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1

Abstract

This thesis investigates the organisational structures behind the collaborative work on Wikipedia.
The objectives are to identify formal an informal group dynamics, the relation between the
individual writer and the community and furthermore how culture and norms develop in relation to
the collaborative article writing. In addition the thesis discusses the power structures of Wikipedia,
and whether or not informal hierarchical structures emerge despite the open and relatively flat
structure of Wikipedia. This study is made through a discourse analysis of a Wikipedia article and
the underlying communication between the writers of the article. The analysis is supplemented
visually by discourse mapping and quantitatively by the use of statistical material obtained by data
gathering and processing. The analysis is based on both sociological and media theories – especially
concerning social media. The primary sociological theories are Jean Lave and Etienne Wenger's
theory of community of practice and Michel Maffesoli's theories concerning neotribalism. The
primary media theories are Adrian Mackenzie's theory of pre-individualism and Pierre Levy's
theories of antropological spaces and collective intelligence. The analysis shows that informal and
hierarchical group structures emerge through the collaboration of Wikipedia articles despite the
open and flat principles of the encyclopedia. Furthermore the analysis indicates that these group
structures are upheld through both practical work and development of mutual norms, culture and
language and that an interplay between individual and collective identity of the writers is
necessessary for the collaboration on articles.

2

Indledning

De seneste par år er der sket en radikal forandring i mediebilledet. Tidligere bestod medierne
primært af envejskanaler, hvor kommunikationen udelukkende gik fra store medievirksomheder
inden for tv, aviser, radio, mm. ud til masserne. I dag er især internetbaserede medier i høj grad
præget af, at brugerne selv – helt eller delvist - producerer indholdet. Det ser man bl.a. i kraft af, at
langt størstedelen af aviser på nettet har en kommentarfunktion, hvilket betyder, at læserne kan
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bidrage med kommentarer til online avisartikler. Desuden er der sket en opblomstring af deling af
video og billeder fra brugernes side igennem tjenester som Youtube og Flickr, og almindelige
internetbrugere er begyndt selv at skrive artikler, klummer og indlæg fra deres privatliv på blogs.
Disse fænomener afspejler en tendens, hvor medieproduktionen ikke udelukkende sker igennem
medievirksomheder, men også på baggrund af bidrag fra brugerne selv. Internettet er derfor i højere
grad præget af tovejskommunikationen mellem både medievirksomheder og privatpersoner.
Medieforbrugerne er mao. gået fra udelukkende at modtage information til også selv at producere
information. Denne brugerdrevne medieproduktion spiller derudover sammen med såkaldte sociale
netværkstjenester som Myspace og Facebook, hvor brugerne deler indhold i form af tekst, billede,
lyd og video igennem deres venner og bekendte.
Brugerne er gået fra udelukkende at benytte indhold fra de etablerede medier til både at være
forbrugere og producenter på samme tid. Denne udvikling af internettet bliver populært kaldt ”Web
2.0”, og begrebet dækker dels over brugerdreven produktion og dels den dynamiske form, som den
brugerdrevne aktivitet skaber. Det vil sige, at i kraft af brugernes aktive deltagelse i produktionen af
indhold som tekst, billede og video, er ”Web 2.0”-baserede hjemmesider ofte kendetegnet ved at
have et højere aktivitetsniveau end traditionelle hjemmesider, der i denne begrebsverden bliver
benævnt ”Web 1.0”, idet disse hjemmesider typiske har flere medieproducenter i kraft af de aktive
brugere ift. traditionelle producenter som journalister o.lign.
Det online leksikon, Wikipedia, som denne opgave omhandler, er ligeledes en del af denne
”Web 2.0”-bølge af nye brugerdrevene medier. Leksikonet er gratis at benytte, og alle artiklerne er
skrevet af brugerne selv. Det vil sige, at der ikke er nogen professionelle skribenter bag artiklerne derimod er artikelproduktionen åben for enhver, der ønsker at bidrage til skrivearbejdet. Wikipedia
startede i sin tid som et eksperiment, men er siden blevet en aktiv spiller i det samlede mediebillede,
og leksikonet er på nuværende tidspunkt verdens største online leksikon med 13 mio. artikler
(Wikipedia 2009f; Dilling 2009).

Udover det store artikelomfang er Wikipedia nu en fast del af vores hverdag samtidig med, at det fri
og åbne leksikon er på vej til at udkonkurrere store elektroniske leksika som Gyldendal, Encarta og
Britannica. Det til trods for, at artikler på Wikipedia bliver skrevet og redigeret af brugerne selv, så
enhver med internetadgang har mulighed for at oprette og rette artikler. Wikipedia er dermed i løbet
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af kort tid på globalt plan blevet en omfattende del af vores fælles kultur, og leksikonet er samtidig
på vej til at blive en magtfaktor i medieverdenen på trods af, at indholdet er 100% brugergeneret.
Historisk set har der ikke været noget fortilfælde, og Wikipedia er derfor et eksempel på, hvordan
kulturen på nettet udvikler sig i kraft af de moderne kommunikationsværktøjer, vi alle har til
rådighed i dag.

Der ligger en ny og utraditionel organisationskultur til grund for Wikipedia, og efterhånden som
leksikonet er blevet et udbredt værktøj, har retorikken omkring leksikonet været meget præget af,
hvorvidt indholdet af Wikipedia-artikler er troværdigt eller ej. Dette emne ønsker jeg imidlertid ikke
at beskæftige mig med i denne opgave – dels fordi emnet som sagt allerede i forvejen er blevet
heftigt debatteret de seneste år, og dels fordi en række videnskabelige undersøgelser har påvist, at
Wikipedia ikke er mindre troværdigt end andre leksika. Her hæfter jeg mig især ved en omfattende
undersøgelse fra det naturvidenskabelige tidsskift ”Nature”, der i 2005 påviste, at Wikipedia har den
samme fejlrate som leksikonet Britannica, der almindeligvis bliver opfattet som en eksceptionelt
troværdig kilde (Terdiman 2005). Derfor mener jeg, at det er påvist, at Wikipedia – sammenlignet
med andre opslags- og nyhedsmedier – er en troværdig kilde. I stedet for at fokusere på om
Wikipedia fungerer, opfatter jeg det som mere relevant at undersøge, hvordan det fungerer.

I dette speciale ønsker jeg at undersøge, hvordan artikelskrivningen på Wikipedia i praksis finder
sted, og hvordan organisationsstrukturen danner grundlag for praktisk samarbejde, tænkning i
fællesskaber, kollektiv intelligens og selvorganisering. I den sammenhæng vil jeg undersøge, hvilke
formelle/uformelle strukturer, der danner grundlag for samarbejdet på Wikipedia. Desuden vil jeg
undersøge, om der findes underliggende hierarkier bag den heterarkiske/flade organisationsstruktur,
der teknisk set ligger til grund for artikelsamarbejdet. I den forbindelse tager jeg udgangspunkt i
overordnede medievidenskabelige betragtninger af Wikipedia som internetfænomen. Endvidere
bygger min analyse på teoretikeren Pierre Levy, der anvender begrebet kollektiv intelligens samt
Piotr Konieczny, der benytter begrebet adhocracy. Disse begreber kombinerer jeg med Jean Lave
og Etienne Wengers begreb omkring praksisfællesskaber, der opgaven igennem er det primære
teoretiske analyseredskab.
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Udgangspunktet for analysen vil være en enkelt artikel på det engelske Wikipedia, der omhandler
'Punk Rock'. Derved ønsker jeg på et konkret niveau at belyse nogle overordnede tendenser på
Wikipedia, men jeg vil undervejs i opgaven tage forbehold for specifikke omstændigheder, der
udelukkende kendetegner den pågældende artikel og ikke det samlede Wikipedia.

Endvidere vil jeg undersøge, hvordan forholdet mellem individ og fællesskab fungerer i den
praktiske artikelskrivning, samt hvilke menneskelige behov, der danner baggrund for engagementet.
Formålet med en stor del af den øvrige internetaktivitet som blogs og Facebook er selvfremstilling,
hvorimod Wikipedia-skribenterne udadtil hverken får kredit for deres indsats i form af honorar eller
berømmelse. De indgår derimod i eksplicitte eller implicite fællesskaber, hvor de internt får kredit
for deres bidrag. Her udarbejder man en kollektiv forståelse af fortiden og en fælles identitet og
begrebsverden. I den sammenhæng vil jeg tage udgangspunkt i teoretikerne Adrian Mackenzie og
Michel Maffesoli, der beskæftiger sig med hhv. teknologi som kulturelt fundament og sociologiske
begreber.
På basis af disse analyser ser jeg endelig på, hvordan samspillet mellem individ og fælleskab i den
praktiske artikelskrivning udvikler sproglige og kulturelle normer på Wikipedia. Andre faktorer, der
påvirker resultatet er det resterende Internet, geografiske og nationale forhold samt
samfundsudviklingen som helhed. I den forbindelse inddrager jeg Michel Maffesolis begreb
organic balance, samt Pierre Levy's antropological spaces.
På trods af den grundlæggende heterarkiske struktur bag artikelsamarbejdet på Wikipedia,
vil jeg gennemgående i opgaven undersøge bagvedliggende uudtalte hierarkier blandt brugerne. Jeg
vil undersøge, hvorvidt forudsætningen for Wikipedias succes er balancen mellem hierarki og
hetearki, åbenhed og lukkethed og dens konsekvenser for forholdet mellem kvalitet og kvantitet i
artikelproduktionen. Perspektiveringen vil omhandle en vurdering af disse tendensers fremtidige
udvikling.
2.1

Problemformulering

Hovedspørgsmål:
Hvordan fungerer det organisatoriske samarbejde mellem Wikipedia-skribenter i en åben og
heterarkisk organisationsstruktur?
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Underspørgsmål:
•

Hvilke eksplicitte samt implicitte gruppedynamikker ligger til grund for samarbejdet?

•

Hvilke identitetsmæssige drivkræfter ligger til grund for Wikipedia-skribenterne ifm. den
kollaborative artikelskrivning?

•

Hvordan udvikler kulturer og normer sig blandt Wikipedia-skribenter?

•

Opstår der hierarkiske strukturer i artikelsamarbejdet på trods af Wikipedias åbne
arbejdsmodel?

3

Om Wikipedia

Wikipedia er et webbaseret online leksikon (se figur 1), der bliver udgivet på 240 forskellige sprog
(271 hvis man medregner inaktive), og projektet blev startet i 2001 af de to amerikanere Larry
Sanger og Jimmy Wales. Leksikonet bliver finansieret af organisationen Wikimedia Foundation, der
er en non-profit organisation,
hvor indtægterne kommer fra
frivillige bidragydere. Disse
bidrag går primært til den
tekniske udarbejdning af det
fundament, der er basis for
leksikonet, til aflønning af
professionelle programmører,
til udarbejdning af Wikipediasites,

serverplads,

Figur 1:En typisk Wikipedia-artikel

domænenavne, etc. Derudover
er der en række lønnede stillinger inden for kommunikation, administration og regnskab, der står
for den praktiske strukturering af organisationen. Den øverste ledelse i Wikimedia Foundation har
den overordnede kontrol over Wikipedia, og består af et såkaldt Board of Trustees, hvor
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medlemmerne er demokratisk valgte Wikipedia-brugere med undtagelse af Wikipedias grundlægger
Jimmy Wales, der er permanent medlem.
Selve indholdet af leksikonet er imidlertid 100% fremstillet af brugere eller gennem
anonyme bidrag. Det betyder, at størstedelen af bidragyderne har et bruger-login til sitet, hvortil de
har en personlig hjemmeside, som de kan bruge til at beskrive sig selv på, og de kan kommunikere
med hinanden gennem interne e-mails og ved at kommentere på hinandens brugersites. Men det er
dog også muligt at redigere direkte i Wikipedia-artikler uden at have et brugernavn. I så fald bliver
rettelserne udelukkende registreret igennem den pågældende skribents ip-adresse. Det vil sige, at
enhver i praksis kan redigerere indhold i Wikipedia direkte i en browser sålænge vedkommende har
adgang til internettet. På grund af den åbne struktur er Wikipedia-artikler, således også udsatte for
vandalisering og spam, men disse former for chikane bliver imidlertid relativt hurtigt annulleret af
brugerbasen, der har systematiserede metoder til at kontrollere validiteten af indhold. Det betyder i
praksis, at hærværk på artiklerne i Wikipedia har en relativt kort levetid (Frank 2006).
Indholdet af Wikipedia er licenseret under open source-licensen Gnu Free Documentation
License, hvilket betyder, at man må kopiere, dele og modificere både tekst, billeder og videoer i
artiklerne så længe, de produkter man videreudvikler vha. af artikelmaterialet bliver udgivet med
den samme licens (Wikipedia 2009f).
3.1

Redigeringsmodel

Oprettelse og redigering af Wikipedia-artikler er –
som navnet antyder – bygget omkring en såkaldt
wiki-model, der er en åben struktur, hvor enhver
med adgang til sitet kan redigere eller lave
tilføjelser til artikler. Ingen enkeltperson der har
bidraget til en Wikipedia-artikel har imidlertid
individuelt ejerskab af indholdet. Artiklerne er

Figur 2:Medaljer tildelt en aktiv Wikipediaskribent af andre brugere

derimod kollektivt ejet af det fælleskab, der ligger
bag artikelsamarbejdet. Ligeledes bliver ingen af bidragsyderne åbent krediteret for deres arbejde i
selve de artikler, som de har arbejdet på. De får derimod anerkendelse i det bagvedliggende
community, bl.a. igennem virtuelle medaljer, som bliver tildelt af de andre brugere, hvis de har gjort
et godt stykke arbejde (figur 2 viser et eksempel på sådanne medaljer, hvor en bruger er blevet
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tildelt medaljer for sit engagement som skribent). ”Wikipedia” fremstår som forfatter på alle
artikler, hvilket betyder, at alt arbejdet offentliggøres fra af en fælles afsender.
Rettelser til artikler bliver desuden direkte tilgængelige i selve artiklerne med det samme, de
bliver foretaget. Det betyder, at de ikke på forhånd bliver kontrolleret af hverken Wikipedia eller
andre brugere. I samme øjeblik tilføjelserne er trådt i kraft kan de imidlertid blive annulleret eller
redigeret lige så hurtigt igen af andre brugere. Derved censurerer de forskellige bidragsydere
konstant hinanden. I forbindelse med den direkte redigering kan der nemt opstå uenigheder omkring
artikelindholdet, og derfor har enhver artikel en tilhørende diskussionsside, hvor skribenterne kan
diskutere, hvordan artiklerne skal udformes og redigeres. Øverst i alle artikler bliver der linket til
diskussionssiden, mm. (se figur 3).

Derudover er der også en
såkaldt historik-side tilknyttet til
hver artikel, hvor alle ændringer
og tilføjelser – og hvilken bruger
der

står

bag

dem

-

registreret

(se

figur

3).

bliver
Det

betyder, at man kan gå tilbage i

Figur 3:Toppen af en artikel med links til diskussionsside,
historik, mm.

historikken og se, hvordan artikler så ud på tidligere tidspunkter. Artiklerne bliver dermed arkiveret
i alle de udgaver, der har været af dem i deres levetid.
Ikke alle artikler på Wikipedia har samme standard, hvilket brugerne ofte gør opmærksom
på i starten af en artikel. Her informerer skribenterne om, hvis en artikel har kvalitetsmæssige
problemer, og i sidste ende er det målet for enhver artikel at opnå status som featured article. Det
vil sige, at en given artikel har en meget høj standard og lever op til alle de kvalitetsmæssige krav,
der bliver stillet til artikler i det samlede Wikipedia-fælleskab. En artikel kan blive featured
igennem et nomineringssystem, hvor andre Wikipedia-brugere har mulighed for at afgøre om den
lever op til en række fastlagte krav. Disse kriterier bliver derudover defineret af brugerne selv,
hvilket vil sige, at kåringen af featured articles i stil med artikelskrivningen er en entydig
brugerdreven proces.
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Regler

Selvom samarbejdet bag artikelskrivingen på Wikipedia er fuldstændig åbent, er der en lang række
regler for, hvordan udformningen af artikler skal forgå. Derudover er der en række standardiserede
retningslinjer og skabeloner for, hvordan sproget i en artikel skal være og for, hvordan strukturen og
formen skal være.
Disse regler bliver udarbejdet af det samlede Wikipedia-fælleskab – evt. med forbehold i de
enkelte sproglige udgaver – i dokumentet Wikipedia: Policies and Guidelines (Wikipedia 2009g).
Dette dokument bliver lavet på samme åbne måde som artiklerne, hvor enhver kan tilføje regler og
retningslinjer. Det betyder også, at der er tilknyttet både en diskussionsside og en historik-side, hvor
brugerne både kan diskutere udformningen af reglerne og retningslinjerne og samtidigt gå tilbage i
historikken for at se, hvordan reglerne tidligere har været.

4

Metode

I denne opgave vil jeg undersøge de bagvedliggende organiske strukturer, der udgør samarbejdet
bag artikelskrivningen på Wikipedia. Da Wikipedia er leksikalsk bygget op omkring en lang række
artikler, vil jeg analysere en enkelt artikel for herigennem at illustrere, hvordan det overordnede
artikelsamarbejde på Wikipedia hænger sammen. Jeg har valgt artiklen 'Punk Rock' (Wikipedia
2009j) på det engelske Wikipedia, da den dels lever op til Wikipedias højeste kvalitetskriterier for
artikler, idet den har fået titlen som en featured article (Wikipedia 2009f) og dels på grund af stor
brugeraktivitet omkring artiklen.
Opgaven vil være delt op i afsnit, der hver især primært har fokus på henholdsvis teori,
metodeteori og analyse. De overordnede teoridele vil tage udgangspunkt i sociologiske og
medievidenskabelige teoretikere (primært vedr. sociale medier). Metodeteoretisk vil jeg
hovedsageligt koble teoridelene med min analyse igennem Jean Lave og Etienne Wengers teorier
omkring praksisfælleskaber, og selve analysen vil jeg primært basere på en diskursanalytisk
læsning af det samarbejde, der finder sted bag artikelskrivningen. Derudover vil jeg supplere
diskursanalysen med kvalitative interviews og med kvantitative dataindsamlinger fra artiklens
historikside, som jeg vil bearbejde statistisk vha. et regneark.
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Diskursanalyse: I analysen vil jeg analysere diskursen bag artikelskivningen i form af af selve
artiklen og den bagvedliggende diskussion. Her tager jeg udgangspunk i Marianne Winther
Jørgensen og Louise Phillips' diskursanalytiske metoder, som jeg i analysen vil benytte mig af i
kombination med Jean Lave og Etienne Wengers teorier omkring praksisfælleskaber.

Discourse mapping: Som visuelt supplement til diskursanalysen vil jeg i afsnit 8.1 benytte mig af
metoden discourse mapping ud fra Adele E. Clarkes teorier og metoder omkring situational
analysis. Jeg vil udforme to discourse maps i form af to diagrammer (scatter plots), hvor jeg
placerer

begreberne

inden

for

kategorierne

specificerede/uspecificerede

og

formaliserede/uformaliserede. Disse diagrammer vil illustrere, hvordan udviklingen af begreber i
fælleskabet bag artiklen har været over tid. For samtidig at illustrere, hvorvidt begreberne ofte eller
sjældent bliver benyttet har jeg plottet begreberne ind i forskellige størrelser i diagrammet. Begreber
med stor skrift fylder således meget i artiklen, og begreber med lille skrift fylder lidt i artiklen.
Denne teknik har jeg lånt fra en såkaldt tag cloud (Wikipedia 2009k), der ofte bliver benyttet i
blogverdenen.

Interviews: I forbindelse med analysen af artiklen, har jeg foretaget en del kvalitative interviews af
både skribenter fra 'Punk Rock'-artiklen og af teoretikeren Piotr Konieczny, da jeg ønskede en
specificering af hans tolkning af begrebet adhocracy.

Databehandling: Som supplement til min diskursanalyse har jeg indhentet logfiler fra historikken
tilknyttet 'Punk Rock'-artiklen, som jeg efterfølgende har behandlet statistisk. Denne databehandling
udgør fundamentet i mine kvantitative analyser. Disse logfiler indeholder registreringer af alle
brugere, der har skrevet på sitet (inklusiv tidspunkter og hvilke emner, de har beskæftiget sig med)
(se figur 4). Logfilerne har jeg indhentet fra historikken i artiklen til regnearket i programmet Open
Office. I regnearket har jeg efterfølgende renset dataene vha. af funktionen regulære udtryk, der er
en søgefunktion, der stammer fra programmeringsverdenen. Funktionen bruger jeg til automatisk at
frasortere information i logfilerne, der indeholder tusindvis af informationer. Uden denne funktion
ville jeg have været nødsaget til at rense dataene manuelt, hvilket ville have været meget
tidskrævende. En typisk log fra historikken i en Wikipedia-artikel ser sådan her ud.
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(cur)

(prev)

17:32,

24

October

2007

02.11.2009

DCGeist

(talk

|

contribs)

(84,315

bytes) (→Characteristics: cites) (undo)

Loggen indeholder links, så man kan så man kan se, hvordan artikelafsnittet så ud før ændringen
(”prev”) samt, hvordan artikelafsnittet ser ud på nuværende tidspunkt (”cur”). Derudover indeholder
loggen tidspunktet for ændringen eller tilføjelsen i kraft af et klokkeslæt og en dato, og den

Figur 4:Registrering af tilføjelser og ændringer i en Wikipedia-artikel (historikken)
indeholder brugernavnet på den bruger, der har foretaget ændringen (”DCGeist”). Linket ”talk”
refererer til brugerens ”talk-side”, hvor man kan skrive til brugeren, og linket ”contribs” viser en
liste over alle de tilføjelser, brugeren har foretaget på Wikipedia. Derudover peger pilen ”→” på det
artikelemne, som tilføjelsen er skrevet i, og benævnelsen ”bytes” viser datastørrelsen på tilføjelsen
(figur 4 viser et typisk uddrag af logs fra historikken på en Wikipedia-artikel).

Logindlægget er en registrering af en enkelt ændring eller
tilføjelse, der er blevet lavet af en bruger. Men da der som sagt findes
tusindvis af sådanne logindlæg i historikken, har jeg fjernet alt
overflødig information automatisk vha. af de regulære udtryk. Det
betyder, at jeg automatisk har bearbejdet samtlige indlæg ved vha.
nogle få kommandoer. Eksempelvis har jeg i min statistiske analyser
benyttet mig af en liste over alle brugere, der har lavet tilføjelser i
artiklen. For at oprette denne liste, har jeg bearbejdet logfilerne i Open
Office med følgende kommandoer, der består af regulære udtryk, under
funktionen søg og erstat: ”\(cur.*2007” og ”\(talk.*undo\)”. Dette giver
mig en liste over brugernavne og ip-adresser, der har stået for tilføjelser
til artiklen (i det førnævnte eksempel ville alt andet end brugernavnet

12/94

Figur 5:Udsnit af liste
over skribenter bag
'Punk Rock'-artiklen

Speciale v/ Tau Ulv Lenskjold
IT-Universitetet i København
Niels Møller Christensen (studiekortnr.: 2768747012)

02.11.2009

”DCGeist” således være udeladt). Denne fremgangsmåde har jeg benyttet på den samlede historik i
min analyseartikel, hvilket betyder, at mange brugere går igen, da de ofte har lavet flere tilføjelser.
For at fjerne dubletter, så et brugernavn kun fremsår én gang, har jeg brugt funktionen standard
filter i Open Office, hvorefter jeg har fået en ren liste over alle de personer, der havde lavet
tilføjelser til artiklen (se eksempel på figur 5). Antallet af brugere har jeg efterfølgende fundet vha.
funktionen ”COUNTA”.
Denne fremgangsmåde ifm. med databehandlingen har været grundstenen i min kvantitative
empiriindsamling, og proceduren fra det forgående eksempel har jeg brugt på en lang række
forskellige områder for at indhente informationer vedr. brugere, indlæg, emner, tidspunkter, etc.,
som jeg har brugt i analysen.

Brugergrupper: På baggrund af min databehandling af historikken bag 'Punk Rock'-artiklen kom
jeg frem til, at der var meget stor spredning i brugeraktiviteten. Jeg kunne se, at der var en lille hård
kerne, der var meget aktive, en lidt større gruppe, der var lidt aktive og en meget stor gruppe, der
kun havde lavet én tilføjelse til artiklen.
På den baggrund har jeg i min analyse lavet en inddeling af brugerne ud fra, hvilket
aktivitetsniveau, de befinder sig på ifm. artikelskrivningen. Gruppeinddelingen er som følger:

Gruppe 1: Har lavet én tilføjelse eller redigering.
Gruppe 2: Har lavet 2 til 20 tilføjelser eller redigeringer.
Gruppe 3: Har lavet 21 eller flere redigeringer.

Grafer: I samarbejde med Rut Jesus, der er Ph.d-studerende (med speciale i Wikipedia) ved det
Naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, har vi udviklet grafer, der visuelt
fremstiller sammenhængen mellem brugere og artikel- og diskussionsindlæg. Disse grafer benytter
jeg som supplement til diskursanalysen i opgaven for at give et visuelt indtryk af det fælleskab, der
ligger bag artikelsamarbejdet. Graferne har vi lavet vha. af programmet BCFinder (BCFinder 2009),
der er et værktøj til at visualisere netværk. Vi har indsamlet alle data omkring brugereindlæg i både
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'Punk Rock'-artiklen og den bagvedliggende diskussionsside for hele 2007. Disse data har jeg
rekvireret på samme måde, som jeg har beskrevet i det forgående afsnit ”Databehandling”.

