vi försökt välja ett urval med rätt olika texter. 
 
Eftersom vi valt att avskärma diskussioner som vi anser innehålla någon form av konflikt ifrån allt annat 
som sker i Wikipedia kommer användaren endast se en sida av verksamheten. Det är då rimligt att anta 
att bilden som läsarna skapat sig har blivit lite mer negativ än den kanske lite mer balanserade bild av 
Wikipedias diskussioner som normalt uppstår. Men då syftet med studien har varit att undersöka om 
det mellan kvinnor och män finns någon skillnad i reaktioner på klimatet så tror vi att resultatet inte 
kommer att påverkas allt för mycket.  
 
För att hantera de textexempel som vi valt ut så har vi skapat en liten Wikia (34) för projektet. En Wikia 
är en form av Wikipedia-liknande hemsida som privatpersoner registrerar och tar hand om. Denna 
Wikias huvudsida innehåller instruktioner om vad försökspersonen ska göra, samt korta beskrivningar 
om varje text. Utöver detta får varje utdrag en egen sida. Texten har tagits direkt ifrån 
diskussionssidorna på svenska Wikipedia, och presenteras på ett sätt som är så nära presentationen på 
den svenska Wikin som vi kan komma. 
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Texten har presenterats i samband med att författarna beskrivit studien för de som intervjuas. Det 
verkar för författarna rimligt att detta omedvetet färgar åsikterna hos de utfrågade. De har ju läst en 
diskussion med vetskapen att deras svar kommer att användas i en studie som undersöker 
överrepresentationen av män på Wikipedia.  

3.5 Val av personer 
För denna studie har vi försökt att samla en så heterogen bas intervjuobjekt som möjligt. Målet med 
detta var att få så en pass informationsrik källa till svar som möjligt. Då våra resurser var begränsade, så 
har vi varit tvungna att begränsa studien till en handfull studenter vid KTH. 
 
För denna undersökning så har fjorton personer intervjuats. Av de tillfrågade var åtta män och sex 
kvinnor. Anledningen till det lite snäva urvalet var att det har tagit rätt mycket tid att hitta personer att 
intervjua; hade vi varit mer effektiva med att hitta intervjuobjekt så hade vi hunnit med fler intervjuer. 
Då urvalet blev så pass litet så finns risken att gruppen inte var representativ för alla människor som 
skulle kunna komma i kontakt med diskussionerna som undersöks. Meningen med studien var dock inte 
att skapa någon form av absolut kunskap över området, utan intervjuerna användes för att hitta och 
belysa hur personer kan förhålla sig till diskussionerna som förs på Wikipedia. 
 
Samtliga tillfrågade har varit studenter vid KTH, och de flesta har valt att studera IT. Vi har valt att 
begränsa oss till denna grupp då den är oss mest lättåtkomlig. Avgränsningarna påverkade givetvis 
utfallet av studien då KTH som miljö inte representativ av hela samhället som miljö. Som följd av det 
snäva urvalet så kan vår studie inte säga något om hur alla människor upplever exempelkonflikterna, 
utan resultatet är om något mycket svagt representativt för hur IT-studenter vid KTH upplever 
exempelkonflikterna. Samtidigt så har ungefär 74 % av Wikipedias skrivarbas eftergymnasial utbildning 
av någon form (5). Avgränsningen är således inte helt icke-representativ för personer som skulle kunna 
tänka sig att skriva för Wikipedia någon gång i framtiden. 
 
Ytterligare bör tilläggas att de flesta intervjuobjekt har varit personer vi känt sedan tidigare. Gruppen 
som utgör vår sociala krets inom KTH utgav i sig ett specifikt urval som skulle kunna ha påverkat 
resultatet av studien. Detta innebar att de tillfrågade skulle kunna ha varit benägna att försöka ge oss 
svar som de trodde att vi ville höra. Risken att detta skulle ske var dock något som vi bedömde som låg, 
då vi antog att de tillfrågade förstod att vi endast ville höra det som de egentligen tänkte och tyckte. 
Samtidigt så trodde vi att det blev lättare att framföra vissa åsikter till personer som man kände sedan 
tidigare. Trots att vi hade gjort bedömningen att materialet som intervjun behandlade inte var så 
känsligt så trodde vi att det stod oss lite till fördel att sedan tidigare känna en del av de som 
intervjuades.  

Alla intervjuobjekt var inom åldersspannet 19-25 år. Som avgränsningsfaktor kan detta spela ytterligare 
en roll. Det skulle ju kunna vara så att personer inom olika åldersgrupper upplever samma konversation 
på olika sätt, och har olika diskussionsformer som känns bekväma beroende på sin åldersgrupp.  

3.6 Frågor 
Syftet med denna studie är att försöka få insikt i hur olika män och kvinnor upplever Wikipedias 
diskussionsmiljö. Ytterligare vill vi veta hur de upplever att deras bild av miljön påverkar deras vilja att 
delta i diskussionerna. För att få denna information ställde vi följande frågor: 
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Hur upplevde du miljön/stämningen i stycket du läst? Vi valde att inleda frågorna om miljön med en 
väldigt bred fråga. Frågan valdes i hopp om att den utfrågade ska ge sin egen bild av hur de ser på miljön 
som råder i konflikten.  
 
Hur kraftig är din känsla? Eftersom vi ville veta hur stark känslomässig bild personen fått av miljön valde 
vi att fortsätta med denna fråga. Den valdes för att få insikt i hur pass starkt intryck miljön gjorde på den 
utfrågade. 
 
Vad känner du är grunden till din känsla? Detta valde vi att fråga i ett försök att få insikt i vad den 
utfrågade upplevde vara anledningen till sina känslor angående miljön. Trodde personen att de negativa 
känslorna berodde på starka ordval, eller var det kanske att fokus lades vid den andres handlande som 
gjorde att personen upplevde diskussionsmiljön på det viset? 
 
Tror du att miljön i texten påverkar din syn på miljön i Wikipedia som helhet? Denna fråga valde vi att 
ställa i hopp om att få insikt i hur den utfrågade upplevde att konflikten färgar deras syn av hela miljön 
“Wikipedia.” Detta är en fråga som vi valt att ställa trots att den utfrågade kanske inte har en så stark 
uppfattning av Wikipedia som miljö. Vi valde därför inte att lägga så stor vikt vid svaren ifrån denna 
fråga. 
 
Påverkar texter som dessa din vilja att medverka i miljön? Vi valde att ställa denna fråga för att få en 
förståelse för hur konflikten påverkade den utfrågades vilja att vara del av Wikipedia. 
 
Om de gör det, hur mycket? Om den utfrågade upplevde att konflikten påverkade deras vilja att delta i 
miljön ville vi gärna veta mer om hur kraftig påverkan var. Kände personen att miljön var otrygg, och 
ville dra sig ifrån den lite? Eller var konflikten engagerande, och den utfrågade kände att den direkt ville 
dyka in och argumentera emot någon part? För att få oss en lite bättre bild av den utfrågades relation till 
miljön i vilken konflikten uppstått valde vi alltså att ställa denna fråga. 
 
Vad känner du är grunden till din upplevelse av miljön? Denna fråga valde vi att ställa då vi ville få insikt 
i vilken del av miljön som den utfrågade kände sig mest påverkad av. Givetvis kan det vara svårt att 
beskriva mer specifikt varför man känner som man gör, men vi frågade ändå om detta i hopp om att få 
insikt i vilka mer specifika egenskaper som personer kan tycka vara oattraktiva eller attraktiva i en 
diskussion. 
 
Finns det något som du känner skulle kunna göra miljön bättre/mer attraktiv (för just dig)? Till sist 
valde vi att fråga personen om denne kände att någon viss förändring i den miljö vi presenterade skulle 
göra att miljön kändes mer attraktiv. Detta valde vi att göra i hopp om att få nya idéer om potentiella 
förändringar man skulle kunna göra för att förbättra miljön.  
 
Utöver dessa frågor angående innehållet valde vi även att ställa några frågor angående personen. Till att 
börja med valde vi att fråga om personens genus (man/kvinna/annat) och födelseår. Genus frågade vi 
om eftersom vi ville undersöka om det fanns några märkbara skillnader mellan hur män och kvinnor 
upplevde miljöerna. Födelseår valde vi att fråga efter eftersom det också utgjorde en avgränsning för 
denna studie.  
 
Efter genus och födelseår valde vi att fråga om arbets- och studiesituation. Detta var ytterligare en 
egenskap som avgränsade studien och påverkade dess resultat. Det var inte helt otänkbart för oss 
författare att personer som arbetar inom en konflikttät miljö exempelvis skulle uppleva diskussionerna 
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på ett annorlunda sätt än någon som arbetar inom en domän där konflikter är väldigt få. För att kunna få 
indikation om detta frågade vi efter yrke, alternativt universitetsprogram. Då vi förutspådde att de flesta 
personer vi skulle intervjua var studenter så förberedde vi frågor om årskurs, program och skola.  
 
Till sist valde vi att fråga personen några frågor om deras tidigare erfarenhet med Wikipedia. Vi valde att 
fråga om detta för att det absolut var en påverkan på hur en person upplevde miljön som vi 
presenterade. Om vi frågade någon som aldrig hört talas om Wikipedia så kommer de få en väldigt 
annorlunda bild av miljön efter att ha läst konflikten jämfört med någon som spenderat hela sitt vuxna 
liv med att redigera Wikipedia. För att få en bättre förståelse för hur den utfrågade förhöll sig till 
Wikipedia så valde vi att fråga om hur mycket, hur och varför de använder sig av Wikipedia.  

3.7 Genomförande 
För att närma oss våra intervjuobjekt har vi i de allra flesta fallen gått fram till personer som befinner sig 
i vår skolmiljö och frågat dem om de vill ställa upp på att medverka i vår studie. Om de hade tid vid 
tillfället så har intervjun genomförts där vi hittade intervjuobjektet, och i andra fall har vi bestämt en tid 
och plats i skolan att genomföra intervjun på. 
 
I början av intervjun har intervjuobjektet fått ta del av den Wikia som har skapats för att organisera de 
textutdrag som har valts som diskussionsunderlag för studien. Efter att ha läst korta summeringar om de 
fem texterna så har intervjuobjektet själv fått välja vilken text de vill läsa. Vi har valt att låta 
intervjuobjekten välja text själva eftersom vi har trott att intresse för ämnet som diskuteras påverkar 
läsarens förhållande till diskussionen. I en typisk Wikipediasituation verkar det för oss rimligt att 
personer som skriver på Wikipedia diskuterar ämnen som de faktiskt är intresserade av. Vi hoppas att 
detta val har lett till att intervjuobjekten i mindre grad har intervjuats med diskussionsunderlag som de 
tycker är totalt ointressanta, vilket kanske skulle kunna få dem att svara annorlunda. 
 
Samtliga intervjuer har antingen utförts i avgränsade grupprum eller i offentliga miljöer i form av 
kårlokaler. De intervjuade skulle kunnat ha svarat annorlunda i de lite mer offentliga miljöerna jämfört 
med hur de hade svarat i intervjun om den hade utförts i en mer avskärmad lokal. Om vi hade värderat 
frågorna som mer känsliga frågor så hade intervjuerna enbart skett i mer privata miljöer, men vi 
bedömde risken att denna faktor skulle ge dåliga intervjuer som relativt låg. 
 
Två av de intervjuer som har utförts under arbetet var intervjuer där två människor intervjuats samtidigt. 
Dessa intervjuer utfördes i parallell, där varje par fick läsa igenom en text tillsammans, och prata med 
varandra. Att intervjua två personer samtidigt innebär att det finns fler personer som intervjuobjekten 
måste förhålla sig till, vilket kan påverka de svar som de ger.  
 
Efter att intervjuerna har genomförts så har vi i många fall suttit kvar och pratat lite om studien, 
bakgrunden med den mansdominerade skrivarbasen, och diverse annat. Inget av det som diskuterats 
utanför intervjun har dokumenterats. 
 
Studien har presenterats i samband med att vi har beskrivit för intervjuobjekten vilka frågor som ska 
ställas. Efter presentationen har personen som intervjuats fått tillgång till en av våra bärbara datorer där 
den Wikia som använts för att organisera texterna presenterats. Den som intervjuats har fått läsa en 
(eller flera) av texterna till den punkt dom känner att dom har någon form av uppfattning om 
diskussionen och vad de känner för den. När de har känt sig klara har vi suttit oss ned med dem och 
spelat in en intervju med dem.  
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Intervjuerna har spelas in för att sedan transkriberats till text vilket sedan har inkluderas som appendix 
till rapporten. Vid transkriberingen har vi valt att filtrera bort talspråks uttryck som “humm” och 
“eheem” etc. för att underlätta förståelsen av intervjuerna. Vi har dock försökt att återge så nära den 
verbala versionen som möjligt och därför tillåtit vissa grammatiska fel som har uppkommit under 
intervjuerna. Uttryck som vi har bedömt påverkar innehållet i svaren har vi däremot valt att återge då 
det kan vara till intresse i delen som berör analysen.  
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4 Resultat 
I resultatet har de intervjuer som genomförts i undersökningen summerats. Resultatet har strukturerats 
efter de texter som har lästs av intervjuobjektet och använts som underlag för själva intervjun. Vissa 
intervjuobjekt har läst flera texter, och kommer därför att nämnas på flera platser i resultatet. 

4.1 Text 1 
Text 1 handlar om Chelsea Manning, och upplevdes av författarna som en av de mer hätska exemplen. 
 
I intervju 3 läste en man hemmahörande på ICT-skolan KTH och programmet högskoleingenjör i 
Datorteknik årskurs 2 denna text. Han läste även en del av text 2 och 3. Hans förhållande till Wikipedia 
går i perioder och relaterar främst till informationssökning för rapportskrivning. Han använde inte 
Wikipedia för nöjes skull så mycket.   
 
Mannen upplevde inte att det är någon konflikt i texten och att inga personliga påhopp fanns. Den 
totala upplevelsen bedömdes av honom som neutral. Han ville att diskussionen skulle innehålla “lite mer 
drama” för att öka den personliga viljan till att delta i en diskussion likande denna. Något som skulle 
göra honom mindre intresserad fann han inte, utan tyckte att det var viktigt att en diskussion existerade 
över huvud taget. 
 
I intervju 10 läste en kvinna, hemmahörande på ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör i IT 
årskurs 2 denna text. Hennes förhållande till Wikipedia var att hon brukade använda Wikipedia för 
skolarbete, men inte så mycket längre. Hon tyckte att det var en bra källa för bakgrundsinformation. 
Hon hade aldrig varit i kontakt med redigeringsmiljön av Wikipedia. 
 
Kvinnan tyckte att diskussionen var vettig och förstod hur aktörerna tänkte även om hon själv inte höll 
med. Hon upplevde miljön som hätsk och med ganska mycket påhopp på de som tidigare har skrivit där. 
Hon tyckte även att diskussionen var väldigt informativ och att folk använder logik för att komma framåt. 
Hon tyckte även att “man kan ju spela på folks känslor.../” i diskussionen och att diskussionen hade 
flyttat från att handla om genus för personen i artikeln till att diskutera användningen av korrekt 
pronomen.  
  
Utan en personlig koppling till ämnet så motiverade inte diskussionen henne till att delta i den. Hon 
tyckte att det var “för jobbigt att försöka ta sig in och ändra någons åsikter” men påpekade att om 
intresset och viljan att ändra på något fanns, så skulle man kunna ge väldigt mycket fler synvinklar än de 
som kom fram i diskussionen. Hon kände att om en diskussion kring ett ämne som hon var mer 
intresserad av diskuterades med samma klimat så skulle hon antagligen kunna tänka sig bidra till den, 
om hon kände sig ha kunskap inom ämnet. Hon nämnde att hon normalt inte brukar skriva inlägg och 
debattartiklar eller diskutera i forum.  
 
Som förändring av diskussionen tyckte hon att det var trevligt att folk kunde visa respekt för varandra 
även om de inte delar samma åsikter och att man inte behöver göra påhopp mot varandra på det sätt 
som var i denna text. Hon tyckte att man ska vara öppen för vad andra tycker och försöka påverka dem 
utan att anklaga dem för vad de tycker. Hon tyckte att det skulle kännas mer välkomnande. 
 
