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The time we live in now is significant for its many ways of spreading information- it 
is indeed the era of communication. The Internet is the main reason for this 
evolution, where you can reach out to any corner in the world in less then a second. 
Information is flowing over us and we get more and more used to being in a constant 
accessible state. The individual might spread his own word as he wishes. From a 
democratic point of view this should give a great opening for everyone into the 
public spheer. But is there a backside of this? The changes are as fast as the 
information is flowing, both at a level of the state and individually. The shaping of a 
stable identity begins with the stable points of trust, but can we trust something that 
is changing all the time? 
This paper lays its focus on this digital communication and interaction from a 
sociological view.  
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Inledning 
Innan internet utvecklats helt fanns för vissa visionen av att det skulle bli en 

plattform för fritt utbyte. Alla medborgare skulle få möjlighet att uttrycka, 

dela och länka samman sina åsikter. Samhället skulle kunna rekonstrueras på 

denna grund som någon slags demokratisk utopi. Men det är inte riktigt detta 

som skett. Människan överväldigas av information från olika håll, i vissa fall 

tillförlitlig, i andra fall mindre tillförlitlig. Det är information av all möjlig 

sort, och allt mer från källor som inte är tydliggjorda. Kännetecken för denna 

tids kommunikation är att det går snabbt, skapar uppmärksamhet i stunden, 

och att allt kan komma upp till ytan. Kombinationen av att det så lätt att föra 

ut information samtidigt som det går så snabbt gör att avsändaren inte alltid 

tänkt igenom helt och fullt vad han sänder ut. Man kan göra sin röst hörd, 

men frågan är vad det är för något man väljer att säga.  

 

Kroppslöshetens gemenskap 
En gemenskap över internet, en kulturell grupp, kan bildas utan behov av 

varken tid eller rum. I det ”vanliga” samhället behöver den enskilde individen 

lägga kraft på att komma in i en ny kultur, lära sig de nya koderna och forma 

sin plats. Över internet kan dessa kulturer formas efter nya medlemmar och 

utan att individens plats blir för personifierad. Den är justerbar och formbar, 

kan utvecklas över en natt och få en respons över hela världen i form av 

kedjereaktioner.  
Den fysiska kroppen har ingen betydelse i dessa sammanhang där tid och rum 

inte sätter gränser för kontaktskapande och mötesplatser.  Peter Dahlgren 

(2002) tar upp flera exempel på hur den enkelhet och snabbhet internet 

erbjuder kan leda till en hjälp för många att finna gemenskap som annars inte 

är möjliga. Gemenskap beskrivs traditionellt som att man delar en verklighet 

(Dahlgren, 2002). Men vad bygger då upp en virtuell gemenskap? Å ena 
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sidan kan det med hjälp av att man inte längre är bunden till tid eller rum 

bildas en känsla av samhörighet på ett väldigt brett plan. Men frågan är om 

denna känsla av samhörighet, som kan förändras i takt lika snabbt som den 

skapats, kan få den beständighet som verklig gemenskap kan erbjuda.  

Enligt Castells utvecklas kulturella fenomen över internet genom en 

gemensam rädsla. Ger man uttryck för denna rädsla och därmed även möter 

andras kan en känsla av gemenskap och solidaritet skapas, som övergår både 

kulturella band och gränser (Castells, 2012:14). Detta i sin tur leder till en 

entusiasm, då individer inser att de inte är ensamma i sin rädsla. Grupper 

skapas och delar sin energi . Även om de inte har samma mål från början, 

eller ens är klara med om de har något mål, uppstår en samhörighet genom en 

önskan till förändring (Castells, 2012:222). 

Förändringarna i de intima aspekterna av det personliga livet är 
med andra ord direkt förbundna med uppkomsten av sociala 
förbindelser med mycket stor räckvidd…Den enorma uttänjning 
av tidrummet som högmoderniteten skapar, gör att ”självet” och 
”samhället” är ömsesidigt förbundna på en global nivå – för 
första gången i mänsklighetens historia (Giddens 1997:44).  

 

Språkliga normer och ramar 
Malin Svenningsson (Dahlgren 2002) skriver att det för varje kanal på 

internet finns särskilda kommunikationsmönster och normer som är skapade 

genom just den gruppen. Vill man tillhöra gruppen bildar man som per 

automatik samma mönster och normer.   

Det är även upp till varje forums administratör att korrigera, radera eller 

stänga ute det han/hon inte tycker passar in.  

Den öppenhet som yttrandefriheten talar för är i själva verket inte applicerbar 

fullt ut.  

Cees J. Hamelink (2000) uttrycker detta på följande vis 
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The Internet is seen as an enormous conference centre and should 
someone’s expressions be unwanted in Room 1 he/she can speak in a 
myriad other rooms. This, however, undermines the real significance of 
the right to free speech. This right implies the freedom to say things 
that others do not want to hear. This is not the same as speaking freely 
when no one is listening (Hamelink 2000:145). 
 