5

Internetmediet som samarbejdsplatform

Da

internettet

fik

sin

udbredelse

i

1990'erne

fungerede

hjemmesider

primært

som

envejskommunikation, sådan som man kender det fra traditionelle medier – TV, aviser, radio, etc.
De seneste par år har internettet imidlertid taget en radikal drejning, idet brugerne i langt højere
grad bliver inddraget til at tilføje indhold på hjemmesider, hvadenten det gælder filmanmeldelser på
Scope.dk, videoer på Youtube.com eller mikroblogging på Twitter.com.
Denne udvikling bliver populært kaldt Web 2.0. Hvor Web 1.0 er betegnelsen for statiske
hjemmesider, der hovedsageligt videreformidler indhold, skal man derimod opfatte Web 2.0 som en
platform, hvor formidling, kommunikation og samarbejde sker direkte på sitet mellem dets brugere.
Web 2.0 er således ikke bare et nyt medie – det er en ny og alternativ måde at kommunikere og dele
viden på (O'Reilly, 2005).
Internettet er dermed blevet et kreativt medie, hvor brugerne selv genererer indhold i en
sådan grad, at brugerdrevne medier som nyhedssitet OhMyNews.com (Kahney 2003) og Wikipedia
er blevet konkurrenter til traditionelle medievirksomheder. (Terdiman 2005)
5.1

Kaos og struktur i cyberspace

For at forstå, hvordan brugergenererede hjemmesider som Wikipedia kan fungere i praksis, er man
nødt til at glemme traditionelle, hierarkiske arbejdsstrukturer, der kendetegner langt de fleste
organisationer og virksomheder i den fysiske verden. I den virtuelle verden på nettet er
kommunikationen ikke begrænset af tid og sted. Enhver med en internetforbindelse kan i princippet
kommunikere og samarbejde med alle andre internetbrugere på tværs af landegrænser og tidszoner
(Thompson 2001, pp.19-47). Hvis et givent projekt på internettet, hvadenten det drejer sig om
musik, journalistik eller softwareudvikling, er tilstrækkelig interessant, kan det potentielt set
tiltrække store bruger- eller udviklergrupper. En forudsætning for at sådanne projekter lykkes er
imidlertid, at de har en relativt åben struktur/udviklingsmodel fx baseret på åbne licenser som GNU
General Public License, Creative Commons, e.lign. Disse open source-licenser betyder, at den
endelige produktion – Wikipedia-artikel, softwareprojekt, film, etc. - altid vil være frit tilgængelig
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for offentligheden, således at brugernes frivillige arbejde med sikkerhed ikke bliver lukket ned eller
påkrævet brugerbetaling. Udover de åbne licenser er det en forudsætning, at udviklingen er åben for
brugerne, så enhver kan tilføje indhold eller komme med andre bidrag til projektet (Weber 2004,
pp.54-69).
Denne slags åbne projekter startede som eksperimenter, men en del af dem har vist sig at
have haft succes, og er i dag konkurrenter til traditionelle, kommercielle udviklingsformer. Det
gælder bl.a. open source-styresystemet Linux, der sidder på størstedelen af servermarkedet (Netcraft
2009), open source-browseren Firefox, der står for ca. en tredjedel af browsermarkedet i Verden
(Blog of Metrics 2009) og Wikipedia, der er verdens største online leksikon (Wikipedia 2009a).
Udviklingen af Wikipedia er sket på baggrund af et samarbejde mellem tusindvis af brugere,
hvilket under en traditionel udviklingsmodel almindeligvis ville kræve et stort bagvedliggende
bureakratisk og hierarkisk system. For at forstå, hvordan et så omfattende projekt overhovedet kan
fungere på baggrund af frivilligt arbejde, er vi nødt til at tænke i nye baner, da Wikipedia har en
grundlæggende åben, global og virtuel struktur, der ikke før er set i forbindelse med kollektiv
skrivning.
Ifølge den polske Ph.D.-studerende Piotr Konieczny indeholder Wikipedia både
bureaukratiske, demokratiske, anarkistiske og hierarkiske elementer, men i bund og grund er der
ingen af de traditionelle organisationstyper, der fyldestgørende kan bruges til at beskrive Wikipedia.
I stedet benytter han begrebet adhocracy, der er en organisk organisationsform, hvor komplekse og
dynamiske miljøer bliver styret decentralt og selvkontrolleret. Begrebet stammer oprindeligt fra
1970'erne, hvor især den canadiske professor Henry Mintzberg fra McGill University i Montreal var
med til at udvikle organisationsteorier vha. begrebet adhocracy. Ifølge Mintzberg er grundkernen i
et adhocracy, at der er en lav grad af formaliserede arbejdsopgaver, en lav grad af standardisering i
organisationen (innovation bør derimod være det drivende element) og derudover skal rollerne i
organisationen ikke være klart definerede (Travica 1999, pp.5-8).
Baggrunden for, at Konieczny benytter begrebet adhocracy omkring Wikiepdia er, at han
mener, at sitet har en evolutionær udviklingsform, hvor kompleksiteten består dels af vidensdeling
og dels af informationskontrol. Disse to faktorer, der er grundstenene i Wikipedia-udviklingen,
afspejler mere en fælles overordnet kultur end et fastlagt regelsæt. Selvom der er en del love og
regler på Wikipedia, er de alle blevet skabt af brugerne og kan til enhver tid ændres af brugerne,
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såfremt de selv bakker op om ændringerne.
I forbindelse med mine undersøgelser har jeg foretaget et personligt interview med
Konieczny over e-mail for yderligere at få klarhed omkring, hvilke forudsætninger, han mener, der
skal være tilstede for, at et adhocracy kan fungere i praksis. Når det gælder Wikipedia, mener han
således, at det er et krav, at der er et engagement og en passion fra brugernes side på Wikipedia før
samarbejdsformen i et adhocracy kan føre til konkrete resultater. Man kan med andre ord ikke
tvinge nogen til at deltage i et adhocracy, da det kræver en vis grad af entusiasme fra den enkelte
deltagers side (det gør sig også gældende for praksisfælleskaber, hvilket jeg vil komme ind på
senere i opgaven) (Konieczny 2008; bilag 1).
Denne form for bottom-up organisationsstruktur bliver styret af tendenser og kulturtræk
inden for selve Wikipedia-fælleskabet og ikke af en topstyret ledelse, der ellers kendetegner en
traditionel organisationsstruktur. I en traditionel organisationskultur, der findes i størstedelen af
private og offentlige virksomheder og foreninger, skal den enkelte medarbejder eller mellemleder
oftest stå til ansvar for folk længere oppe i systemet – en chef, en bestyrelse, etc. (Tapscott 2008,
pp.1-4). På Wikipedia står den enkelte skribent i princippet ikke til ansvar over for nogen, men de
tilføjelser eller rettelser vedkommende foretager kan meget hurtigt blive annulleret eller ændret,
hvis ikke der findes en form for konsensus imellem den enkelte skribent og det samlede fælleskab.
Derfor opstår der fælles arbejdsmetodiske- og kulturelle strømninger i samarbejdet til trods
for, at Wikipedia består af en relativt løst sammensat organisationsform. I praksis

bliver

organiseringen udgjort af en meget blandet brugerskare, der befinder sig på forskellige
aktivitetsniveauer. Nogle brugere skriver fx meget dybdegående og lange artikler, mens andre
udelukkende retter enkelte stavefejl i ny og næ. Alligevel udgør brugerne en kritisk masse, som i
fælleskab

løbende

skaber

de

grundlæggende

strukturer,

der

udgør

fundamentet

for

artikelskrivningen på Wikipedia.
Disse tendenser eller strømninger benævner den canadiske professor ved Toronto University,
Don Tapscott, vha. begrebet emergence, hvilket skal forstås som en fælles skabelses- eller
udvælgelsesproces. Emergence-begrebet har rødder tilbage fra Aristoteles' teorier vedr.
metafysikken og essensen af begrebet, i en sociologisk sammenhæng, er, at et stort antal relativt
simple handlinger tilsammen udgør et komplekst netværk. Netværket opstår spontant på baggrund
af de enkelte aktøreres handlinger, selvom de handlende ikke nødvendigvis er bevidste omkring det
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samlede hele, de er en del af.
Tapscott opfatter det spontane artikelsamarbejde, der finder sted i den direkte
artikelredigering på Wikiepdia, som et udtryk for emergence. Kompleksiteten er i denne
sammenhæng ikke noget, der bliver konstrueret, men derimod noget der opstår i kraft af det store
antal brugere, der eksempelvis skriver på den samme artikel. Ud fra denne betragtning bliver der
ikke lagt en overordnet strategi for artiklen – den opstår derimod som følge af den kompleksitet, der
finder sted, når et stort antal brugere hver især arbejder på den samme artikel uden at være i direkte
kontakt med hinanden. Emergence-fænomenet kan benyttes til at beskrive en del af den
kompleksitet, der ligger bag samarbejdet på Wikipedia, hvilket kan være med til at forklare,
hvordan fælleskabet kan udgøre en samlet enhed, der på trods af sine mange medlemmer er i stand
til at handle med en fælles stemme og en fælles identitet. Senere i opgaven vil jeg imidlertid
undersøge, hvorvidt artikelsamarbejdet udelukkende finder sted på et spontant niveau eller om
artikelsamarbejdet også er kendetegnet igennem overordnede strategier og en mere dybdegående
planlægning (Tapscott 2008, pp.44-45; Corning 2002).
5.2

Kollektiv intelligens på Wikipedia

Samarbejdet omkring artikelskrivningen på Wikipedia forgår i form af en vekselvirkning mellem
den enkelte skribent og det samlede Wikipedia-community. Wikipedia bliver opretholdt igennem et
gensidigt afhængighedsforhold mellem det enkelte individ/medlem og det samlede fællesskab. Som
opslagsværk består Wikipedia af tusindvis af skribenter, moderatorer, administratorer, etc., men på
Wikipedia findes der kun én fælles afsender, hvilket er Wikipedia selv. De enkelte skribenter bliver
ikke eksplicit krediteret for deres arbejde. I stedet indgår deres bidrag kollektivt i det samlede hele i
form af en interaktiv hypertekst (leksikonet), hvor Wikipedia-fællesskabet fremstår som én
sammenhængende entitet.
Indholdet på Wikipedia fremkommer som resultat af en synergieffekt mellem dets mange
skribenter, som tilsammen skaber et fælles udtryk. Denne form for samarbejde er ifølge den
canadiske medieforsker Pierre Lévy udtryk for det, han kalder kollektiv intelligens (collective
intelligence). Traditionelle intelligensformer som fx den matematiske eller den sproglige intelligens
tager udgangspunkt i, hvordan det enkelte mennesker opfatter og forstår verden, hvorimod den
kollektive intelligens er udtryk for, hvordan en gruppe i kraft af moderne interaktive massemedier
som Wikipedia gennem fælles mål kan fungere som én fælles tænkende enhed. Den kollektive
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intelligens er summen af den samlede mængde viden og den samlede mentale kapacitet af
fællesskabets medlemmer. Intelligensen er distribueret ud blandt medlemmerne, således at intet
enkeltindivid kan kapere eller håndtere den samlede mængde viden, men tilsammen supplerer
individerne hinanden, og kan i kraft af fællesskabet trække på hinandens viden, ekspertise og
kompetencer og derved nå et fælles mål. Den kollektive intelligens er kendetegnet ved at være en
dynamisk størrelse, hvor fællesskabet løbende i realtid bliver genovervejet, videreudviklet og
redefineret. Tilknytningen til et fælleskab, der er baseret på kollektiv intelligens, kræver, at
medlemmmerne er reflekterede og selvbevidste ift. det fælles samarbejde, idet de løbende er
tvunget til at forholde sig til den dynamiske udvikling af gruppen, medlemmets egen relation til
gruppen og gruppens overordnede mål.
Den kollektive intelligens beskriver på et abstrakt niveau de tendenser, der finder sted når
brugere arbejder sammen igennem sociale medier. Det betyder, at begrebet beskriver de fænomener,
der finder sted på interaktive community sites som Wikipedia, hvorimod begrebet adhocracy i
højere grad kan benyttes til at forklare, hvordan samarbejdsmodellen bag Wikipedia er bygget op
omkring selvorganisering. Adhocracy-begrebet beskriver ikke i samme grad, hvordan individet
forholder sig til fælleskabet, men snarere, hvordan man kan opbygge en decentral
organisationsstruktur. Derfor belyser disse to begreber forskellige aspekter, der hver især
kendetegner organisationstrukturen på Wikipedia.
I en moderne vestlig kultur spiller den individuelle afsender almindeligvis en vigtig rolle i
form af forfattere, musikere, skribenter, etc. Individet ifm. den kollektive intelligens bliver
imidlertid redefineret, idet fælleskabet som sagt i sig selv fungerer som afsender, men det betyder
dog ikke, at Lévy gør op med individualismen – individets selvrefleksion og engagement er
tværtimod en forudsætning for den kollektive intelligens. For Lévy er den personlige gejst hos det
enkelte individ grundstenen for den dynamik, der er forudsætningen for den kollektive intelligens,
og derfor mener han heller ikke, at en topstyret hierarkisk struktur befordrer disse dynamikker, da
sådanne strukturer lægger en kraftig dæmper på individets handlemuligheder og dermed dets
engangement i fællesskabet (Lévy 1997, pp.13-31).
På Wikipedia kommer den kollektive intelligens netop til udtryk i kraft af, at ethvert medlem
kan redigere enhver artikel/side/lov/etc. på hele sitet. Det giver den enkelte bruger/skribent på
Wikipedia et maksimalt antal handlemuligheder, der ikke er teknisk begrænset, men derimod
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udelukkende indskrænket af de andre brugere på sitet. Den fælles produktion og redigering af
artikler skal ske i konsensus og samarbejde mellem den enkelte skribent og det samlede fællesskab.
Denne vekselvirkning mellem individet og det samlede netværk af Wikipedia-brugere udgør
fundamentet for den kollektive intelligens på sitet i form af en dynamisk udveksling af viden, tanker
og ideer.
Derudover har det vist sig at være en force for Wikipedia, at man ikke skal være ekspert på
et givet område for at kunne være skribent eller medskribent på artikler. Selvom et stort antal
brugere på Wikipedia hver især kun skulle have et begrænset kendskab til et bestemt emne, kan de
ofte ved at supplere hinanden lægge deres kombinerede viden sammen og kreere artikler i langt
højere kvalitet, end de ville have kunnet hver især. Deres samlede mængde viden eller intelligens er
således spredt ud eller distribueret på et stort antal brugere. Nupedia, der var forgængeren til
Wikipedia, var præget af en kultur, hvor man skulle være ekspert for at kunne skrive indhold på
sitet, hvilket betød, at der stort set ikke blev skrevet nogen artikler. På det nuværende Wikipedia er
der stor forskel på både videns- og aktivitetsniveauet fra bruger til bruger – faktisk er de fleste
Wikipedia-skribenter relativt passive og laver kun beskedne tilføjelser til eksisterende artikler, men
alligevel er Wikipedia en langt større succes end Nupedia mht. omfang, kvalitet og aktivitetsniveau.
Den distribuerede/kollektive intelligens er mao. grundlæggende essentiel for Wikipedia – både hvad
angår organisationsstruktur og for Wikipedia som samarbejdsplatform (Shirky 2008, 109-113).

5.3

Brugerdreven produktion af indhold

Da det som sagt er en forudsætning for Wikipedia ikke at være hverken top- eller ekspertstyret, er
det en nødvendighed, at en vis del af brugerne – dvs. folk der selv benytter Wikipedia som
opslagsværk – selv er aktive skribenter. Som hovedregel opererer man i forbindelse med sociale
medier med 80-19-1-reglen, der betyder, at 80% er passive brugere (læsere), 19% kommer med
tilføjelser/modererer og 1% bidrager aktivt med nyt indhold (Calacanis 2009).
Wikipedia er dermed afhængig af, at de ca. 20% af brugerne (19%+1%) bidrager aktivt til
fælleskabet for at opretholde den kollektive intelligens på sitet. For at beskrive dette forhold der er
mellem brugere og producenter ifm. sociale medier benytter den australske forsker ved Queensland
University of Technolgy, Axel Bruns, sig af begrebet produsage. Dette begreb er en
sammentrækning af producer (producent) og usage (afbenyttelse), og med det mener Bruns, at der
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sker en sammensmeltning af bruger og producent ved sociale medier som fx blogs, Facebook,
Wikipedia, etc.
Ifølge Bruns er individets ejerskab af indhold/produktion ofte en flaskehals, idet et eventuelt
samarbejde med andre skal filtreres af én eller flere personer, hvilket var tilfældet ved Wikipedias
forgænger Nupedia. Her forgik artikelskrivningen relativt langsomt og ineffektivt. Efter ca. 18 mdr.
på Nupedia var der kun skrevet 12 artikler, fordi der blev stillet store uddannelsesmæssige krav til
skribenterne, og fordi hver enkelt skribent havde ejerskab til sine artikler. Nupedia var dermed
præget af en lukket struktur, hvor Wikipedias åbne struktur sidenhen har vist sig at være en fordel
for sitet. Ifølge Bruns består produsage-elementerne på sitet i kraft af den åbne brugerdeltagelse og
redigering af Wikipedia-artikler, hvilket også gælder, når skribenterne retter og laver tilføjelser ved
hinandens arbejde uden at kommunikere med hinanden direkte.
Denne form for indirekte samarbejde kalder bruns for stigmergic communication, hvilket er
en afledning af det sociologiske begreb stigmergy, der oprindeligt stammer fra biologiens verden,
hvor den franske biolog Pierre-Paul Grasse indførte begrebet i 1950'erne i sin beskrivelse af,
hvordan termitter kommunikerer og samarbejde indirekte i et termitbo (Elliott 2006). Termitterne
kommunikerer ikke direkte med hinanden, men handler derimod i fællesskab, og i kraft af denne
fælles ageren opstår der en indirekte arbejdsmetode. På samme måde handler skribenterne på
Wikipedia i fælleskab uden, at de nogensinde indgår i en direkte interaktion med hinanden. Denne
form for spontane og indirekte samarbejde udgør en væsentlig faktor for produktionen af indhold på
Wikipedia, hvilket kommer til udtryk ved, at enhver bruger kan oprette, redigere eller lave
tilføjelser til artikler uden først at have forhørt sig hos andre Wikipedia-brugere. Selvom Wikipediabrugere i høj grad kommunikerer med hinanden omkring artikelskrivningen, er det altså muligt at
arbejde på Wikipedia uden at deltage i en direkte interaktion med det samlede fælleskab. Stigmergic
communication ligner det førnævnte begreb emergence, men stigmergic communication er
imidlertid udtryk for en større grad af bevidsthed mellem de enkelte bidragsydere til artiklerne.
Emergence-begrebet afspejler et indirekte samarbejde – hvilket også kendetegner stigmergic
communication, men som navnet antyder, dækker det sidstnævnte begreb også over en indirekte
kommunikation, der finder sted, når brugerne arbejder sammen omkring artiklerne. Det betyder, at
stigmergic communication afspejler en større grad af bevidsthed omkring fælleskabet og
samarbejdet bag artiklerne, selvom samarbejdet ligeledes foregår på et indirekte og spontant niveau.
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I praksis betyder denne stigmergic communication på Wikipedia, at der konstant bliver
arbejdet på artiklerne, idet brugerne selv løbende kommer med tilføjelser, rettelser, o.lign. i
forlængelse af deres brug (læsning) af indhold på sitet. Udviklingen af artikler på Wikipedia er ikke
afhængig af, at enkelte individer med ejerskab af artiklerne kommer med opdateringer, tilføjelser,
etc. Brugernes bidrag til Wikipedia er grundstenen i den dynamiske udvikling af encyklopædien
samtidig med, at kvaliteten og omfanget af Wikipedia på den baggrund stiger støt hele tiden. Det
betyder flere læsere, og samtidigt flere brugere, der bidrager aktivt til Wikipedia-projektet.
En stor del af produktionen på Wikipedia kan betegnes som stigmergic communication, men
er typisk udtryk for et relativt løst engagement. I takt med at brugerne bliver mere aktive, vil de ofte
gå fra at lave enkelte tilføjelser på egen hånd til i højere grad at samarbejde med andre skribenter,
der er aktive inden for de samme områder som dem selv. Der opstår derfor mere eller mindre løse
grupperinger i form af såkaldte ad hoc groups (jf., adhocracy), hvor brugerne i en heterarkisk form
kommunikerer, diskuterer og samarbejder omkring de artikler, som de er fælles om at have en
interesse i (Bruns 2008).

6

Det organiske fællesskab

Som jeg tidligere har været inde på, er Wikipedia bygget op omkring en ikke-hierarkisk
organisationskultur, der ikke bygger på en traditionel top-down-ledelsesstruktur. I en typisk
organisation eller virksomhed, hvor strukturen bliver dikteret oppefra, er det forholdsvis nemt at
identificere gruppedynamikken og de forskellige arbejdsroller, idet de enkelte medarbejdere har fået
tildelt en relativt klar jobprofil. Det er nemt at identificere samarbejdet mellem fx ledelsen,
marketingsafdelingen, human ressources, etc. i de fleste organisationer. Men da Wikipedia ikke har
nogen klart definerede eller overordnede strukturer, er det derimod sværere at få overblik over
organisationen.
Traditionelle organisationer og virksomheder har ofte til huse i skyskrabere (specielt i USA
og Østasien), hvor menige medarbejdere og mellemledere holder til i de lavere etager og den
øverste ledelse i de øverste etager. Skyskraberen afspejler derfor både metaforisk og i praksis den
traditionelle organisationskultur, der typisk er bygget op omkring en hierarkisk struktur. Til
sammenligning fungerer Wikipedia mere som en bazar eller en markedsplads, hvor alle samarbejder
med hinanden på kryds og tværs i et stort virvar.
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Derved er Wikipedia et forsøg på at lave en alternativ og mindre hierarkisk
organisationsform. Dette er også tidligere forsøgt i både foreninger/frivillige organisationer samt i
det private og offentlige erhvervsliv, hvor man bl.a. eksperimenterer med rotationsordninger,
selvorganisering og selvbærende teams, for at skabe en øget demokratisering og decentralisering i
hierarkisk

fundererede

organisationer.

Der

har

desuden

været

forsøg

med

flade

organisationsstrukturer, hvor man helt forsøger at fjerne hierarkiske strukturer, bl.a. i den danske
virksomhed Oticon, der blev oprettet i 1991. Her benyttede man den såkaldte spaghetti-model, hvor
ingen medarbejder havde faste opgaver, og hvor ledertitlen blev udskiftet med koordinatorroller.
Oticon, der fremstiller høreapparater, blev imidlertid tvunget til at indføre visse lederroller i
organisationen for at kunne samarbejde med eksterne virksomheder. I de følgende analyser af
Wikipedia vil jeg derfor bl.a. undersøge, hvorvidt de heterarkiske grundformer, der ligger til grund
for samarbejdet, også i praksis betyder, at der opstår en heterarkisk organisationskultur eller om der
opstår implicitte hierarkier bag ved samarbejdet (Meek 2001).
For at få overblik over det kaos af artikler og skribenter, der danner grundlaget for
Wikipedia, kommer man ikke langt med en traditionel organisationsanalyse, da grundstrukturerne i
samarbejdsmodellen som sagt ikke er traditionelle. Det giver mere mening at opfatte organiseringen
på Wikipedia som en dynamisk organisme, der hele tiden tager form, udvikler og redefinerer sig
selv i kraft af dets brugere. I det følgende afsnit vil jeg derfor redegøre for hvilke grundlæggende
teoretiske anskuelser, jeg vil benytte i opgaven for at imødekomme denne problematik (Clarke
2005, 37-50).
6.1

Sociale verdener

Historisk set har samfundets institutioner primært været bygget op omkring hierarkiske systemer,
hvadenten det gælder kongehuset, den katolske kirke i Rom eller den klassiske virksomhed. Vestlig
videnskabsteori har derfor lige fra Søren Kierkegaard til Karl Marx været præget af hierarkisk
systemtænkning. Denne tankegang gjorde Chicago-skolen igennem repræsentanter som Howard S.
Becker og Anselm Strauss vha. deres ecological sociology imidlertid op med. Deres sociologiske
udgangspunkt var, at samfundet udvikler sig i form af en lang række sociale fælleskaber, der alle
fungerer som små økosystemer eller mikrokosmos. Disse sociale fællesskaber bliver opretholdt og
udviklet gennem en løbende proces, hvor individet i sammenspil med fællesskabet gennem
deltagelse og engagement udvikler en fælles kultur, fælles identitet og fælles normer og regler.
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Strauss bruger begrebet sociale verdener (social worlds) til at beskrive disse sociale
fællesskaber og ifølge ham, består samfundet som helhed således af forskellige sociale verdener,
der opererer på kryds og tværs af hinanden. Sammenhængskraften for dem alle består bl.a. i fælles
mål, ideologier og ressourcer. Ofte er de sociale verdener bygget op omkring én enkelt aktivitet
og/eller én enkelt teknologi, der fungerer som omdrejningspunktet for fællesskabet.

Som videnskabsteoretisk perspektiv og organisationsanalytisk værktøj giver Chicago-skolens
synspunkter og begrebsapparat bedre forudsætninger - ift. traditionel organisationsanalyse - for at
forstå organisationsstrukturen på Wikipedia, idet kulturen netop opstår som følge af en
vekselvirkning mellem den enkelte læser/skribent og det samlede fællesskab. Strukturen bliver ikke
dikteret af et fastlagt hierarki, men bliver derimod defineret i fællesskab af de enkelte brugere, hvor
omdrejningspunktet dels er den fælles teknologi, som Wikipedia er baseret på, og dels de fælles
interesser blandt brugerne, der udgør drivkraften bag artikelskrivningen (Clarke 2005, pp.39-60).