I intervju 11 läste en kvinna hemmahörande vid ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör IT årskurs 
3 denna text. Hon har även läst en del av de övriga texterna men fokus mer på denna. Hennes tidigare 
erfarenheter av Wikipedia var främst läsning och har aldrig interagerat med forumdelen eller redigerat 
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artiklar. Hon beskrev sin användning av Wikipeda som ganska omfattande och främst för att snabbt få 
tag på information och bilda uppfattningar kring olika ämnen. 
 
Hon beskrev att diskussionen inte kändes så faktabelagt och att aktörerna argumenterade med 
“magkänslan” och att en viss otydlighet fanns i vad som sades mellan aktörerna och vad de faktiskt 
menade. Hon tyckte att de beskrev det som vill sägas i allt för stora stycken och att det tenderade att gå 
i cirklar. Det skapade en “aha” känsla hos henne. Tyckte att ämnet var intressant men hon kände att 
aktörerna i diskussionen inte hade koll på vad som gällde i diskussionen. Hon pekade på en annan text 
där källor användes mer och hon kände att den var mer seriös. Om miljöns motivering till deltagande 
uttryckte hon följande: 
 

“Skulle väl inte vara jättemotiverande om jag hade skrivit en artikel om något och tio personer 
börjar kommentera på olika grejer och tycker olika om olika saker, då skulle jag bli lite 
trött kanske.“ 

 
Hon upplevde även att diskussionen innehöll en del mindre relevanta dialoger och att den därmed även 
upplevdes som inte så seriös. Hon kände även att om andra skulle redigera det egna skrivna till det 
sämre utan att tillsyn fanns så skulle det göra henne mindre motiverad att delta i diskussionen. 
Personangrepp var en annan faktor som skulle göra att hon skulle dra sig tillbaka från en diskussion.   
 
Att aktörerna skulle samarbeta mer än att diskutera mot varandra såg hon som en positiv förbättring av 
diskussionen och på det sättet också minskar irrelevanta dialoger i diskussionen. Att fler redigerar såg 
hon som positivt då det även skulle gör att informationen blir “mer riktig” i artiklarna.  
Moderatorer såg hon som ett möjligt positivt inslag för att förbättra diskussionsmiljön och även ett 
system för att lättare bilda sig en uppfattning av diskussionen för nyare aktörer. En samman fattning av 
diskussionen och en form av “rating” där argument som flera håller med om lyfts fram tydligare i 
diskussionsflödet såg hon som sådana positiva förbättringar.  
 
I intervju 12 läste en kvinna hemmahörande vid ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör IT årskurs 
3 denna text. Hon hade inga erfarenhet med forummiljön bakom Wikipedias artiklar. Hennes tidigare 
erfarenheter var främst läsande av artiklar i syfte för skolarbete och personliga intressen. Hon hade 
tidigare haft erfarenhet inom spelvärden och att miljön där inte alltid var den trevligaste.  
 
Den intervjuade tyckte att miljön i texten var “förvånansvärt saklig” men märkte att det någon gång kom 
upp någon som blev upprörd men att folk verkade ha förståelse för det. Sakligheten i texten förklarade 
hon med att aktörerna höll sig till ämnet och inga personangrepp.  
 
Att hon upplevde att texten var saklig såg hon som positivt för att hon skulle tänka sig att bidra i 
diskussionen om ämnet skulle vara mer intressant för henne. Hon kände att miljön i diskussionerna 
skulle ha en påverkan på hennes syn på Wikipedia då de representerar både de som skriver och 
informationen i artiklarna. Att diskussionen inte hålls och att irrelevanta diskussioner hålls ser hon som 
försämrande av diskussionsmiljön. Hon medgav att hennes tidigare erfarenheter inom spelvärlden kan 
ha gjort henne van vid miljön som är där och att det kunde ha påverkat hur hon uppfattade 
diskussionsmiljön i texten. Hon blev även förvånad över att aktörerna i diskussionen kunde hålla 
diskussionen såpass bra som den var.  
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4.2 Text 2 
I text 2 diskuteras hur termen "tätort" ska definieras, och upplevdes av författarna som tämligen lugn 
och saklig. 
 
I intervju 6 läste en man, hemmahörande på ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör IT årskurs 3 
denna text. Han hade tidigare erfarenheter genom att sedan tidig ålder börjat använda Wikipedia för 
sökning av fakta till egna texter. Han hade även redigerat i artiklar genom att lägga till referenser och 
hade läst i diskussionsforumet men inte deltagit i det. 
 
Han upplevde diskussionen som neutral och tyckte att aktörernas åsikter var bra utan personliga 
kommentarer. De verkade även kunniga inom ämnet. Han var inte riktigt säker på om diskussionsmiljön i 
denna text påverkade hans syn på deltagande i Wikipedia då han även hade sett andra texter utöver 
denna som han hade upplevt som mer eller mindre seriösa. Han kände att han inte visste så mycket om 
hur den rådande principerna som diskussionerna för med. Han kände dock att om han var mer insatt i 
ämnet så skulle han uppfatta diskussionsmiljön som välkomnade efter som att den hade en neutral ton 
och att det inte skulle vara svårt att komma in diskussionen. Han beskrev att “känslan att diskussionen 
är förkortad, och att den här diskussionen skulle kunna fortgå i åratal.” och tyckte att det borde finnas 
en form av “deadline” för hur länge en diskussion kan fortgå. Ens egna kommentarer försvinner bara 
annars i texten menade han och lägga tid på det skulle han inte orka med. Detta såg han som en 
förbättring som skulle göra honom mer benägen att medverka. Att göra något åt systemet med 
indentering av kommentarerna såg han också som en punkt för förbättring.   
 
I intervju 8 intervjuades två personer båda hemmahörande på ICT-skolan KTH och program civilingenjör 
IT årskurs 1. Person A var en man och Person B var en kvinna. 
 
Person A hade tidigare erfarenhet med Wikipedia vid skolarbete och problemlösning. Person B hade 
tidigare erfarenhet med Wikipedia genom skolarbeten. Ingen av dem använde Wikipedia för personliga 
intressen. 
 
Person A hade inte någon erfarenhet av redigering på Wikipedia sedan tidigare men tyckte att det var 
ett bra koncept att fler personer kunde redigera det som skrevs men att resultatet av det kanske inte 
blir det man vill ha i slutändan. Person B hade inte heller någon tidigare erfarenhet med att redigera på 
Wikipedia och håller med Person A i hans argument och lägger till “ju fler kockar desto sämre soppa”. 
 
Person B tyckte att man borde vara kritisk till vad som står på Wikipedia då privatpersoner kan skriva 
den och att man borde kolla med flera andra källor för att se om det stämmer. Person A höll med Person 
B och tillade att all informationen där ska man inte ta för givet. Även kan det hända att information är 
irrelevant vilket han tyckte skulle kunna vara ett problem som kan uppstå. 
 
Person A upplevde att det fanns en generationskrock i diskussionen den hade en nostalgisk ton från en 
grupp aktörer medan den andra gruppen ville bättre definiera begreppet tätort. Person A sade att han 
förstod hur gruppen med nostalgisk ton kände och började resonera om flera anledningar till det. Han 
sade sig även förstå den andra sidan som vill definiera begreppet tätort mer och att de påverkades av 
modernisering och globalisering bland annat.  Person B instämde med Person A och tillade att det inte 
var språket som förmedlade känslan av generationskrock utan mer innehållet som sådant i diskussionen 
men övrigt kände Person B känslan av miljön som blandad.  
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Både för Person A och Person B så var kontakt med forumdelen nytt och de tyckte att det var bara att 
det fanns då man kunde få ta del av flera perspektiv. Båda upplevde att tilltron till innehållet i Wikipedia 
förstärktes efter att ha läst diskussionen. De upplevde att aktörerna var kunniga och “/... inte bara en 
helt random person som vill komma med en kommentar.../”. Person A tillade att det är viktigt med flera 
personer och inte bara en källa används.  
 
Om diskussionsmiljön påverkade viljan att delta i diskussionsmiljön eller skriva artiklar sade Person A att 
han blev påverkad när han såg vad andra tyckte, argumenterade och tänkte. Han skulle kunna tänka sig 
att kommentera i diskussionen för att ge feedback men inte skriva något i själva artikeln eller skapa en 
egen artikel. Person B sade att hon kände lite på samma sätt, att delta i diskussionen hellre än att skriva 
material till artikeln. Hon ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap inom just detta ämne som 
diskussionen berörde men om det var ett ämne där hon kände att hon hade mer kunskap inom, skulle 
hon kunna tänka sig skriva material till artikeln.  
 
Person A nämnde inga förbättringar som skulle bidra positivt till diskussionsmiljön men menade att så 
länge man kan uttrycka det man ville så är det bra, vilket Person B instämde med. 

4.3 Text 3 
Text 3 handlar om hur begreppet "design" ska användas i artikeln med samma namn. Denna diskussion 
uppfattades av författarna som lite mer personlig, där en del fokus läggs på personerna som diskuterar. 
 
I intervju 1 läste en man hemmahörande vid ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör IT årskurs 3 
denna text samt text 5. 
 
Hans tidigare erfarenheter av Wikipedia hade främst varit att söka information och läsa, vilket han 
beskrev som ganska omfattande, men han hade inte redigerat. Han beskrev även att hans användning 
av Wikipedia hade förändrats sedan an började på KTH och att han inte använde den som en formell 
källa utan använde sig av bibliotek och liknande istället. 
 
Den intervjuade upplevde att miljön i texten var lite “bråkig” då aktörerna inte kunde enas om 
innebörden av ordet ”design”, de hade väldigt olika syn på vad som skulle skrivas och att miljön kändes 
spänd när aktörerna inte kom fram till något. Han märkte även en förvirring i diskussionen då de inte 
finner en tydlig definition av begreppet design och som han trodde bidrog till den spända stämningen. 
Känslan för att det fanns en spänning i texten beskrev han som stark och det var främst två aktörer som 
argumenterar mot varandra om vem som har rätt respektive fel och att det inte ledde någonstans och 
att det skulle kunna pågå länga. Han menade att det saknades feedback mellan dem, och att det 
hindrade de som diskuterade från att komma fram till vad som var rätt och vad som var fel. 
 
Intervjuobjektet kände att diskussionen påverkade hans vilja att delta i diskussionen och det hade 
skapat en form av distansering eftersom bråk och känslor ligger bakom. Han kände det lite svårt att 
tolka det. Han upplevde det inte som avskräckande att det förekom och tyckte att det var bra att det 
fanns en diskussion överhuvudtaget, fast att miljön upplevdes som dålig och bråkig. Han beskrev det på 
följande sätt;  
 

“Så det är bra att diskussionen finns; om någon går dit och bara skriver utan att diskussion så 
har vi ingen aning om det är sant eller ej. Om vi har flera diskussioner och bråk, en dålig miljö, så 
har vi i alla fall någonting i slutändan. Om fem av sju har sagt samma sak, kan vi välja det.” 
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Han upplevde även aktörerna som välutbildade som kan argumentera för sin åsikt. För att diskussionen 
skulle attrahera honom mer så spelar dess ämne större roll än själva diskussionsmiljön tyckte han. Men 
om miljön skulle förbättras föreslog han att konstruktiv feedback och kritik är bättre än att argumentera 
i termer om rätt respektive fel. Han märkte även att det kom in företag som försökte marknadsföra sig 
vilket han inte såg som bra.  
 
I intervju 4 läser en man född 1991 hemmahörande vid ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör IT 
årskurs 3 denna text. Hans tidigare erfarenheter av Wikipedia var främst när han vill läsa på något 
grundligt och för IT relaterade ämnen tyckte han att det var användbart och i allmänt använde han den 
som en “vanlig encyklopedi” men med “/... någon form av kritiskt tänkande i bakgrunden.” 
 
Han upplevde att aktörerna i diskussionen hade klara mål med vad de ville göra men att vad det ansåg 
att artikeln skulle innehålla skiljde sig. Han upplevde rätt tydligt att det uppkom en form av irritation i en 
punkt i artikeln mellan två aktörer vilket han upplevde bidrog till en dålig miljö. Han menade dock att 
från en läsares synvinkel så uppkommer den dåliga miljön i det fallet av att båda aktörerna bryr sig om 
artikeln och inte för att de ogillar varandra och på något personligt sätt. Allmänt fick han bilden att 
aktörerna i diskussionen verkligen bryr sig om ämnet.  
 
Han upplevde även argumenten som lades fram i diskussionen som objektiva men efter att ha upprepats 
några gånger går de över till mer subjektiva. Han beskrev det som att “personen bakom tangentbordet 
kommer fram mer ju längre diskussionen går”.  
 
Han tyckte även att om den subjektiva sidan bakom aktörerna kommer fram mer och att det skulle ta 
över diskussionen från den objektiva sidan, så skulle han inte vilja delta i diskussionen. Han tyckte att en 
röd tråd hade hjälp diskussionen och därigenom gjort artikeln bättre och motivera honom att delta i 
diskussionen. 
 
Att bidra i diskussionen hade han inget emot, om ämnet hade varit ett som han kände sig säker på och 
design var inte ett sådant ämne. Han tyckte det var bra att flera är med och diskuterar och att det bidrar 
till att forma artikeln.  
 
Efter att ha läst diskussionen sa han att han hade fått en annan bild av Wikipedia. Han var tidigare inte 
medveten om hur diskussionerna bakom Wikipedias artiklar såg ut men efter att ha läst denna så 
upplevde han att förtroendet för informationen på Wikipedia har stärkts. Han menade att det är 
“/... lite som ett tvåeggat svärd kanske.../” då alla kan redigera men att man samtidigt har, som han 
upplevde det, detaljerade diskussioner och det gör att man tror på innehållet mer. Samtidigt menade 
han också att man aldrig vet att det som är rätt kommer fram då många olika åsikter finns kring samma 
sak. 

4.4 Text 4 
Text 4 diskuterade om sökningar på termen "madonna" skulle leda till biografin om artisten Madonna, 
eller till en förgreningssida där artiklar om olika madonnor listas. Diskussionen upplevdes av författarna 
som en av de mer trevliga eller lugna diskussionerna. 
 
I intervju 2 läste en kvinna hemmahörande vid ICT-skolan KTH på programmet civilingenjör IT denna text. 
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Hennes tidigare erfarenheter av Wikipedia har främst varit informationssökning men hon hade även viss 
erfarenhet av redigering sedan grundskolan men dock inte deltagit i diskussionsdelen. Hon beskrev att 
hon använde Wikipedia cirka en gång i veckan. 
 
Hon tyckte att det var intressant att höra folks åsikter i diskussionen och tyckte att miljön var trevlig och 
inte hotfull. Det var en aktör som hon märkte ville få fram sin åsikt något mer än de andra. Hon kände 
sig inte nämnvärt påverkad av diskussionen och skulle kunna tänka sig att delta i diskussionen. Hon 
kände en starkare koppling till vissa argument i diskussionen än andra.   
 
En faktor som skulle göra henne mindre benägen att delta skulle vara om diskussionen blev hotfull, 
aggressiv och om diskussionen blev mindre seriös. Hon beskrev det som att “varför skulle jag vilja hoppa 
in, och då skulle det säkert bli ännu värre”. 
 
Något som skulle attrahera henne till diskussionen skulle vara ett tydligare sätt att följa 
diskussionsflödet och hur inläggen svarar mot varandra. Hon upplevde det som svårt att följa med ett 
system som endast indenterar för att skilja de olika inläggen från varandra och att det var som ett enda 
långt stycke text. Markering med färger, siffror eller liknande tyckte hon skulle kunna hjälpa.  
 
Allmänt tyckte hon att det var bra att det fanns diskussioner bakom artiklarna. Det ger folk chansen att 
få nya åsikter och värdera om, vilket hon tyckte var bra för Wikipedias utveckling.   
 
I intervju 9 har två personer läst denna text, varav den ena var en kvinna och den andra en man. 
Kvinnan hade tidigare erfarenhet av Wikipedia som läsare, och hade använt sidan mest för skolarbeten. 
Mannen hade tidigare gjort en redigering, men endast en, och hade läst en del artiklar. Han använde 
Wikipedia som kunskapskälla både inom skolan och utanför; Wikipediasidor brukar hamna i toppen av 
sökningar på Google när han använder sökmotorn för att få information om nya ämnen.  
 