Tycker man att det är bra att många kan uttrycka sig, så är internet en bra 

grund för en offentlig sfär (Dahlgren 2002). Men den klyfta som finns mellan 

de som hörs och de som talar blir inte mindre på internet. I slutändan blir det 

de som har pengar som får utrymme till störst publik (Dahlgren 2002).  

 

Ett överflöd av information 

Information som endast läses och man själv inte kan reagera på eller bearbeta 

utvecklas inte till kunskap, utan stannar då på en informationsnivå. 

Skillnaden mellan att skapa kunskap och ta emot information ligger i 

interaktiviteten, där man själv levandegör den information man 

tillhandahållit. 

I och med det utbytbara informationsflöde vi dagligen utsätts för kan man 

undra om vi är kapabla att medvetet sålla vad vi tar in. Vi blir även mer och 

mer vana att ständigt vara tillgängliga att ge ut information om oss själva, via 

telefon, mail eller facebook.  

Är det vi själva som bestämmer eller är det informationen som bestämmer 

över oss?  

I och med hela den här utvecklingen kan man undra vad som händer men 

människans självidentitet. Känner vi oss till slut också splittrade så som vår 

fragmenterade digitala verklighet? 
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Bakgrund 
Världen över används internet som ett instrument att nå ut och skapa 

förändring. Särskilt har detta märkts av i de länder där upplopp vuxit fram 

igenom de digitala kanalerna. Myndigheter som inte accepterar att själva bli 

granskade av medborgarna stänger ner och censurerar, men i vissa fall sprider 

sig opinionen för snabbt.  

 

Kenya 
Dina Ligaga (2012) skriver om Internets utveckling i Kenya som en frizon 

för en öppen debatt och kulturutveckling. Tidigare var en öppen medial 

plattform inte möjlig, då informationen styrdes och sållades kraftigt av 

makthavarna. Dessa studier visar på intressanta sätt som kenyaner innovativt 

hittat alternativa vägar att uttrycka sig och engagera sig trots motgångar. 

Under de händelser som följde valet i Kenya 2007 och 2008 uppkom även en 

debatt på internet. Här kunde information delas och det gavs plats till 

fredsförsök mellan de båda parterna. Men allra mest blev det ett instrument 

för att uttrycka hat och ett ”cyberkrig” utvecklades. Exemplen visar att utöver 

att använda dessa utrymmen för att gå emot makthavare används Internet för 

att exponera sina egna fördomar mot varandra. Medan Internet definitivt 

uppmuntrat nya röster att dyka upp, avslöjas därmed också obehagliga 

aspekter. Internet är inte en levande organism i sig som automatiskt ska ge ett 

demokratiskt utfall i de debatter som där ges plats för, utan snarare en 

spegling av samhället (Ligaga, 2012). 
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Ett nytt rum för offentlig talan 
Stacey D Schessert (2006)  menar att Internet ska kunna lägga grunden till 

den allmänna talan som yttrandefriheten står för. Men han anser att så som 

den offentliga debatten ser ut idag räcker den inte hela vägen på internet. Det 

finns en svag åsiktsfrihet på privata websidor, där allt kan reduceras, 

redigeras eller helt tas bort. För att en offentlig debatt över internet ska kunna 

garantera en demokratisk och interaktiv utveckling behövs ett initiativ från 

staten (Schesser, 2006). I en demokrati som bygger på grundprincipen att alla 

medborgare har rätt att komma till tals borde regeringen själva, som Stacey 

skriver om, skapa ett offentligt rum online.  

Medborgare skulle då få tillgång till en legitim plattform för politiskt utbyte 

med varandra tillsammans med representanter från regeringen.  

 

Medborgarens röst? 
Hur ser det då ut i ett demokratiskt samhälle som Sverige? Här har vi ingen 

censur så vitt vi vet, men det är heller inga upplopp som skapas emot 

myndigheter. Instagram-upploppet i Göteborg är ett exempel på hur löpelden 

kan sprida sig även här och hur ovisshet och rädsla skapar oförutsägbara 

reaktioner. Stämningen mellan ungdomar och polis blev laddad (Svahn, 

2012). Ryktet som spridit sig via internet samlade stora mängder ungdomar 

som inte visste mer än att något hade begåtts som var fel.  

Bristfällig information och även bristen i tillräckligt med fokus för att söka 

upp mer information leder till aktioner som inte alltid är genomtänkta eller 

berättigade.  

Habermas (1991) poängterar vikten av att olika åsikter får komma fram och 

bemötas med rationella argument om det skall främja demokratin. Personliga 

och alltför känslostyrda yttringar bör helst ersättas av en förnuftsstyrd dialog. 
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Man kan t ex se till valkampanjer som ofta spårar ur i personangrepp istället 

för att fokusera på politiska sakfrågor. Särskilt betonar Habermas att även 

moraliska och etiska aspekter bör underkastas en rationell diskussion.  