6.2

Communities of Practice

Begrebet communities of practice eller på dansk - praksisfællesskaber – bygger på Anselm Strauss'
teorier omkring sociale verdener, men er en pragmatisk videreudvikling, der på et konkret plan
beskriver, hvordan mennesker kommunikerer, deler viden og samarbejder i sociale fællesskaber.
Teorien er blevet til i samarbejde mellem de to amerikanske forskere Jean Lave og Etienne Wenger
(Wenger er oprindeligt fra Schweiz), og udgangspunktet for deres arbejde har været at undersøge og
teoretisere over, hvordan menneskers læring og kommunikation udspringer af praktisk samarbejde i
organiske fællesskaber. Ved hjælp af disse teorier omkring praksisfællesskaber, vil jeg forsøge at
klarlægge Wikipedias organiske struktur, og hvordan de forskellige ad hoc-grupper, der danner
grundlaget for artikelskrivningen på sitet, opstår og interagerer med hinanden og derved udvikler
kollektiv intelligens. (Smith 2009).
Ifølge Jean Lave og Etienne Wenger deltager vi alle i en lang række sociale verdener alt
afhængig af, hvilken sammenhæng, vi befinder os i, hvadenten vi er i skole, derhjemme, til
fodboldkamp eller på arbejde. Inden for disse verdener opstår der igennem menneskelig interaktion
både viden og mening (meaning), som kommer til udtryk så snart en gruppe mennesker har en
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fælles målsætning eller en fælles problemstilling. Begrebet mening skal forstås i en bred forstand,
hvilket vil sige, at det både dækker over en fælles opfattelse af begreber og fænomeners betydning
samt over fælles værdier og synspunkter.
Denne form for fælleskab beskriver Lave og Wenger som et praksisfællesskab, hvilket kan
være alt fra anonyme alkoholikere til håndværkere eller atomfysikere. En forudsætning for, at der er
tale om et praksisfællesskab, er som navnet antyder, at medlemmerne af fælleskabet deltager aktivt i
et praktisk samarbejde. Det er i det aktive samarbejde og i interaktionen mellem medlemmerne, at
der opstår udvikling, deling af viden og ny viden i forbindelse med den fælles
problemløsning/målsætning, hvilket skaber nye tanker og ideer, der alle er med til at skabe
progression for fællesskabet.
Det praktiske fælles samarbejde er ifølge Lave og Wenger langt mere effektivt end et stykke
arbejde, der kun er teoretisk funderet/tænkt eller et, der udelukkende er baseret på
envejskommunikation i form af befalinger, diktater, etc. Samarbejde mellem mennesker fungerer
med andre ord bedst, når det er koblet til noget konkret/praktisk, og når det sker i en åben dialog,
hvor samarbejdsparterne deltager aktivt, og hvor alle har mulighed for at blive hørt.
Lave og Wenger mener, at mennesker, deres handlinger og den verden de lever i, udgør et
samlet hele, hvor de enkelte dele ikke kan fungere uafhængigt af hinanden. Dermed udspringer
sprog, tanker og ideer direkte fra menneskets aktive deltagelse i verden - i form af interaktion med
fælleskabet og en løbende definering og redefinering af viden, værdier og mening. Menneskelig
viden stammer ikke fra det enkelte individ, men derimod fra mellemmenneskelige interaktioner i
fællesskaber, der tager udgangspunkt i den praktiske/konkrete verden (Lave et al. 1991, pp.45-54).
Ud fra disse forudsætninger er praksisfælleskaber en grundlæggende menneskelig måde at
samarbejde på, hvor en fælles interesse danner rammen om en fri og organisk deling af viden
og/eller en kollaborativ udviklingsproces. Et praksisfælleskab kan imidlertid have mange former det kan have en fast form (fx. foreninger, klubber, mv.), hvor medlemmernes roller er klart
definerede, eller det kan have en løs og uformel form, som det er tilfældet med Wikipedia. Et
praksisfælleskab kræver derudover et fælles engagement i forbindelse med en fælles aktivitet.
Overordnet set er praksisfælleskaber defineret ud fra følgende kriterier:
– Et domæne (domain): Et praksisfællesskab har et fælles domæne, hvilket vil sige, at
gruppen er defineret ud fra en fælles identitet og en fælles interesse. Domænet skaber
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dermed en distinktion mellem folk i gruppen og folk uden for gruppen.
– Et fællesskab (community): Fælleskabet bliver vedligeholdt igennem aktiviteter,
diskussioner, gensidig hjælp og udveksling af viden. På den måde bliver der oprettet
personlige relationer, så medlemmerne kan lære af hinanden og samtidig dyrke deres
hobby/arbejde/interesse sammen, hvilket i sidste ende opretholder sammenholdet og
derigennem en fælles målsætning.
– En aktivitet (practice): Det primære omdrejningspunkt for ethvert praksisfælleskab består
af én aktivitet, der bliver dyrket i fælleskab. Igennem denne aktivitet opbygger gruppen et
fælles repertoire (shared repertoire) af ressourcer, som kan bestå af erfaringer, historier,
metoder til at løse gentagende problemer, etc. Efterhånden opbygger gruppen således en
fælles begrebsverden og en fælles tilgang til aktiviteten (shared practice), hvilket imidlertid
tager tid og forudsætter et vist engagement i gruppen (Smith 2009).

I det følgende afsnit vil jeg analysere organisationskulturen og gruppedynamikken på Wikipedia
med udgangspunkt i en case study af artiklen 'Punk Rock' på det engelske Wikipedia. I analysen vil
jeg benytte mig af Jean Lave og Etienne Wengers teorier omkring praksisfælleskaber, som jeg vil
bruge til at beskrive og forklare, hvordan organiseringen og dermed samarbejdet på Wikipedia i
praksis fungerer.
Begrebet praksisfælleskaber dækker som sagt over oplevelser af fælleskab – både eksplicitte
og implicitte, der naturligt opstår, når mennesker samarbejder med en fælles målsætning i et relativt
frit og åbent miljø – hvadenten det gælder den virtuelle eller den virkelige verden. I min case study
vil jeg analysere Wikipedia ud fra den forudsætning, at sitet samlet set er et stort praksisfællesskab,
der består af et væld af mindre praksisfælleskaber i form af de subcommunities eller
undergrupperinger, som opstår i forbindelse med artikelskrivningen. 'Punk Rock'-artiklen bliver
skrevet af et community, der udover at være selvkontrollerende, på samme tid indgår i det samlede
Wikipedia-fællesksab. Formålet med analysen er at skabe klarhed omkring, hvordan ad hocgrupperne bag Wikipedia i praksis fungerer, og hvordan den heterarkiske og åbne struktur skaber
grundlag for den kollektive intelligens. Jeg vil med andre ord benytte begrebet praksisfælleskaber til
at beskrive de bagvedliggende strukturer på Wikipedia og dermed forsøge at klarlægge, hvilke
tendenser i artikelsamarbejdet, der ligger til grund for den organiske organisationskultur på sitet.
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Derudover vil jeg undersøge hvorvidt, der opstår hierarkiske strukturer i artikelsamarbejdet
bag den heterarkiske form, som Wikipedia er baseret på. Begrebet praksisfælleskaber stammer fra
før internettet fik sin udbredelse, men i det følgende afsnit vil jeg desuden argumentere for, hvorfor
jeg betragter Wikipedia som et virtuelt praksisfælleskab.

7

Et Punk Rock-praksisfælleskab

I dette afsnit vil jeg analysere artiklen 'Punk Rock' på det engelske Wikipedia ud fra Jean Lave og
Etienne Wengers teorier omkring praksisfælleskaber. Det vil jeg gøre for at skitsere og skabe
overblik over organisationsstrukturen og gruppedynamikken i communitiet bag artiklen.
Generelt set er en stor del af artiklerne på Wikipedia skrevet af enkeltpersoner, men langt de
fleste bliver løbende opdateret af et større antal skribenter, og hvis der er et tilstrækkeligt antal
brugere bag en artikel, opstår der automatisk et bagvedliggende community, der skriver og redigerer
artiklen i fællesskab. Samarbejdet fungerer i praksis i form af den åbne redigering af artikler, og
derudover bliver communitiet defineret på diskussionssiderne, hvor artiklernes indhold debateres af
skribenterne.
'Punk Rock'-artiklen er blevet udarbejdet i samarbejde mellem ca. 3000 brugere i en periode
fra december 2001 til, i skrivende stund, juni 2009 (se figur 6, s.28). Derudover er artiklen en
såkaldt 'featured article', hvilket vil sige, at den, af det samlede Wikipedia community, er blevet
kåret som en af de bedste artikler på Wikipedia (Talk 2009a). Da kun relativt få artikler på
Wikipedia lever op til de krav, der bliver stillet til en 'featured article', må 'Punk Rock'-artiklen siges
at være en succes skabt på baggrund af et samarbejde i et større community. Artiklen er derfor et
eksempel på, hvordan den kollektive intelligens (Se afsnit 5.2), grundet strukturen på Wikipedia, er i
stand til at udvikle et så relativt succesfuldt slutprodukt. For at illustrere samarbejdet bag artiklen,
har jeg i samarbejde med Rut Jesus, der er Ph.D-studerende ved Københavns Universitet lavet
følgende visualisering (figur 6) af samarbejdet omkring 'Punk Rock'-artiklen. Illustrationen er lavet
ved hjælp af data fra historikken bag artiklen og programmet BCFinder (værktøj til visualisering af
netværk) (BCFinder 2009), og den viser hvilke brugere (i form af brugernavne og ip-adresser), der
har lavet tilføjelser til de to emner i artiklen 'The U.K.' og 'Australia' i hele 2007. De to blå prikker
er artikelemnerne, og de røde prikker er brugere, der har foretaget tilføjelser eller redigeringer i et
eller begge emner i perioden. Stregerne imellem emnerne og brugerne viser, hvilke emner brugerne
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har været aktive omkring. Samlet set viser illustrationen, at en relativt stor brugerskare står bag
produktionen og videreudviklingen af de to emner i 2007.

Figur 6:Brugere bag 'The U.K.' og 'Australia' i 'Punk Rock'-artiklen i 2007

Med udgangspunkt i Jean Lave og Etienne Wengers grundlæggende definition af
praksisfælleskaber, lever 'Punk Rock'-sitet (artikel/diskussion) op til disse krav, idet det indeholder
både et domæne, et fælleskab og en aktivitet, hvilket jeg følgende, vil gøre rede for.
7.1

Domænet

Communitiet bag 'Punk Rock'-artiklen er som sagt relativt stort, og selvom 71% af det samlede
antal skribenter bag artiklen udelukkende har udarbejdet en enkelt tilføjelse eller redigering til
artiklen, er der stadig klare tegn på en fælles identitet på sitet. Ud af de ca. 3000 brugere, der har
skrevet på siden i tidens løb, er det de 100 mest aktive brugere, der står for lidt over halvdelen af
den samlede produktion. Fællesskabet bag artiklen er derfor relativt løst, og det er tydeligt, at der
stor forskel i graden af engagement blandt skribenterne.
På baggrund af en analyse, jeg har foretaget ved at bearbejde data fra historikken bag 'Punk
Rock'-artiklen (se metodeafsnit) har jeg valgt at inddele brugerne i tre kategorier: Gruppe 1 (1
tilføjelse el. redigering), Gruppe 2 (2-20 tilføjelser el. redigeringer) og Gruppe 3 (21 el. flere
tilføjelser eller redigeringer). Denne gruppeinddeling vil jeg hermed benytte i de kommende
analyser, hvor jeg tager udgangspunkt i statistikker, interviews og udtalelser af brugerne bag
artiklen.
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Følgende tabel (figur 7) viser, hvordan de respektive grupper fordeler sig i antal og i det
samlede bidrag til artiklen.
Brugeraktivitet på artiklen 'Punk Rock' (en.wikipedia.org)
Samlet antal skribenter: 2922 (Juni 2009)
Brugeraktivitet (antal tilføjelser el.
Gruppe Antal brugere redigeringer)
Samlet bidrag (i %)
1
2066
1
25,00%
2
827
2-20
33,00%
3
29
21 el. fl.
42,00%

Figur 7
Aktivitetsniveauet er betydeligt højere i gruppe 3, hvor de 29 mest aktive brugere står for 42% af
bidragene til siden i forhold til gruppe 1, hvor 2066 brugere bidrager med 25% af det samlede antal
tilføjelser. Ifølge Wikirank, der er en tjeneste, hvor man kan se besøgstal for Wikipedia-artikler
(Wikirank 2009) havde 'Punk Rock'-artiklen i samme periode (fra maj til august 2009) lidt over
387.000 besøgende. Med udgangspunkt i 80-19-1-reglen (se afsnit 5.3) skulle der således være over
77.400 bidragydere (20% af 387.000) til artiklen i samme periode. Da der kun har været ca. 3000
skribenter bag artiklen i hele dens levetid fra 2001 til 2009, fremstår det tydeligt, at der er langt flere
læsere, der ikke bidrager aktivt til siden, end 80-19-1-reglen foreskriver. Der er imidlertid den
lighed ift. reglen, at der findes en lille hård kerne i kraft af gruppe 3, hvilket 80-19-1-reglen også
peger på, da reglen som udgangspunkt antager, at kun 1% af læserne bidrager med nyt indhold.
Det vil sige, at der er stor forskel på graden af tilknytning til fællesskabet i de forskellige
grupperinger. Brugerne i gruppe 1 er sandsynligvis almindelige læsere af Wikipedia, der er faldet
over nogle enkelte fejl eller mangler i ”Punk Rock”-artiklen, eller brugere, der under deres læsning
selv har fået lyst til at komme med et begrænset input til artiklen. Derudover foregår samarbejdet i
gruppe 1 i høj grad i kraft emergence, da denne gruppe sjældent kommunikerer direkte med andre
brugere. Derimod indgår denne gruppe hovedsageligt indirekte i fælleskabet i kraft af deres bidrag,
hvorimod gruppe 2 og 3 spiller en langt mere aktiv rolle, hvilket ses tydeligt på 'Punk Rock'artiklens diskussionside (talk page), hvor brugerne diskuterer indholdet og udformningen af
artiklen. Diskussionssiderne er imidlertid primært domineret af brugere fra gruppe 3, hvilket vil
sige, at brugerne i gruppe 2 i lighed med gruppe 1 bidrager direkte i kraft af deres tilføjelser til selve
artiklen uden at være i dialog med andre brugere. Men i kraft af den øgede aktivitet ift. gruppe 1, er
tilknytningen til fælleskabet for gruppe 2 i højere grad præget af stigmergic communication, da
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disse brugere har en større tilknytning til fælleskabet og dermed en større bevidsthed omkring de
andre brugere. Brugere fra gruppe 2 diskuterer også til tider på diskussionssiden, hvilket yderst
sjældent gør sig gældende for gruppe 1.
Det er også på artiklens diskussionside, at communitiets fælles interesser og dermed fælles
identitet kommer til udtryk, hvilket derved indikerer, at sitet har et fælles domæne. Et
gennemgående tema i diskussionerne er ikke overraskende, hvordan punk-kulturen skal placeres i
en kultur- og musikhistorisk kontekst – her bliver der især fokuseret på, hvad der kendetegner punk
i forhold til andre rock-genrer/-kulturer.
En sådan diskussion fandt sted i 2003, hvor brugeren ”Tokerboy” (gruppe 3) foreslog, at
man linkede søgeordet ”punk” til artiklen ”Punk Rock”:

Does anybody have any qualms about moving this to punk? The only non-musical use of the term is
clothing and whatnot, and that can and should be discussed here (though a more specific article at
punk fashion would be fine with me, even though Johnny Rotten would probably turn over in his
grave at the idea of "punk fashion" being worth discussing). Tokerboy 06:08 Feb 6, 2003 (UTC)

Tokerboy foreslår således, at der bliver sat lighedstegn mellem begrebet punk og ”Punk Rock”.
Denne sammenblanding er brugeren ”Zoe” (gruppe 2) imidlertid imod: ”Punk is a person and a
lifestyle. I think they should stay separate. -- Zoe” (Talk 2009b). Diskussionen mellem 'Tokerboy'
og 'Zoe' går frem og tilbage indtil brugeren 'Quercusrobur' (gruppe 3), der på daværende tidspunkt
havde meget høj status på siden (var fuldgyldigt medlem af praksisfælleskabet – er dog ikke
medlem af Wikipedia mere) giver udtryk for, at han er enig i sammenkoblingen mellem ”punk” og
”Punk Rock”:

I agree that punk is an attitude and not necessarily a style of music, but personally i'd vote for
leaving Punk as a redirect page to punk rock, otherwise I can envisage a whole new article
emerging that will duplicate lots of stuff that's already at the punk rock article, including yet
another list of every punk band and their dog being appended onto the end :-) quercus robur 12:57
Feb 6, 2003 (UTC)
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Dette var det sidste indlæg i diskussionen og herefter blev søgeordet ”punk” linket til artiklen ”Punk
Rock” (Sidenhen blev punk imidlertid delt op i en lang række undergenrer, punk fashion, punk art
etc.). Diskussionen viser imidlertid tydeligt, at der er et fælles domæne bag ”Punk Rock”-artiklen.
Det fremstår bl.a. klart, at punk-kultur er et fælles interesseområde, hvilket fx ses i referencen til
'Johnny Rotten' (sanger fra bandet Sex Pistols), der er relativt indforstået. Derudover afspejler
diskussionen en overordnet debat omkring punk som subkultur, hvor forholdet mellem livsstil og
musik bliver diskuteret. Alt i alt står det klart, at gruppen igennem en interesse for punk-kultur har
en fælles identitet, hvilket således som praksisfælleskab er gruppens domæne (Talk 2009b).
7.2

Fællesskabet

Fællesskabet bag ”Punk Rock”-artiklen kommer i høj grad til udtryk gennem diskussionerne bag
artiklen, der især er præget af, at brugerne deler viden og synspunkter ifm. artikelskrivningen. Et
eksempel på vidensdeling ses i diskussionen af artiklen i 2005, hvor den føromtalte bruger
'Quercusrobur' (gruppe 3) er nysgerrig omkring, hvorvidt der er en sammenhæng mellem jazz og
punk, idet mange tidlige punk-musikere har en baggrund som jazz-musikere:

I was wondering if anyone could give me some information on the connections between punk rock
and free jazz. i have heard that some original punk bands (the clash, the sex pistols, the dead
kennedys, etc.) can trace their roots back to the original jazz movements. Does anyone have more
information on that? (Talk 2009c)

”Quercusrobur” får efterfølgende både musikhistoriske og -teoretiske svar. Eksempelvis forklarer
brugeren 'RickEle' (Ukendt brugergruppe – har ingen registrerede edits. Vedkommende har evt.
lavet edits anonymt), hvordan punk bl.a. udspringer fra et kunstmiljø i New York, hvor også jazz var
repræsenteret:

Before punk became a recognized genre, it was being pioneered by "weird people doing weird
stuff." New York City's East Village was the scene of many early free jazz performances, and the
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neighborhood's earliest adopters to embrace the form were these "weird people," including
beatniks, street artists, and DIY music self-starters who were diversely influenced. (Talk 2009c)

Derefter opstår der en længere diskussion vedrørende punk-musikkens rødder og indflydelser fra
andre genrer, men eksemplet illustrerer, hvordan brugerne af fælleskabet på sitet lærer af hinanden,
og på den måde dyrker deres fælles interesse samtidig med, at artiklen udvikles. Indholdet af
diskussionen resulterede desuden i udformningen af en helt ny artikel på Wikipedia ved navn ”Punk
Jazz”, hvilket illustrerer, hvordan en fælles interesse på baggrund af diskussion og deling af viden
resulterer i konkrete produktioner/artikler på Wikipedia .
7.3

Aktiviteten

Den sidste forudsætning, der kendetegner et praksisfælleskab, er en fælles aktivitet, der fungerer
som omdrejningspunkt for fællesskabet. På Wikipedia er den primære aktivitet artikelskrivning,
hvilket selvsagt også gælder ifm. ”Punk Rock”-artiklen. Udover de føromtalte diskussioner af punklivsstil og musikgenre, spiller selve udformningen af artiklen desuden en central rolle i diskussionen
bag artiklen – det gælder både ift. den sproglige og den tekniske udformning.
Et eksempel på at fællesskabet i bund og gund er centreret omkring artikelskrivning ses i
diskussionen af ”Punk Rock”-artiklen i 2007, da brugeren 'WesleyDodds' (Gruppe 3) foreslår, at
afsnittet ”New Wave and post-punk” bliver delt i to og samtidigt skåret ned:

This section needs to be split and cut down. I removed the last paragraph because it's extra detail
that can be moved to the post-punk article itself if necessary. As part of a summary in a broader
article it's unnecessary. And while I prefer post-punk myself, New Wave was definitely the more
notable and popular style of the two and needs more written about it (…) (Talk 2009c)

Dette forslag er brugeren 'DCGeist' (gruppe 3) imidlertid stærkt imod, idet han bl.a. ikke mener, at
New Wave er relevant nok ift. punk til at få sit eget afsnit i artiklen:

I completely disagree. All the considerations of punk I've encountered discuss post-punk of the late
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1970s and early 1980s as a close relation of punk per se, New Wave as a much more distant one.(..)
(Talk 2009d)

Diskussionen udvikler sig yderligere, og 'WesleyDodds' kommer med en lang række eksempler på
new age-grupper, der er relevante ift. punk rock, og 'DCGeist' overgiver sig til sidst med
kommentaren: ”Good explantion of this history. Still makes me head hurt.” (Talk 2009d), hvorefter
de bliver enige om, at dele artiklen op i to.
En tredje bruger, 'Justinboden86' (gruppe 3), foreslår, at man sørger for at de nyoprettede
afsnit ”Post-punk” og ”New Wave” sammen med andre 80'er-genrer stadig fylder forholdsvist
meget i forhold til relaterede genrer fra 60'erne og 70'erne:

I think to adequetly represent punk rock in the 80s the new wave/post punk section and hardcore
section need to be generously long and about the same legnth as each other. The article is currently
too weighted in the 70s, and even the section that discusses influences from the 60s is quite long.
(...) (Talk 2009d)

Diskussionen fører til en opdeling af afsnittet, sådan som 'WesleyDodds' foreslog, men
nedskæringerne af afsnittenes samlede længde blev holdt på et niveau, så de stadig
størrelsesmæssigt var på niveau med genrer fra andre årtier (Talk 2009d).
Selvom denne afsnitsændring blev foretaget i 2007, er formen på disse afsnit ikke sidenhen
blev korrigeret, så i dag (2009) er ”New Wave” og ”Post-punk” stadig to separate afsnit, og de
fylder størrelsesmæssigt det samme.
Denne artikelredigering viser, hvordan brugernes fælles interesse for punk, udover at være
diskussionsobjekt, også udmønter sig i konkrete tilføjelser og justeringer ift. artiklens opbygning.
En enkelt bruger (WesleyDodd) formåede at få indført rettelser, såfremt han opnåede konsensus
igennem dialog med de andre brugere. Hvis ikke 'WesleyDodd' på forhånd havde forhørt sig hos
resten af fælleskabet, ville hans rettelser sandsynligvis være blevet annuleret af uenige brugere –
eksempelvis 'DCGeist' (hvilket ofte er tilfældet). I kraft af dialogen ved disse rettelser nåede de
implicerede parter imidlertid til enighed dels ved at argumentere for deres påstande og dels ved at
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gå på kompromis med deres individuelle præferencer.
Som tidligere nævnt foregår en del redigering af artikler på Wikipedia uden direkte
interaktion mellem de forskellige skribenter (jf. stigmergic communication, afsnit 5.3), men det
foregående eksempel viser med al tydelighed, hvordan udarbejdningen af artikler også sker i direkte
dialog mellem de forskellige skribenter. Det vil sige, at brugerne bag ”Punk Rock”-artiklen aktivt
samarbejder omkring en fælles aktivitet - artikelskrivningen, hvilket igen peger på, at dette
community lever op til Lave og Wengers defintion af praksisfælleskaber.

Alt i alt kan jeg konkludere, at communitiet bag ”Punk Rock”-artiklen er et online praksisfælleskab
ud fra Lave og Wengers tre begreber: Domæne, fælleskab og aktivitet. I de følgende afsnit vil jeg
fortsat analysere den organiske organisationsstruktur, der kendetegner Wikipedia, med
udgangspunkt i teorierne omkring praksisfælleskaber. Her vil jeg især fokusere på, hvordan den
sociale dynamik (jf. Wengers begreb social ecology) udformer sig i artiklen og i den sammenhæng,
hvordan der opstår mening (jf. Wengers begreb meaning) i form af forståelse, viden og værdier i
fælleskabet.

8

Det sociale økosystem

Som følge af Wikipedias åbne struktur, hvor enhver kan bidrage og deltage i fællesskabet, er
Wikipedia et løst sammensat praksisfælleskab, der fungerer som en organisk organisation, der hele
tiden udvikler sig i kraft af dets medlemmer. Wikipedia udvider og udbygger sig konstant og bliver
hele tiden defineret og redefineret af dets brugere. Denne udvikling sker på trods af, at der løbende
sker en udskiftning af den aktive brugerbase – nogle brugere falder fra mens nye kommer til.
Alligevel bliver der kontinuerligt opretholdt en fælles identitet og en fælles kultur – i kraft af
communities aktive brugere.
Samlingskraften bag dette organiske fælleskab består i brugernes oplevelse af tilknytning til
fællesskabet (belonging). Denne tilknytning bliver opretholdt igennem en fælles interesse, fælles
identitet og dermed en fælles kultur. Disse faktorer udspringer af det aktive samarbejde og gennem
interaktionen mellem brugerne i fælleskabet. Etienne Wenger benytter følgende underbegreber til at
beskrive tilknytningsgraden blandt brugerne (modes of belonging):
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Engagement (engagement): Den aktive deltagelse blandt brugerne er grundlaget for dette
engagement, hvilket kommer til udtryk gennem interaktion/relationer mellem brugerne og den
praktiske aktivitet omkring artikelskrivningen på Wikipedia.
Forestillingsevne

(imagination):

Dette

element

udgør

fælleskabets

selvopfattelse,

verdensopfattelse, fremtidsperspektiver/muligheder og oplevelser af fortiden. På Wikipedia udgør
forestillingsevnen de mål, man ønsker at opnå med artikelskrivningen samt en fælles opfattelse af de
fænomener, man beskriver.
Begrebsliggørelse (alignment): Det tredje tilknytningselement, begrebsliggørelse, er et fænomen,
der opstår blandt brugerne for at kunne håndtere og få overblik over den givne aktivitet og dermed
engagementet i praksisfælleskabet. Begrebsliggørelsen medfører således ensrettede diskurser og
arbejdsmetoder, der alle har til formål at gøre aktiviteten overskuelig og håndterbar (Wenger 1998,
pp.173-183).