Båda personerna har upplevt texten som lugn, sansad men kanske lite stillastående. Själva ämnet 
upplevdes inte som något kontroversiellt, vilket för den kvinnliga läsaren verkade vara en anledning till 
att debatten var så pass lugn. Läsarna upplevde båda två att miljön var lugn och de upplevde inga 
personangrepp. Mannen gjorde en jämförelse med Youtubes kommentarsfält, och tyckte att det var 
imponerande hur pass annorlunda denna öppna kommunikationskanal var. Kvinnan kände att eftersom 
det inte förekom några personangrepp, och att det inte verkade som att personer skulle bli dömda för 
sina åsikter så skulle hon kunna säga vad hon tycker i diskussionen. 
 
Om diskussionen varit lite mer hätsk så hade ämnet spelat en större roll för de tillfrågade. Kvinnan 
kände att om det var någon hon kände starkt för hade hon kunnat gå in och säga sitt, men skulle 
undvika det annars. Mannen känner att eftersom det är så pass anonymt så blir det kanske inte lika 
personligt med de hätska debatterna. Hade han gått in mer med vem han var, så hade han kanske börjat 
ta saker mer personligt.  
 
När vi hade diskuterat förändringar som skulle kunna påverka deras uppfattning av diskussionen började 
vi diskutera olika metoder som skulle kunna förändra deras upplevelse av diskussionen. Intervjuobjekten 
började spåna om olika system med vilka man lättare kan få överblick över hur många personer som 
tycker samma sak. System som Reddits1 upp- och nedröstningssystem togs upp av mannen, men han 
trodde nog att det inte hade passat Wikipedia eftersom han ansåg att det skulle leda till att färre 
                                                           
1 Reddit är ett onlineforum  
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personer skulle komma i kontakt med alla olika sorters argument. För att underlätta översikten trodde 
han att det hade varit bra att införa någon form av summeringsverktyg för de olika diskussionerna.  
 
När intervjuobjekten reflekterade över hur en mer personlig diskussion skulle kännas, det vill säga en 
diskussion där man lättare kan avgöra vem som är vem, så såg de både för- och nackdelar. Om det 
lättare gick att avgöra vem som var vem, och man började känna igen människor så skulle det bli lättare 
att kommunicera med varandra, ansåg de. I och med att man börjar lära känna varandra så trodde 
mannen att det blir lättare att undvika missförstånd och göra sig förstådd. Samtidigt trodde båda 
intervjuobjekten också att anonymiteten kan vara till stöd för att kunna diskutera svåra frågor, och att 
folk kommer ta det som sägs i diskussionen lite mer personligt. 

4.5 Text 5  
Text 5 är ett utdrag ur en diskussion tillhörande artikeln om "Demokrati." Denna upplevdes av 
författarna som en väldigt person-inriktad diskussion, där artikelns ämne snabbt tappades bort. 

I intervju 5 läste en man hemmahörande vid CHE-skolan KTH och programmet civilingenjör Teknisk Kemi 
årskurs 1 denna text. Hans tidigare erfarenheter av Wikipedia hade främst varit att söka information för 
skolarbete och personliga intressen. Han hade ingen erfarenhet av att redigera på Wikipedia.  

Han identifierade att en konflikt uppstod i diskussionen när en artikel skriven av en av aktörerna togs 
bort av en annan. Den bottnade sedan i om politiska partier av olika storlek ska representeras på 
Wikipedia och vad demokratin säger om det, vilket han såg som huvudproblemet i diskussionen. Han 
kände sig inte nämnvärt påverkad av diskussionsmiljön och tyckte att den hölls på ett bra sätt. Han 
tyckte att det var konstigt att man bara kunde ta bort material utan vidare kontroll. Han föreslog ett 
röstningssystem där aktörerna kan rösta om en artikel ska tas bort eller inte som en möjlig lösning.  
 
I intervju 7 läser en man hemmahörande vid ICT-skolan KTH och programmet civilingenjör IT årskurs 3 
denna text. Hans tidigare erfarenhet med Wikipedia hade främst varit att söka information vid behov 
och han hade inte redigerat tidigare. 
 
Han upplevde diskussionsmiljön som en lite aggressiv och pekade på att när vissa aktörer blev mer 
subjektiva och att de därmed blev defensiva för att skydda sina synpunkter. Detta föder aggressiviteten, 
menade han. Miljön kändes inte välkomnande och det lockade honom inte till att delta. Han tyckte att 
miljön är ganska avgörande för om han skulle delta i diskussionen man att det inte är ett hinder och att 
han helst inte skulle vilja delta i denna diskussion. Han såg inga direkta lösningar för att göra 
diskussionsmiljön mer attraktiv för honom mera än att man möjligen skulle påpeka att man alltid ska 
försöka hålla en trevlig miljö och försöka vara objektiv.  
 
Allmänt tyckte han att aktörerna var insatta i ämnet och att de försökte komma med logiska 
resonemang. Det var intressant att läsa men han påpeka att vissa människor var lite “close minded”. Lite 
mer “open-mindedness” hade varit bra. 
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5 Slutsats 
Av de som har läst den första texten verkar uppfattningarna om hur diskussionsmiljön är gå isär. Intervju 
nummer 3 upplever den som fullkomligt neutral, och intervju nummer tretton upplever den som rätt 
lugn och sansad. Intervju nummer 12 och 11 upplever den dock som inte fullt lika attraktiv, och hade 
föredragit en konversation som inte var lika spänd. 12 går till och med så långt att säga att diskussionen 
är lite oseriös. Samma diskussion kan alltså uppfattas väldigt olika beroende på vem som läser den. Vissa 
personer kan uppskatta dramatik i diskussioner (intervju 3) medan andra (intervju 12) helst undviker 
konfliktfyllda diskussioner. 
 
Vi kan tycka oss se att kvinnor i lite större grad tycker att konversationernas förande är en 
avmotiverande faktor. Av de kvinnor som läst förta texten så skulle hon som intervjuades i intervju 11 
inte delta, och hon som intervjuades i intervju 10 skulle kanske kunna diskutera om hon kände att hon 
hade intresse och kunskap för området. Kvinnan som intervjuades i intervju 9 sa att hon skulle gå in i en 
hätsk diskussion om intresset för diskussionsämnet fanns, men annars hålla sig undan. Den kvinna som 
intervjuades i intervju 2 skulle undvika att vara med i en diskussion som hon upplever som hotfull eller 
aggressiv. Den som sticker ut lite är den kvinna som intervjuades i intervju 12. Eftersom hon säger sig 
vara van vid värre diskussionsklimat är den i diskussionen om Chelsea Manning, gör vi antagandet att 
hon har interagerat med miljöer som hon tycker är dåliga diskussionsklimat.  
 
För männen är det inte lika tydligt avmotiverande. I intervju 1 beskriver intervjuobjektet att han tycker 
att miljön känns spänd, och att det pågår en konflikt. Trots detta kan han absolut tänka sig gå in och säga 
sitt. Intervju 3 gick så långt som att säga att han hade uppskattat mer dramatik i sina diskussioner, att 
den närvarande konflikten i sig var motiverande nog för att delta. Männen verkade istället i högre grad 
tycka att diskussioner som strävar ifrån ämnet eller blir för personliga (intervju 9, 8, 6, 4) var 
omotiverande. Intervju 7 tyckte dock att diskussionsförandet var ett hinder för att delta i diskussionen. 
 
Vi tror oss alltså se att de kvinnor vi har tillfrågat har uttryckt att de tycker att diskussionsmiljön spelar 
större roll för att motivera deras deltagande än vad männen gör.
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6 Diskussion 
Det första som bör märkas är att män i högre grad har läst de texter som har valts av författarna för att 
de upplevts som lite mindre konfliktfyllda, medan kvinnorna har i högre grad valt en av de enligt 
författarna mer konfliktfyllda diskussionerna. Det kan absolut ha påverkat resultaten av intervjuerna; 
personer som precis har läst en obehaglig konversation kanske är mer benägna att svara att de inte 
skulle vilja delta i en konversation de upplever som obehaglig.  

En av de kvinnor vi har intervjuat, intervju nummer 3, känner att hon behöver rättfärdiga sin närvaro i 
debatten med ytterligare kunskaper än de redan har. Samma sak gör mannen i intervju nummer 4. 
Dessa två personer ger båda uttryck för höga krav på sitt eget kunnande, något som argumenterats för 
att vara en av de bidragande faktorer som gör att kvinnor inte skriver på Wikipedia (10). 

Eftersom diskussionsklimatet för oss verkar ha en större betydelse för kvinnor än för män så kommer 
positiva förändringar i klimatet att gynna kvinnor i större grad än de gynnar män. Vi tror därför att 
diskussionsklimatet är ett område där förändringar skulle kunna hjälpa arbeta mot genusklyftan.  

Det får inte glömmas att diskussionerna på Wikipedia faktiskt är en teknisk lösning. Som författarna till 
boken Sociala Medier och Härskartekniker betonar så kommer alla möjligheter till kommunikation 
mellan människor i ett media att påverka hur de människorna interagerar. Att ge möjlighet till en viss 
interaktion kommer att ge alla människor som använder mediet ytterligare ett verktyg för att 
kommunicera. Wikipedias diskussionssidor ger inte så stora möjligheter till kommunikation mellan 
personer; inte mer än text inlagd i en kronologisk följd av kommentarer. Dessa väldigt avskalade 
kommunikationer kan påverka hur människor väljer att interagera, samt hur människor upplever 
interagerandet. Exempelvis tyckte en av de kvinnor som vi intervjuade (intervju 2) att hon hade 
uppskattat om man tydligare kunde se vilket inlägg man svarade på i ett givet inlägg i diskussionerna. 
Framtida studier skulle kunna undersöka om hur användargränssnittet påverkar hur en diskussion 
upplevs. 
 
Wikipedia beskriver sig själva, enligt sin egen policy, att de är ett altruistiskt projekt (35) vilket betyder 
att man ska arbeta för andras bästa. För att göra detta har de inrättat konceptet ”Wikikärlek” (35) där 
man ställer upp attitydramar och förhållningssätt mellan medlemmarna som ska försöka hållas för att 
skapa en god miljö för diskussion. Det nämns även mer utförligt i deras artikel “Skräm inte bort dina 
wikikollegor” (36) där man poängterar att det är bättre att framföra negativa saker i form av konstruktiv 
kritik med förbättringspotential än att enbart peka ut det på ett negativt sätt.  
 
Boken “Arbete i projekt” av Sven Eklund 2011 (37) tar man även upp detta ämne ur olika aspekter. En av 
dessa är från vilken synvinkel som kritiken ska framställas ifrån, det objektiva eller det mer subjektiva. 
Objektiv kritik bygger på att fakta ställs mot fakta och det är lätt att feedback2 blir en fråga om vad som 
är rätt respektive fel. Som mottagare kan kritiken uppfattas som personligt riktad och man ställer sig i en 
försvarande position vilket inte är önskvärt i en god feedbackprocess. Istället förespråkas en mer 
subjektiv ton till framförandet av kritiken utgående från jaget, det så kallade “jag-perspektivet” där det 
blir svårare att hamna i en diskussion om vad som är rätt eller fel. Kritiken framförs mer som en 
personlig åsikt vilket är svår att bemöta i termer om rätt eller fel vilket även minskar sannolikheten att 
gå in i försvarsställning. Att lägga in värderingar i framförandet av kritiken ska även det undvikas på 

                                                           
2 Författarna har valt att använda engelskans feedback istället för svenskans återkoppling, eftersom ordet 
feedback används av Sven Eklund (37). 
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grund av att det kan ge samma effekt att en försvarsställning intas. 
 
Det är inte bara den som ger feedback som behöver tänka på hur processen fungerar, även den som 
mottar den behöver ha en förståelse för det som framförs. Feedbacktrappan (37) är bra illustration av 
de olika faserna som mottagaren av feedbacken kan gå igenom. Den visar även hur man successivt 
förbättrar förmågan att hantera feedback: 
 

1. Förkasta: Det första steget är att förkasta den feedback, det som sägs är inte relevant, berör inte 
en själv. 

2. Försvara: I det andra steget lyssnar man till en viss grad på feedback, den godtas inte och man 
försvarar emot den. 

3. Förklara: Här godtar man feedback och inser att den ska bidra positivt samtidigt som man 
förklarar varför saker har gjorts på ett givet sätt kontra den givna feedbacken. 

4. Förstå: Man har tagit till sig och förstått den givna feedback och varför personen bakom den 
tyckt på detta sätt. Man behöver nödvändigtvis inte hålla med allt i feedback, men förstår den 
och tar emot den. 

5. Förbli/Förändra: I detta steg kan förändringar genomföras med grund i den feedback som har 
givits eller väljer man att förbli, dvs. inte använda sig av feedbacken. 

 
Sammantaget är det ett aktivt arbete från båda sidor i en feedbackprocess som krävs för att ett 
förbättringsarbete ska kunna ske. Båda sidor behöver även inse att feedback är till för att bidra positivt, 
göra något bättre, mer än att rent kritisera och att det är något som ges från givaren till mottagaren. Det 
är en form av givande och mottagande, inget absolut uttalande om rätt eller fel, vilket inte alla inser.  
 
Om Wikipedia hade framfört den här formen av konstruktiv kritik som ett mål för skrivarna i sin 
(behandlingsplan) så hade kanske konflikterna blivit kortare, färre och/eller mindre intensiva. En 
framtida studie skulle kunna försöka utvärdera om sådana direktiv skulle gynna Wikipedia och dess 
diskussionsklimat, samt hur olika konstruktiv och ickekonstruktiv kritik upplevs beroende på genus. 
 
En annan sak som intervjuobjekten har märkt är att diskussionsexemplen har varit väldigt långa 
diskussioner. De har både tyckt att diskussioner fastnar och inte kommer någon vart, och att gamla 
argument tas upp igen. Detta har lett till att de uttrycker en vilja att kunna få en bättre överblick över 
diskussionerna, eller möjligtvis tidsbegränsa dem på något sätt. Framtida arbeten skulle kunna arbeta 
med att undersöka hur summeringar av diskussioner kan implementeras och påverka diskussionerna, 
eller hur man lämpligt inom Wikipedia kan införa metoder med vilka man kan försöka motivera en 
diskussion att komma fram till en slutsats. 
 
Innehållet i de texter som vi har valt att presentera för intervjuobjekten är i sig en sak som skulle kunna 
ha påverkat utfallet av studien. Alla tillfrågade har svarat något i stil med ”Om jag var intresserad av 
ämnet så hade jag...” Ämnet blir här en stor faktor som bidrar till vem som vill eller inte vill delta i 
diskussionen. Det vore inte omöjligt att detta val påverkar svaret vi har fått ifrån de tillfrågade. Om vi 
exempelvis hade valt väldigt laddade diskussionsområden kanske utfallet blivit annorlunda. (Första 
texten, diskussionen om Chelsea Manning, faller kanske inom ramen för vad som kan räknas som 
laddat.) Om en diskussion som förs på ett otroligt dåligt sätt presenteras för en mängd läsare kanske de 
är mer benägna att säga att diskussionsförandet spelar en stor roll för om de vill delta i en diskussion 
eller ej. Ytterligare kanske diskussionernas ämnen ger skillnader i vilka svar som produceras av 
intervjuobjekten tillsammans med de som intervjuar.  Om bara diskussioner om ämnen som är starkt 
förknippade med genus presenteras, och diskussionerna förs på ett dåligt vis, så kanske personer som är 
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utsatta för systematisk sexism reagerar mer negativt än de personer som inte har samma förhållande till 
sexismen. 
 