Den organiske struktur kendetegner også praksisfælleskabet omkring ”Punk Rock”-artiklen på
Wikipedia, hvilket bl.a. kommer til udtryk i diskussionen ”Excessive bluelinking”, hvor brugerne
diskuterer, hvorvidt der i artiklen bliver linket til for mange andre Wikipedia-artikler (jf. udtrykket
bluelinking). I alt syv brugere deltager i diskussionen, hvilket er relativt meget ift. andre
diskussioner i ”Punk Rock”-communitiet. Det drejer sig om tre fra gruppe 3, én fra gruppe 2 og en
enkelt fra gruppe 1. To af diskussionsdeltagerne har imidlertid ikke lavet tilføjelser til ”Punk Rock”artiklen, men er aktive Wikipedia-skribenter på andre Wikipedia-artikler.
Diskussionen starter da brugeren 'Merbabu' (Ingen gruppe) beskylder ”Punk Rock”-artiklen
for at indeholde alt for mange interne links (bluelinking), hvilket efterfølgende bliver diskuteret
heftigt. I sidste ende førte diskussionen ikke nogen vegne, da der ikke efterfølgende blev foretaget
nogen nævneværdige ændringer i artiklen, men selve debatten viste tydelige tegn på elementer af
tilknytning til fælleskabet blandt brugerne (belonging):
Engagement

Selve artikelskrivningen og den bagvedliggende diskussion er et tegn på engagement blandt
brugerne. I den konkrete debat vedrørende bluelinking ses interaktionen mellem brugerne yderligere
- dels i oppositionen mod hinanden, men også i form af opbakning af hinanden. For eksempel er
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det første svar, som 'Merbabu' får på sit indlæg, en positiv respons fra brugeren 'Abecedare' (Ingen
gruppe), der kommer med eksempler i artiklen, hvor han mener, der bliver linket for meget internt:

There seems to be somewhat excessive wikiling (Synonym med bluelinking, NMC) in the article.
For instance: Common English words used in their standard sense need not be wikilinked.
Examples from the lead: Economy, Annexing, Diversity. Later on: Agriculture, Nationalism. (…)
(Talk 2009e)

Diskussionen udvikler sig imidlertid til at handle om, hvorvidt disse kritikpunkter er udtryk for
tilfældige, subjektive synspunkter eller rent faktisk er relevante for artiklen, hvilket brugeren
'Spylab' (gruppe 3) bl.a. giver udtryk for: ”The words you are deciding to unlink seem to be
arbitrary, and it seems that there is an issue of WP:Own (Ejerskab af artikel, NMC; Wikipedia
2009l; Talk 2009e)”
Engagementet i eksemplet kommer således til udtryk igennem selve redigeringen af artiklen
og den bagvedliggende interaktion/diskussion af ændringsforslag, hvor brugerne deler synspunkter
– i dette tilfælde hvorvidt de er for eller imod, samt fordele og ulemper ved ændringerne.

Forestillingsevne

Udover engagementet viser diskussionen, at brugerne bearbejder en fælles forestillingsevne om,
hvad formålet med artiklen er, og hvordan den skal udformes. Brugerne er enige om, at man
udelukkende skal linke ”relevant” materiale, men de er meget uenige om, hvorvidt man skal følge
Wikipedias overordnede retningslinjer eller følge sine egne. Eksempelvis sammenligner 'Merbabu'
mfl. artiklen med andre Wikipedia-artikler, hvortil han får følgende reaktion fra brugeren 'DCGeist'
(Gruppe 3): ”The fact (or, rather, the claim) that they "are regularly linked in other Wikipedia
articles" is irrelevant. They are probably linked appropriately in some articles, and probably linked
unnecessarily in many others. (Talk 2009e)” Efterfølgende kommer modparten med en lang række
eksempler og retningslinjer fra det overordnede Wikipedia – bl.a. i form af ”Wikipedia-guidelines”
og ”Wikipedia policies”. Disse argumenter for at skifte politik omkring bluelinking bliver
hovedsageligt modtaget med skepsis af de fleste brugere i diskussionen, men i sidste ende kommer
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parterne til enighed og beslutter at lave et kompromis mellem artiklens egen skrivemåde og
Wikipedias overordnede regler. Det viser sig bl.a. igennem brugeren 'John's (gruppe 3) kommentar,
der er det næstesidste indlæg i debatten:

I tend to agree with a minimalist approach to linking. Linking should be done judiciously, and
usually not at all. As in all these arguments, it is a tradeoff between wiki-principles (as embodied by
our guidelines) and an occasional dash of our best rule of all (Wikipedia: Ignore all rules, NMC).
Negotiating the tradeoff is where it's at. (Talk 2009e)

I sidste ende førte diskussionen som sagt ikke til nogen ændringer, hvilket tyder på at
praksisfælleskabet bag ”Punk Rock”-artiklen har større prioritet blandt brugerne end det
overordnede praksisfælleskab, som Wikipedia som helhed udgør. Under alle omstændigheder blev
der stadig bluelinket, som man hele tiden havde gjort efter diskussionen. Det betyder i praksis, at
brugerne ikke valgte at lytte til kritikpunkterne og Wikipedias overordnede retningslinjer – de
valgte derfor fortsat at gøre tingene på deres egen måde.
Derudover skal det tilføjes, at de to brugere, 'Merbabu' og 'Abecedare', ikke selv havde
foretaget tilføjelser eller rettelser på ”Punk Rock”-artiklen, hvilket kan have betydning for deres
manglende gennemslagskraft. Under alle omstændigheder blev det brugerne fra gruppe 3, der
primært var imod ændringerne, som satte dagsordenen i diskussionen, og som højest sandsynligt var
årsag til, at ændringerne ikke blev indført. Noget tyder derfor på, at det i denne diskussion var
gruppe 3's forestillingsevne og selvopfattelse ('John', 'Spylab' og 'DCGeist'), der i sidste ende
afgjorde udfaldet af diskussionen (Selvom 'Spylab' var mere åben over for ændringer end de to
andre). Det skyldes højest sandsynligt disse brugeres markant større bidrag og dermed tilknytning
til ”Punk Rock”-fællesskabet end de to brugere, 'Merbabu' og 'Abecedare', der som sagt ikke havde
udarbejdet konkrete bidrag til artiklen.

Begrebsliggørelse

Diskussionen igennem kommer en lang række begreber i spil, der alle har til formål at lette
kommunikationen og samarbejdet ifm. artikelskrivningen. Det gælder bl.a hovedbegrebet
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bluelinking og den negative afledning af udtrykket blue spattering, der bliver brugt i følgende
udtalelse af brugeren 'Tony1' (Gruppe 1): ”Some delinkings may come down to subjective
judgement, but given the amount of blue spattering, particularly early on in the article, I'd be
inclined to delink dictionary words and the names of countries” (Talk 2009e)
Udtrykket blue spattering betyder, at man i en given artikel linker alt for mange ord til andre
artikler i Wikipedia, hvilket således bliver en begrebsliggørelse af et overforbrug ifm. en bestemt
funktionalitet på Wikipedia. Et lignende begrebsbrug kommer samtidigt til udtryk i begrebet
delinking, der betyder, at man fjerner links, hvilket er løsningen på det problem, som blue
spattering udgør.
Et andet eksempel på en begrebsliggørelse ifm. diskussionen er udtrykket FA, der betyder
featured article, hvilket, som tidligere nævnt, er en betegnelse som de bedste artikler får tildelt af
det samlede Wikipedia-fællesskab. FA er derfor et ideal (dermed også tilknyttet forestillingseven),
og i diskussionen bliver det også brugt som argument mod at lave rettelser ifm. bluelinking af
brugeren ”DCGeist”: ”Punk rock has been judged of FA quality. Let's keep it that way.” (Talk
2009e)
Følgende udtryk i diskussionen er udtryk for en begrebsliggørelse ifm. samarbejdet bag
artikelskrivningen: Bluelinking, FA (Featured article), Wikilinking, blue spattering, Wikipediaguide, Wikipedia, delinking, IAR (Ignore All Rules), WP:OWN (Ownership of articles, NMC). Disse
begreber skaber en fælles referenceramme (shared repertoire) for brugerne – både i det samlede
Wikipedia og i undergrupperingen bag ”Punk Rock”-artiklen. Der foregår derved en løbende
afvejning ift. det samlede Wikipedia, hvilket vil sige at brugerne både har tilknytning til Wikipedia
som helhed og praksisfælleskabet bag ”Punk Rock”-artiklen. Disse to former for tilknytning (til det
overordnede Wikipedia og selve artiklen) bliver således konstant defineret og redefineret af
brugerne, men alt i alt skaber begrebsdannelserne fælles arbejdsmetoder og fælles diskurser, der i
sidste ende muliggør og effektiviserer samarbejdet omkring artikelskrivningen.
8.1

Søgen efter mening

Forudsætningen for at der overhovedet kan være en sammenhængskraft i et praksisfælleskab og
dermed tilknytning i mellem brugerne er, at man i sin dyrkelse af fælles interesser og aktiviteter
samtidig - både bevidst og ubevidst – forsøger at nå frem til en fælles meningsopfattelse (meaning).
Denne mening skal både forstås som et abstrakt værdifælleskab og en praktisk tilgang til den
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interaktion og aktivitet, der kendetegner det pågældende praksisfælleskab. Ifølge Wenger sker
denne identifikation af mening konstant og på baggrund af interaktionen mellem brugerne i
fælleskabet.
Den proces kalder han for meningsforhandling (negotiation of meaning), og den kommer
både til udtryk igennem det praktiske samarbejde/deltagelse (participation) i gruppen og i
begrebsliggørelsen af både mål, værdier og arbejdsmetoder (reification). Denne fælles
meningsopfattelse er hverken udelukkende praktisk eller udelukkende abstrakt – den opstår derimod
kontinuerligt i en vekselvirkning mellem det praktiske samarbejde og i den abstrakte udvikling af
værdier og begreber. Dette fænomen kalder Wenger for meningens dualitet (the duality of meaning),
og det er bl.a i denne søgen efter mening, at praksisfælleskabet får sin dynamiske struktur, idet
meningsopfattelsen som sagt bliver defineret af brugerne. Idet fælleskabets aktiviteter og brugerbase
hele tiden ændrer sig, ændrer meningsopfattelsen sig dermed også konstant (Wenger 1998, pp.5172).
Praksisfælleskabet bag artiklen ”Punk Rock” på Wikipedia har derfor også, med sine otte års
levetid og ca. 3000 forskellige skribenter i alt, ændret sig meget i tidens løb. I hele 2001, hvor
artiklen først blev oprettet, var der eksempelvis kun én skribent (Revision 2009). Artiklen var
dengang udelukkende en såkaldt stub, hvilket vil sige, at det var en mangelfuld eller påbegyndt
artikel, der kun indeholdt et par tekstlinjer. Til sammenligning var der i alt 626 aktive skribenter på
artiklen i hele 2008, og den havde dengang (og har i dag) en længde svarende til ca. 25 A4-sider
(Wikipedia 2009j).
Communitiet bag ”Punk Rock”-artiklen er både mangfoldigt og dynamisk, hvilket også
afspejles i de overordnede værdier, arbejdsformer og ideer omkring artiklen – meningsopfattelsen
udvikles med andre ord konstant, og det kommer bl.a. til udtryk i fælleskabets opfattelse og retorik
vedrørende det overordnede begreb punk. I 2002/2003 var der, som jeg var inde på i afsnit 7.1, to
retninger ifm. opfattelsen af punk-begrebet. Den ene var, at punk var en genre der umuligt kunne
sættes i bås, hvilket fremgår tydeligt af følgende kommentarer:

'Daniel C. Boyer' (Ingen gruppe, 2002): ” (...)Limiting punk to 1976-1980 is a blatant falsehood
and based on nothing more than the same mania for encapsulating intellectual or cultural
movements into neat historical periods that lying states that surrealism ended in 1945, or 1966, or
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whatever (all evidence to the contrary!)” (Talk 2009b)
og
Anonym (2002): ”Who's really punk flame war: Well, its coming, inevitably. What can anyone do
about it? Perhaps the most punk thing someone could do is to have two extremely angry people
screaming at each other about who is really punk... or is that the least punk thing to do? (...)” (Talk
2009b)

Den anden tendens i denne periode var, som jeg var inde på i afsnit 7.1, at man foretog en
generalisering af punk-begrebet, hvor man satte lighedstegn mellem punk-kulturen og punk-rock –
man skar dermed både kulturen, musikken og livsstilen over én kam.

Sidenhen i 2008 og 2009 er man i communitiet dels blevet enige om, at punk er et begreb, der som
andre genrer til en vis grad kan generealiseres. Det er bl.a. tydeligt i december 2008, hvor en
anonym bruger igen udtaler, at punk-musikken ikke kan reduceres til blot at være en musikgenre, da
musikken i lige så høj grad er udtryk for ideologier: ”(...) Likewise, some mention needs to be made
of the fact that prior to people like Caroline Coon's misuse, the term 'Punk Rock' referred not to a
genre, but to a wide array of sounds and ideas.” (Talk 2009a)

Den pt. mest aktive bruger i sidens historie, 'DCGeist', giver imidlertid følgende svar:

If you read the article, you'll find that it states, among (other, NMC) things, "The term punk initially
referred to the scene in general, more than the sound itself—the early New York punk bands
represented a broad variety of influences," and "Bands from the same scenes often sounded very
different from each other, reflecting the eclectic state of punk music during the era. (Talk 2009a)
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'DCGeist' forklarer således den anonyme bruger, hvordan communitiet i fælleskab har defineret den
tidligste form for punk-rock – netop ud fra
Punk-begreber (”Punk Rock”, Wikipedia 2002)

musikscenen og ikke ud fra dens lyd. Den

Specificerede

fælles mening i communitiet angående
definitionen af punk har på denne måde
rykket sig fra 2002 til 2008. I 2008 er man
blevet enige om at anderkende definitioner
af punk og foretage generaliseringer af
genren/livsstilen.

Punk-begrebet

imidlertid

mere

langt

er

nuanceret

Punk rock

i

Punk

2008/2009 end, det er i 2002. Se figur 8 og
9,

hvor

jeg

har

illustreret

Uspecificerede

begrebsudviklingen fra 2002 til 2009 i Figur 8

Uformaliserede

Formaliserede

Punk-begreber (”Punk Rock”, Wikipedia 2009)
Celtic punk

Christian punk

Nazi punk

Punk blues

Punk jazz

Horror punk

Pop punk

Anarcho-punk

Riot Grrrl

Specificerede Gaelic punk
Cowpunk

Skate punk

Punk fashion

Chicano punk

Ska punk

Queercore

Gothic rock First wave punk

Gypsy punk

Second wave punk
Straight Edge

Crust punk

Glam punk

Psychobilly

Punk rock
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DIY ethic

Folk punk

2 Tone

Garage punk

Art punk

Oi!
Uspecificerede

Avant-punk

Anti-folk

Uformaliserede

Figur 9

Formaliserede

form af to discourse maps (se metodeafsnit). Disse figurer viser, hvordan punkbegreberne har
udviklet

sig

i

perioden

ud

fra

skalaerne:

Formaliserede/uformalisede

specificerede/uspecificerede (skriftstørrelsen afspejler begrebets betydning/dominans i artiklen).
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I 2002 fandtes kun to begreber (På dette tidspunkt svarede artiklen ca. til tre A4-sider): Punk
og punk-rock der i artiklen dækker over nogenlunde det samme – hvilket vil sige både musikken og
og den bagvedliggende kultur/livsstil. På nuværende tidspunkt i 2009 indeholder artiklen imidlertid
ikke mindre end 38 undergenrer/subkulturer inden for punk (Revision 2002/2009)
Fra 2002 til 2009 er der derfor sket en markant udvikling af punk-begrebet i ”Punk Rock”artiklen, hvilket er en indikator på, at meningsopfattelsen i communitiet har udviklet sig og radikalt
ændret karakter. Hvor communitiet i 2002 var meget tilbageholdende over for at generalisere punkkulturen, hvilket betød, at man med vilje ingen klare definitioner havde, er begrebet efterhånden
blevet

tydeligt

defineret bl.a.

ved

hjælp

af

en

række underbegreber.

Fællesskabets

meningsopfattelse (meaning) har udviklet sig i kraft af dels den konkrete artikelskrivning og dels af
brugernes diskussioner. I sidste ende er der desuden tilsyneladende opstået konsensus omkring
begrebsopfattelsen af punk. Det kommer bl.a. til udtryk gennem følgende kommentar fra maj 2008
af brugeren, ”Jmabel” (gruppe 3):

I just wanted to say: the section on the origin of the term punk has gotten really good: succinct and
probably close to definitive. Great work, everyone. (Talk 2009f)

Begrebsudviklingen fra 2002 til 2009 i ”Punk Rock”-artiklen viser, hvordan meningsopfattelsen af
punk, som overordnet begreb, har udviklet sig i form af en klarere definering og ved hjælp af en
lang række underbegreber. Det praktiske samarbejde omkring ”Punk Rock”-artiklen er derfor
grundlaget for et praksisfælleskab, der bliver opretholdt i kraft af brugernes engagement og fælles
interesse.
Omdrejningspunktet for sammenholdet i communitiet er en kollektiv søgen efter mening
inden for det overordnede interessefelt, hvilket i dette tilfælde er punk rock. De organisatoriske
strukturer i fælleskabet opstår som følge af denne søgen efter mening, hvor den fælles interesse og
kollektive skrivning skaber tilknytning til communitiet blandt dets medlemmer. Denne tilknytning
kommer til udtryk gennem en fælles identitet (domæne), fælles aktiviteter og kommunikation/dialog
vedr. aktiviteterne (fælleskab).
Bag den kollektive intelligens og adhocracy-tendenserne i fælleskabet omkring ”Punk
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Rock”-artiklen, ligger nogle grundlæggende træk blandt medlemmerne, der udover at komme til
udtryk gennem engagementet og den fælles aktivitet omkring artikelskrivningen også indeholder en
oplevelse af gruppeidentitet (forestillingsevne). Denne identitetsopfattelse gør medlemmerne af
gruppen i stand til at tænke og opleve sig selv som en del af en større enhed, hvor individets rolle og
selvopfattelse bliver defineret af fælleskabets samlede målsætninger og værdier. Denne form for
gruppementalitet og individopfattelse vil jeg komme ind på i de følgende afsnit.

9

Identitet i et online community

Den primære forskel mellem traditionelle medier som TV, aviser, etc. og internettet er, som tidligere
nævnt, at internetbrugerne selv bidrager med indhold på hjemmesiderne. Det betyder, at
medieproduktion i dag er allemandseje, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem blogs, Twitter- og
Facebook-profiler.
Denne medieudvikling skaber to hovedretninger i identitetsopfattelsen på nettet. Den første
er øget selvfremstilling, som det bl.a. kan ses på blogs og Facebook-sider, hvor brugerne konstant
arbejder på at fortælle om sig selv i form af baggrund, interesser, holdninger/smag, osv. Den anden
hovedtendens er, at brugerne samarbejder omkring et fælles projekt, der udmunder i et konkret
produkt, hvilket kendetegner open source-bevægelsen. Her arbejder brugerne sammen om udvikling
af alt fra software til film, musik og litteratur (herunder artikler), som det er tilfældet med
Wikipedia.
Hvor de sociale netværkstjenester Facebook, Myspace og Twitter i høj grad har til formål at
fremhæve det enkelte individ/den enkelte online-identitet, i form af personlig branding, så er det
ikke den personlige selvfremstilling, der er det primære formål ved open source-projekter. Selvom
identitetsfremstilling for de enkelte medlemmer af fx Wikipedia bestemt spiller en central rolle, så
har artikelskrivningen en højere prioritet på sitet. Ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv
udspringer disse to tendenser fra en række forskellige retninger. De sociale netværkstjenester er
udtryk for remedieringer af traditionelle medier såsom radio, tv, fotografier, etc. (Thompson 2001,
pp.55-81), hvor de sociale medier bliver brugt til at skabe opmærksomhed omkring brugernes
personer, da selvfremstillingen sker i et offentligt forum i konkurrence med resten af brugerskaren.
Individuel publicity er således en forudsætning for at kunne agerer socialt i netværkstjenesterne
(Jenkins 2007).
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Open source-bevægelsen udspringer derimod fra ideer fra bl.a. Yochai Benkler, der er
professor ved Harvard Law School i Cambridge og Richard Stallman, grundlæggeren af GPLlicensen, som udgør fundamentet for bl.a. Wikipedia og Linux. Deres ideologiske udgangspunkt er,
at internettet skal bruges til at dele viden frit og så vidt muligt uafhængigt af økonomiske faktorer
(Jenkins 2007; Stallman 2009).
Disse to tendenser inden for sociale medier, hvor den første er funderet i branding og den
anden i open source, peger tilsyneladende i hver sin retning, men under overfladen er der et
gensidigt afhængighedsforhold (især af teknisk karakter). De sociale branding-medier er primært
baseret på open source software, og open source-projekter som Wikipedia tager løbende nye
kommunikationsformer i brug, der oprindeligt stammer fra de sociale netværkstjenester. Det gælder
fx de mange interne muligheder, der er for at kommunikere på Wikipedia, der bl.a. består af
mailsystemer knyttet til brugernavne og brugersiden, der fungerer på samme måde som wallen på
Facebook, o.lign. (Wise 2009; Wall 2009).

Det fælles projekt, der skaber grundlaget i ethvert open source-samarbejde er ikke bare en ny måde
at arbejde sammen på – det er et udtryk for en radikalt ny identitetsopfattelse. Internettes åbne og
globale form danner rammerne for en identifikation med fælles projekter og fælles målsætinger,
hvor individet træder i baggrunden til fordel for et kollektivt samarbejde (Shirky 2008, pp.109-142).
For at illustrere denne fælles skriveproces, har jeg i samarbejde med Rut Jesus (Ph.D-stud v/
Københavns Universitet) lavet følgende graf (figur 10) vha. dataudtræk (se metodeafsnit) fra
artiklens historik i 2007 og programmet BCFinder (værktøj til visualisering af netværk) (Bcfinder

Figur 10:Tilføjelser til emner i artiklen af de fem mest aktive brugere i 2007
2009). Grafen viser, hvordan de fem mest aktive skribenter (Spylab, Ceoil, DCGeist,
DaddyKindsoul, WesleyDodds) skriver artiklen i fælleskab. De øverste røde punkter er brugere, og
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de nederste blå punkter er et udvalg af de mest aktive emner i 2007 i 'Punk Rock'-artiklen. Grafen
illustrerer dels et højt aktivitetesniveau blandt de mest aktive skribenter samtidig med, at den viser,
hvordan de mest aktive skribenter (fra gruppe 3) er aktive omkring et bredt udsnit af emner i
artiklen. De har ikke lavet en arbejdsdeling, hvor én person har ansvaret for ét emne e.lign, men
skriver derimod den samlede artikel i fælleskab, hvor de supplerer, redigerer og justerer hinandens
tilføjelser til artiklen. Selvom skrivearbejdet sker på baggrund af et individuelt engagement fra de
enkelte brugere, fremstår fælleskabet som den samlede afsender af artiklen i kraft af det kollektive
samarbejde, hvilket grafen illustrerer på baggrund af den store spredning fordelt på emner blandt
brugerne.
9.1

Præindividualitet

Selvom mennesket altid har handlet både som individ og i fælleskab, skaber moderne globale og
interaktive kommunikationsformer ifølge den engelske forsker ved Lancaster University i England,
Adrian Mackenzie, helt nye rammer for menneskelig kommunikation, samarbejde og tænkning,
hvilket har ført til fremkomsten af en ny identitetsopfattelse i form af præindiviualiteten
(Mackenzie 2006). Et samarbejde som Wikipedia, hvor det samlede fælleskab og ikke enkelte
individer fungerer som afsender, har simpelthen ikke tidligere været muligt, og man har ikke kunnet
forudsige, at det overhovedet skulle kunne lade sig gøre. Den amerikanske forsker Clay Shirky, har
eksempelvis udtalt, at Wikiepdias succes var 'counter-intuitive', og at ikke engang grundlæggerne
Larry Sanger og Jimmy Wales havde forestillet sig, at projektet ville blive så omfattende som det er
i dag (Lee 2009).
Mackenzie mener, at interaktionen i open source-fælleskaber hverken udelukkende er
individorienteret eller udelukkende fællesskabsorienteret. Mentaliteten i sådanne fælleskaber er
derimod præget af, at medlemmerne opfatter sig som selvstændige individer samtidig med, at de
identificerer sig med fælleskabet som et samlet hele. De handler og agerer frivilligt og selvstændigt,
mens de på samme tid opfatter sig som en fælles enhed. Det er denne form for
individ-/gruppeidentitet, Mackenzie kalder for præindividualitet, hvilket skal forstås således, at
medlemmerne konstant medtænker fælleskabets kultur, normer og målsætning, selvom de handler
som frie individer.
Mackenzies teoretiske udgangspunkt er primært de bagvedliggende teknologier, der danner
grundlaget for kommunikationen på internettet. Det betyder, at hans fokus ikke ligger i, hvordan
44/94

Speciale v/ Tau Ulv Lenskjold
IT-Universitetet i København
Niels Møller Christensen (studiekortnr.: 2768747012)

02.11.2009

mennesker bruger medier, men i højere grad, hvordan teknologien i sig selv bliver et kulturelt
fænomen. Det betyder, at han i højere grad beskæftiger sig med, hvordan mennesket påvirker
teknologien og omvendt end teoretikere som Etienne Wenger og Pierre Levy, der har større fokus
på, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden vha. teknologien. Adrian Mackenzie lægger
mao. primært vægt på menneske-maskin-interaktion, hvor Wenger og Levys udgangspunkt er mere
humanistisk. Det betyder, at begrebet præindividualitet kan benyttes til at beskrive, hvordan den
menneskelige mentalitet udvikler sig i interaktion med teknologien. Mackenzie ser teknologien som
en kultur i sig selv og ikke blot et værktøj til understøtte kulturelle tendenser.
I forbindelse med Wikipedia vil jeg i den kommende analyse bruge præindividualiteten som
supplement til fælleskabopfattelsen ifm. kollektiv intelligens og praksisfælleskaber, da begrebet kan
være med til at belyse, hvordan identitetsopfattelsen udvikler sig hos brugerne i kraft af både det
fælleskab, de tilhører, men også af de underliggende teknologier, der danner det tekniske grundlag
for Wikipedia (Mackenzie 2009).
Præindividualiteten opstår som følge af en vekselvirkning mellem det praktiske/konkrete
arbejde og de abstrakte normer, regler og værdier, der opstår i fælleskabet. Derudover spiller
teknologien bag fælleskabet en central rolle for identitetsopfattelsen, idet internettet som medie kan
formes og udvikles af dets brugere. En konkret diskussion eller problemstilling i et online fælleskab
kan resultere i en teknisk forandring eller forbedring af fælleskabets platform. En sådan teknisk
udvidelse af et online community fandt eksempelvis sted i juli 2009, da Wikipedia offentliggjorde,
at sitet havde besluttet at understøtte video i artiklerne (Blankenhorn 2009). Udviklingen af den
bagvedliggende teknologi sker også som følge af en vekselvirkning mellem et konkret og et
abstrakt niveau i fælleskabet, hvilket betyder, at det løbende kan udvikle sig selv i takt med
brugernes behov og fælleskabets forandring.
Det dynamiske forhold mellem teknologi, individ og fælleskab, har betydet, at den
præindividuelle identitet er blevet en forudsætning for udviklingen af open source-relaterede
fælleskaber, idet selve fremstillingen af et konkret produkt er omdrejningspunktet for samarbejdet.
Det betyder, at fælleskabet samlet set bliver krediteret for dets arbejde. Ingen enkeltpersoner kan
tage æren for arbejdet, da alle medlemmerne/brugerne har bidraget til projektet i en eller anden
udstrækning.
I et projekt som Wikipedia arbejder brugerne både direkte og indirekte sammen. Direkte, når
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de diskuterer artikelskrivningen, og indirekte, når de redigerer i artiklen uden at interagere konkret
med andre brugere. Samarbejdet fungerer derfor både på et konkret og et abstrakt niveau – konkret i
den praktiske artikelskrivning og abstrakt i kraft af de overordnede mål, retningslinjer og ideer, der
ligger til grund for artiklen. Ifølge Mackenzie bliver den præindividuelle identitet i et open source
community opretholdt af både personlige og upersonlige kræfter (personal/impersonal forces),
hvilket på Wikipedia skal forstås således, at det personlige engagement og det konkrete arbejde er
personligt for brugerne, og de overordnede abstrakte tanker og ideer bag artiklen samt de
underliggende teknologier og platforme er upersonlige. Derudover foregår artikelskrivingen både
på et personligt og et upersonligt plan – personligt når der er en direkte interaktion mellem
skribenterne, og upersonligt når artikelskrivningen foregår uden direkte kommunikation mellem
brugerne (i lighed med emergence- og stigmergic communication-begreberne).
Med internettet og open source-bevægelsen har nye fælleskabsbaserede samarbejdsformer
vist sig at være ikke bare funktionelle, men også yderst konkurrencedygtige ift. traditionelle
udviklingsformer.

Samspillet

mellem

individuelt

engagement,

en

fælles

identitet

og

globale/dynamiske kommunikationsformer har således vist sig at være en succes. Som den
amerikanske skribent ved Wired Magazine, Kevin Kelly, udtrykker det: ”The Wikipedia is
impossible, but here it is. It is one of those things impossible in theory, but possible in practice.
(Kelly 2008)”
I det følgende afsnit vil jeg videre undersøge hvilke kulturelle tendenser, der ligger til grund
for den præindividuelle/fællesskabsorienterede identitet på Wikipedia.
9.2

Behovet for fælleskab

Wikipedia er ikke bare en pragmatisk måde at skrive artikler på – det er en fælles kultur eller livsstil
om man vil, hvor mennesker på social vis dyrker deres interesser med ligesindede. Det er et såkaldt
small world network, hvor internettet bryder fysiske grænser og giver brugerne mulighed for at lære
folk fra andre lande og andre kulturer at kende med en fælles hobby som omdrejningspunkt (Shirky
2008, pp.212-232).
Selvom tilknytningen til Wikipedia er fuldstændig frivillig for hjemmesidens brugere, er det
ifølge den franske sociolog, Michel Maffesoli, en grundlæggende menneskelig præmis at indgå i
fælleskaber - hvadenten det gælder frivillige eller mere eller mindre tvungne fælleskaber. Vi indgår
således, ifølge Maffesoli, altid i en fælles bevidsthed (conscience collective), hvor vi deler
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synspunkter, værdier og sprog med de grupper, vi har tilknytning til. Med det (post-)moderne
samfund har vi som individer fået langt større handlemuligheder til at vælge uddannelse, bopæl,
erhverv og livsstil. Moderniteten er således grundlaget for individualiseringen af samfundet, men
Maffesoli mener stadig, at vores handlemuligheder som individer er begrænsede af de fælleskaber,
vi har tilknytning til. Det er en udbredt opfattelse, at individet i et moderne vestligt samfund kan
handle mere eller mindre frit, så længe det bliver gjort inden for lovens rammer (Gyldendal 2009).
Maffesoli mener imidlertid, at en stor del af denne individopfattelse er en illusion, idet vores
såkaldte individuelle valg primært udspringer af de livsstile og livsformer, som vi er en del af eller
abonnerer på. Det individuelle valg ligger derimod i højere grad i vores valg af livsstil – herunder
uddannelse, job, musik-/tøjsmag, osv. Vi vælger, hvilken neotribe (herefter benævnt som tribe), som
han kalder det, vi vil være en del af.
Tilknytningen til disse tribes er ofte løst defineret og finder primært sted på et ubevidst plan,
hvor medlemmerne ikke nødvendigvis eksplicit definerer sig som en del af den pågældende gruppe
eller fælleskab, men i kraft af fælles interesser, kulturer og karaktertræk, bliver disse fælleskaber
defineret og redefineret af medlemmerne. En tribe bliver ikke nødvendigvis verbaliseret, men den
eksisterer på baggrund af medlemmernes oplevelse af fælleskab.
Ifølge Maffesoli, udgør vores tilknytning til disse tribes essensen af vores habitus, som er et
begreb, han har lånt fra den franske sociolog Pierre Bourdieu (Dirks et al. 1993, pp.13-15), hvilket
vil sige den del af vores identitet, der ikke er medfødt.
Med udgangspunkt i tribe-begrebet, er brugernes tilknytning til Wikipedia en del af deres
udvælgelse af fælleskaber. Brugerne finder ligesindede, der har samme interesser og værdier,
således at de i kraft deres samarbejde og interaktion udbygger deres egen identitet. Som tribe bliver
Wikipedia-fælleskabet defineret af dets brugere. Det betyder, at brugerne opbygger en fælles
gruppeidentitet. Det enkelte medlem opretholder eller udvikler ikke bare sin egen identitet, men
påvirker også de andre medlemmers identitetsudvikling i kraft af den fælles opbygning af kulturelle
normer og værdier (Maffesoli 1996, pp.72-103).
Udvikling af fælleskabet i en tribe betyder også, at medlemmerne nødvendigvis foretager en
lang række fravalg af begreber, som gruppen ikke definerer sig selv ud fra. Der sker med andre ord
en fælles identitetsopbygning ud fra elementer, der ikke kendetegner gruppen. Derved opstår der en
klar definition af, hvem der har tilknytning til gruppen, og hvem der er udelukket fra fælleskabet. Et
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online community som Wikipedia er som ethvert andet fælleskab, der ifølge den danske psykolog,
Ole Schultz Larsen, fungerer som et omvendt køleskab – det skaber varme indadtil og kulde udadtil
(Larsen 2008, p.353).
Den

præindividuelle

identitet,

der

kendetegner

blandingen

af

individ-

og

fælleskabsopfattelsen i form af den kollaborativ artikelskriving på Wikipedia, opstår således ud fra
tribe-begrebet som følge af et naturligt menneskeligt behov for at have tilknytning til et fælleskab,
der kan være med til at skab og udvikle både en individuel og en fælles identitet for gruppens
medlemmer.
Engagementet der kendetegner brugerne på Wikipedia udspringer fra et grundlæggende
behov for at tilhøre et fælleskab med ligesindede, hvor medlemmerne kan dele deres interesser
samtidig med, at de kan være en del af en fælles kultur, der kan definere dem som individer. Den
mentalitet, der bl.a. muliggør artikelskrivningen som en fælles proces med en kollektiv afsender,
ligger dermed i naturlig forlængelse af et grundlæggende menneskeligt behov for at se sig selv som
en del af et større fælleskab med en kollektiv identitet.
9.3

Wikipedia-identitet

Selvom fundamentet i aktiviteten omkring artikelskrivningen på Wikipedia er bygget omkring en
fælles tænkning, hvor det endelige slutprodukt, artiklerne, fremstår med hele fællesskabet som
afsender, spiller den individuelle identitet stadig en vigtig rolle for både brugernes selvbevidsthed
og gruppedynamikken blandt brugerne.
Størsteparten af Wikipedia-brugere har et selvvalgt brugernavn (nogle kan dog kun
identificeres gennem deres ip-adresse), som de bliver refereret til bag kulisserne på artiklernes
historik- og diskussionsider, og de har alle en hjemmeside tilknyttet deres profil, hvor de typisk
beskriver sig selv vha. billeder og ord. Der foregår på den måde en symbolsk konstruktion af deres
selv, som brugerne fremstiller aktivt både ved hjælp af deres bidrag til artikler og bagvedliggende
diskussioner – samt gennem deres individuelle profilsider. Selvdannelsesprocessen opstår således
ikke ved traditionel ansigt-til-ansigt interaktion, som det er tilfældet, når folk kommunikerer i den
virkelige verden (Thompson 2001, pp.228-239).
Kommunikationen på Wikipedia er ikke begrænset af territoriale barrierer, hvilket vil sige, at
man kan interagere med sitet og dermed med andre brugere, hvor som helst fra i verden, så længe
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man har adgang til en internetforbindelse. Fælleskabet omkring Wikipedia er således primært
virtuel, og det betyder, at det er de færreste brugere, der nogensinde oplever hinanden i den
virkelige verden. Denne form for kommunikation er udelukkende abstrakt og foregår vha. symboler
og en kognitiv oplevelse af de andre brugere på sitet. En sådan interaktion betegner den canadiske
teoretiker, Pierre Levy, som et knowledge space. Det vil sige, at fælleskabet bag Wikipedia
udelukkende bliver opretholdt af en fælles tankemæssig forståelse og idéverden blandt dets brugere.
Identiteten i et knowledge space bliver fremstillet af brugerne selv, og den er mere
omskiftelig end i den virkelig verden, idet brugerne i højere grad er i stand til at forme og danne
deres identitet, da den udelukkende fremstår symbolsk og dermed er en omskiftelig abstraktion.
Denne identitetsmæssige abstraktion er på trods af dens omskiftelige og tilpasningsdygtige natur,
som nettet danner grundlag for, ikke mindre repræsentativ end i den virkelig verden, ifølge Levy.
Han mener, at den virtuelle identitet, som brugerne former igennem deres afbenyttelse af fx
Wikipedia, er lige så gyldig som identiteten i den fysiske verden. Det skyldes, at enhver form for
identitet i sig selv er en abstraktion eller en refleksion over det samlede hele, som en person udgør.
Den eneste forskel er, at den identitetsmæssige refleksion i et virtuelt community ikke i samme grad
er begrænset af fysiske omstændigheder, såsom udseende, penge, mobilitet, mm.
Identiteten blandt brugerne på Wikipedia bliver skabt af dem selv i form af en
dannelsesproces, hvor den individuelle og den fælles identitet konstant bliver dannet af brugernes
eget selvbillede og fælleskabets samlede værdier og kulturelle normer, der løbende påvirker
hinanden igennem en vekselvirkende proces. Dette skydes, at et knowledge space, som Wikipedia,
udelukkende

bliver

opretholdt

igennem

brugernes

fælles

abstraktioner

og

symbolske

repræsentationer, så udviklingen af artikler sker på baggrund af en fælles forestillingsevne. Denne
forestillingsevne opstår i mødet mellem den enkelte bruger og det samlede fælleskab - et dynamisk
fælleskab, der konstant bliver udfordret, opretholdt og formet af brugernes aktivitet og interaktion
med hinanden (Levy 1997, 195-220).
Gruppedynamik mellem Wikipedians
Da Wikipedia er et praksisfælleskab, der består af en lang række underfælleskaber, der alle arbejder
sammen om et fælles mål, som består i kollektivt at skrive og vedligeholde et online leksikon, er der
nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem den aktive deltagelse fra brugernes side og den
identitet eller rolle, som de får i det samlede fælleskab. Man kan ikke blive medlem af fælleskabet
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på Wikipedia, hvis man ikke er direkte involveret i artikelskrivningen på den ene eller anden måde.
Identiteten i et praksisfælleskab bliver dannet i det praktiske samarbejde mellem brugerne, hvor den
fælles identitet og brugernes individuelle roller kontinuerligt bliver defineret og redefineret igennem
brugernes indbyrdes interaktion.
I min beskrivelse af identiteten på Wikipedia, vil jeg benytte mig af tre af Etienne Wengers
identitetsformer i praksisfælleskaber, som jeg finder relevante for min analyse. Wenger opererer
ydeligerer med en række andre identitetsbegreber, som jeg imidlertid ikke vil komme nærmere ind
på i denne opgave. De tre identitetsbegreber er som følger:

– Delte oplevelser (negotiated experience): Rollerne i praksisfælleskabet bliver defineret ud
fra, hvordan medlemmerne oplever deres egen deltagelse i samarbejde med de andre
medlemmer af fælleskabet. Oplevelserne af det praktiske samarbejde skaber dermed
refleksion over de enkelte medlemmers bidrag og funktioner, hvilket er med til at danne
identiteten både for medlemerne og det samlede fælleskab.
– Medlemskab af fælleskabet (community membership): Denne form for identitet opstår i
kraft af det kendskab medlemmet har af fælleskabet og omvendt. Tilknytningsforholdet
bliver således defineret ud fra, hvad der optræder som kendte faktorer eller personer ift. den
fælles målsætning. Tilknytningsgraden til fælleskabet stiger jo, mere en bruger skaber
kendskab til sig selv blandt de andre brugere samtidig med, at vedkommende opnår
forståelse for fælleskabet - alt sammen igennem aktiv deltagelse i artikelskrivningen.
– Læringskurs (learning trajectory): Identiteten bliver her både for den enkelte bruger og det
samlede fælleskab defineret ud fra, hvor man har været i processen, og hvor man er på vej
hen. Læring skal i forbindelse med Wikipedia forstås som den udvikling og deling af viden,
der forekommer mellem brugerne i forbindelse med artikelskrivningen.
Grundlæggende for disse tre identitetsopfattelser er, at fælleskabets identitet bliver defineret ud fra
brugernes interaktion med hinanden og oplevelser ifm. skrivningen samtidig med, at det enkelte
individs rolle bliver påvirket af den væremåde eller de præstationer, som fælleskabet samlet set
lægger vægt på. Identiteten i et praksisfælleskab bliver defineret ud fra sociale faktorer, hvor
individer i samspil med hinanden skaber fælles rammer, målsætninger og kulturelle normer.
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Identiteten bliver derfor formet i forholdet mellem den konkrete deltagelse i artikelskrivningen
(participation) og den efterfølgende abstraktion, der kommer til udtryk gennem begrebsliggørelse
og refleksion over gruppen og dens medlemmer (reification). Identiteten opstår derfor i den fælles
søgen efter mening, der finder sted i denne proces (se afsnit 8.1) (Wenger 1998, pp.145-163).
Uformel tilknytning
Da Wikipedia har en fuldstændig åben struktur, hvor enhver kan foretage rettelser eller komme med
tilføjelser, er medlemskaber som fx i forhold til fælleskabet bag 'Punk Rock'-artiklen på det
engelske Wikipedia ikke klart definerede. Følelsen af tilknytningsforhold til fælleskabet er i højere
grad noget, de enkelte medlemmer oplever end noget, der bliver ekspliciteret. Du får med andre ord
ikke hverken et medlemskort eller nødvendigvis priviligerede rettigheder som medlem. Derimod vil
medlemmer af fælleskabet have en klar oplevelse af at være i vante omgivelser og have kendskab til
både andre medlemmer, arbejdsmetoder, historik og målsætninger ifm. artiklen. Praksisfælleskaber
er grundlæggende dynamiske af natur, hvilket betyder, at der er forskellige grader af tilknytning til
fælleskabet for medlemmerne samt, at medlemskabet er midlertidigt. Medlemmerne kan derfor
både arbejde sig op til en højere status eller miste deres medlemskab til fælleskabet (hvis de er
inaktive) – alt afhængigt af deres aktivitetsnivaeu og kompetencer.
De forskellige grader af tilknytning til fælleskabet definerer Wenger ud fra følgende
begreber:
– Periferien (peripheral trajectories): Personer i denne del del af et et praksisfælleskab,
kommer med små tilføjelser til artiklen, men er ikke fuldgyldige medlemmer af fælleskabet,
hvilket de heller ikke nødvendigvis har noget ønske om at blive (Gruppe 1 befinder sig
primært i denne kategori (se afsnit 7.1)).
– Yderkanten (inbound trajectories): I denne kategori befinder nytilkommere sig. De har et
ønske om, at blive fuldgyldige medlemmer af fælleskabet, og hvorvidt det vil lykkes
afhænger af deres fremtidige deltagelse i artikelskrivningen (En stor del af gruppe 2 befinder
sig i denne kategori, og en del af gruppe 1 har formentligt også et ønske om at engagere sig
yderligere i artikelskrivningen og dermed blive fuldgyldige medlemmer af fælleskabet. ).
– Inderkredsen (insider trajectories): Denne del af praksisfælleskabet indeholder de
fuldgyldige medlemmer, der aktivt og løbende bidrager til den fælles målsætning.
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Derudover er det en forudsætning for fuldgyldige medlemmer, at de kommunikerer direkte
med de andre medlemmer. Dette segment har en grundlæggende forståelse for den
begrebsverden og de diskurser og arbejdsmetoder, der kendteger fælleskabet bag
samarbejdet. Fælleskabet udvikler sig imidlertid evolutionært, så der kan opstå nye krav,
tiltag eller fremgangsmåder i samarbejdet. Det kan betyde, at forudsætningerne for
medlemskabet kan ændre sig. Der kan ske et generationsskifte blandt medlemmerne eller
der kan opstå omrokeringer af medlemmernes indflydelse, og dermed øget eller skærpet
status for brugerne, alt afhængig hvor omstillingsparate eller tilpasningsdygtige de er (alle
aktive brugere i gruppe 3 og en del af de aktive brugere i gruppe 2 tilhører denne kategori).
– Link-medlemmer (boundary trajectories): Denne type brugere arbejder på at bygge bro på
tværs

af

praksisfælleskaber,

så
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er
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til

eksterne

eller

parallelle

grupper/grupperinger, der kunne være relevante at samarbejde med. Derudover kan brugere i
dette segment skabe ekstern kontakt til relevante fælleskaber uden for det pågældende
praksisfælleskab. Det kan være udefrakommende med bestemte ekspertiser eller folk med
erfaringer, der er relevante for samarbejdet (Der er fx en række skribenter bag 'Punk Rock'artiklen, der har kontakt til folk fra punk-miljøet eller andre relaterede musikmiljøer.
Brugere i denne kategori kan tilhøre både gruppe 1, 2 eller 3.)
Som praksisfællesskab bliver identiteten blandt brugerne på Wikipedia på denne måde opbygget
gennem en vekselvirkning mellem det enkelte individ og det samlede fælleskab, hvilket
nødvendiggør en præindividuel tankegang, hvor brugerne tænker og agerer individuelt og i
fælleskab på samme tid. Denne dualitet mellem den enkelte bruger og gruppen fremkommer
imidlertid ikke skiftevis, men er en konstant faktor i opbygningen og opretholdelsen af en identitet i
fælleskabet. Individualiteten og den kollektive tankegang udelukker ikke hinanden – de er derimod
hinandens forudsætninger, idet artikelskrivningen på Wikipedia både kræver individuelt
engagement, kollektiv tænkning, samarbejde og dialog. Disse faktorer skaber fundamentet for et
fælleskab eller en tribe, hvor medlemmerne kan dele viden og samarbejde (Wenger 1998, pp.145163).
9.4

En delt oplevelsesverden

Den præindividuelle tankegang i communitiet bag 'Punk Rock'-artiklen optræder primært, når
fælleskabet udveksler deres delte oplevelser, og når de udvikler deres fælles læringskurs ifm.
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artikelskrivningen. For at få et indblik i, hvordan fællesskabet bag artiklen kommunikerer og
samarbejder, har jeg foretaget et interview over e-mail (bilag 2) med én af de mest aktive skribenter
bag siden, brugeren ”Jmabel”. Han tilhører med sine ca. 150 edits gruppe 3 og er historisk set den
fjerde mest aktive skribent på 'Punk Rock'-artiklen. I alt har han lavet over 60.000 edits på
Wikipedia, og ifølge eget udsagn har han i perioder arbejder så meget på Wikipedia, at han
beskriver det som ”sit andet fuldtidsjob”.
I forbindelse med ''Punk Rock”-artiklen beskriver han samarbejdet som forholdsvist
gnidningsfrit, da de fleste brugere har været meget seriøse omkring artikelskrivning og derfor har
haft det som deres primære mål, at artiklen skulle have så høj standard som muligt. Derfor har
brugerne generelt set forsøgt at nå frem til nogle resultater i skriveprocessen, som de sammen kunne
blive enige om gav en klar afspejlning af virkeligheden. Han nævner imidlertid uenighed om de
forskellige nationale punk-miljøers indflydelse på den internationale punk-kultur og -musik som én
af de største hurdler for samarbejdet:

(...)I think in general most people involved were serious about creating a good article, though some
had particular axes to grind (advocating for bands that were not particularly notable, original, or
influential; advocating for geographic scenes that were really entirely reactive to what was
happening elsewhere) or were out of consensus bout possibly worth taking seriously (I don't think
the Australian scene really had much influence, but I'm sure that looks different from Australia).
(…) (Jmabel, bilag 2)

I udarbejdelsen af artiklen, er der således sket en deling eller dialog ift., hvilke fælles retningslinjer,
oplevelser og opfattelser, der har været gyldige. Jmabel kalder den overenstemmelse for en fælles
konsensus, som nogle brugere imidlertid afveg fra. I diskussionerne bag artiklen når brugerne
imidlertid nogenlunde frem til enighed gennem kompromiser, hvilket jeg vil vende tilbage til senere
i afsnittet. Disse uoverenstemmelser er vigtige redskaber i et praksisfælleskab, så brugerne får delt
deres individuelle synspunkter og oplevelser af punk som begreb, og gruppen derigennem opbygger
en fælles identitet i kraft af kompromiser, dialog og begrebsopbygning.
Konstruktionen af en fælles læringskurs har også, ifølge Jmabel, spillet en vigtig rolle for
opbygningen af en fælles identitet på baggrund af brugernes individuelle ønsker og målsætinger.
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Som eksempel nævner han de mange diskussioner vedrørende punk-begrebet, som jeg bl.a. var inde
på i afsnit 7.1. Disse diskussioner definerer, hvordan den fremtidige udformning af artiklen skal
foregå på baggrund af refleksioner over, hvor artiklen befinder sig i ift. at definere af punk rock.
Derved bliver gruppens fælles selvopfattelse konstant udviklet gennem præindividuelle
overvejelser, hvor brugerne løbende medtænker deres egne roller samtidig med, at de er bevidste
om artiklens samlede udtryk. Jmabel henviser også til denne problemstilling ifm. artiklen (bilag 2):

(...) Also, there was the issue over whether "punk" refers primarily to the period '76-'81, and that
other periods should be considered precursors or descendants, or whether it stretches clear from
the Velvet Underground's "Sister Ray" to today's hardcore scene. (bilag 2)

9.5

Stammer punk fra Australien?