Resultatet av studien kan även ha påverkats av det medium som diskussionerna har presenterats i. I 
litteraturstudien så presenterades en artikel (38) som beskriver hur kommunikation genom text är 
svårare att tolka känslomässiga tillstånd genom. Om diskussionerna exempelvis hade skett genom tal 
som intervjuobjekten hade fått lyssna på så hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 
 
Denna studie har presenterat diskussioner tagna från svenska Wikipedias textbaserade 
diskussionsforum. De diskussioner som författarna har valt att presentera för intervjuobjekten skulle 
mycket väl kunna ha formats av de medier som Wikipedia tillhandahåller skribenterna för att 
kommunicera med varandra. Artikeln “ Online Deliberation Design: Choices, Criteria, and Evidence” (38) 
hävdar att medier som inte kan förmedla rik kommunikation inte är väl lämpade att användas av 
grupper som ska lösa problem som för gruppen är tvetydiga. I de exempel på diskussioner som 
presenteras av denna studie så verkar det för författarna som att de i många fall bearbetar problem som 
tolkas olika av de parter som deltar i diskussionerna. Ytterligare finns det verk (25) som visar att 
personer som samskriver artiklar kommunicerar mer okänsligt, nästan mer aggressivt jämfört med 
personer som kommunicerar med tal. Om de diskussioner som presenterats i denna studie 
ursprungligen hade skett i samtal mellan skribenter istället för foruminlägg så kanske kommunikationen 
hade skett på ett sätt som upplevs som mindre aggressivt.  
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7 Framtida arbeten 
Ett resultat av denna studie visar på att olika personer upplever diskussioner olika. Vissa personer 
identifierar personangrepp och konflikter i texter som andra uppfattar som neutrala eller sakliga. En 
framtida studie skulle kunna gå djupare in i detta, för att se om det finns märkbara skillnader i 
exempelvis hur olika män och kvinnor upplever vad som händer i vissa givna diskussioner, och om detta 
skulle kunna bidra till att män blir överrepresenterade på Wikipedia. 
 
Wikipedia ger användarna en möjlighet att redigera och radera andra personers bidrag. Det är väldigt 
lätt att använda sig av detta stöd för att osynliggöra (33) andra användare. Osynliggörande som 
härskarteknik används för att markera att det som en människa gör inte spelar någon roll, att personen 
effektivt inte finns. En framtida studie skulle kunna fokusera på hur osynliggörande genom borttagning 
och förändring av texter påverkar individers vilja att delta i Wikipedia. Exempelvis nämner artikeln Nine 
Reasons Women Don’t Edit Wikipedia (10) att en av anledningarna till att kvinnor som har slutat 
redigera på Wikipedia har slutat är att de har känt att deras hjälp ändå inte gör något. Det finns absolut 
utrymme att gå djupare in på hur osynliggörande påverkar användare, och hur det skulle kunna 
motarbetas på både tekniska och gruppstrukturella nivåer. 
 
En undersökning skulle kunna göras på hur rollen Wikipediaskribent beskrivs, och om något genus finns 
knutet till de beskrivningar som förekommer. Denna rapports litteraturstudie har ett exempel som 
belyser hur datorsfären är ett område som i sig har skapats av män för män (21). Ytterligare skulle det 
kunna vara så att män är de som främst kommer till tals i akademiskt skrivande. Wikipedia finns inom 
den tekniska domänen, och antagligen också inom domänen för akademiskt skrivande. Det skulle alltså 
gå att sammanställa någon form av arbete som undersöker hur aktiviteten ”redigering av Wikipedia” är 
kopplat till genus, och hur detta bidrar till överrepresentationen av män i skrivarbasen. 
 
För att ytterligare undersöka hur personer upplever diskussionsklimatet i Wikipedia kan en studie göras 
som liknar denna, men som varierar de olika avgränsningar som gjorts för den studie som presenteras i 
denna rapport. Exempelvis skulle en studie kunna låta läsare inom en annan avgränsning läsa samma 
texter och resonera kring dessa, för att undersöka om även personer utanför IT programmen vid KTH 
uppfattar texterna på liknande vis. Även texterna skulle kunna ändras för att se hur andra delar av 
Wikipedias diskussioner uppfattas av de som läser dem. Ytterligare kan de frågor som ställs varieras, för 
att tydligare undersöka om läsaren exempelvis uppfattar en konflikt i diskussionen. 
 
Artikeln Online Deliberation Design: Choices, Criteria, and Evidence (38) verkar tyda på att de 
kommunikationsvägar som används för att lösa problem påverkar hur personerna som löser problemet 
kommunicerar med varandra. Wikipedia tillhandahåller enbart stöd för personer att kommunicera med 
varandra genom text, vilket skulle kunna vara delorsak till att personer kommunicerar på sätt som kan 
tolkas som fientliga mot varandra även om det inte är syftet. En framtida studie skulle kunna utforska 
hur kommunikation genom tal skulle kunna implementeras på Wikipedia, och vilka effekter det skulle 
kunna ha på de konversationer som genomförs på Wikipedia. Kommunikation genom tal eller video 
skulle enligt media richness teorin (25) vara bättre anpassat för att hantera tvetydiga problem. 
Ytterligare skulle det också kunna leda till att personer kommunicerar på sätt som verkar vara mindre 
aggressiva, och därigenom kunna ge upphov till färre konflikter. Studier som bygger vidare på detta spår 
bör ta del av den kritik som riktas mot idén om media richness. (27) 

Ytterligare studier skulle kunna titta närmre på hur tal till text stöd skulle kunna påverka den 
kommunikation som sker mellan personer när skribenter samarbetar på Wikipedia. Text är ett medium 
som är svårare att tolka känslomässiga lägen genom beskriver artikeln Online Deliberation Design: 
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Choices, Criteria, and Evidence.  Ytterligare beskriver artikeln tal som en kommunikationsväg som många 
människor föredrar för att förmedla information. Att tillhandahålla tal till text stöd skulle kunna 
underlätta kommunikation mellan skribenter. Det skulle kunna vara värdefullt att göra en studie som 
undersöker hur tal till text skulle kunna påverka skribenters aktivitet på Wikipedia, och hur det bäst kan 
genomföras. 
 
Emotivitet belystes av Online Deliberation Design: Choices, Criteria, and Evidence som en viktig del av 
mänsklig kommunikation. Det skulle gå att göra en undersökning som tittar närmre på hur väl 
Wikipedias kommunikationsvägar förmedlar skribenternas känslor, och hur man skulle kunna förbättra 
mjukvarulösningens emotivitet.   

Ytterligare utrymme finns för studier som undersöker hur den grafiska presentationen av diskussionerna 
skulle kunna påverka gruppens interagerande. För tillfället presenteras konversationsinläggen som en 
lång, sammanhängande text där indentering används för att separera de olika inläggen. För att indikera 
vem som säger vad så används signaturer i slutet av texten. Studier skulle kunna undersöka hur denna 
visuella presentation påverkar användarens uppfattning om diskussionen och gruppen som framträder 
genom diskussionen. Exempelvis skulle layouten kunna jämföras med andra layouter som används för 
att presentera konversationer, för att ge insikt i om layouten bidrar till hur gruppen interagerar. Kanske 
är det svårare att bråka om du kan koppla en användare till en avatar? 
 
Feedbacken som ges på Wikipedia i diskussionerna kan undersökas. En studie skulle kunna undersöka 
hur feedback hanteras av Wikipedias community, och föreslå förändringar som skulle kunna gynna 
användare ifrån underrepresenterade grupper.  
 
Framtida studier skulle även kunna ställa Wikipedias diskussionsmiljö bredvid en annan, liknande 
diskussionsmiljö och undersöka hur olika personer upplever dem. Insikt i vilka gruppdrag som attraherar 
vilka “persontyper”, och hur informella grupper som Wikipedias diskussioner kan uppmuntras att visa 
vissa egenskaper är väldigt värdefullt för att motarbeta genusklyftan. 
 
Ytterligare kan en studie undersöka hur ett diskussionssumeringsverktyg skulle kunna implementeras, 
och hur det skulle kunna påverka de diskussioner som hålls på Wikipedia.   



J. KINDFÄLT, A. WENNBERG 
 

 

 45 

Referenser 
1. The Wikimedia Foundation Inc. Home. wikimediafoundation.org. [Online] The Wikimedia Foundation 
Inc, den 22 5 2015. [Citat: den 4 6 2015.] https://wikimediafoundation.org/wiki/Home. 

2. The Wikimedia Foundation Inc. FAQ/en. wikimediafoundation.org. [Online] The Wikimedia 
Foundation Inc., den 18 11 2014. [Citat: den 4 6 2015.] https://wikimediafoundation.org/wiki/FAQ/en. 

3. Wikimedia. Wikipedia. Wikipedia. [Online] Wikimedia Foundation, den 17 06 2015. [Citat: den 17 06 
2015.] https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Coverage_of_topics_and_systemic_bias. 

4. Svenska Wikimedia. Wikipedia:Neutral synvinkel. sv.wikipedia.org. [Online] Svenska Wikimedia, den 
23 2 2015. [Citat: den 1 4 2015.] https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_synvinkel. 

5. Helgeson, Björn. detta-sager-lasarna-om-wikipedia-och-om-att-inte-bidra. 
wikimediasverige.wordpress.com. [Online] Wikimedia Sverige, den 25 3 2015. [Citat: den 20 5 2015.] 
https://wikimediasverige.wordpress.com/2015/03/23/detta-sager-lasarna-om-wikipedia-och-om-att-
inte-bidra/. 

6. Cohen, Noam. The New York Times. nytimes.com. [Online] den 31 01 2011. [Citat: den 16 06 2015.] 
http://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html?_r=2. 

7. Svedberg, Lars. Grupppsykologi Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund : Studentlitteratur, 
2003, ss. 145 - 147. 

8. The Wikimedia Foundation Inc. FAQ/sv. wikimediafoundation.org. [Online] The Wikimedia 
Foundation Inc., den 1 7 2014. [Citat: den 1 4 2015.] http://wikimediafoundation.org/wiki/FAQ/sv. 

9. —. Gender gap. meta.wikimedia.org. [Online] The Wikimedia Foundation Inc., den 27 3 2015. [Citat: 
den 1 4 2015.] https://meta.wikimedia.org/wiki/Gender_gap. 

10. Gardner, Sue. nine-reasons-why-women-dont-edit-wikipedia-in-their-own-words. suegardner.org. 
[Online] den 19 2 2011. [Citat: den 2 6 2015.] http://suegardner.org/2011/02/19/nine-reasons-why-
women-dont-edit-wikipedia-in-their-own-words/. 

11. Using a wiki-based collaborative process writing pedagogy to facilitate collaborative writing among. 
Xuanxi Li, Samuel Kai Wah Chu, Wing Wah Ki and Matsuko Woo. 1, Hong Kong : u.n., 2012, 
Australasian Journal of Educational Technology, Vol. 28, ss. 159-181. 

12. Affordances and Constraints of a Wiki for Primary-school Students' Group Projects. Huijuan Fu, 
Samuel Chu and Wenxia Kang. 4, Bejing : u.n., 10 2013, Journal of Educational Technology & Society, 
Vol. 16, ss. 85-96. 

13. KTH. Hållbar utveckling. kth.se. [Online] KTH, 6 25, 2015. [Cited: 8 16, 2015.] 
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-
utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579. 



J. KINDFÄLT, A. WENNBERG 
 

 

 46 

14. Svedberg, Lars. Grupppsykologi Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund : Studentlitteratur, 
2003. 

15. The Universal Declaration of Human Rights. un.org. [Online] United Nations. [Citat: den 14 8 2015.] 
un.org/en/documents/udhr/. 

16. The Role of Cognitive Skills in Economic Development. Woessmann, Eric A. Hanushek and Ludger. 3, 
2008, Journal of Economic Literature , Vol. 46, ss. 607-668. 

17. Moberg, Clara Borggren och Åsa. Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta – en jämförande 
miljöbedömning. Stockholm : KTH Centre for Sustainable Communications, 2009. s. 23. 

18. Wikimedia Foundation. Wikimedia. [Online] Wikimedia Foundation, den 5 6 2015. [Citat: den 16 6 
2015.] http://meta.wikimedia.org/wiki/Gender_gap. 

19. Herring, Susan C. Communication Styles Make a Difference. The New York Times. [Online] The New 
York Times Company, den 4 2 2011. [Citat: den 21 4 2015.] 
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/02/02/where-are-the-women-in-
wikipedia/communication-styles-make-a-difference. 

20. Bear, Julia och Collier, Benjamin. uxsci_23.pdf. uxscientist.com. [Online] den 15 2 2012. [Citat: den 2 
6 2015.] http://uxscientist.com/public/docs/uxsci_23.pdf. 

21. Nissen, Jörgen. Datorkulturen – en manlig historia. [bokförf.] Boel Berner. Vem tillhör tekniken? - 
Kunskap och kön i teknikens värld. Lund : Arkiv Förlag, 2003. 

22. The FLOSS 2013 survey. floss2013.libresoft.es. [Online] Libresoft Research Group at Universidad Rey 
Juan Carlos, den 5 2 2014. [Citat: den 2 7 2015.] http://floss2013.libresoft.es/results.en.html. 

23. Dawn Nafus; James Leach; Bernhard Krieger. Free/Libre and Open Source Software: Policy Support. 
flosspols.org. [Online] Universidad Catolica de Murica, den 1 3 2006. [Citat: den 2 7 2015.] 
http://flosspols.org/deliverables/D16HTML/FLOSSPOLS-D16-
Gender_Integrated_Report_of_Findings.htm. 

24. Richard L. Daft, Robert H. Lengel. Information Richness: A New Approach to Managerial Behavior 
and Organization Design. College Station : College of Business Administration, Texas A&M University, 
1983. TR-ONR-DG-02. 

25. Task requirements and media choice in collaborative writing. Robert Kraut, Jolene Galegher, Robert 
Fish and Barbara Chalfonte. 4, Hillsdale : L. Erlbaum Associates Inc., 12 1992, Human-Computer 
Interaction, Vol. 7, ss. 375-407. 

26. Electronic Mail as the Medium of Managerial Choice. Markus, M. Lynne. Vol. 5, No. 4(Nov., 1994), s. 
502-527, California : INFORMS, 1994, Vol. Organization Science. 91711-6190. 



J. KINDFÄLT, A. WENNBERG 
 

 

 47 

27. Communication Richness in Electronic Mail: Critical Social Theory and the Contextuality of Meaning. 
Ojelanki K. Ngwenyama, Allen S. Lee. No. 2 (Jun., 1997), s. 145-167, Ann Arbor : Management 
Information Systems Research Center, University of Minnesota, 1997, Vols. MIS Quarterly, Vol. 21. 
48109-1234. 

28. When what you type isn!t what they read: The perseverance of stereotypes and expectancies over e-
mail. Krugerb, Nicholas Epleya and Justin. 2005, Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 41, ss. 
414-422. 

29. Wahl, Anna, o.a., o.a. Det Ordnar Sig. Lund : Studentlitteratur, 2011. 978-91-44-07209-8. 

30. Blomkvist, Pär och Hallin, Anette. Metod för teknologer. 1:1. Lund : Studentlitteratur, 2014. s. 45. 
9789144095141. 

31. Svedberg, Lars. Grupppsykologi Om grupper, organisationer och ledarskap. Grupppsykologi Om 
grupper, organisationer och ledarskap. Lund : Studentlitteratur, 2003, s. 113. 

32. Norman, Donald A. The design of everyday things. u.o. : MIT Press, 2002. 

33. Nyberg, Annakarin och Wiberg, Mikael. Sociala medier & härskartekniker. Lund : Studentlitteratur, 
2014. 9789144101293. 

34. Wennberg, Alex och Kindfält, Jonathan. ICTGenKex2015. sv.ictgenkex2015.wikia.com. [Online] 
[Citat: den 16 06 2015.] http://sv.ictgenkex2015.wikia.com/wiki/ICTGenKex2015_Wikia. 

35. Svenska Wikimedia. Wikipedia:Wikikärlek. sv.wikipedia.org. [Online] den 28 5 2015. [Citat: den 28 5 
2015.] https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikik%C3%A4rlek. 

36. —. Skräm_inte_bort_dina_wikikollegor. sv.wikipedia.org. [Online] den 6 9 2012. [Citat: den 28 5 
2015.] https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skr%C3%A4m_inte_bort_dina_wikikollegor. 

37. Edlund, Sven. Arbeta i projekt- individen, gruppen, ledaren. Lund : Studentlitteratur, 2011. 
9789144072753. 

38. Online Deliberation Design: Choices, Criteria, and Evidence. Chandler, Todd Davies and Reid. u.o. : 
Oxford University Press, 2011, Democracy in Motion: Evaluating the Practice and Impact of Deliberative 
Civic Engagement, ss. 16-19 (kap.6). 