En af de mest gennemgående diskussioner bag 'Punk Rock'-artiklen handler som før nævnt om,
hvor punk oprindeligt stammer fra. To diskussioner er stort set repræsenteret i diskussionerne en
gang om året. Det drejer sig dels om, hvorvidt punk primært har sine rødder i London eller New
York og dels om, hvorvidt Australien overhovedet bør nævnes som et oprindelsesland for kulturen. I
den sidstnævnte diskussion vedrørende Australien, som også Jmabel kommenterede på, udspiller
der sig især en magtkamp mellem den absolut mest aktive skribent bag artiklen, ”DCGeist” (gruppe
3) og en række andre brugere (også primært fra gruppe 3). DCGeist er en meget dominerende
bruger på sitet. Han har ca. 1650 edits, hvor brugeren Ceoil (gruppe 3), der er den næstmest aktive
skribent, kun har ca. 270. DCGeist har gennem sit store engagement kæmpet sig frem til stor magt i
communitiet bag artiklen. Det er især tydeligt i diskussionerne, der omhandler punkens oprindelse,
hvor DCGeist har påtaget sig rollen som den, der ser punk som en international strømning, der er
opstået samtidigt i en lang række lande. I en stor del af diskussionerne fremstår han derfor som en
person, der ønsker et objektivt og nuanceret billede af punk-kulturen, der bryder med gængse
normer og ideer. Under alle omstændigheder er det en udbredt opfattelse i communitiet, at punk
udelukkende har sine rødder i England og USA. En del af de skribenter, der står i opposition til
DCGeist hævder selv at være en del af punk-miljøet, hvorimod DCGeist udelukkende fremstiller sig
som en særdeles aktiv Wikipedia-skribent, da han på sin profilside kun nævner 'Punk Rock'-artiklen
som én af de 39 artikler, han er aktiv på (DCGeist 2009) – en stor del af de andre gruppe 3-brugere
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skriver i deres profiler, at de har været eller er aktive i punk-kulturen uden for Wikipedia.
I forbindelse med Australien-problematikken, fandt en typisk diskussion af Australiens rolle
ifm. punkens begyndelse sted i 2008 under titlen ”Lead paragraph”. Til at starte med handlede
diskussionen kun om et par australske bands, som en anonym bruger mener mangler i artiklen,
hvilket brugeren ”John” (gruppe 3) ser som en anledning til endnu engang i artiklens historie at
diskutere punkens oprindelse. Hans kommentar lyder:

It is another problem that the article currently has; as well as over-emphasising North American
groups' contributions to the genre, it suffers (like a lot of these music genre articles) from trying to
include every country in the world regardless of actual impact. "Meanwhile, in Antarctica,
Amundsen and the Penguins were producing their first seminal album. Even tiny Liechtenstein
contributed (…) (Talk 2009g)

John latterliggør i ovennævnte citat på en sarkastisk måde artiklens vidtfavnende syn på oprindelsen
for punk, hvortil DCGeist svarer:

But remember, as our lede states, "For the most part, punk took root in local scenes that tended to
reject association with the mainstream." We need to strike the appropriate balance: naturally
weighted toward the most celebrated acts and events, while still efficiently surveying the grassroots
scenes that are also definitive of punk. I believe the article currently does strike the right balance.
(Talk 2009g)

Hvor Johns kommentar udspringer fra af hans følelsesmæssige oplevelse af punk , der
tilsyneladende vægter England/London højere end New York og Australien, forsøger DCGeist i
stedet at argumentere ud fra et rationale, der går på punkens anti-mainstream ideologi. Her mener
han, at de små punk-scener rundt omkring i verden historisk set er gået i glemmebogen ift. de store
bands, som fik stor succes og eksponering i medierne. Det gælder bl.a. Sex Pistols, The Clash og
The Ramones ifølge DCGeist. Disse tre bands bliver desuden gennemgående i communitiet nævnt
som punkens forfædre (se afsnit 7.1), og da disse bands alle stammer fra enten London eller New
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York, er det DCGeists argumentation, at deres popularitet har givet et skævt syn på punkens
oprindelse. Han mener derfor, at græsrødderne, som ifølge ham afspejler den egentlige punk-kultur,
ikke er en del af folks bevidsthed. I denne sammenhæng er hans rolle således den
observerende/analyserende Wikipedia-skribent, der nøgternt iagttager den historiske udvikling og
forsøger at ramme en objektiv sandhed – så vidt muligt.
Brugeren ”Wwwhatsup” (gruppe 3) svarer imidlertid på DCGeists kommentar, og han har et
fundamentalt andet udgangspunkt. Hans argumentation tager udgangspunkt i en subjektiv
betragtning, hvor han beskriver sin egen oplevelse af punk-kulturen omkring dens begyndelse i
70'erne:

As someone who was living in England at the time, and attended the July 4 1976 Ramones show,
just missing the Patti Smith one week before, I don't think there's any doubt as to their influence on
the formative UK scene. I agree with John - Australia doesn't belong in the lede. (Talk 2009g)

Selvom Wwwhatsup er aktiv skribent på artiklen, fungerer han således også som link-medlem, hvor
hans egne oplevelser og relationer til punk-kulturen bliver brugt som argument for hans synspunkt.
Jmabel argumenterer på samme måde:

I was bouncing back & forth between NYC & London in the relevant period (...) As for the Saints
(australsk band, NMC): the other way to go is to leave Australia out of the lede. (Talk 2009g)

Denne diskussion afspejler en udveksling af brugernes delte oplevelser, hvor deres subjektive
betragtninger bliver brugt som grundlag for den fælles fremstillingsform, som artiklen består af.
Derved medtænker brugerne konstant en præindividuel tankegang eller identitet, hvor de hele tiden
tænker individuelt og i fælleskab på samme tid.
DCGeist blev bakket op af en anden gruppe 3-bruger, ”DocKino”, og diskussionen førte
aldrig til en udeladelse af Australien som ophavsland til punk. I skrivende stund (juli 2009) lyder
indledningen i artiklen under alle omstændigheder som følger (Wikipedia 2009; Talk 2009g):
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Punk rock is a rock music genre that developed between 1974 and 1976 in the United States, the
United Kingdom, and Australia.
9.6

Et historisk funderet fælleskab

En forudsætning for, at de delte oplevelser og den præindividuelle tankegang i communitiet kan
finde sted, er at gruppen har en fælles forståelse af fortiden, så man kan opnå en klar målsætning for
den fremtidige artikeludvikling. Udviklingen af en fælles læringskurs er essentiel for kollektiv
bevidsthed/intelligens, idet en fælles begrebsverden er en forudsætning for, at de enkelte
medlemmer kan kommunikere med hinanden omkring det samlede produkt, som artiklen består af.
I januar 2007 arbejdede brugerne på at gøre 'Punk Rock'-artiklen til en featured article (se
afsnit 3.1), og i den sammenhæng var der en diskussion ved navn ”Hardcore and punk”, der
handlede om, hvorvidt hardcore punk var en undergenre af punk eller udelukkende en relateret
rockgenre. Denne diskussion kan ses som et eksempel på, hvordan begrebsudviklingen ifm. artiklen
(se afsnit 8.1), ved hjælp af en fælles historisk forståelse, skaber en referenceramme, som fungerer
som identitetsgrundlag for det samlede artikelsamarbejde. Det er i sådanne debatter, at
læringskursen fra fortiden til fremtiden bliver defineret, hvilket skaber en sammenhængskraft for
brugerne, da artiklens formål og grundlag på denne måde bliver defineret.
Diskussionen starter med at brugeren ”Spylab” (gruppe 3) udmelder, at genren hardcore
punk er punk rock – og ikke bare en relateret undergenre, som det fremgår af artiklen:

Despite one editor's campaign of historical revisionism, hardcore punk is still a form of punk music,
hence the word punk in the name. The first hardcore punk bands were considered part of the overall
punk scene, and were were around before the musical term hardcore even came into existence.(...)
Punk music has always been pretty diverse; just look at some of the first punk bands: The Ramones,
Sex Pistols, The Clash and The Damned. They were not the same at all, and they were different
from many punk bands to follow. (Talk 2009h)

Spylab argumenterer således, som i eksemplet fra det forrige afsnit, med udgangspunkt i
diversiteten i mellem de første punk-bands som The Ramones, Sex Pistols og The Clash.
Forskelligheden ved disse bands bruger han som argument for, på trods af de tilsyneladende
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forskelle der måtte være mellem hardcore punk og punk, at musikken i bund og grund stadig skulle
tilhøre den samme genre. Derved definerer han punk som begreb med udgangspunkt i de første
store punk-bands, der fik mainstream eksponering i medierne. Han bliver derfor også mødt af
følgende modargument fra brugeren ”Deathrocker” (gruppe 3):

(…) As for the actual fans and people who made up the "scenes", the original and encyclopedic
punk rock scene (in terms of characteristics, media coverage, location and time) moved into new
romantic, gothic rock, new wave, post-punk... this is historically documented with clubs such as the
Blitz and the Batcave. They didn't move onto hardcore; those were merley people who were fans of
punk... hense why they are a subgenre and not the same movement. (…) (Talk 2009h)

Med udgangspunkt i miljøet omkring punk, argumenterer Deathrocker for, at folkene bag hardcore
punk udelukkende var inspireret af den oprindelige punk-scene – de udsprang ikke direkte fra den.
Derfor mener han ikke, at hardcore kan siges at være en del af det samme miljø eller den samme
bevægelse som punk, hvilket ifølge ham per definition betyder, at genren må være en undergenre af
punk.
Hardcore punk er stadig opført som en undergenre af punk (Wikipedia 2009), så det
lykkedes ikke Spylab at få de andre brugere overbevist om, at punk og hardcore punk var én og
samme ting, men diskussionen viser, hvordan den fælles begrebsliggørelse tager udgangspunkt i
fortiden - hvadenten det gælder de historiske omstændigheder omkring græsrødderne/punk-miljøet
eller de hovedbands, der slog igennem i mainstream-medierne. Derved opnår communitiet en fælles
bevidsthed og identitet igennem brugernes delte oplevelser og den indlejrede læringskurs, der begge
følger det kollektive samarbejde omkring artikelskrivningen. Udarbejdelsen af disse fælles
referencepunkter, som begrebsliggørelsen af artiklen og fælleskabet udgør, forudsætter en kollektiv
identitet, hvor brugernes individuelle præferencer bliver forenet med fælleskabets formål og
selvbevidsthed i en løbende vekselvirkning mellem individ og community, og det er i det samspil, at
den præindividuelle identitet opstår (Talk 2009h).
9.7

Medlemskab af gruppen

Som community er praksisfælleskabet bag 'Punk Rock'-artiklen løst defineret i kraft af Wikipedias
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struktur, men ifølge Jmabel, er der ingen tvivl om, at der er en klar fælleskabsfølelse blandt
skribenterne bag artiklen. Selvom Jmabel ikke længere er skribent på Wikipedia, da han holder en
pause i sine aktiviteter på sitet, er han en af de største bidragydere i artiklens historie. Han var aktiv
skribent på artiklen i en periode fra slutningen af 2003 til slutningen af 2008. Derfor har han et stort
kendskab til samarbejdet bag artiklen, og han var også involveret i projektet, da artiklen havde sit
højdepunkt omkring januar 2007 og blev kåret til at være en featured article (se afsnit 3.1).
I mit interview med ham spurgte jeg derfor direkte, om han opfattede samarbejdet bag
'Punk Rock'-artiklen som et selvstændigt community inden for Wikipedia, hvortil han svarede:

At least in the period I was working on it, on the whole, yes, but only in a loose sense of community.
It was a community in the sense that there were common interests, that participation was voluntary,
that people got a sense of each other's levels of trustworthiness, knowledge, etc., that we formed
our own informal ways of making certain types of decisions, and even that a certain degree of
social bond was formed.(...) (bilag 2)

Medlemskabet af gruppen bag artiklen har bestået i aktiv deltagelse, hvor brugerne har haft en
forståelse af hinandens troværdighed og kompetencer, samtidig med at gruppen har opbygget fælles
uformelle metoder til at løse problemer og foretage beslutningerne (se analyser i afsnit 7, 8 og 9).
Med udgangspunkt i denne udtalelse tyder det på, at praksisfælleskabet bag artiklen har fået
opbygget en inderkreds, hvor de alle på basis af en forståelse af hinandens roller og kompetencer
har udviklet en fælles begrebsverden samtidig med, at de har etableret bestemte måder at
kommunikere og diskutere på (bilag 2).
I diskussionen ”Fanboy POV-pusher” fra januar 2009 kommer denne uformelle
medlemskabstruktur tydeligt til udtryk. Indlægget er en beklagelse fra brugeren ”Zazaban”(gruppe
3) over, at brugeren ”Marvinist” (gruppe 2) gentagne gange har fjernet relationen mellem punk og
alternativ rock i artiklen. Titlens navn afspejler således allerede, at Zazaban opfatter Marvinist som
en person, der ligger uden for fælleskabet. Udtrykket ”fanboy” er en nedladende betegnelse for en
person, der er så opslugt af det, vedkommende er fan af (i dette tilfælde punk), at personen ikke er i
stand til at forholde sig objektivt eller rationelt, til det det pågældende emne (Wikipedia 2009b).
Udtrykket ”POV-pusher” er et internt Wikipedia-udtryk, der betyder ”Point of View-Pusher”, som
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ligeledes er nedladende og betyder, at en bruger mangler samarbejdsvilje og respekt for de andre
skribenter på Wikipedia (Wikipedia 2009c). Selve indlægget lyder:

A user (Marvinist, NMC) is repeating removing info and claiming that Alternative Rock did not
come out of Punk. He seems to be doing so to perpetuate the myth that Punk Rock is some sort of
pure genre that came from nothing and has never developed into anything else. This is absolutely
and totally wrong. (Talk 2009i)

Zazaban beskylder i citatet Marvinist for at være uvidenskabelig, umulig at samarbejde med og
følelsbetonet ift. punk, hvilke alt sammen er karaktertræk, der står i modstrid med Wikipedias
målsætning, der går på at skabe et leksikon, der så vidt muligt bliver skrevet ud fra videnskabelige
og objektive kriterier (Wikipedia 2009d). Marvinist svarer imidlertid følgende på kritikken:

I never once posted that alternative rock did not come from Punk. I suggest that you get your facts
straight. What I said was, grunge is not punk. Grunge and punk are not one and the same. They are
as different as an apple is from an orange. I have been a hard core punk and a neo-punk since
1979. Since the early '90's, I've been involved in trying to revive punk during the grunge period of
the 90's decade. I will be blunt and unapologetic again... Punk IS NOT grunge. Never has been and
never will be. (Talk 2009i)

Marvinist korrigerer således Zazaban og understreger, at han ikke er uenig i relationen mellem
alternativ rock og punk, men han er derimod dybt uenig i, at grunge på nogen måde skulle
udspringe fra punk. I hans argumentation tager han udgangspunkt i sine egne erfaringer og
oplevelser fra punk-miljøet, hvortil han får følgende svar fra brugeren ”kingdom2” (gruppe 3):

A: To Marvinist - be civil. (...)
And C: To Marvinist, again - You personal experience in no way gives you more authority on the
subject. That is not how Wikipedia works. Such assertions are called original research and are not
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valid as sources for articles. (Talk 2009i)

Kingdom2 beder i citatet først Marvinist om at tale pænt og civiliseret i kraft af en reference til
Wikipedias regel om civility (Civility 2009), dernæst underminerer han Marvinists argumentation,
idet han opfatter den som om original research (Wikipedia 2009e), hvilket betyder, at Wikipedia
har en regel om, at man ikke må tage udgangspunkt i sig selv som kilde i artiklerne (Wwwhatsup og
Jmabel underbyggede ligeledes deres argumenter med egne oplevelser i afsnit 9.5, og brugte derved
også sig selv som kilder, men baserede ikke hele deres argumentation på disse erfaringer).
Da Marvinist kun har foretaget nogle få tilføjelser eller rettelser til artiklen, og
tilsyneladende udelukkende oprettede sig som bruger for at korrigere forholdet mellem punk og
grunge (han oprettede sig samme dag som han foretog rettelserne i artiklen), tilhører han periferien
i fælleskabet - dels omkring 'Punk Rock'-artiklen og dels i det samlede Wikipedia-community.
Derudover påstår han, at han har forbindelser til miljøet omkring punk-kultur, hvilket også gør ham
til link-medlem i kraft af den forbindelse, han dermed skaber mellem praksisfælleskabet bag 'Punk
Rock'-artiklen og de eksterne praksisfælleskaber, der findes offline omkring punk-musikken og
-kulturen.
Gruppe 3-brugerne prøver på denne måde at forklare Marvinist, hvordan omgangstonen er,
dels omkring selve artiklen, og dels ift. den samlede Wikipedia-kultur. Marvinist har dermed
mulighed for at tilpasse sig disse normer og arbejdsmetoder, hvilket ville gøre ham til
yderkantsmedlem og sidenhen potentielt fuldgyldigt medlem i inderkredsen, hvis han fortsat viste
interesse i at samarbejde med de andre brugere omkring 'Punk Rock'-artiklen.
Marvinist viser sig dog på ingen måde interesse i at gå på kompromis med sine påstande, og
han indgår i et længere skænderi med de andre brugere, og det sidste fælleskabet bag artiklen hører
til ham er dette:

I AM GOING TO PROVIDE ADEQUETE REFERENCES AND PROOF. YOU WILL ACCEPT
THEM OR I WILL ALERT WIKI ABOUT YOUR PERSONAL LEANINGS TOWARDS GRUNGE
AND AGAINST PUNK. BE A REAL MAN. ACCEPT THEM. (Talk 2009a)
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Reaktionen fra de andre brugere lyder således:

Since logic has clearly left the building, I am just going to ignore any further posts and revert your
inappropriate edits when they come. kingdom2 (gruppe 3, NMC)
That's clearly the proper plan of action.—DCGeist (gruppe 3, NMC)
Gently, folks, I'm trying to explain how things work to our friend here. Tony Fox (gruppe 2, NMC)
(Talk 2009i)

Marvinist var tydeligvist ikke indstillet på at underlægge sig de normer, regler og arbejdsmetoder,
som fælleskabet bag artiklen havde defineret, og da ingen som sagt sidenhen har hørt fra ham, vil
han fortsat udelukkende være et perifert medlem i en kortere periode og med tiden vil han ikke
længere være en del af fællesskabet, da det som tidligere nævnt kræver aktiv deltagelse fra
brugernes side.
Noget tyder på, at det ikke er alle, der er i stand til at påtage sig en præindividuel identitet,
hvor man både tænker individuelt og i fælleskab. Derudover viser diskussionen, at det kræver et vist
engagement fra brugernes side at blive medlem af fælleskabet eller den stamme (tribe), der ligger til
grund for samarbejdet bag artiklen (Talk 2009i).
Fælleskabet bag 'Punk Rock' artiklen er et community eller en tribe, der konstant er i
foranding. Praksisfælleskabet er en dynamisk størrelse, der konstant bliver udviklet og redefineret
af dets brugere, hvor der kontinuert bliver opbygget en fælles kultur, sprog, normer og regler, en
proces jeg yderligere vil analysere i det følgende afsnit. Wikipedia er i konstant forandring, og
fælleskabets normer og regler kan virke afskrækkende på nye medlemmer, der ikke er interesserede
i at følge de retningslinjer, de bliver underlagt. Det var tilfældet med Marvinist, men det kan også
betyde, at eksisterende medlemmer kan miste interessen for at deltage aktivt på Wikipedia, hvis de
ikke længere kan forholde sig til den måde den bagvedliggende kultur udvikler sig på. Sådan gik det
for Jmabel, der ellers havde været meget aktiv på Wikipedia, hvor han havde foretaget mere end
60.000 edits, men han stoppede imidlertid som skribent i efteråret 2008, da han ikke længere kunne
forholde sig til den retning som Wikipedia-projektet havde taget. Med følgende citat (fra hans
brugerside på Wikipedia) forklarer han, hvorfor han har sat sine Wikipedia-aktiviterer i bero. Her
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udtryk for, at den ”tribe”, der udgør fælleskabet bag artikelskrivningen på

Wikipedia, har taget en asocial og ukollegial retning, hvor han ikke føler, at han får nok kredit for
sit store bidrag til projektet (User 2009):

I still think Wikipedia is a great project, but I don't like the atmosphere as much as I used to. (...)
especially the appallingly uncollegial notion that my views are irrelevant because some "tribe" in
which 60,000 or so edits apparently do not gain me membership "has spoken". (User 2009)

10 Virtuel kultur
Grundlaget for den virtuelle kultur på nettet, opstår ifølge Pierre Levy igennem en vekselvirkning
mellem det, han kalder anthropological spaces. Der findes således fire anthropological spaces:
Earth space (den fysiske verden, hvor vi alle befinder os), territory space (det pågældende
territorie/område/land vi befinder os i), commodity space (den økonomiske/handelsmæssige verden)
og den virtuelle verden knowledge space, der kendetegner internetbaseret kommunikation. I afsnit
9.3 benyttede jeg begrebet knowledge space, der skal forstås som et virtuelt felt, der danner
grundlaget for internetbaserede fælleskaber. I dette rum deler brugerne viden i gennem sprog, tanker
og ideer, hvilket betyder, at virtuelle fælleskaber bliver opretholdt af en fælles tankemæssig
forståelse og idéverden blandt dets brugere.
Den kultur, der findes i et virtuelt community eller et knowledge space, opstår som en følge
af hyperkompleks gensidig påvirkning af både fysiske, geografiske, territorielle, økonomiske,
informationsmæssige faktorer – selvom internetmediet i sig selv udelukkende er en abstraktion af
denne hyperkompleksistet. Ifølge Levy fremkommer moderne menneskelig kultur på makroniveau i
kraft af hele jordens befolknings brug og færden i disse anthropological spaces. På mikronivau fx i
forbindelse

med

Wikipedia

opstår

kulturen

derimod

også

i

sammenspil

med

den

mellemmenneskelige forståelse, der opstår blandt brugerne, som ligger til grund for videndelingen i
et knowledge space. Kulturen på Wikipedia afspejler både den globale verden – fysisk såvel som
virtuel – samtidig med, at den bliver udgjort af den konkrete interaktion, der opstår mellem
brugerne, når de producerer og reproducerer viden i et virtuelt community.
Ifølge Levy bliver kulturen i et virtuelt fælleskab som Wikipedia opretholdt i kraft af den
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samlede kollektive intelligens (se afsnit 5.2), hvis sprog, normer og viden konstant udvikler sig i
takt med den interaktion, der sker mellem de enkelte brugere. Denne kulturelle tilblivelsesproces
sker i kraft af fælleskabets kontinuerlige selvreformering, hvilket vil sige, at kulturelle normer,
begreber og værdier konstant transformerer den fælles kultur som en selvstændig entitet eller
organisme. Det enkelte individ kan sagtens påvirke den kulturelle udvikling i et virtuelt fælleskab,
men det kan udelukkende ske i sammenspil med de resterende medlemmer af fælleskabet. Intet
enkelt individ kan diktere den værdimæssige og sproglige udvikling i et fælleskab som Wikipedia –
det ligger simpelthen uden for den enkelte brugers magt.
Den kulturelle udvikling i et community som Wikipedia sker i en konstant vekselvirkning
mellem det pågældende knowledge space som fælleskabet består af og de omkringliggende fysiske,
geografiske, mm. anthropological spaces. Det vil sige, at kulturen på Wikipedia dels opstår og
bliver redefineret gennem både de faktiske omstændigheder, der findes i den fysiske verden og i den
virtuelle verden på nettet samtidig med, at den opstår i den konkrete interaktion mellem brugerne i
communitiet, men Pierre Levy giver ikke noget svar på, hvordan de enkelte brugere oplever denne
kulturelle udvikling. For at belyse, hvordan de enkelte medlemmer af et fælleskab som Wikipedia
oplever kulturel progression på sitet, vil jeg følgende tage udgangspunkt i den franske forsker
Michel Maffesolis sociologiske teorier (Levy 1997, 195-220).
10.1

Organic Balance

Samfundet som helhed udvikler sig, ifølge Michel Maffesoli, konstant gennem destruktion og
konstruktion. Kulturel udvikling på alle samfundsmæssige niveauer finder sted i kraft af, at vi
konstant nedbryder elementer, vi ikke er tilfredse med, hvorefter nye og anderledes opstår på. Disse
nye elementer, hvadenten det drejer sig om sprog, normer eller værdier, bliver udviklet som følge af
kompromiser mellem ønsker og præferencer mellem det enkelte individ og det samlede fælleskab.
Enhver socio-kulturel gruppe vil arbejde sig imod en ligevægt, der kan skabe stabilitet i den
pågældende gruppering, hvilket Maffesoli kalder for organic equilibrium.
Den kulturelle udvikling sker på baggrund af en ambivalens (attraction/repulsion) blandt
medlemmerne af fælleskabet, hvor individet konstant udfordrer det fælleskab, som det indgår i.
Selvom udviklingen udspringer igennem individuel skepsis til den samlede sociale gruppe, ligger
individet stadig under for fælleskabets normer og regler. Den kulturelle progression i et fælleskab
opstår igennem den konflikt (conflict) og kommunikation (communication), der findes indbyrdes
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imellem medlemmerne af fælleskabet, men sker ikke på noget bevidst plan imellem de enkelte
individer. Kulturen videreudvikler sig derimod som følge af en spontan regulering (spontanous
regulation), der opstår på baggrund af denne blanding af tilknytning og opbrud, der finder sted i
givent fælleskab. Maffesoli beskriver denne proces som et kaos (chaos), hvor kulturen bliver
udviklet som følge af de erfaringer, oplevelser og meninger, de enkelte medlemmer oplever i
forbindelse med det fælleskab, som de indgår i. De mange individuelle behov og fælles normer og
regler, der findes i en social gruppe skaber en ligevægt (organic equilibrium), hvor den kulturelle
udvikling sker gennem en vekselvirkning mellem individet og fælleskabet, der er gensidigt
afhængige af hinanden i en paradoksal tilstand af balance og ubalance

på samme tid

(balance/counterbalance).
Ingen enkeltperson kan overskue dette kaos, der kendetegner den kulturelle udvikling i et
socialt fælleskab, og det betyder, at udviklingen sker på et ubevidst og ukontrolleret plan blandt de
enkelte medlemmer. De kan sagtens overskue deres individuelle dagsordener hver især, men de kan
ikke overskue den samlede kulturelle udvikling, der findes i fælleskabet. Det er med andre ord
umuligt, ifølge Maffesoli, at forudsige, hvilken kulturel drejning en social gruppering vil tage.
Derimod mener han, at det eneste man med sikkerhed kan sige er, at et et socialt fælleskab altid vil
fungere som en dynamisk organisme, der er i konstant udvikling – et fælleskab vil med andre ord
aldrig kunne opretholde en statisk kulturel orden.
I et virtuelt community som Wikipedia vil de enkelte medlemmer, der udgør fælleskabet på
hjemmesiden, udvikle en fælles kultur i kraft af den interaktion og det samarbejde, der ligger bag
artikelskrivningen. Da Wikipedia i kraft af sin frie og åbne struktur er et løst sammensat fælleskab
(se afsnit 5), er det svært at identificere de bagvedliggende kulturelle strømninger. I den
sammenhæng vil jeg benytte mig af Levis begreber omkring anthropological spaces til at beskrive
det kulturelle spændingsfelt, der opstår i kraft af Wikipedias sammenspil med den resterende verden
– hvadenten det drejer sig om den verden, der bliver beskrevet i leksikonet, de kulturelle og
geografiske forudsætninger brugerne har for at deltage i artikelsamarbejde og den resterende
cyberkultur, der findes på nettet uden for Wikipedia.
Levys teorier kan bruges til at forklare, hvordan kulturen på Wikipedia opstår i sammenspil
med den omkringliggende verden, hvilket jeg vil gøre brug af i min analyse, der følger senere i
kapitlet. Derudover vil jeg undersøge, hvordan et tilsyneladende kaotisk og relativt uoverskueligt
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projekt som Wikipedia bliver bundet sammen af fælles kulturelle retningslinjer og sproglige normer.
Her vil jeg benytte mig af Maffesolis' teori omkring organic balance, som jeg vil bruge til at
forklare, hvordan der på baggrund af interaktionen og samarbejdet mellem brugerne på sitet opstår
en fælles kultur på et ubevidst plan.
I min analyse vil jeg diskutere i hvor høj grad kulturen udelukkende opstår på et ubevidst
plan, hvilket som sagt er Maffesolis teoretiske udgangspunkt. Derfor vil jeg undersøge
grænseområdet mellem den ubevidste kulturelle udvikling, der opstår igennem samarbejde og
kommunikation på sitet, og den fælles kulturelle bevidsthed, der er med til at binde fælleskabet
sammen. Derfor vil jeg udover at benytte mig af Levy og Maffesoli i min analyse af de kulturelle og
sproglige normer på Wikipedia ligeledes belyse dette felt vha. af Jean Lave og Etienne Wengers
teorier omkring praksisfælleskaber (se afsnit 6.2). I lighed med Levy mener Lave og Wenger, at den
kulturelle udvikling i praksisfælleskaber delvist opstår i kraft af påvirkninger fra andre
praksisfælleskaber, selvom Levys teori omkring antropological spaces er mere altomfattende, og
derved i nogle sammenhænge kan give en bredere forståelse af de gensidige globale påvirkninger,
der kendetegner det moderne informationssamfund. I forbindelse med spørgsmålet omkring bevidst
eller ubevidst kulturel udvikling, vil jeg supplere Maffesolis begreb organic balance, der kategorisk
beskriver den kulturelle udvikling som ubevidst, med de mere pragmatiske underbegreber vedr.
praksisfælleskaber. Her bliver den kulturelle udvikling beskrevet som noget, der finder sted både på
et bevidst og et ubevidst plan. I det følgende afsnit vil jeg yderligere uddybe, hvordan den kulturelle
udvikling finder sted i forbindelse med praksisfælleskaber. (Maffesoli 1996, pp.104-122 )
10.2