 

 

  



J. KINDFÄLT, A. WENNBERG 
 

 

 48 

  



J. KINDFÄLT, A. WENNBERG 
 

 

 49 

Appendix 
 

Intervju 1 

Skola: ICT-skolan, KTH 
Utbildning: Civilingenjör IT  
Årskurs: 3 
Genus: Man 
Text: 5 
 

Då vill vi veta lite om din tidigare erfarenhet av Wikipedia. Hur mycket tror du att du använder 
Wikipedia? 
 
Innan jag började på KTH så var det den enda källa man visste, så jag har använt den mycket. Nu när jag 
har börjat här så har jag fått reda på att det inte är en formell källa, så jag har börjat använda KTHs 
bibliotek och liknande. 
 

Så då ser du dig alltså som en läsare av Wikipedia? 
 
Ja, just precis. Jag brukar se Wikipedia som en standard, en startpunkt om man letar efter något. Jag är 
alltså en Wikipedialäsare.  
 

I de texter du nu har läst, hur har du upplevt att miljön eller stämningen är i diskussionerna? 
 
Jag tror att det är väldigt tight. I diskussionen om design så bråkar dom för att den engelska betydelsen 
ser design som en process, medan den svenska betydelsen ser det som formgivande. Diskussionen tar 
upp att stora förlag som Bonnier håller med den engelska versionen, medan några andra håller med den 
svenska versionen. Själva miljön känns spänd eftersom dom inte kan komma fram till något. Och det är 
ju svårt, man kan ju inte bara hitta på någonting [att skriva]. Någon säger någonting, någon säger någon 
annat. De som diskuterar verkar helt enkelt ha väldigt olika syn på vad som ska skrivas. 
 

Så, alltså… Miljön känns väldigt spänd för att dom har… 
 
Miljön känns väldigt spänd för de är i en förvirringssituation. De har två olika mål, men de strävar inte 
mot samma. Vissa håller med om att design är en process, medan andra håller med att det handlar om 
formgivning. Detta väcker en spänning då det saknas en tydlig definition som säger att “design är det 
här.” Och dom hittar inte häller någon källa att utgå ifrån. Jag tror att den svenska officiella definitionen 
är att design ska betyda formgivning, medan den engelska definitionen är att det är en process. 
 

Så är det ju också om man ser till uttrycket svensk design; om du skriver om svensk design som 
konsthistoriker så tittar du nog snarare på formgivning. 
 
Ja, I Sverige ser vi nog design som just form, medan England och USA ser det mer som en 
skapandeprocess. Så det handlar nog om hur långt man kommit. Vi har nog inte haft så mycket 
skapande i Sverige.  
 

Njaa… 
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Det är ju mest Volvo, inte riktigt PC. Samt är väl 90 % av våra böcker på engelska. 
 

Om vi bara pratar om uttrycket design så tror jag att många lär sig uttrycket både som det 
betyder på engelska och på svenska. 
 
Ja, det blir ju väldigt olika, och det är nog bra. Som studenter kan vi välja att använda uttrycket olika 
beroende på i vilken situation vi befinner oss i. 
 

Så om vi tittar lite närmre på att du känner att diskussionsmiljön är spänd, eller… ja… I texten 
som du har läst. Denna känsla av att diskussionen är just spänd, är det en stark känsla eller är det något 
som finns lite i bakgrunden? 
 
Jag tror nog att det är en stark känsla. Om man läser mellan raderna kommer det fram rätt tydligt att en 
person försöker visa att den har rätt, och den andre försöker visa att den har fel. Det är två kunskaper 
som går emot varandra, det är två synsätt ifrån två personer som krockar med varandra, och det verkar 
inte leda någonstans. Det är väldigt bra när vi människor får konstruktiv feedback, och i deras fall finns 
det inte. Ingen bestämmer att något är rätt eller fel. De kan prata i all oändlighet. 
 

Känner du att diskussionen påverkar din vilja att delta i den? 
 
Ja, det gör det. Det påverkar jättemycket. Nu vet jag att bakom varje artikel på Wikipedia finns det 
diskussioner bakom. Detta distanserar lite, eftersom det är bråk och känslor som ligger bakom artiklarna 
som skrivs. Man vet inte riktigt hur man ska tolka det som dom andra skrivit. 
 

Ja. Om vi tänker oss… Du skulle kunna ha möjligheten att lägga in ett inlägg i diskussionen om 
design, har du några känslor inför det? Vet du att det är något som intresserar dig, eller inte? Och hur 
tror du att detta intresse påverkas av diskussionen som förs? 
 
Jag tror att om jag hade möjligheten att komma in i diskussionen hade jag gjort det. Jag tror att vem som 
helst hade gjort det. Vem som helst som läser på den här skolan vill få komma in och säga sitt; säga “jag 
tolkar ordet design på det här sättet.” ... om detta hände skulle vi kanske få många som inte håller med 
varandra, men det är ju bra för att ur diskussionen kommer artikelns innehåll. Så det är bra att 
diskussionen finns; om någon går dit och bara skriver utan att diskussion så har vi ingen aning om det är 
sant eller ej. Om vi har flera diskussioner och bråk, en dålig miljö, så har vi i alla fall någonting i 
slutändan. Om fem av sju har sagt samma sak, kan vi välja det. Jag vet inte, svarar jag rätt på frågorna? 
 

Haha, ja, det skulle jag nog säga. Men om jag tolkar det rätt så verkar miljön som sig inte vara 
en enorm avskräckning för dig. 
 
Nej. 
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Det för mig som att du känner att trots att dom verkar bråka om två helt olika saker så går det 
att komma in och säga “Det här tycker jag…” 
 
Ja, precis. Det går. För när man läser diskussionerna så är det verkligen någon som sagt sitt, och stödjer 
sig på länkar till källor. De verkar som välutbildade människor som kan argumentera för sin åsikt. Så jag 
skulle lätt kunna komma in och säga mitt. Och sen om det är rätt eller fel, det vet man inte. Men jag 
antar att det är därför man har diskussionen; för att man inte är överens om något. Och där känner jag 
att jag hade kunnat komma in. 
 

Ja. Så, ja. Finns det någonting som du känner skulle göra miljön ännu mer attraktiv att delta i? 
 
Asså, attraktiv är ett svårt ord. 

Ja. 
 
Alltså, för att något ska vara attraktivt så måste man vara intresserad. Så om miljön ska vara attraktiv så 
skulle de diskutera något som jag var mer intresserad av. 
 

Så, om du går in på diskuterasidan på en artikel om någonting du är riktigt intresserad av så är 
det som eggar dig. Så vårt val av diskussioner är nog det som påverkar dig mest? 
 
Ja, precis. Om vi tar diskussioner som är aktuella, exempelvis Ebola; diskussioner som väcker känslor, 
eller kanske bara är riktigt aktuella som Google Watch. Då vill man kanske komma in som IT-student. Om 
man är intresserad av programmering eller vad som helst kanske man vill delta i diskussionen bara för 
att lära sig något. Så om det ska vara attraktivt måste det vara saker som jag är intresserad av, saker som 
är aktuellt.  
 

Känner du att du har något att tillägga? 
 

Jag vet inte. 
 

Alltså något man skulle kunna ändra i miljön för att du ska gilla den mer. 
Ja! Eller finns det någonting som skulle kunna göra dig mindre attraherad att delta i diskussionen? 
Exempelvis om folk börjar bli riktigt irriterade på varandra, och toner går helt… det blir. 
 
Jag tror inte att det skulle vara något problem. Det tror jag inte kan hindra mig. Men i texten som jag 
läste så var det företag som kom in och skrev för att marknadsföra sitt företag. Detta är något som 
borde ändras. Folk säger inte dåliga saker mot varandra, utan argumenterar för sina idéer. Jag tror att 
konstruktiv feedback hade förbättrat miljön; eftersom det är svårt att säga “du har rätt, den andre har 
fel” så tror jag att man får lyfta fram konstruktiv kritik.  
 

Tack för att du var med. 
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Intervju 2 

Skola: ICT-skolan, KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Årskurs: 1 
Genus: Kvinna 
Text: 4 
 

Vilka tidigare erfarenheter har du från Wikipedia? 
 
Ja, jag har alltid sökt information där och sådant men jag vet att man ska vara källkritiskt mot det och 
när jag var mindre var jag inne och redigerare på några sidor. 
 

Hur mycket skulle du säga att du använder Wikipedia? 
 

Idag så använder jag det…  
Vill ni ha det mätt i veckor eller?  
 

Skulle du tycka att du använder Wikipedia mycket eller lite idag, skulle du säga att du använder 
det varje dag? 
 
Kanske en gång i veckan i alla fall. Typ så här att man söker på personer eller händelser som man inte vet 
vad det är, var han, med i den här filmen eller något. 
 

Ja, också då är det mest läsande men du har även erfarenhet av att ha varit inne och skrivit? 
 

Ja. 
 

Har du då deltagit i bakgrundsdiskussionerna? 
 
Nej det har jag inte, jag gick i grundskolan då och jag vet inte ja strunta i att läsa det. 
 
Ja, så du har läst texten om Madonna (text nr.4)om diskussion och/eller redigering av den? 
Ja. 
 

Hur/vad tycker du om diskussionen? 
 
Ja den tar ju upp då tre olika förslag att man antingen ska gå till artisten Madonna eller till den religiösa 
madonna eller en förgreningssida. Jag tycker att det ganska intressant och kul att höra folks åsikter. 
 

Hur upplevde du diskussionsmiljön? 
 

Jag tyckte att den var väldigt trevlig och att det var varierande ålder på dem som var med och 
diskuterade. Men den kändes inte hotfull, inte alls, utan det var mera ja det kanske någon person som 
ville få fram sin åsikt mer än några andra. 
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Hur tycker du att den här bilden av diskussionsmiljön påverkar din personliga vilja att delta i 
miljön, alltså det finns ju alltid en möjlighet att gå in och lägga in ett inlägg på Wikipetia. Känner du att 
själva diskussionsmiljön påverkar din vilja att delta på något speciellt sett? 
 
Ja det skulle jag säga att den gör. När man då läser argumenten känner man “hur kan man tänka såhär? 
Det är ju helt fel!”, då vill man gärna vara med och stötta de som man delar samma åsikt med som en 
själv. Så då skulle jag kunna tänka mig att lägga in en kommentar “det här tycker jag om”. 
 

Hur starkt tycker du att din upplevelse av miljön är, väcker den några starka känslor? 
 
Ja asså vissa argument/åsikter kan jag tycka är lite såhär föråldrade eller lite korkade, typ som de sa 
att “/... nej, det ska vara den religiösa madonna vi vill ska vara med eftersom den har funnits med längs 
tid… /” men jag tycker att Wikipedia borde vara det som händer aktuellt nu i den här tiden. Man blir ju 
inte arg eller besviken eller… 
 

Så diskussionen i sig blir inget riktigt hinder att lägga in ett litet inlägg? 
 

Nej. 
 

Tror du att synen på den här diskussionen påverkar din bild av Wikipedia som helhet när det 
kommer till de interaktioner som sker mellan skribenter? 
 
Ja, jag har själv faktiskt inte tidigare läst någon sådan här diskussion från Wikipedia, så när man bara går 
in och läser på sidorna då tror man ju bara är såhär skrivet och att alla bara godkänt/samtycker med 
texten men nu när man läser det här så förstår man att det finns delade åsikter om innehållet som 
faktiskt publiceras där och att faktiskt inte är alla som skulle stödja den information som finns där.  
 

Vi har alltså en diskussionsmiljö som du säger att det är helt okej att delta i, finns det några 
förändringar som gör att du känner dig mer eller mindre välkommen eller vilja delta i miljön mer eller 
mindre? 
 
Delta mindre skulle vara i fall om de skulle börja bli hotfull eller att det kommer upp jätte många dumma 
och larviga argument som inte har en sådan där bara ståndpunkt/grund. Då känns det som att om det 
skulle var aggressivt så känns det som väldigt tråkigt och “varför skulle jag vilja hoppa in, och då skulle 
det säkert bli ännu värre” och om det är dåligt argument så känns det som att “okej, det kommer att 
inte leda till något bra beslut utan bara “blaha blaha”. 
 

Har du något som du nu känner att du vill säga till oss om diskussionsmiljön, något som du har 
upplevs som inte har sagts ännu? 
 
Det är ju väldigt bra att ha det för då kan faktiskt folk diskutera och få chansen att få nya åsikter värdera 
om och… men det är ju bra, det ger ju utveckling och förbättring av Wikipedia om man diskuterar det än 
att “bar en person sätter och så är det bestämt”.   
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Känner du att det skulle vara något mer utav själva diskussionsupplägget och miljön som skulle 
attrahera dig mer till att delta? 

Kanske såhär lite tydligare med någon färg, så här eller någonting, vilket inlägg som svarar på vilket färg 
nu är det bara att det “hoppar in olika mycket” och det kan bli svårt för då måste man skrolla upp och 
“okej vad var det nu den här svarade på?”. det är lättare om det är färger eller någonting, eller siffror 
eller något sådant.  

Så bara den här indenteringen blir lite som ett stycke text att läsa, men det är flera personer som 
försöker att kommunicera med varandra? 

Ja precis, exakt. 

Tack för att du var med. 
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Intervju 3 

Skola: ICT-skolan KTH 
Program: Högskoleingenjör Datateknik 
Årskurs: 2 
Genus: Man 
Text: 1, 2, 3 
 

Vad är dina tidigare erfarenheter med Wikipedia? 
 
Mest informationssökning, d.v.s. mest läsande och sökande  
 

Hur mycket/ofta skulle du säga att du använder Wikipedia? 
 
Det beror på perioder. När man ska skriva rapporter använder man det ganska mycket men annars går 
man inte så ofta bara för att få ut någon fakta i princip, om man är nyfiken.  
 

Så då är alltså anledningen till att du läser mest för att när du behöver information så är 
Wikipedia ett bra ställe att börja på? 
 
Ja. 
 

Vilka texter valde du att läsa? 
 
Text 1,2 och lite utav text 3. 
 

Hur upplevde du diskussionerna, miljön eller stämningen, i diskussionerna? 
 
Ja, den var ganska neutral skulle jag nog säga. Folk sa ju liksom vad de ville och det var inget som 
hoppade på någon annan riktigt. Så uppfattade jag det. 
 

Hur skulle den här miljön som du upplevt påverka din vilja att delta, alltså vilja eller inte vilja 
bidra/delta? 
 
Nej det gör det inte. 
 

Så den här miljön har ingen som helst påverkan? 
 
Precis. 
 

Tror du att din syn på miljön i de här diskussionerna påverkar din syn av Wikipedia som helhet?  
 
Nej, inte alls. 
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Om du känner miljön som väldigt neutral, har du då någon speciell grund som du kan identifiera 
till den här känslan, vad är det som gör att du upplever miljön som neutral? 
 
Det är som jag sa att det inte finns några direkta påhopp, de pratar i princip allmänt och i fall att någon 
uppfattar det på något sätt så ber de om förlåtelse och att det inte var riktat till några specifika personer. 
Situationen kändes neutral.   
 

Finns det någonting som skulle kunna få dig att vilja mer eller mindre att bli attraherad av att 
delta i miljön, om du skulle få göra en förändring i miljön eller om förändringar skedde i miljön? 
 
Lite drama skulle aldrig skada. 
 

Så om det är en stormig diskussion så ökar det din vilja att engagera dig i diskussionen? 
 
Ja läsa och möjligtvis kommentera min egen åsikt. 
 

Finns det någonting som du känner skulle göra dig mindre intresserad av att delta i 
diskussionen? 
 
Njaa, om det inte var någon diskussion alls. 
 

Har du några övriga kommentarer, något att tillägga? 
 
Nej. 
 

Tack för at du var med. 
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Intervju 4 

Skola: ICT-skolan KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Årskurs: 3 
Genus: Man 
Text: 3 
 

Vad är dina tidigare erfarenheter av Wikipedia? 
 