Sprog og normer

Ethvert praksisfælleskab indgår i en række historiske, sociale og kulturelle sammenhænge.
Fælleskabet bliver påvirket af og i høj grad defineret af faktorer, der ligger uden for det pågældende
praksisfælleskab. Et praksisfælleskab vil aldrig være en lukket entitet, der fungerer uafhængigt af
det omkringliggende samfund. Tværtimod bliver praksisfælleskaber konstant påvirket af
udefrakommende faktorer, der udvikler sig i takt med den resterende omverden. Praksisfælleskaber
opstår og bliver opretholdt i kraft af deres relationer til andre praksisfælleskaber og samfundet, hvor
der løbende sker en gensidig påvirkning.
Denne vekselvirkning mellem praksisfælleskaber og det omkringliggende samfund skaber
ifølge Etienne Wenger en sproglig og kulturel udvikling, der ligger uden for medlemmerne af de
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enkelte praksisfælleskaber. Selvom praksisfælleskaber består af selvstændigt tænkende individer,
udvikler kulturen i de enkelte praksisfælleskaber og samfundet som helhed sig i kraft af nogle
overordnede strømninger og tendenser, der ligger uden for det enkelte medlems magt. Denne
kulturelle udvikling, af sprog, normer og regler foregår både på et eksplicit (explicit) og et implicit
(implicit) niveau. De eksplicitte tendenser kommer til udtryk gennem formaliserede regler, begreber
og sprog, hvorimod de implicitte tendenser i højere grad viser sig gennem en ensretning af værdier,
tænkemåder og diskurser.
Den kulturelle udvikling i et praksisfælleskab sker på både et bevidst og et ubevidst niveau.
På det bevidste niveau reflekterer medlemmerne af praksisfælleskabet over det praktiske
samarbejde, der er grundlaget for fælleskabet, så man på et strukturelt plan opnår tydelige,
formaliserede begreber og arbejdsmetoder. På det ubevidste plan opstår der et fælles sprogbrug og
fælles værdier i kraft af den interaktion, der finder sted imellem brugerne i det praktiske
samarbejde. Der opstår m.a.o. en standardisering (standardization) af sproget og normerne i
fælleskabet, der dels effektiviserer kommunikationen, videndelingen og samarbejdet i fælleskabet
og dels styrker sammenholdet og markerer tilknytningen til praksisfælleskabet.
Reification
Udviklingen af kultur, sprog og normer i praksisfælleskaber sker i kraft af det praktiske samarbejde.
Denne udvikling opstår på baggrund af den dynamiske proces, der ligger til grund for det
bagvedliggende samarbejde. I forbindelse med Wikipedia betyder det, at den kulturelle og sproglige
udvikling, der opstår i communitiet, bliver udviklet i kraft af det processuelle forløb, der ligger til
grund for udarbejdelsen af det endelige produkt – et online leksikon. En forudsætning for den
kulturelle og sproglige udvikling er deltagelsen i fælleskabet blandt de enkelte medlemmer. Det er i
denne praktiske deltagelse (participation), der opstår interaktion imellem medlemmerne, og i kraft
af interaktionen opstår en begrebsliggørelse (se afsnit 8) og en abstraktion over det samlede
interessefælleskab. Dette fænomen kalder Wenger reification, hvilket på dansk skal betyder en
tingsliggørelse eller en konkretisering af noget abstrakt.
Ifølge Wenger skal begrebet ikke forstås som en konkret tingsliggørelse, men mere som en
begrebsliggørelse af fænomener, der gør abstrakte forhold mere håndterbare. I et praksisfælleskab
kommer denne reification til udtryk igennem symboler, værktøjer, historier, retningslinjer og
koncepter, der alle afspejler, muliggør og effektiviserer det praktiske samarbejde, som finder sted i
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virkelighedsopfattelse blandt dets medlemmer, hvor medlemmerne projicerer de praktiske
problemstillinger i fælleskabet over i en fælles referenceramme. Wenger kalder dette fænomen for
en projiceret virkelighed (projected reality), og det udgør fundamentet i medlemmernes oplevelse af
fælleskab. Desuden muliggør den projicerede virkelighed også oplevelsen af fælleskab i et virtuelt
praksisfælleskab, idet fælleskabet stort set udelukkende er baseret på en digital remediering af
medlemmerne i cyberspace, der i sig selv består af abstraktioner i form af digitale billeder, tekst og
den html-kode, som sitet er baseret på.
Deltagelse (participation) og reification er to grundlæggende bestanddele, der ligger til
grund for ethvert praksisfælleskab. De to fænomener er gensidigt afhængige af hinanden og
udvikler sig begge igennem en vekselvirkning mellem det konkrete, praktiske samarbejde og den
abstrakte udvikling af sprog, normer, arbejdsmetoder, regelsæt, mv., der muliggør samarbejdet og
danner grundlaget for fælleskabfølelsen i et praksisfælleskab (Wenger 1998, pp.51-71).
Shared repertoire
Et praksisfælleskab er kendetegnet ved, at fælleskabet har en fælles målsætning, hvor
medlemmerne på baggrund af deres fælles interesser ønsker at nå et kollektivt mål i samarbejde
med hinanden (joint pursuit). Med tiden vil dette samarbejde føre til den førnævnte standardisering
(standardization) af sprog, kultur og normer. Der opstår m.a.o. en række fælles retningslinjer og
begreber, der dels skaber sammenhold, dels effektiviserer kommunikationen og samarbejdet i
gruppen. Dette fænomen beskriver Wenger som en udarbejdelse af et fælles/delt repertoire (shared
repertoire), der i samspil med det praktiske samarbejde (practice) består af arbejdsrutiner,
udtryk/begreber, værktøjer, metoder, historier, gestik, symboler, genrer, handlinger og koncepter,
som fælleskabet selv har kreeret eller adopteret fra andre praksisfælleskaber eller kulturer.
Udviklingen af dette shared repertoire sker løbende på baggrund af de udfordringer, som
fælleskabet møder i det praktiske samarbjde. Et shared repertoire er de konkrete manifestationer,
der finder sted i vekselvirkningen mellem det praktiske samarbejde (practice) og den dertilhørende
refleksion og standardisering af den bagvedliggende kommunikation i fælleskabet (reification).
Ifølge Wenger er der to grundlæggende ting der kendetegner et shared repertoire i et
praksisfælleskab:
1) Det afspejler en historisk udvikling af det fælles engagement, der findes i
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praksisfælleskabet (mutual engagement).
2) Det står konstant åbent for nye fortolkninger.
Disse to faktorer betyder, at udviklingen af et shared repertoire sker dynamisk over tid og er
dermed i konstant forandring, så forståelsen og tolkningen af de symboler, begreber,
arbejdsmetoder, etc., som repertoiret indeholder, ligeledes ændrer sig løbende. Da et
praksisfælleskab ifølge Wenger udvikler sig som en organisme i konstant forandring og tilpasning
til omgivelserne, udvikler opfattelsen af det fælles sprog og den fælles kultur sig ligeledes organisk.
Det betyder bl.a., at begreber kan skifte betydning, kommunikationen i et praksisfælleskabet kan
skifte karakter – tonen kan fx blive hårdere eller mildere – eller de fælles værdier kan ændre sig.
Eksempelvis kan det praktiske samarbejde gå fra at være et hyggeligt hobbyprojekt, hvor
medlemmerne af fælleskabet mest af alt nyder at snakke sammen omkring en fælles interesse, til at
være meget målrettet og disciplineret ifm. en konkret produktudvikling, der mest af alt ligner et
professionelt samarbejde.
Der kan være mange grunde til at sproget og kulturen i et praksisfælleskab ændrer sig, men
oftest skyldes forandringerne ændringer i det praktiske samarbejde, ydre påvirkninger fra andre
praksisfælleskaber eller det omkringliggende samfund eller udskiftning af medlemmer i
fælleskabet. Et praksisfælleskab bliver dermed defineret ud fra mange faktorer – det er dels
medlemmernes løbende samarbejde (practice), refleksion og kommunikation (reification/shared
repertoire), og samspil med andre praksisfælleskaber og samfundet som helhed, der gør, at
fælleskabet udvikler sig dynamisk og organisk. Denne proces indeholder en lang række
konfrontationer og kompromiser imellem de enkelte medlemmer, hvilket ofte kan virke kaotisk og
ineffektivt – især sammenlignet med autoritære udviklingsmodeller, som kan fastsætte en
overordnet struktur, der på én gang kan fastsætte en fælles målsætning – og dermed fælles sprog,
kultur og normer - for hele organisationen. Fordelen ved praksisfælleskaber kan imidlertid være, at
sproget og kulturen opstår på baggrund af medlemmernes fælles interaktion samt i kraft af ydre
påvirkninger fra det omkringliggende samfund. Disse faktorer skaber på trods af den kaotiske
struktur en stor grad af tilpasningsdygtighed i relation til de oplevelser og udfordringer, som
medlemmerne erfarer ifm. med deres praktiske samarbejde samt i kraft af samspillet med andre
praksisfælleskaber og det resterende samfund.
I det følgende afsnit vil jeg analysere den kulturelle og sproglige udvikling på Wikipedia
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med udgangspunkt i den engelske artikel, der omhandler 'Punk Rock'. Analysen vil jeg primært
foretage på baggrund af Pierre Levys teorier vedr. antropological spaces, Michel Maffesolis teorier
omkring organic balance og Etienne Wengers teorier ifm. practice, reification og shared repertoire
(Wenger 1998, pp.72-102).

11 Sprog, kultur og modkultur på Wikipedia
Omfanget af artikler og skribenter på Wikipedia stiger eksponentielt (se figur 11 hvor den blå graf
viser hvordan antallet af artikler i mio. er steget i en opadgående kurve siden leksikonets start i
2001), og det samlede antal artikler på Wikipedia (dvs. alle nationale udgaver - den engelske,
franske, danske, etc.) har i skrivende stund nået et omfang på over 13 mio. artikler. Det betyder, at
ingen enkeltpersoner kan overskue
eller kontrollere udviklingen af
artiklerne

–

ikke

engang

demokratisk valgte administrative
organer – de såkaldte Wikimedia
chapters
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Figur 11:Artikeludviklingen af det engelske Wikipedia (Kilde:
Wikipedia)

udviklingen (Wikipedia 2009f).
Sammenhængskraften

på

Wikipedia opretholdes derimod igennem selvkontrol på baggrund af nogle overordnede ideer
omkring, hvordan sproget og validiteten i artiklerne skal udvikles. Disse ideer eller regler kan
imidlertid tilpasses, hvis brugerne samlet set mener, at der er et behov for det. Men overordnet set,
har der været nogle grundlæggende idealer, der har kendetegnet leksikonet i hele dets levetid.
Indholdet af idealerne lyder således: Man ønsker at skrive artiklerne i et simpelt neutralt tonefald,
man forsøger at forholde sig objektivt til de emner, der bliver beskrevet, og man dokumenterer
indholdet igennem kildelister (primært hjemmesider og fagbøger). Kvaliteten af artiklerne bliver
således i højere grad kontrolleret igennem en fælles overordnet kultur eller retningslinjer, hvor man
forsøger at standardisere artiklerne sprog- og formmæssigt, frem for en direkte overordnet kontrol
(Wikipedia 2009g).
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Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at opnå en total standardisering af den
bagvedliggende kultur omkring artikelskrivningen. Denne tendens kommer til udtryk i et interview
fra 2006 af en række højtstående medlemmer af Wikipedia, der blev lavet af den tyske Wikipediaforsker, Dirk Riehle, der er professor ved Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg i
Tyskland. Under dette interview spørger han bl.a. den tyske Wikipedia-skribent og administrator,
Elisabeth Bauer, der sidder i en række højtstående udvalg på det tyske Wikipedia, hvordan hun
opfatter forskellene på de forskellige nationale udgaver af Wikipedia. Her svarer hun bl.a. følgende:

(...)(Wikipedia-, NMC) Projects share a few common norms but everything else is left to the
language communities to decide. Different cultures tend to evolve different organizational
structures and policies. I once wrote up a comparison between the English and the German
Wikipedia [8]. To be somewhat provocative, I’d like to repeat Wikipedia user ‘lincher’ who said:
“The English Wikipedia strives to be the biggest encyclopedia of the world; the German Wikipedia
tries to be the best.” (...)(Riehle 2006)

Fælleskaberne i de forskellige nationale udgaver af Wikipedia er tilsyneladende – på trods af de
overordnede internationale retningslinjer - forskellige i deres kulturelle opbygningsform. Ifølge
Jean Lave og Etienne Wengers teorier omkring praksisfælleskaber skyldes disse kulturelle
forskellige i de forskelle nationale grupper, at værdierne bliver opbygget gennem en vekselvirkning
mellem medlemmerne af praksisfælleskabet i den enkelte nationale udgave af Wikipedia og den
overordnede internationale Wikipedia-kultur.
Det faktum, at der opstår nationale forskelle på de forskellige udgaver af Wikipedia, kan
skyldes den gensidige påvirkning, der sker i Pierre Levys antropological spaces. Enhver national
udgave af Wikipedia er i kraft af sin online form et knowledge space, hvor kulturen opstår på
baggrund af digital kommunikation imellem de enkelte medlemmer, men et knowledge space bliver
ifølge Levy samtidig påvirket af territorial spaces – hvilket i dette tilfælde vil sige de forskellige
nationale kulturer. Kulturen i de nationale udgaver af Wikipedia opstår både i samspil mellem
brugerne af den pågældende udgave af Wikipedia, den samlede Wikipedia-kultur og de nationale
værdier og traditioner, der kendetegner de forskellige lande, hvor Wikipedia er repræsenteret.
Denne udvikling, der på den ene side kendetegner en global standardisering af Wikipedia og
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på den anden side afspejler nationale forskelle i måden at kommunikere og samarbejde på, er en
naturlig proces i relation til det Michel Maffesoli opfatter som organic balance. I et organisk
fælleskab som Wikipedia vil kulturen konstant udvikle sig i kraft af både en overordnet ensretning
og et konstant modspil til denne ensretning fra brugere og forskellige grupperinger, som det er
tilfældet ifm. med forskelligheden af de nationale udgaver af Wikipedia.
Interviewet afspejler på flere niveauer, at den kulturelle udvikling på Wikipedia både sker
globalt og nationalt på samme tid og i samspil med hinanden. Det gør det i kraft af, at de tre
personer, der bliver interviewet er tre forskellige højt rangerede medlemmer af Wikipedia fra både
det engelske, tyske og japanske Wikipedia til en international Wikipedia-konference, der hedder
Wikisym (www.wikisym.org), hvor folk fra hele verden udveksler erfaringer og diskuterer
Wikipedia. Da de tre repræsentanterer for hver deres nationale udgave af Wikipedia, viser ved deres
fremmøde, at de alle er interesserede i et overordnet internationalt samarbejde på tværs af de
forskellige sprog og udgaver, som Wikipedia bliver udgivet i. Derved afspejler Elisabeth Bauers
udtalelse omkring forskellene mellem de nationale udgaver af Wikipedia og det faktum, at de tre
personer er mødt op til konferencen, at den kulturelle udvikling kan ske både på et nationalt og et
internationalt, overordnet niveau uden, at de to tendenser udelukker hinanden.
Der sker en overordnet international standardisering samtidig med, at de enkelte
undergrupperinger udvikler deres egne arbejdsmetoder. Enhver artikel på de forskellige udgaver af
Wikipedia, hvadenten det gælder den engelske, tyske eller japanske, bliver udarbejdet efter den
samme skabelon ift. sprog, udformning, mv. i overensstemmelse med Wikipedias overordnede
policies and guidelines (Wikipedia 2009g). Det bagvedliggende samarbejde omkring artiklerne
bliver imidlertid i højere grad udarbejdet i kraft af medlemmerne i de enkelte undergupperinger –
hvadenten det gælder de nationale udgaver eller samarbejdet omkring de enkelte artikler. Brugernes
præferencer og det konkrete artikelsamarbejde skaber på den baggrund en indbyrdes kultur, som
udgør fundamentet i disse underfælleskaber.
Wikipedia-kulturen opstår på et overordnet plan igennem en ensretning og standardisering af
artiklerne samtidig med, at selvorganiseringen (jf. adhocracy) bag de forskellige underfælleskaber
udfordrer denne standardisering, så det konkrete samarbejde bliver udformet i en sproglig og
kulturel sammenhæng, der stemmer overens med de forudsætninger, som kendetegner den enkelte
undergruppering.
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Den fælles overordnede kultur, der kendetegner Wikipedia på et globalt plan, bliver
konstant udfordret af kulturen i de enkelte undergrupperinger, hvilket fungerer som en slags
modkultur til den overordnede standardisering af Wikipedia. Wikipedia-kulturen opstår på flere
planer, hvor den overordnede kultur konstant bliver udfordret af kulturen på de lavere planer. Den
fælles kultur opstår dermed i en kontinuerlig vekselvirkning mellem mikro- og makroniveau,
hvilket gør det muligt at opretholde en fælles global Wikipedia-kultur, samtidig med at kulturen
omkring den konkrete artikelskrivning både er tilpasningsdygtig over for de enkelte medlemmer i
en undergruppering/et fælleskab og over for den omkringliggende omverden, hvadenten det gælder
de kulturelle elementer, som artiklerne omhandler, eller de nationale/kulturelle forskelle, der findes
i de forskellige sproglige fælleskaber.
Artikel- og diskussionssprog
I fællesskabet omkring 'Punk Rock'-artiklen på det engelske Wikipedia er der ligeledes en opdeling
i kulturelle træk, der kendetegner det samlede Wikipedia og træk, som primært kendetegner
subcommunitiet bag artiklen. Dette subcommunity afspejler det samlede Wikipedia samtidig med,
at brugerne bag artiklen har opbygget deres eget fælleskab, hvor de har etableret en intern måde at
kommunikere og samarbejde, der særligt kendetegner skrivningen af netop denne artikel. I mit
interview med det højtstående medlem ”Jmabel” (gruppe 3) (se afsnit 9.4/bilag 2) udtrykker han sig
således, da jeg spørger ham om, han opfatter samarbejdet bag ”Punk Rock”-artiklen som et
community i sig selv, hvortil han svarer (Jmabel er ikke selv aktiv på Wikipedia mere. Derfor
svarede han i datid vedr. sine oplevelser omkring artiklen):

(…) It was a community in the sense that there were common interests, that participation was
voluntary, that people got a sense of each other's levels of trustworthiness, knowledge, etc., that we
formed our own informal ways of making certain types of decisions, and even that a certain
degree of social bond was formed. (…)

Og han fortsætter:

(…) It was, perhaps, more of a loose collaboration within the larger community that works on
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Wikipedia in general, which at least at that time was very much a community (…)

Jmabel giver således udtryk for, han uden tvivl opfattede samarbejdet bag 'Punk Rock'-artiklen som
et community, hvor de dels lærte hinanden at kende, delte viden og formede bestemte måder at
kommunikere på. Derudover beskriver han det som ganske naturligt, at samarbejdet bag artiklen
problemfrit indgik i det samlede Wikipedia-fælleskab.
Der er imidlertid stor forskel på, hvordan den samlede Wikipedia-kultur kommer til udtryk
ifm. artiklen, og i hvilke sammenhænge fælleskabet bag artiklen har opbygget specifikke
sproglige/kulturelle normer og arbejdsmetoder. Selve artiklen er i høj grad opbygget efter
Wikipedias skabeloner og sproglige normer, der bliver beskrevet i Wikipedias policies and
guidelines (Wikipedia 2009g). Derimod er den bagvedliggende diskussion omkring artiklen i højere
grad præget af sproglige udtryk og arbejdsmetoder, der er unikke for dette artikelfælleskab.
Sproget i selve artiklen, der omhandler 'Punk Rock' er i overenstemmelse med Wikipedias
Guidelines: Simpelt, tydeligt og letforståeligt. Eksempelvis lyder de første par linjer i afsnittet
'Australia' i artiklen i skrivende stund således:

In February 1977, EMI released The Saints' debut album, (I'm) Stranded, which the band recorded
in two days.[165] The Saints had relocated to Sydney; in April, they and Radio Birdman united for
a major gig at Paddington Town Hall.[166] Last Words had also formed in the city. The following
month, The Saints relocated again, to Great Britain.(...)(Wikipedia 2009h)

Sætningsstrukturen er relativt simpel med få indskudte sætninger, og der bliver ikke brugt unødige
fremmedord eller indforståede begreber. Derudover består indholdet af en kronologisk redegørelse,
hvilket er med til at lette forståelsen for læseren, da formidlingen sker igennem en tidslig udvikling
i teksten. De understregede tal eller ord linker internt til artikler (bluelinking) på Wikipedia, der
omhandler det pågældende emne (begreber/egenavne) eller til dokumentation af indholdet (tal).
Begge former for links giver læseren yderligere mulighed for selv at undersøge emnet.
Derudover forsøger man i artiklen at være neutral og objektiv i tonen. 'Punk Rock'-artiklen
starter således: ”Punk rock is a rock music genre that developed between 1974 and 1976 in the
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United States, the United Kingdom and Australia”. Man forsøger således, at fremstille genren
faktuelt, men dette eksempel viser, at fremstillingen af USA, England og Australien som
ophavslande til 'Punk Rock'en udelukkende er opstået som en objektiv forståelse i kraft af de mange
diskussioner, der har været omkring dette emne på diskussionssiderne (se afsnit 9.5). I Gyldendals
online leksikon ”Den store danske” opfatter man punken således:

Punk (…), livsstil, opstået i Storbritannien, fra midten af 1970'erne udbredt blandt mange
europæiske unge, der igennem en ny og provokerende musikstil og i påklædning og udseende
udtrykte deres oprør og foragt for pænheden (…) (Den store danske 2009)

Den objektive og neutrale skrivestil, der kendetegner sproget i selve 'Punk Rock'-artiklen er
begrænset eller beriget – om man vil – af de mange nationale og kulturelle forudsætninger, som de
enkelte brugere bag artiklen tager udgangspunkt i. Under alle omstændigheder fremstiller
Gyldendals leksikon punk-kultur/-musik som et engelsk/europæisk fænomen, hvor det engelske
Wikipedia opfatter USA, Australien og England som ligeværdige ophavslande. Det tyder på, at
opfattelsen af, hvad der er faktuelt gyldigt, afhænger af de geografiske og kulturelle
omstændigheder, der udgør fundamentet for en fælles opfattelse. Den sprogligt objektive
fremstilling, der kendetegner både Gyldendals danske online leksikon og det engelske Wikipedia er,
med udgangspunkt i Pierre Levys terminologi, knowledge spaces hvor fælles kulturelle opfattelser
bl.a. udspringer af de geografiske omstændigheder eller territorial spaces, som karakteriserer
skribenternes bagland eller kulturelle forudsætninger.
En tredje tendens ved 'Punk Rock'-artiklen, der igen udspringer af Wikipedias guidelines, er
et krav om at dokumentere al information i artiklen, som det foregående eksempel fra afsnittet
”Australia” viste. Derved afspejler selve indholdet af 'Punk Rock'-artiklen de idealer, der
kendetegner den samlede Wikipedia-kultur, hvorimod diskussionsproget (se afsnit 7, 8 og 9) i
højere grad er præget af en subjektiv skrivemåde, hvor brugerne ikke er neutrale, men i langt højere
grad giver udtryk for deres personlige meninger. I brugernes diskussioner er det ikke i samme grad
påkrævet at dokumentere sine påstande, men det bliver dog ofte benyttet til at skabe belæg for
disse, hvilket følgende eksempel viser. Eksemplet er fra diskussionen ”Discussion” fra 2007 (talk
2009j), hvor brugerne diskuterer, hvorvidt en række copyright-beskyttede billeder kan benyttes i
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artiklen. Brugeren John (gruppe 3) argumenterer for ikke at bruge billederne med udgangspunkt i,
hvordan retningslinjerne ved andre sproglige udgaver er:

(…) The German, French and Spanish wikipedias (which was where I got these images from) don't
permit non-free images, at all, as I understand it. They manage without images like this, and we
aspire to do so too. See here and here (Links til Wikipedia policies and guidelines (Wikipedia
2009g), NMC) (...)

Hvortil brugeren DCGeist (Gruppe 3) svarer:

We have one participant here and another over at Wikipedia talk:Non-free content (link til en
overordnet diskussion af brug af copyrightmateriale på Wikipedia, NMC) in favor of adding
commentary on the visual content. Noted. As a record poster, the "Anarchy" image is not technically
"cover art," though it conceptually fills that role. (…)

Denne diskussion viser, hvordan brugerne i praksisfælleskabet bag 'Punk Rock'-artiklen selv
igennem en konkret diskussion kommer frem til, hvordan de vil forholde sig til copyrightbeskyttede billeder (de valgte i sidste ende at fjerne billederne). Den endelige afgørelse kom frem i
kraft af de argumenter og modargumenter, som brugerne havde for og imod billederne, men en del
af argumenterne refererer både til andre sproglige udgaver af Wikipedia og de overordnede
Wikipedia-guidelines, der findes for artikelskrivnigen. Den fælles kultur/arbejdsmetode, der blev
opbygget igennem denne diskussion, opstår konkret i kraft af en intern uenighed blandt brugerne i
fæleskabet bag 'Punk Rock'-artiklen. Men udviklingen af fælles retningslinjer er samtidig tydeligt
præget af overordnede Wikipedia-regler og fremgangsmåder fra andre sproglige udgaver af
leksikonet.
Derved sker den fælles kulturelle udvikling på baggrund af en organic balance, hvor
brugernes individuelle præferencer, igennem udfordring af andre brugereres meninger og det
samlede fælleskab bag artiklen, skaber en dynamisk fremgang og tilpasning af konkrete procedurer
og arbejdsmetoder. Denne proces bliver imidlertid påvirket af den overordnede Wikipedia-kultur og
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andre udgaver af Wikipedia, hvilket tyder på, at den kulturelle udvikling i communitiet bag 'Punk
Rock'-artiklen i høj grad bliver påvirket af det overordnede praksisfælleskab i form af de
overordnede Wikipedia-idealer samt af andre antropological spaces i kraft af påvirkningen fra de
forskellige nationale udgaver af Wikipedia.
Fælleskabet bag artiklen har dermed af en dobbelthed i det sproglige og kulturelle udtryk.
Udadtil i gør den standardiserede sproglige stil, at artiklen rammer den samlede tone, der findes på
Wikipedia, hvilket skaber sammenhængskraft ift. andre artikler og det resterende leksikon. Indadtil
er stilen imidlertid langt mere subjektiv, og det bagvedliggende fælleskab ifm. artiklen udformer
selv fælles fremgangsmåder og normer, der afspejler både individuelle og fælles præferencer blandt
brugerne. Samlet set er kulturen omkring 'Punk Rock'-artiklen – med udgangspunkt i den canadiske
sociolog Erving Goffmanns begreber fra teaterverdenen - præget af en frontstage- og en offstagementalitet. Frontstage i artiklen udadtil, hvor artiklen skal fremstå, så den stemmer overens med det
samlede Wikipedia-leksikon og offstage, hvor brugerne i en friere form selv definerer, hvordan
deres fælles samarbejde skal foregå (Goffman 1959, p.119).
I det følgende afsnit vil jeg yderligere undersøge, hvordan fælleskabet udvikler sprog,
normer og regler med udgangspunkt i Etienne Wengers teorier omkring praksisfælleskaber.
11.1

Artiklen under overfladen

Som jeg var inde på i afsnit 7, er 'Punk Rock'-artiklen i skrivende stund skrevet af ca. 3000 brugere
i en periode fra 2001 til 2009, og bl.a. fordi 71% af alle brugere kun har foretaget en enkelt tilføjelse
eller rettelse (se afsnit 7) betyder det, at har der været en relativt stor udskiftning af brugerskaren.
Det bevirker, at fælleskabet bag artiklen konstant bliver udviklet dels i kraft af nye udfordringer
ifm. artiklen og dels fordi, der hele tiden kommer nye bidragsydere til samtidig med, at andre falder
fra.
Kommunikationen og arbejdsstrukturen bliver i høj grad defineret af den samlede
Wikipedia-kultur, bla. fordi mange brugere også er aktive skribenter på andre artikler. På trods af de
overordnede Wikipedia-retningsliner og af den konstante udskiftning af brugerbasen, opstår der
imidlertid specifikke måder at kommunikere og samarbejde på i forbindelse med 'Punk Rock'artiklen. Det skyldes, at brugersammensætningen og indholdet af den specifikke artikel skaber
nogle unikke omstændigheder og forudsætninger, der kendetegner samarbejdet bag netop denne
artikel. I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan disse særegne sproglige begreber, kommunikations77/94

Speciale v/ Tau Ulv Lenskjold
IT-Universitetet i København
Niels Møller Christensen (studiekortnr.: 2768747012)

02.11.2009

og arbejdsmetoder opstår i forbindelse med 'Punk Rock'-artiklen.
På baggrund af diskussionen ”Refocus and Restructure” fra november 2006 (Talk 2009k)
blev afsnittet ”Early history” ændret markant. Begrebsmæssigt blev opfattelsen af den tidlige punk
rock ændret fra at være en bestemt lyd eller sound til at være kendetegnet ved at udspringe fra
bestemte miljøer eller såkaldte scenes. Derudover blev arbejdsmetoderne omkring disse afsnit
ændret, således at perspektivet i det fortsatte arbejde omkring disse afsnit gik fra at være
kronologisk opbygget til at være geografisk bestemt – fx med udgangspunkt i London, New York,
mv. Derudover diskuterede brugerne dels, hvorvidt ændringerne var relevante og dels hvilke
metoder de skulle anvende for at ændre disse afsnit, så overgangen foregik så smertefrit som muligt
– både ift. den resterende artikel, og de brugere der var uenige i ændringerne.
Diskussionen blev startet af brugeren SwitChar (gruppe 3):

(…) The chronological organisation of the article does not represent the differences between the
New York and London scenes, and by its structure forces one scene to be acknowledged more than
the other. Jmbael gave me an idea when he said in the discussion that early punk was more of a
scene than a sound. I think he is spot on and I propose that we retitle the history section from the
origins and early emergence to 'The New York Scene' and 'The London Scene'. (…)

De fleste svar til indlægget er positive, men brugerne er imidlertid ikke enige i, at punk rocken
fortsætter med udelukkende at være baseret på scener. Derimod er der enighed om, at disse scener
med tiden udvikler sig til en karakterisk punk sound, hvilket brugeren JustinBoden86 (gruppe 3)
bl.a. giver udtryk for:

I think we should keep the latter part of the article unchanged (although it does need to be
expanded), in its chronological order. This is because after 77 punk become more of a sound than a
scene. Blondie were reclassified as New Wave, and not long after hardcore emerged. Punk became
an international phenonemon, and was no longer limited to one or two cities. (...)
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Diskussionen tager imidlertid et par afveje, hvor debatten igen som i eksemplerne fra afsnit 7 og 8
kommer til at dreje sig om, hvilke lande der har haft den største indflydelse på punk rocken, men
der er imidlertid også en række brugere, der ikke finder ændringerne relevante. Det gælder bl.a.
brugeren WesleyDodds (gruppe 3):

I think it's fine the way it is, although it could stand to have a little bit more about protopunk and
how these various bands set the stage for punk.

Da ændringerne krævede en total omskrivning af en relativ stor sektion i artikelen, og da en række
brugere som sagt har været negativt stemt over for dem, bliver de positivt stemte brugere i
diskussionen enige om at sandboxe afsnittene, hvilke vil sige, at man benytter funktionen sandbox,
hvor man kan lave en slags kladde til artiklen (Wikipedia 2009i). Derved kan man lave et udkast til
ændringer, som brugerne i fælleskab kan tage stilling til, hvorefter de bagefter kan afgøre om
tilføjelserne skal i selve artikelen (i modsætning til at redigere direkte i artikelen). Forslaget om at
bruge sandbox-funktionen kommer således fra brugeren Jmabel (gruppe 3):

I'd be interested in looking at the alternative of splitting the scenes, down to about '77. Could we
maybe sandbox this and then make a decision? (…)

Herefter følger en diskussion af, hvilke kunstnere, der havde mest indflydelse på punk rocken i dens
begyndelse, hvorefter brugerne til slut bliver enige om, at én af brugerne (Justinboden86) skal lave
det første udkast til en ændring:

Anyway, are you interested in sandboxing the alternative structure? - Jmabel | Talk 01:55, 30
November 2006 (UTC)
Yeah. I'll get onto it soon. (Justinboden86 09:56, 30 November 2006 (UTC))

Efterfølgende fik sektionen ”Early history” sin nuværende struktur, og afsnittene ”Origins” og
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”Early emergence” blev ændret til sin nuværende form (september 2009) til afsnittene ”New York
City”, ”United Kingdom”, ”Australia”, m.fl.
Med udgangspunkt i Etienne Wengers teorier omkring praksisfælleskab, kan man sige, at der
sker en refleksion/abstraktion (reification) over det konkrete artikelsamarbejde (practice), hvor
brugerne opbygger et shared repertoire i form af begreber og arbejdsmetoder. De foregående
eksempler fra diskussionen indeholder følgende begreber, der indgår i brugernes shared repertorie:
Scene, sound, chronology, cities, origins, early emergence, sandbox, New Wave, Hardcore, Punk
Rock, Protopunk. Dette repertoire er begrebslige abstraktioner, der afspejler en fælles
referenceramme i forbindelse med artikelskrivningen. Modstillingen mellem scene og sound samt
mellem chronology og cities viser, hvordan brugerne benytter specifikke sproglige begreber til at
skabe en fælles forståelse (meaning) af punkens tidlige historie. Derudover påvirker denne
begrebsliggørelse også den videre arbejdsproces i forbindelse med disse afsnit, da de
grundlæggende præmisser - overgangen fra kronologi til fokus på geografisk betingede miljøer
(scenes) – ændrer den grundlæggende arbejdsmetode og tilgang til disse afsnit. Desuden viser
eksemplerne, hvorledes brugerne i fælleskabet vælger at håndtere en markant ændring af en større
sektion i artiklen, så overgangen sker så problemfrit som muligt i overensstemmelse med resten af
fælleskabet bag artiklen (Wenger 1998).
De sproglige normer og arbejdsmetoder bliver både defineret ud fra de overordnede
Wikipedia-ideologier/-retningslinjer, og internt i fælleskabet bag 'Punk Rock'-artiklen, hvor
brugerne udvikler begreber og arbejdsmetoder (reification) i forbindelse med den konkrete
skriveproces. De foregående eksempler viser, hvordan fælleskabet i det praktiske samarbejde
(practice) skaber en fælles begrebsverden og derigennem kollektive retningslinjer (shared
repertoire) for, hvordan artikelskrivningen skal forløbe og videreudvikle sig.

12 Perspektivering
I september 2009 blev der indført en ny regel på Wikipedia, der hedder flagged protection. Denne
regel betyder, at biografiske artikler på Wikipedia, der omhandler højt profilerede levende personer
som fx George Bush eller Madonna, ikke kan blive redigeret direkte af anonyme eller nye brugere.
Sådanne rettelser skal først tjekkes igennem af erfarne eksisterende Wikipedia-brugere. For at
kunne redigere sider, der er under denne flagged protection, skal man have været registreret bruger i
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fire dage, og man skal have lavet mindst 10 tilføjelser eller redigeringer på sider, der ikke ligger
under for denne beskyttelse. Det vil sige, at anonyme brugere aldrig vil kunne redigere sider, der er
flagged protected direkte (Wilson 2009).
Disse foranstaltninger er blevet indført, fordi biografier oftere bliver udsat for hærværk på
Wikipedia, hvilket gør indholdet mere ømtåleligt for de personer, som biografierne omhandler og
deres pårørende, end andre artikler. I januar 2009 kunne en amerikansk senator eksempelvis læse på
Wikipedia, at han var død, og i forbindelse med Michael Jacksons død i juni 2009, var siden, der
omhandlede ham på Wikipedia, domineret af spekulationer og konspirationsteorier vedr. hans
dødsfald (Vuorela 2009).
Selvom 'Punk Rock'-artiklen og de fleste andre artikler på Wikipedia ikke bliver underlagt
denne beskyttelse, da de ikke er biografiske, er det imidlertid stadig en begrænsning af den åbenhed,
der hidtil har været kendetegnet på Wikipedia. Som nævnt i afsnit 7.1 er 42% af alle de tilføjelser
eller redigeringer bag 'Punk Rock'-artiklen blevet foretaget af de 29 mest aktive skribenter (gruppe
3). Det vil sige, at en relativt lille gruppe af de i alt ca. 3000 personer, der i tidens løb har skrevet i
artiklen, således står for en væsentlig del af den samlede artikel. Da over 71% af alle de ca. 3000
brugere, der har skrevet i artiklen udelukkende har lavet en enkelt tilføjelse eller redigering, er det
imidlertid umuligt definitivt at svare på, hvilken gruppe af skribenter, der er mest værdifuld for
samarbejdet – altså om det er de få meget produktive brugere eller de mange brugere, der kun har
foretaget få tilføjelser, der yder det største bidrag til artikelen (gruppe 1, 2 eller 3).
Under alle omstændigheder, er det nu blevet sværere for udefrakommende, der ikke i
forvejen er etablerede Wikipedia-brugere, at foretage rettelser eller tilføjelser til artikler, der er
omfattet af denne flagged protection. I forvejen er Wikipedia de senere par år blevet beskyldt for, at
blive mere og mere lukket og indspist, hvilket også var konklusionen i en omfattende videnskabelig
undersøgelse af Wikipedia foretaget af det amerikanske Palo Alto Research Center (PARC 2009) fra
august 2009. I denne undersøgelse kommer det bl.a. frem, at tilføjelser eller ændringer foretaget af
brugere i den engelske udgave af Wikipedia, der kun skriver på Wikipedia en enkelt gang om
måneden får omstødt deres ændringer 25% af gangene. I 2003 blev kun 1% af ændringerne fra disse
brugere omstødt.
Undersøgelsen påpeger desuden, at der har været en betydelig nedgang i produktiviteten på
det engelske Wikipedia, og forskerne, der står bag undersøgelsen, mener, at der er en direkte
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sammenhæng mellem den lavere produktivitet og en tilsyneladende lavere tolerance over for nye
eller mindre aktive skribenter. I 2007 blev der tilføjet ca. 2200 artikler dagligt i gennemsnit til det
engelske Wikipedia, hvor der i gennemsnit indtil videre i 2009 kun bliver tilføjet ca. 1300 artikler
dagligt (Johnson 2009).
Det tyder derfor på, at etablerede og aktive brugere i højere grad end tidligere har lukket sig
om sig selv og dermed er mindre åbne over for tilføjelser lavet mindre aktive eller nye brugere – det
som Etienne Wenger kalder periferien af et praksisfælleskab (Wenger 1998). På den ene side viser
det, at der er blevet opbygget et meget stærkt fælleskab omkring Wikipedia, men hvis det samtidig
betyder, at nye brugere eller mindre aktive brugere opgiver at deltage i artikelskrivningen, er der en
risiko for, at aktiviteten på Wikipedia yderligere bliver svækket, hvis tendensen fortsætter. Det
gjaldt, som jeg nævnte i afsnit 5.2, Wikipedias forgænger Nupedia, der blev lukket, fordi
artikelsamarbejdet var fuldstændig lukket omkring såkaldte ”ekspertbrugere”, hvilket betød, at
aktiviteten døde hen (Tapscott 2008).
I mit interview med brugeren Jmabel (bilag 2), spurgte jeg ham således også, hvordan han så
forholdet mellem de meget aktive Wikiepdia-skribenter bag 'Punk Rock'-artiklen, og de brugere, der
kun lavede tilføjelser til artiklen en gang i mellem eller kun en enkelt gang, hvortil han svarede:
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users, then it would deteriorate to "just another web site", no more (though no
less) useful than a blog site. (Jmabel, bilag 2)

Noget tyder derfor på, at en vis balance mellem de mest aktive og såkaldte ”casual contributors”,
som Jmabel kalder dem, er den mest optimale samarbejdsmodel. Åbenheden over for
udefrakommende bidragsydere skaber en stor del af produktiviteten, hvilket min analyse også peger
på, men de mest aktive brugere står tilsyneladende i høj grad for at opretholde kvaliteten ifm.
artikelskrivningen. Det kan gå ud over produktiviteten, hvis Wikipedia fortsætter tendensen med at
lukke sig om de mest aktive brugere og være mindre åbne over for nye og udefrakommende
brugere. Denne udvikling kan betyde, at antallet af nye artikler fortsætter med at falde, som det har
været tilfældet fra 2007 til 2009. Wikipedia er afhængig af, at fuldgyldige medlemmer af de mange
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praksisfælleskaber, som Wikipedia består af, er åbne over for bidragsydere, der befinder sig i
periferien af fælleskabet. Hvis Wikipedia ender med at være en eksklusiv og lukket klub for de mest
aktive brugere, kan det i sidste ende resultere i en betydelig nedgang i aktiviteten på sitet, hvis ikke
der fortsat vil være åbenhed over for udefrakommende i fælleskabet.

13 Konklusion
Umiddelbart virker det organisatoriske samarbejde bag artikelskrivningen på Wikipedia
uoverskueligt og kaotisk i kraft af den åbne struktur, der ligger til grund for samarbejdsmodellen.
Kompleksiteten i et samarbejde mellem flere tusinde skribenter i et online leksikon med millionvis
af artikler, er til at tage at føle på, men bag denne kompleksitet ligger en selvorganisering og en
fælles kulturel gruppedannelse, som skaber en organiseret struktur under overfladen.
Denne struktur bliver ikke dikteret fra oven, men udvikler sig dynamisk i kraft af det
samarbejde og den fælles praksis, som ligger til grund for det samlede Wikipedia-fælleskab og de
mange underliggende fælleskaber – fx bag de enkelte artikler som det er tilfældet med 'Punk Rock'artiklen - der tilsammen udgør helheden i den overordnede udvikling af encyklopædien.
Selvorganiseringen foregår, som jeg har påvist i min analyse, ud fra adhocracy-princippet, der
anvendes af Piotr Konieczny. Det gælder ved såvel udarbejdning af artiklerne som regler og
retningslinjer for encyklopædien, der behandles på diskussionssiderne tilknyttet artiklerne.
Selvom Wikipedia som udgangspunkt har et heterarkisk fundament, idet enhver, der ønsker
det, kan bidrage til artiklerne i leksikonet, opstår der et uformelt eller uudtalt hierarki blandt
brugerne, der bliver defineret ud fra deres engagement og aktive deltagelse i fælleskabet omkring
artikelskrivningen (deraf inddelingen i gruppe 1, 2 og 3).
Fælleskabet på Wikipedia bliver opretholdt af en fælles interesse og et fælles praktisk
samarbejde omkring udarbejdelsen af artikler, hvor tilknytningen til praksisfælleskabet (Jean Lave,
Etienne Wenger) – hvadenten det drejer sig om det overordnede fælleskab på Wikipedia eller
omkring et fælleskab bag en enkelt artikel, som det er tilfældet med 'Punk Rock'-artiklen – bliver
udgjort af den aktive deltagelse fra de enkelte medlemmer af praksisfælleskabet. Dette fællesskab
giver en kollektiv tænkning og derved kollektiv intelligens (Pierre Levy), hvilket betyder, at de
supplerer hinandens viden igennem en fælles arbejdsproces, så den samlede viden i gruppen bliver
større end de enkelte individers viden. Da grupperne desuden har global deltagelse, kan artiklerne
desuden blive hævet over geografiske eller kulturelle begrænsninger.
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Fælleskabet bliver dermed defineret og redefineret af en fælles søgen efter mening – det vil
sige opfattelser, værdier, holdninger, mv., hvor forudsætningen for at være en del af fælleskabet er,
at man både er i stand til at tænke som individ og fælleskab. Det vil sige, at man som selvstændigt
handlende individ også er i stand til at tænke på sig selv som en del af et større fælleskab - i
Wikipedias tilfælde er det en forudsætning, idet afsenderrollen er det samlede Wikipedia-fælleskab,
hvor de enkelte forfattere forbliver anonyme udadtil. Det er denne identitetsopfattelse, Adrian
Mackenzie kalder for en præindividuel tankegang, der er en forudsætning for at være en del af
fælleskabt.
Michel Maffesoli påpeger, at også moderne mennesker har behov for at indgå i fællesskaber,
som de i modsætning til tidligere generationer i stor udstrækning kan vælge selv. Identiten består i
dette valg, men skal understøttes i mødet med ligesindede i fællesskaber – som han kalder tribes,
der i Wikipedias tilfælde er virtuelle. Ud fra Maffesolis teori og min analyse kan jeg konkludere, at
medlemskabet af disse er en vigtig drivkraft i såvel produktionen af artiklerne som disciplineringen
af deltagerne.
Derudover er det også i kraft af sammenspillet eller gnidningerne mellem individ og
fælleskab, at der opstår fælles kulturelle og sproglige normer. Fælleskabet bag 'Punk Rock'-artiklen
viser, hvordan kulturen på Wikipedia udvikler sig i form af en organic balance (Michel Maffesoli),
hvor begreber, arbejdsmetoder og retningslinjer opstår i en dynamisk vekselvirkning mellem
individuelle præferencer fra de enkelte brugeres side og fælleskabets standardisering (Etienne
Wenger) og ensretning. Ligeledes bliver det samlede Wikipedia-fælleskab påvirket af de mindre
praksisfælleskaber, der opstår omkring det konkrete artikelarbejde og omvendt, og den samlede
Wikipedia-kultur bliver både på mikro- og makroniveau påvirket af det omkringliggende samfund
og kulturelle tendenser fra øvrige dele af internettet (antropological spaces (Pierre Levy)).
Det organisatoriske samarbejde på Wikipedia, er en organisk størrelse, der opstår igennem
vekselvirkning brugerne imellem, individ og fælleskab samt Wikipedia og den resterende
omverden, men på trods af denne organiske og åbne samarbejdsform, har der de seneste år været en
tendens til, at fælleskabet på Wikipedia på nogle områder er på vej til at blive for stærkt. Visse
tendenser peger, som nævnt i afsnit 12, i retning af, at de etablerede og fuldgyldige medlemmer af
praksisfælleskaberne på Wikipedia er i færd med at lukke sig om sig selv, så det er blevet sværere
for udefrakommende at komme med bidrag til artiklerne. Hvis denne tendens forstætter vil det
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kunne betyde en kraftig reduktion af åbenheden og den heterarkisk funderede samarbejdsform, der i
sin tid dannede grundprincipperne for Wikipedia og encyklopædiens succes.

14 Bilag
Bilag 1
Interview med Piotr Konieczny (e-mail, 14.07.2009):
Nmc273 wrote:
Dear Piotr,
I'm a graduate student at the IT University of Copenhagen, Denmark,
and I'm currently writing a thesis about the organizational structure
of Wikipedia.
In my thesis I'm using your analysis of Wikipedia though the term 'adhocracy' from your article
"Something wikid this ways comes" and I think it is a very interesting way of describing Wikipedia.
I just have a few questions in relation to your article.
Wikipedia is based on volunteer work by many passionate writers who share a common interest that
they love working on in their spare time.
Do you think that some level of enthusiasm or passion from the users/members is required for an
adhocracy to work?
I'd think so. At the very least there should be some positive correlation here.
Compared to for instance a bureaucracy?
Indeed. I think it has been generally proven that higher motivation of individuals increases the
efficiency of any system. Whether this is a stronger effect for adhocracy would be an interested
hypothesis to test.
In other words which circumstances of Wikipedia do you think make the foundation for an
'adhocracy'?
Why Wikipedia is an adhocracy? Because the editors, almost always, do what they want, and what
they feel is needed, not what others order them to do.
Don't forget to add your thesis to WP:ACST! Good luck,
-85/94
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Piotr Konieczny
Bilag 2
Interview med Jmabel (Joe Mabel) (e-mail-korrespondance, 09-14.07.2009):
Responses interspersed
-------------------Joe Mabel
On Thu, 9 Jul 2009, [ISO-8859-1] Niels Møller Christensen wrote:
> Dear Joe,
> I'm a graduate student at the IT University of Copenhagen, Denmark,
> and I'm currently writing a thesis about the organizational structure
> of Wikipedia.
>
> My primary case study is the punk rock article on Wikipedia and your
> contributions to both the article and the related discussion play an
> important role in my analysis (Especially because you are one of the
> most active users in the history of the article).
>
> Therefore I would be very pleased if you would answer a few questions
> about your involvement in the punk rock article if it's not too much
> trouble?
>
> Here are the questions (It would be great to have your answers before
> the 20th of July due to the deadline of my thesis):
>
> How did you get involved with the punk rock article?
To be honest, I can't recall. You might be able to reconstruct that from edits
as readily as I. I was at a time when I was one of the mainstays of Wikipedia,
working on it almost like a full-time job. It's certainly a topic on which I'm
knowledgable (I was bouncing back and forth between New York and London in the
period where punk first became a phenomenon, and I was definitely into the
music, though not really the scene). At the time, I had over 1000 articles on my
watchlist and was actively watching all of them, so no one article stands out.
>
> How would you describe the collaboration with the other users on the
> punk rock article?
I remember working very happily with BTFromLA (another person who also had
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first-hand knowledge). I think in general most people involved were serious
about creating a good article, though some had particular axes to grind
(advocating for bands that were not particularly notable, original, or
influential; advocating for geographic scenes that were really entirely reactive
to what was happening elsewhere) or were out of consensus bout possibly worth
taking seriously (I don't think the Australian scene really had much influence,
but I'm sure that looks different from Australia, and the Saints were certainly
a fine band, and got to their sound independently). Also, there was the issue
over whether "punk" refers primarily to the period '76-'81, and that other
periods should be considered precursors or descendants, or whether it stretches
clear from the Velvet Underground's "Sister Ray" to today's hardcore scene.
>
> Do you consider the collaboration surrounding the punk rock article to
> be a community?
At least in the period I was working on it, on the whole, yes, but only in a
loose sense of community. It was a community in the sense that there were common
interests, that participation was voluntary, that people got a sense of each
other's levels of trustworthiness, knowledge, etc., that we formed our own
informal ways of making certain types of decisions, and even that a certain
degree of social bond was formed. On the other hand, as far as I know almost no
one involved ever actually met face-to-face, I (and presumably others) have
now essentially drifted away from involvement in the article, and I don't think
any deep bonds were formed. It was, perhaps, more of a loose collaboration
within the larger community that works on Wikipedia in general, which at least
at that time was very much a community, though might be less so now.
>
> Do experienced users have more authority/power than new users on the
> punk rock article?
Absolutely, as long as their track record is good. When someone comes in cold,
unless they have some solid credentials from outside of Wikipedia, their opinion
is taken less seriously, and for good reason. Also, the more experienced users
generally have a better idea of where to track down citations, how to behave in
a manner that influences people and doesn't offend them, and simply of what does
and doesn't belong in a Wikipedia article. Ineveitably, that amounts to
authority.
---Dear Joe,
thank you very much for your quick reply and thorough answers.
I just have a few follow-ups if you don't mind?
87/94
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As one of the former mainstays of Wikipedia and a punk enthusiast I am
very interested in your view of what kind of users are the primary
backbone of Wikipedia - the very active users or those who only make a
few edits?
For example who would you say have contributed the most to the punk
rock article - the small group of very active users (20+ edits) or the
large group of users with only a few edits (I'm asking because my
numbers say that 71% of the contributors to the article have only made
1 edit)?
Does the loose sense of community, that you speak of, only apply to
the more active users (20+ edits) or does it also apply to users with
only a few edits?
Again thank you very much for your help.
Sincerely,
Niels
---I have no idea whether the casual, occasional contributors consider themselves
to be part of a community. I consider them more like visitors. To be honest,
it's hard to tell what someone passing through thinks, unless they pass through
precisely to tell you what they think.
Absolutely the backbone are the "regulars". That's who gives Wikipedia some
uniformity of style. That's who fact-checks the contributions from the more
casual editors. That's who makes sure there is balance in an article like this.
It is not unusual for one of the casual contributors to contribute a useful
fact, but it is rather unusual for them to back it up with a decent citation.
If Wikipedia lost most of its casual contributors, then its growth would slow,
but it's quality would sustain (or rise). If Wikipedia lost its most active
users, then it would deteriorate to "just another web site", no more (though no
less) useful than a blog site.
-------------------Joe Mabel
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