Brukar ofta referera till det när jag ska läsa på någonting grundligt. Dock inte när det gäller vetenskapliga 
artiklar för då kan jag tycka att de kan bli rätt så invecklade. När man ska läs på om något ord inom IT 
kan det vara rättanvändbart till exempel. Generella begrepp och historien bakom dem och sådana saker. 
Det är bra allmänt som man använder en vanlig encyklopedi.  
 

Då läser du helt enkelt på Wikipedia? 
Ja, med någon form av kritisk tänkande i bakgrunden. 
 

Men att skriva på Wikipedia är riktigt någonting som du gör? 
 
Nej, det gör jag inte.  
 

Vilken text har du läst? 
 
Text 3. 
 

Hur upplevde du miljön som kom fram i diskussionen? 
 
Ja, jag tyckte att hela diskussionen jag fick ifrån det var att båda vill att sidan skulle vara så bra som 
möjligt båda hade klara mål med vad de ville göra men det skilde sig i vad de tyckte sidan skulle 
innehålla. D.v.s. vart/om det skulle refereras till en annan sida när det gäller om formgivning eller om 
man skulle slå ihop sidan och sådant, lite skillnader i vad man tyckte var bra helt enkelt. Det var rätt klart 
att en av skribenterna till den här designsidan blev rätt irriterad på den andra personen. Så det blev lite 
dålig miljö helt enkelt. Men jag tror ändå från en läsares synvinkel ser man att det blir en dålig miljö för 
att båda bryr sig och inte för att de ogillar varandra. Så jag tror inte att det är personligt ändå på något 
sätt. Det verkar som att de som skriver på den här sidan verkligen bryr sig om ämnet helt enkelt. Det är 
den allmänna bilden jag fick. 
 

Du upplever ju att det är en typ av konflikt i diskussionen Hur stark är den känslan för dig att det 
är en konflikt? 
 
Ja, jag tycker att de verkar ha en rätt objektiv syn på det hela till att börja med, de försöker att hålla sig 
genom att ge konkreta exempel och genom att säga “på den engelska sidan är det såhär/…./ de här 
orden översätts till det här i engelskan/.../ hur ska vi reda ut det för den svenska? ”. Men sen när 
argumenten upprepas efter några gånger så går det över till att gå över från objektiv till kanske lite mer 
subjektiva argument, att en person känner att “nu lyssnar du inte på vad jag har sagt” eller “vi 
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diskuterade det här tidigare”, “nu blir jag irriterad”. Alltså de går över från det objektiva till det 
subjektiva ju mer de diskuterar känner jag.  
 

Så det blir lite mindre att de bara diskutera ju längre in i konversationen man kommer? 
 
Ja, personen bakom tangentbordet kommer fram mer ju längre diskussionen går. 
 

Hur skulle du känna inför att eventuellt delta i diskussionen?   
 
Givet att jag läste design, så är det inte ett ämne som jag är det inte ett ämne som jag kan bidra till så 
just från den sidan skulle jag hålla mig borta ifrån. Men om det var en sida som känner mig rätt säker på 
så skulle jag inte ha något emot att bidra till diskussionen.  
 

Så miljöns påverkan på din vilja att delta är inte lika stor, utan huvudsaken är att det är 
någonting du känner att du vill diskutera? 
 
Ja, jag känner nog att det är hälsosamt för själva diskussionen att fler också ger sin åsikt för om det bara 
är två personer som pratar så blir det lite bara hans ord mot hans/hennes ord. Så man kommer ingen 
vart med bara två personer om de inte håller med så att säga. 
Om det finns flera personer som diskuterar och det blir någon sorts allmän riktning på vad de flesta 
tycker så blir det lättare att forma artikeln, så de tär nog hälsosamt att det är flera som diskuterar.  
 

Om vi tittar på miljön i sig, finns det någonting som skulle kunna förändra din vilja att delta i 
diskussionen? Någon förändring som skulle göra dig mer eller mindre attraktiv till att delta i 
diskussionen? 
 
Ja, jag skulle nog säga att det här personliga som vi nämnde förut. om det subjektiva bakom skribenten 
kommer fram mer, och att det tar över diskussionen mer än det objektiva, d.v.s. hemsidans innehåll, hur 
man ska separera på sidorna, om det tar ett steg bak och vad de känner för varandra, hur de tycker att 
deras åsikter hanteras, om det börjar bli huvudämnet i diskussionen skulle jag inte vilja lägga mig i för då 
känns det som att de har velat ifrån det som var diskussionens syfte från början. Men om diskussionen 
håller en röd tråd som anknyter sig till att sidan ska bli bättre, då skulle jag kunna tänka mig att hoppa in 
diskussionen. 
 

Har du någon övrig kommentar, något som kom att tänka på? 
 
Ja, jag hade ingen aning om hur Wikipedia-sidor generellt administrerades i bakgrunden, för jag vet ju 
inte hur sådant fungerar, så jag visste inte att man gick in på en så liten detalj och diskuterade. För en 
som bara läser så abstraheras det ju allt det här bort. Man tänker ju inte på att det faktiskt är folk som 
diskuterar alla de här skillnaderna, vart saker ska hamna och sådant. Det var en intressant och man fick 
lite mer insikt i det. 
 

Har du fått en annan bild av Wikipedia i och med att du nu har upptäckt den här diskussionen? 
 
Ja, det blir ju lite som ett tvåeggat svärd kanske där man samtidigt som det finns så detaljerade 
diskussioner, kanske inte alla sidor men man kan tänka sig de här större sidorna som är väldigt allmänna, 
där kan jag tänka mig i och med att diskussionerna blir så stora och så detaljerade att man liksom tror på 
innehållet ännu mer på något sätt. Det blir liksom mer pålitligt, för Wikipedia har alltid haft den här 



J. KINDFÄLT, A. WENNBERG 
 

 

 59 

känslan av, eller ska man säga ryktet av att rättare sagt, att vem som helst kan gå in och påverka 
innehållet, så ska man läsa det med lite kritiskt tänkande bakom det och inte bara tro på allting rakt av. 
Men samtidigt om det är så djupa diskussioner kring det hela kan man ändå tro på innehållet ännu mer. 
samtidigt kan man också dra argumentet att i och med att det är så många som har så många åsikter 
kring samma sak, så vet man aldrig om man har plockat upp det som är rätt. Man kan se det från båda 
hållen tror jag. 
 

Tack för att du var med. 
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Intervju 5 

Skola: Kemi-skolan, KTH 
Program: Teknisk Kemi 
Årskurs: 1 
Genus: Man  
Text: 5 
 

Berätta lite om din tidigare erfarenhet med Wikipedia. 
 
Jag har väl använt Wikipedia lika mycket som alla andra studenter. Både i sammanhang med skolan och 
på fritiden när jag vill hitta generell information om något.  
 

Och du har inte gjort någon form av skrivande på Wikipedia? 
Nej. 
 

Hur upplevde du stämningen i den text du har läst? 
 
Stämningen var väl lite, eh… De två personer som var inblandade var inte särskilt överens.  
 

Hur påverkar det dig? 
 
Som om jag skulle ta någons sida? 
 

Alltså vi tänker oss att du skulle kunna gå med i konversationen och säga någonting. Tror du att 
själva diskussionen som den förens påverkar dig på något sätt? Tror du att du vill eller inte vill medverka 
i diskussionen på grund av hur den förs? 
 
Jag tror inte att jag skulle lägga mig i konversationen, men en åsikt har jag. Det är inte så att jag avstår 
på grund av diskussionen, utan för att jag inte skulle göra det. 
 

Så då kanske du bara saknar intresse för det som dom pratar om? 
 

Ja. 
 

Så du säger att dom inte verkar komma överens. Hur märker du det? 
 
Det är en person där som är medlem av ett parti med nitton medlemmar, och dom lägger upp en artikel 
om partiet och pratar om vad dom vill. En annan användare tar bort artikeln, och säger att småpartier 
inte borde marknadsföra sig på Wikipedia. Och då kommer ju personen ifrån partiet och säger att stora 
partier får marknadsföra sig, men inte små. Detta trots att vi lever i en öppen demokrati. Så det är det 
som är problemet. 
 
 Tror du att diskussioner som den här påverkar din syn på Wikipedia? 
 
Inte nödvändigtvis. Det är väl väldigt förutsägbart att konflikter kommer att uppstå. Det är inget 
annorlunda. 
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Så, ja. Tror du att det finns något som skulle kunna påverka din syn på miljön till ett bättre eller 
sämre? Om konversationen skedde på ett annat sett, hur skulle du föredra att det hände, eller föredra 
att det inte hände? Har du någon direkt känsla? 
 
Nej, jag tror att konversationen som den gick till var som det skulle gått till. Ingen vände sig till att börja 
använda skällsord eller något sådant. Så diskussionen som den hölls var bra. 
 

Har du någon egen idé eller något du la märke till i texten som var viktigt eller konstigt. 
 
Det konstiga verkar vara att personen tog bort artikeln. Det är nog mer min egen åsikt, men om vi har 
yttrandefrihet så borde man kunna få skriva även om små partier på Wikipedia. 
 

Så möjligheten att ta bort saker från Wikipedia verkar lite konstig? 
 

Fast å andra sidan kanske det är lite konstigt att ta bort möjligheten att avlägsna text ifrån Wikipedia. 
Kanske man kunde rösta om borttagning av texter? Man kan gå in och rapportera en artikel, och om 
tillräckligt många gör det så kanske artikeln kan tas bort. 
 

Tack för att du var med. 
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Intervju 6 

Skola: ICT-skolan, KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Genus: Man 
Årskurs: 3 
Text: 2 
 

Kan du beskriva lite av din tidigare erfarenhet av Wikipedia? 
 
Jag började använda Wikipedia när jag gick i... sjuan? Det var då det började bli populärt. Jag började 
använda det för att söka fakta för texter som jag behövde skriva.  
 

Och då har du läst Wikipedia, och inte redigerat? 
 
Jag har faktiskt redigerat lite också. Det är inte så att jag skriver mycket text; men t.ex. har jag läst 
artiklar som saknar referenser, och samtidigt haft tillgång till referenser som kan stödja artikeln, och då 
lagt till en referens i artikeln. Det har inte vart några större redigeringar. 
 

Har du några erfarenheter med diskussioner i Wikipedia? 
 
Jag har varit inne lite gran och tittat på diskussioner, men jag har aldrig varit delaktig. 
 

Hur upplevde du stämningen eller miljön i texten? Eller ja, den stämning som kommer fram i 
texten. 
 
Oj, jag vet inte. Jag tyckte att personerna som var delaktiga i diskussionen hade bra åsikter, och var 
väldigt insatta i den, och det svenska språket och vilka termer som bör och inte bör användas. Många 
personer som skrev inläggen hade källhänvisningar till saker, och det var inga personliga kommentarer 
utan man hade en väldigt neutral text.  
 

Så själva konversationen verkade vara väldigt saklig? 
 
Ja. 
 

Grunden till att du känner såhär är att dom bara verkar diskutera om ämnet. 
 
Mm. 
 

Jaa. Tror du att sådana här konversationer formar din syn på hur det är att delta i Wikipedia? 
 
Jag har känslan av… Jag kan ha sett folk diskutera med mindre språkligt korrekta kommentarer, att man 
inte snackar på den seriösa nivå som det görs nu. Men annars så vet jag faktiskt inte hur diskussioner 
förs. Jag kan tänka mig att det finns många diskussioner som ser ut på det här sättet.  
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Påverkar diskussionens utformning din vilja att medverka i diskussionen? Är den avskräckande 
eller inbjudande… eller på verkar den dig på något sett?  
 
Inte speciellt, men jag kan tänka mig att om man är intresserad av ämnet så är den på något sett 
välkomnande, eftersom det finns en neutral ton. Det känns inte som att det vore så svårt att hoppa in i 
texten. 
 

Om du skulle göra en förändring som skulle göra den sämre eller bättre. Kan du tänka dig någon 
sådan förändring som skulle gör dig mindre eller med benägen att medverka i diskussionen? 
 
Jag fick känslan att diskussionen är förkortad, och att den här diskussionen skulle kunna fortgå i åratal. 
En stor mängd personer kan komma med det kanske skulle vara bra med någon form av deadline för hur 
långt en diskussion kan fortgå. Med tiden ser vi ju också att kommentarerna blir mindre och mindre mot 
kanten. Jag vet inte hur länge det här håller på, men, någon gång borde man ju inte ha något utrymme 
kvar att skriva på. 
 

För mycket indentering? 
 
Aa. 
 

Men så, om vi tar då en konversation som inte verkar komma någonstans alls, så verkar det här 
göra dig mindre benägen att hoppa in. Är det då för att det verkar mindre produktivt att delta? 
 
Ja, det känns inte som att jag orkar dedikera tid till att hoppa in i en diskussion som sen inte leder någon 
vart; att mina kommentarer bara försvinner i texten. 

Tack för att du var med. 
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Intervju 7 

Skola: ICT-skolan, KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Gnus: Man 
Årskurs: 3 
Text: 5 
 

Beskriv din tidigare erfarenhet av Wikipedia. 
 
Jag använder det som ett uppslagsverk när jag behöver information.  
 

Så läsare? 
 
Ja. 

Du har inte typ redigerat någonting? 
 
Nej, det har jag inte gjort. 
  

Hur upplevde du miljön som kom fram i diskussionen? 
 
En bit aggressiv. 
 

Hur närvarande är känslan av att det är aggressivt? 
 
Aggressiviteten kommer enligt mig ifrån att vissa är subjektiva. När de är subjektiva så blir dom väldigt 
defensiva, och skyddar sina synpunkter. Det är det som föder aggressivitet. 
 

Så orsaken till att du känner att det är en aggressiv stämning är att folk kommer fram med sina 
känslor och... 
 
Försöker skydda sin egna synpunkter. Och inte ser det ifrån en objektiv sida. 
 

Hur tror du att det här påverkar dig och din vilja att delta i diskussionen? Du skulle ju alltid kunna 
lägga in ett inlägg i diskussionen och bara säga något. Men hur tror du att den aggressiva miljön 
påverkar dig? 
 
Jag kan säga att den inte är välkomnande. Så när man läser den lockar den en inte att delta i 
diskussionen. 
 

Så det är alltså något som får dig att känna du inte vill delta i diskussionen. 
 
Ja. 
 

Hur stor påverkan tror du att det här har på dig? Säg, om du står och överväger att säga något i 
en diskussion men du märker att miljön är lite som den här, hur avgörande är miljön? 
 
Ja, på en skala ett till tio skulle jag nog kanske säga fem. 
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Okej. … Haha, eeeh. Det motsvarar…  
 
Ganska avgörande. 
 

Det är alltså något man tänker på... 
 
Men det hindrar mig inte ifrån att delta i diskussionen. Men jag vill helst inte delta. 
Okej. 
 

Tror du att en sådan här diskussion färgar din syn på att delta i andra diskussioner på Wikipedia? 
 
Aa, det här är ju första diskussionen jag har läst. Jag vet inte hur det generella diskussionsforumen är, 
men om många diskussioner är på det här sättet så skulle det påverka mig. 
 

Aa, det är nog jättesvårt att tänka sig alla diskussioner skulle vara exakt såhär på Wikipedia. 
 
Men det påverkar ju såklart. 
 

Ja. Kanske blir lite mer skeptisk att delta? 
 
Ja. 
 

Har du något som du skulle kunna ändra i diskussionen så att den blir bättre? Eller, ja, en 
ändring som skulle kunna ske för att göra dig mer villig att delta? 
 
Det är en bra fråga. Det har nog lite med personerna att göra snarare än diskussionsplattformen. Och 
man kan ju inte hindra folk ifrån att delta i diskussionen. Så jag ser inte så många saker man skulle kunna 
göra för att hindra sådana diskussioner. Kanske att man kan påpeka att man alltid ska försöka hålla en 
trevlig miljö och försöka vara objektiva. 
 

Det är ju alltid svårt att förändra andra människor, men om man kunde det så.. Men finns det 
något som skulle kunna göra miljön ännu sämre? 
 
Inget jag kommer på. 
 

Övriga synpunkter? 
 
Det var intressant för mig att människorna som diskuterade var insatta i ämnet. Dom la ned sin tid på 
diskussionen. Dom kom inte bara med kommentarer utan dom försökte komma med logiska 
resonemang. Så det var intressant att läsa ändå. Men, som sagt, vissa människor är lite ”close minded”. 
Det är inte bara i Wikipedia, utan i hela världen.  
 

Precis. Så kanske lite mer ”open-mindedness” hade hjälpt? 
 

Ja, precis. Det hade vart bra. 

Tack för att du var med.  
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Intervju 8 
 
I den här intervjun har två personer intervjuats samtidigt. 
 
Person A är man, studerar till civilingenjör inom IT vid ICT-skolan KTH, går första året.   
Person B är kvinna, studerar till civilingenjör inom IT vid ICT-skolan KTH, går första året. 
 
Text: Båda intervjuobjekten läste text 2. 
 

Vilka tidigare erfarenheter har du av Wikipedia? 
 
Person A: Jag skulle säga att jag har mest använt Wikipedia när jag skulle söka något som gäller 
skolarbete, om jag kanske var osäker kring ett problem och jag ville bara se om jag får lite mer 
uppfattning om det jag lär mig. 
 
Person B: Ja, det har varit mest skolarbete som jag använder Wikipedia för. 
Wikipedia har väldigt bra information vad det gäller matematik och sådant tycker jag. Formler och 
sådant så det är mest skolarbete skulle jag säga.   
 

Mer riktade undersökningar av specifika områden? 
 
Person B: Ja, exakt. 
 

Så du använder det inte för nöjes skull? 
 
Person A: Nej, fel grupp människor. 
 
Person B: Nej, det skulle jag inte säga. 
 

Har ni haft någon erfarenhet av redigering på Wikipedia? 
 
Person A: Nej, det har jag inte men jag skulle säga att det här med redigering är en ganska bra sak för då 
kan flera människor hålla på med samma text, så dt kanske blir mer relevant å ena sidan men å 
andra sidan kanske det inte blir mer så om alla ändrar och man får inte den sanning som man vill ha i 
slutändan. 
 
Person B: Nej. håller med Person 1, “ju fler kockar desto sämre soppa”. 
 

Hur bedömer ni Wikipedia som källa och hur förhåller du till det? 

Person B: Man bör ju vara lite kritisk mot det när det gäller Wikipedia, i och med att det är 
privatpersoner som skriver informationen där så borde man vara lite källkritisk, kanske kolla upp flera 
ställen om det verkligen stämmer det som står på Wikipedia. 
 
Person A: Ja, man borde inte ta det här för givet med all information som står där, för att ibland så kan 
det hända att information inte är relevant och det är ett problem som kan uppstå.  
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Vilken text har du läst? 
 
Person A: Text 2, tätorter  
 
Person B: Text 2, tätorter 
 

Hur upplevde du miljön/diskussionen/stämningen när de olika aktörerna förde konversationen? 
 
Person A: Ja, jag skulle säga att det är en liten diskussion mellan unga och gamla. Gamla vill ha sina 
traditioner, gamla namn och nostalgi, det är det som spelar stor roll för dem. Medan de unga vill att 
man definierar lite bättre begreppet omkring tätorter, orterna, byar och städerna osv. Så kanske det är 
en diskussion mellan dem, en generationskrock skulle jag säga.  
 
Person B: Ja, precis. Tyckte att det var mest diskussioner som uppstår om gav denna känsla. Inte så 
mycket själva språket, utan bara mest vad diskussionen handlar om.  
 

Väckte diskussionen några känslor när du läste den, positiva och/eller negativa? 
 
Person A: Så klart det är bättre att något ska ändras, men bara till en viss mån men och andra sidan 
förstår man de personer som har haft sin barndom på ställen som har ändrat namn och det väcker 
känslor. På den andra sidan sån kan modernisering, internationalisering och globalisering påverka de på 
så sätt att vi ser det som alla andra gör det och vi vill då också implementera det i vårt land. Det är 
kanske de det handlar om. 
 
Person B: Det var väll lite både och tycker jag med tonen i diskussionen. Lite blandat skulle jag säga 
faktiskt. 
 

Nu när du har läst denna text, tror du att det har förändrat din bild av Wikipedia som helhet? 
 
Person B: Ja lite faktiskt. Jag visste inte att det fanns sådana här diskussionsforum på Wikipedia. Det är 
väldigt bra att det finns tycker jag då man kan få lite andra perspektiv på saker och ting. Få vara med att 
tycka och tänka om sitt sätt att se på saker. 

Person A: Instämmer med Person B. 
 

Påverkas din tilltro till Wikipedia utav det som du har läst? 
 
Person B: Jag tycker att det faktiskt förstärker för att det verkar vara väldigt kunnig personer som 
diskuterar om saken. Det är inte bara en helt random person som vill komma med en kommentar utan 
det är mest kunniga personer verkar det som. 
 
Person A: Håller med Person B. Ja det är flera människor och inte bara en enda källa, vilket är viktigt. 
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Har diskussionsmiljön påverkat din vilja att delta i sådana här diskussioner eller skriva artiklar till 
Wikipedia? 
 
Person A: Så fort man hör några nya idéer och nya tankar så kan man bli påverkad eller så blir 
resonemanget lite ändrat för att man ser hur andra tänker och man ser kanske att det inte är så som 
man tänker med sina argument och olika uppfattningar. Så ja kanske.  
Jag skulle dock kunna tänka mig att kommentera artikeln på ett sådant sätt att jag skulle ge en form av 
feedback till den som har skrivit, säga vad som jag tycker är kritiskt. Men inte skriva en artikel i sig men 
kommentera.  
 
Person B: Ja, jag känner lite det samma, att delta i diskussionen, men inte direkt vara med att skriva 
själva materialet. Jag känner att jag inte skulle ha så mycket kunskap för att göra det. Men om det var 
ett annat ämne där jag hade tillräckligt med kunskap så skulle jag definitivt kunna tänka mig att skriva 
material.   
 

Ser ni det som något positivt att man blandar objektiva och subjektiva inslag? 
 
Person A: ja det är ganska viktigt tror jag för att det inte är så att kunskap kommer att påverka alla 
människor utan det är några som blir mer påverkade av känslor, och tvärt om. Man måste blanda i en vis 
mån.   
 

Finns det något som du känner skulle kunna göra miljön bättre/mer attraktiv, för just dig? 
 
Person A: Ja, om jag visste lite mer. men så länge som man kan uttrycka det man vill så är det bra. 
 
person B: Ja, alla har ju rätt till en åsikt, så det är ju inte någonting som man kan direkt ändra på.  
 

Är det något som ni vill tillägga, något som frågorna inte har täckt in som ni vill säga? 
 
Person A: Nej faktiskt inte 
 
Person B: Nej   

 
Tack för att ni var med. 
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Intervju 9 

I den här intervjun har två personer intervjuats samtidigt. 
 
Person A är kvinna, studerar till civilingenjör inom IT vid ICT-skolan KTH, går första året.   
Person B är man, studerar till civilingenjör inom IT vid ICT-skolan KTH, går första året. 
 
Text: Båda intervjuobjekten läste text 4. 
 

Vad har ni för tidigare erfarenhet av Wikipedia? 
 

Person A: Jag har mest använt Wikipedia för skolarbeten, för att hitta information. Det har bara varit 
läsande. 
 
Person B: Samma sak här. Jag använder Wikipedia som “konsument.” Inte bara till skolarbeten, sidan 
brukar ju vara en av de första träffarna när man googlar på det mesta. Så Wikipedia ger nog det första 
intrycket på alla nya ämnen jag googlar.  

 
Har ni inga erfarenheter av att redigera? 

 
Person A: Nej, det har jag inte. 
 
Person B: Ja, kanske en gång. Men bara en gång. 
 

Hur tycker ni att diskussionen har varit i texten ni har läst? 
 
Person A: Ja, alla säger väl sina åsikter och motiverar dem lite. Men det har inte varit någon hetsig 
debatt.  
 
Person B: Dom håller det väldigt rent. Debatten är rätt fri; folk kommer med inlägg lite när som. Man har 
ingen moderator eller något som styr och ställer, så ibland kan det bli så att man inte kommer framåt. 
Samma argument kan råka komma upp igen eftersom en annan person kommer in och instämmer med 
ett mycket tidigare argument. 
 
Person A: Sen var ju inte ämnet direkt jätte allvarligt, så det urartade väl inte direkt. 
 

Hur känner ni att klimatet verkar vara om vi bara tittar på klimatet. Får ni några känslor inför 
gruppen? 
 
Person B: Jag tycker att man inte gör några personangrepp. Man håller diskussionen saklig, och det är 
väldigt bra. Det skulle man inte kunna säga på tillexempel Youtube som också är en diskussionsplats 
öppen för alla. Så för att vara så omodererat är det imponerande att det är så pass lugnt. 
 
Person A: Jag håller med. 
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Tror ni att miljön som den är påverkar er motivation att delta i diskussionen? 
 
Person A: Ja det tror jag att det skulle kunna göra. I och med att det inte är en massa personangrepp och 
man får säga sin åsikt och inte bli dömd för den så… Jag tror att jag skulle kunna säga min åsikt. 
 
Person B: Samma här. Jag tycker också att det är intressant att läsa vissa bitar. De kommer inte bara 
med åsikter utan argument för att styrka sina åsikter. Det gör att det känns värdefullt att bidra. Sen 
måste det vara rätt ämne också. 
 

Intresse är väl en av de största bidragande faktorerna. Verkar det som. Tror ni att om klimatet 
hade varit lite mer hätskt, och dom diskuterade något som ni var väldigt intresserade av. Hur stor verkan 
tror ni att det hade haft på er vilja att delta i diskussionen? 
 
Person A: Om det var något ämne jag kände väldigt starkt för skulle jag kunna säga min åsikt. Om det 
inte var något sådant så skulle jag bara låta det vara. 
 
Person B: Jag tror att kanske för att det är rätt anonymt så kan man gå in och inte känna sig allt för 
utsatt även när det är en hätsk stämning i diskussionen. Om det var mer att man gick ut med vem man 
verkligen var så är man mindre benägen att hoppa in i en hätsk diskussion, och tar saker mer personligt. 
 

Känner ni att det finns några andra förändringar i diskussionen som skulle kunna få er mer eller 
mindre motiverade att vara med i sådana här diskussioner? 
 
Person A: Om det var något jag kände starkt för, och om det var någon som jag tyckte hade helt fel 
åsikter. Det är nog vad jag kommer på nu. 
 
Person B: Jag vet inte om det fanns i texten, men ett system lite som Reddits där man röstar upp inlägg. 
Jag tror inte att det fanns. Jag tror inte att det skulle funka heller. Kanske inte lika många som läser.  

 
Precis. När man börjar låta folk rösta upp och ned saker så händer något med innehållet. Jag tror 

att på Wikipedia så är inläggen ordnade kronologiskt. 
 
Person B: Ah, okej. Samtidigt känner jag att det tog ju rätt lång tid att läsa igenom. Skulle man bara 
hoppa in mitt i någonstans så skulle man nog inte förstå så väl vad de diskuterade. Någon form av 
struktur som lätt kan ge översikt över de olika argumenten skulle nog vara bra. För just nu blir det så att 
man läser i kronologisk ordning, och diskussionen kan ta lite svängar. 

 
Många diskussioner har vi kapat av någonstans i mitten för att det kändes som att de var 

alldeles för långa. Jag kan tänka mig att det kan vara lite avskräckande att behöva läsa några A4-ark för 
att sätta sig in i diskussionen och förstå vad folk pratar om.  
 
Person B: Just det där att man har någon form av bakgrunds information; vad handlar diskussionen om, 
vilka är diskussionspunkterna? Då kan en utomstående väldigt snabbt se vad det handlar om. 
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Ja. Tidigare sa du att anonymiteten gör det lite mindre farligt med en hätsk debatt. Tänk om du 
hade varit i en sådan här miljö ett tag, och börjat känna igen de ”nicknames” som är aktiva. Tror du att 
det skulle påverka hur du upplevde miljön? 
 
Person B: Det tror jag. Då börjar man förstå personer bättre. Man har sett namnet i andra diskussioner. 
Det är ju lite som att träffa en person i flera olika debatter. Så ja, absolut. Det skulle påverka, bli mer 
personligt. Både på ett bra och ett dåligt sett. Det kanske uppstår mindre missförstånd, samtidigt som 
man kan ta åt sig lite mer åt när folk säger dåliga saker. 
 
Person A: Om man är anonym kommer folk bli mycket modigare, och det blir mycket lättare att uttrycka 
sina åsikter. Men om man börjar känna igen de som skriver, så kan man ju börja anpassa diskussionen 
efter det. Man vet ju hur de tänker. 

 
Hur tror ni att ni hade reagerat på om det var lite tydligare vem som skrev vad? Jag tycker att nu 

blir texten lite som ett flytande stycke text. För mig känns det lite svårt att avgöra vilken signatur som 
skriver vad. Hur tror ni att det hade påverkat er att det var tydligare med vem som skrev vad? 
 
Person B: Menar du som att det blir lite mer som ett forum? Med att ha en personlig banner, och 
liknande. [Tvekar] Jag tror nog att det blir så att man kan identifiera personer snabbare, men jag vet inte. 
 
Person A: Jag tror inte att det har en så stor betydelse. 
 
Person B: Nää. Inte jag heller. 
 
Person A: Ämnet var nog inte direkt något väldigt känsligt. Så jag tror inte att det hade spelat någon roll 
om de hade vart anonyma eller inte. 
 

Person B: Jag tror nog ändå att det ska vara ämnet som är i fokus, och inte personerna som diskuterar.  
 
Kanske det rent av blir lite lättare att diskutera känsligare frågor om det inte blir så personligt? 

 
Person A: Det skulle jag säga. 

 
Har ni några övriga idéer eller synpunkter? 

 
Person A: Det kändes som att det var mycket upprepningar av samma argument.  
 
Person B: Det var lite som att diskussionen gick runt i cirklar. 
 
Person A: Aa, man kom aldrig riktigt någonstans. Fast man kanske har svårt att komma till en slutsats i 
sådana här diskussioner? 
Person B: Men i debatter där man har en moderator blir det lite mer struktur på det hela. Men i en 
debatt har man en proposition och några som opponerar den. Då blir det liksom två sidor, och det är ju 
inte väldigt bra i den här miljön. Här vill man nog ha ett fritt utbyte av idéer i centrum, så där kan det bli 
lite svårt. Man kanske skulle ha någon som listar upp de punkter som framförts, så man kan få någon 
form av sammanfattning för diskussionen. 
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Tolkar jag det rätt som att den här diskussionen är väldigt polariserad? Att vi har folk som står i 
olika hörn. 
 
Person B: Ja, fast mindre så än i en vanlig debatt. Sen är det väl så att i texten så bearbetar de ett väldigt 
polärt ämne. Ska de omdirigera sökningar eller ej. Det blev liksom automatiskt att man hade en åsikt för 
eller emot. Trots detta var argumenten väldigt varierande. 

 
Jag hade tänkt att fråga om man kanske skulle tjäna på att försöka samarbeta mer, men i den 

här diskussionen så måste man nog nå en specifik slutsats.  
 
Person B: Jag vet inte hur det är i de andra texterna, men i den här var det ju så. 
Men säg att man diskuterar om något som inte har ett lika tydligt val att göra, exempelvis hur en viss 
text ska utformas. Tror ni att ni hade uppskattat om det var mer samarbete i en sådan diskussion? Eller 
att man arbetar för att hitta någonstans i mitten istället för att folk står på sina egna hörn i debatten? 
 
Person A: Ja, då kommer folk ha mycket olika åsikter, men då borde det gå att mötas någonstans i 
mitten.  
 
Person B: Man brukar väl markera det i artikeln? Om ett stycke är under debatt så kommer det synas i 
artikeln. Det tycker jag är bra för läsaren, som annars inte hade kunnat se att stycket var omstridd.   
 

Tack för att ni var med.  
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Intervju 10 
 
Skola: ICT-skolan KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Årskurs: 2 
Genus: Kvinna 
Text: 1 
 

Hur skulle du beskriva din tidigare erfarenhet av Wikipedia? 
 
Jag brukar ganska ofta.., eller för i tiden brukade jag ofta hämta information där till olika skolarbeten. Nu 
brukar jag inte riktigt göra saker för skolan genom wikipedia men det är ju bra för att få 
bakgrundsinformation, tycker jag i alla fall. Eller bara för att man bara vill veta mer om något så är ju 
Wikipedia en jättebra sida.  
 

Har du redigerat eller varit i kontakt med den delen av Wikipedia som skriver artiklar? 
 
Nej, det har jag inte.  

 
Vilken av texterna har du läst? 

 
Jag valde den första texten.  Text 1, Chelsea Manning 

 
Hur upplevde du diskussionsmiljön? 

 

Jag tyckte att den var ganska vettig faktiskt. Jag förstår hur de tänker men jag kan ju inte riktigt säga att 
jag håller med allt som sägs heller. Jag förstår ju att många har olika syn på det och det är därför det är 
en diskussion.   
 
Jag tycker att den är ganska hätsk, det är ganska mycket påhopp på dem som skrivit innan plus att folk 
försöker vara väldigt informativa och använda logik för att komma framåt i konversation. Man kan ju 
spela på folks känslor eller gå in lite mer på att prata lite mer om honom eller henne som person men 
det verkar som att det handlar mer om hur man ska se på begreppet pronomen och hur man ska 
behandla den personen som person mer logiskt.  

 
Hur skulle du förhålla dig till en diskussion av det slaget som du har läst? 

Är det en sådan diskussion som du känner skulle motivera dig att delta eller kanske motiverar till att 
hålla dig undan? 
 
Det är nog lite både och. I vissa fall i fall om man inte har någon personlig koppling till en sådan här grej 
så blir man inte jätte motiverad, det blir ju mer att man kanske struntar i det för at det är för jobbigt att 
försöka ta sig in och ändra någons åsikter. Men så kan det vara om många ämnen, men om man känner 
att det faktiskt är något man vill ändra på så tror jag att man skulle kunna ge väldigt mycket andra 
synvinklar än vad de som skrivit har kommit fram till.  
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Så det är intresset i artikeln som styr dig främst? 
 
Ja, jag tror det.  
 

Om det var en artikel vars ämne du känner dig mer bekväm med, som du känner du har en form 
av god kunskap inom, har samma miljö som den artikel som du nu läst, hur känner du i den 
situationen?  Skulle den miljön påverka dig till att bidra till den artikeln?  
 
Antagligen ja. Om jag har tillräckligt mycket kunskap om ämnet och känner att jag är beredd att ge mig 
in diskussionen så absolut.  
 

Det skulle du göra fast att diskussionen skulle vara av samma karaktär som den du nu har läst?   
 
Ja, antagligen. Jag brukar egentligen inte skriva debattartiklar, inlägg eller försöker diskutera i forum så 
speciellt ofta men ifall det var något jag bryr mig mer om så skulle jag nog absolut göra det. 
 

Kan du kunna tänka dig någon förändring i diskussionen som skulle göra dig mer eller mindre 
benägen att delta, utöver byte av samtalsämne? Någon ändring i diskussionsklimatet?  
 
Jag tycker normalt sätt att det är trevligare om man försöker visa respekt till dem som skriver även fast 
de kanske inte har samma åsikt som en själv så att man kanske inte behöver göra sådana här påhopp 
som var just i den diskussionen.  
 

Så färre påhopp ger en miljö som är mer välkomnande, eller mer motiverande att finnas i?  
 
Ja exakt. Jag tycker att det generellt att när man diskuterar någonting så ska man ta del av allas åsikter 
och sedan lyssna på dem och kanske stå fast vid sina egna åsikter som man hade från början, men man 
kan väll vara öppen för vad andra tycker och försöka påverka dem istället för att försöka anklaga dem 
för vad de tycker. 
 

Har du någon egen idé eller Var det någonting du la märke till i texten som var intressant, viktigt 
eller konstigt? 
 
Nej, inget specifikt tror jag inte, faktiskt. 
 

Tack för att du var med.  
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Intervju 11 
 
Skola: ICT-skolan, KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Årskurs: 3 
Genus: Kvinna 
Text: 1 
 

Vad har du för tidigare erfarenhet av Wikipedia? 
 
Ganska mycket. Det är väll där man så fort man undrar någonting så är det till Wikipedia man går så att 
man snabbt bildar sig en uppfattning om vad någonting är. 
 

Så då är du mer av en läsare av Wikipedia? 
 
Ja det är jag. 
 

Inte redigerat någon gång?  
 
Nej jag har aldrig redigerat och aldrig läst i diskussionsforumet. 
 

Vilka texter har du läst? 
 
Den första texten läste jag er ingående men de andra skummade jag igenom för att se och få en känsla 
av hur diskussionerna förhöll sig. 
 

Hur upplevde du miljön i diskussionerna?  
 
Ja, det kändes inte så faktabelagt. Det kändes mer som att “min magkänsla säger mig att det här är en 
han, ska vi benämna han i den här titeln av text... ”, “sedan blev han en hon tycker jag... ” och sådär 
komma med en massa exempel men det var väll framförallt någon i början att man inte lägger fram med 
vad man faktiskt menar. Vill de säga någonting som kan skrivas med en mening skriver det ett sådant 
här stort stycke av det och går i cirklar. Då blir jag framförallt lite såhär “aha”.      
 

Det var inte en så särskilt motiverande diskussion?     
 
Nej jag tycker ju att det är intressant att de pratar om det men ingen tyckte ju samma eller de tyckte 
inte så långt ifrån varandra men det kändes inte som att de faktiskt hade koll på vad som gällde. Det var 
någon annan text där de faktiskt hänvisar till källor, det kändes lite mer seriöst men det här är väll en typ 
av diskussion där det är lite så att om han ska kallas hon eller vilket pronomen. Kanske ska skriva 
godtyckligt liksom för det kan man inte riktigt källhänvisa på samma sätt. 
 

Hur motiverande är miljön för dig att delta i den, du kan ju bara lägga in ett diskussionsinlägg 
tekniskt sätt? 
 
Ja, om det hade varit någon annans artikel och jag upptäckte att något var fel, så skulle jag kunna lägga 
till och säga “det här stämmer inte… hänvisa till en källa som tydligt visar motsatsen” skulle väll inte vara 
jättemotiverande om jag hade skrivit en artikel om något och tio personer börjar kommentera på olika 
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grejer och tycker olika om olika saker, då skulle jag bli lite trött kanske. Då skulle jag inte bli så 
jättetaggad på, men då får man ju försvara det man har skrivit å andra sidan. Det känns som rätt mycket 
blaj.   
 

Hur stor påverkan tror du att en sådan diskussion skulle ha på dig? Du skriver någonting och så 
börjar folk diskutera rätt mycket om det?  
 
Jag skulle nog inte orka ge mig in i de där diskussionerna. Det beror på om det handlar om en vettig 
kommentar men det känns som att argumenten är “tagna lite såhär”, men jag skulle kunna läsa det och 
se om det faktiskt ligger någonting i det de säger och försöka rätt till det i så fall men jag skulle nog inte, 
om det inte stämde, orka prata så mycket emot det. Lite så när det är tio personer som säger olika grejer. 
Kanske lägga möjligtvis en källhänvisning men det framgår inte så tydligt om vad de faktiskt tycker. 
 

Tror du att om man siktade på att försöka diskutera lite mindre mot varandra, även om det bara 
är om att ändra hur man skriver någonting, men om de även siktar på att försöka vara lite mer 
konstruktiva. Tror du att någonting sådant hade gjort dig mer motiverad att antingen läsa igenom eller 
bidra? 
 
Ja det tror jag för att det handlar ju om att det påverka texten, det är väll det man är intresserad av och 
en massa blaj på sidan om känns ganska onödigt så det skulle innebära att man slapp läsa igenom en 
massa nonsens.  Det är väll mer att man inte har tid att läsa, det känns som att läs en Flashback tråd. 
Nämen bara för att överdriva men det är så här att det har man inte riktigt tid med.   
 

Så det är omotiverade för att? 
 
För att det inte känns så seriöst. 
 

Tror du att sådana här diskussioner skulle påverka din syn på Wikipedia, om du börjar redigera 
och så kommer sådana här diskussioner fram, tror du att det skulle påverka din motivation att delta på 
Wikipedia? 
 
Nu vet jag inte vilka som får delta, får vem som helst? 
 

Ja absolut, det beror kanske på vilket skrivskyddad vissa artiklar har men jag tror nog att för de 
allra flesta så kan vem som helst redigera. 
 
Asså, jag skulle inte vara så taggad på om någon annan skulle redigera, men det är klart att de ska få 
redigera men jag skulle ändå bli lite ”otaggad” om folk bara fick gå in och redigera och ta bort det man 
hade skrivit om de gjorde det till det sämre, i alla fall ta bort stora stycken då skulle jag bli ganska 
omotiverad om det gjordes utan någon typ av tillsyn. Det skulle jag absolut bli. I alla fall om jag tyckte att 
det förstör det, då skulle jag inte orka.    
 

 
 
Tror du diskussionerna i sig, även om det inte slutar med att det blir så mycket redigerat, men 

bara det är en lång jätte tråkig diskussion, tror du att en sådan diskussion skulle göra dig mindre 
motiverad? Det kanske är en väldigt svår och abstrakt fråga? 
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Jo det är nog en bra fråga, jag ska bara tänka. 
Men skulle det bli ett personangrepp och de kunde se vem som... Kan de se att det är jag som har 
redigerat det? 
 

Ja, varje redigering av en sida kommer med i en typ av “Change log” och så sparar de tidigare 
versioner och en liten kommentar om vad du har redigerat. Så det går att se vem som har redigerat och 
vad de har gjort.  
 
Jo för om de skulle bli personangrepp så skulle jag definitivt dra mig tillbaka, det tror jag. 
Sen så är det ju kul att folk engagerar sig och kollar att det är riktigt för det gör ju att man inte kan skriva 
vad som helst alltså det blir riktig information. Så på det sättet tycker jag att det är bra men om det går 
till överdrift, folk redigerar lite för att “ha redigerat där” eller tar bort och omformulerar alltså bara för 
att, så skulle jag om det man gör ändå blir förstört. 
Det beror ändå på om det går till att bli personangrepp men annars så skulle jag inte orka bry mig. 
 

Om du skulle kunna förändra de diskussioner du har läst för att göra dem bättre eller möjligtvis 
sämre, har du några sådana tankar att “det här vill jag förändra” för att göra diskussionen mer bekväm 
för mig eller roligare att läsa för mig? 
 
Jag vet inte. Det kanske kan vara bra att ha någon med mer auktoritet, jag vet inte om Wikipedia har folk 
som faktiskt är någon typ av moderator som har lite mer seriösa åsikter eller kanske sammanfattar det 
som har skrivits. 
 

Asså jag tror att de måste ha det enligt svensk lag. Hörde det rätt nyligen att o man någon form 
av forum så har man en skyldighet att moderera bort ”allt för farliga inlägg”. 
 
Jo men jag tänker mer såhär att kanske någon kan uttala sig mer eller en som bara läser upp meddelarna 
som ger ett lite mer expertutlåtande. Men det är ju även väldigt mycket. 
Kanske ge någon typ av “like” för att se hur många som håller med så att folk ser hur relevanta de 
faktiskt är, någonting sådant. 
 

Så någonting utanför själva texten för att kunna kommunicera med varandra? 
 
Ja typ mera som att “är det en som tycker det här… eller är det fler”, så man får en känsla för hur 
relevant. För jag har inte lust för jag vill bara kunna gå in och kolla snabbt och se, så kanske någon 
“rating” eller så. 

 
Om det skulle ske någon förändring som skulle kunna göra miljön värre eller sämre, har du några 

exempel på en sådan förändring som skulle kunna miljön värre eller sämre för dig?  
 
Ja det handlar väll mer om att folk kan ”bara ta bort ens texter”.  Det skulle jag inte tycka om och sitta 
och kommentera på grejer som är helt fel eller sitta och diskutera irrelevant saker.  
 

Har du några övriga kommentarer, någonting du kom att tänka på eller kände konstigt när du 
läste texten?  
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Nej, jag tycker ändå att det känns att Wikipedia är ganska tillförlitlig källa, även om man inte ska hänvisa 
till det så känns det så känns det som att jag inte sitter och verkligen koncentrera mig på att var 
källkritisk när jag läser wikipedia-sidor.  
 

Tack för att du var med. 
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Intervju 12 
 
Skola: ICT-skolan, KTH 
Program: Civilingenjör IT 
Årskurs: 3 
Genus: Kvinna 
Text: 1 
 

Hur har du använt Wikipedia tidigare, har du läst bara eller har du någon erfarenhet av 
redigering eller interagerande med själva communityn?  
 
Jag har inte interagerat någonting med communityn över huvud taget, jag har bara läst.  
 

Visste du att det fanns en sådan? 
Ja, det är ju styrt helt så. 
 

Till vilka ändamål använder du Wikipedia?  
 
Asså, för det mesta skolarbete och så men också om det är någonting man vill veta så söker man ju på 
det på Wiki och på Google.  
 

Vilka texter har du läst? 
 
Ja många, men den första läste jag mer noga, text nummer 1. 
 

Hur upplevde du själva miljön som kom fram i själva diskussionen? 
 
Jag har väll en erfarenhet av spel också att det inte alltid är den trevligaste miljön så, men det var 
förvånansvärt sakligt och det var väll någon gång som någon blev lite upprörd men folk verkade ju vara 
väldigt förstående och sakliga.  
 

Finns det någon anledning till att du känner att det är sakligt? 
 
Ja det är väll för att folk håller sig till ämnet och inte för det mesta spåra ur utan det funkar faktiskt. Det 
blir inga personangrepp och sådant onödigt.   
 

Skulle du känna att diskussionen, som den förs, motiverar dig att delta i den? Du skulle ju kunna 
bidra med att säga “det här tycker jag…” eller “har du tänkt på att den här personen säger det här ...”. 
Påverkar själva miljön dig på något sätt? 
 
Ja absolut i och med att den är så saklig som den är så.., om det var ett område som jag faktiskt var 
intresserad av och hade en åsikt om så skulle jag uttrycka den.  
 

 
 
 
Känner du att själva miljön som kommer fram påverkar din syn på Wikipedia, om du var aktiv 

och den här miljön var vanlig, tror du att den skulle påverka din syn på gruppen som helhet? 
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Ja det skulle den väll göra. Asså om miljön på diskussionerna var väldigt “toxic” så att säga, då skulle 
man ju få en annan syn på texterna som skrivs för då vet man ju vilka det är som står bakom. 
Diskussionerna representerar väll också människorna som är aktiva på Wikipedia och också skriver där 
och även informationen där.  
 

Om det skulle ske någon förändring som skulle kunna göra miljön värre eller sämre, har du några 
exempel på en sådan förändring som skulle kunna miljön värre eller sämre för dig? 
 
Ja det är väll främst att saker inte hålls och man kommer in på andra diskussioner som inte är relevanta. 
 

Har du någon egen idé eller Var det någonting du la märke till i texten som var intressant, viktigt 
eller konstigt när du läste diskussionerna? 
 
Konstigt eller intressant? 
 

Var det något som utmärkte det här, du sa ju att du var aktiv inom gamer-miljön, är det något i 
den här miljön som sticker ut från det du själv har upplevt på andra ställen?  
 
Ja asså, inom den miljön så är det väldigt.., i och med att jag tror att det är väldigt mycket små kids så är 
det ju väldigt låg nivå på många diskussioner direkt, men här så var det väldigt sakligt och det var väll 
främst för att första texten handlade om en transperson och att det kanske är lite kontroversiellt och 
sådär, men att folk faktiskt kunde hålla sig till det. 
 

Hur skulle du säga, i och med at du har en viss erfarenhet av diskussionsmiljöer och dina 
intressen, att du har blivit van? 
 
Ja sorgligt nog blev jag förvånad över att det här faktiskt vara så pass bra som det faktiskt var, för jag har 
inte läst några wikipedia-diskussioner förut jag i och med de diskussioner jag följer är på ett vis så blir 
det väl så man tänker att alla diskussioner på internet är liksom lika. 
 

Man vet hur mycket värre det hade kunnat vara? 
 
Ja man blir lite lycklig inombords när folk bryr sig om och vill väl. 
 

Tack för att du var med.  
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