 

 

Den globala utvecklingen 
Internet är ett forum där opinionsbildning kan skapas snabbt och växa till 

något okontrollerbart. Det som utlöser ett upplopp där en grupp går samman 

är en ilska emot orättvis behandling blandat med hopp för förändring. Detta 

hopp uppstår genom att man får insyn i andras försök, som inspirerar och 

uppmuntrar, som idag via bilder, meddelanden och filmer som sprids över 

internet (Castells, 2012).  

Om en grupp startar med en bas i den verkliga världen är det på internet som 

den kan växa. Det formas en decentraliserad organisation som får fler 

medlemmar på detta sätt. En rörelse kan också startas och formas på internet 

och därifrån skapa en bas för verkliga möten (Castells, 2012). 

Samhällsrörelser idag blir fler och fler, såväl lokala som globala. Det är 

balansen och spelet däremellan som ligger till grund för existensen och 

utformningen av gruppen.  

 

Men att se den digitala världen som en perfekt självgående problemlösare är 

inte riktigt godtagbart. I de länder där demokrati råder, råder även en öppen, 

någorlunda ocensurerad internetbas, men att denna bas utgör en demokratisk 

godtagbar spegling är en illusion. Dessa stater, som betraktar detta medium 

som utanför deras kontroll och ansvar, verkar för att Internet blir 

självreglerat, men istället är det stora företag och andra maktcentra som får 

det största utrymmet (Karim, 2006). 
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Syfte och forskningsfrågor. 

 Syftet är att undersöka vilka normer som den unga övergångsgenerationen 

anser tillämpas över Internet och om de upplever att dessa skiljer sig ifrån 

samhällets andra normer och koder. Den generation som upplevt den digitala 

övergången är intressant att fokusera på, då de även vart vana vid ett 

samhälle helt utan internet. Samtidigt vill jag undersöka hur respondenterna 

relaterar till informationsflödet och hur detta påverkar dem och deras tillit.  

 

Hur ser de kommunikationsnormer vi använder över Internet ut? 

Skiljer de sig från övriga kommunikationsnormer i samhället? 

Hur hanterar människor från den digitala övergångsgenerationen 

informationsutbytet utifrån ett tillitsperspektiv? 

 

 

Jag anser att det är ett aktuellt och viktigt ämne som studien önskar belysa för 

att kunna förstå den tid vi lever i. Jag söker inga specifika svar utan snarare är 

detta ett sätt att belysa människan bakom den digitala kommunikationen.  
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Tidigare forskning 
En digital individ? 
Nicholas Carr skriver sin bok The Shallows , 2011 med ett kritiskt perspektiv 

till hur internet leder till en kulturell och intellektuell förändring hos 

individen.  

 

”Pancake people” 

Flera olika studier presenteras (Carr 2011) där syftet var att undersöka om 

läsning av hypertext kunde vidga hjärnans sätt att processa kunskap. De kom 

fram till att detta istället gör det svårare för oss att kognitivt bearbeta vad vi 

tar in och att förståelsen och minnesprocessen blir lägre än vid vanlig läsning. 

Psykologiska studier visar på att när vi blir avbrutna och våra tankar hoppar 

mellan olika saker, minskas vår minneskapacitet. För fler och fler blir internet 

ett sätt att vara konstant uppkopplad och vi utsätter oss själva för en intensiv 

mental belastning. Vi känner, genom att bli avbrutna av mail, meddelanden 

eller nyhetsflöden som vi själva valt att bli informerade om, att det som 

händer ”just nu” är viktigare än vad vi fokuserade på innan, hur trivialt det än 

kan vara (Carr 2012).  

Carr (2012)menar att den konstanta informationstillgången, där vi kan söka 

och få reda på vad vi vill, när vi vill, gör att vi glömmer av vad kunskap 

egentligen är. Den kunskap som vi konstruerar inom oss själva genom vårt 

eget sätt att skapa samband och reflektera och därmed skapa grunden till vårt 

intellekt . 

Han anser att när vi förlitar oss på datorns kapacitet att förmedla förståelse 

för världen, blir vår egen förståelse mer artificiell. Vad händer då med de 

känslor, tankar och perspektiv som endast kan komma till genom reflektion 

och kontemplation (Carr 2012)? 
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Carr använder sig av ett citat av pjäsförfattaren Richard Foreman (Foreman, 

2005) för att belysa den förändring som sker inom människan. Nedanför 

citeras meningen i sitt sammanhang, publicerat på webtidningens Edges 

hemsida. 

But today, I see within us all (myself included) the replacement 
of complex inner density with a new kind of self-evolving under 
the pressure of information overload and the technology of the 
"instantly available". A new self that needs to contain less and 
less of an inner repertory of dense cultural inheritance—as we all 
become "pancake people"—spread wide and thin as we connect 
with that vast network of information accessed by the mere touch 
of a button. (Edge, u.å.)  

 

Förändring i vår empatiska förmåga? 

En experimentell studie som utfördes av the University of Michigan 2008 

(Carr 2012) visar på att empati och medkänsla tar längre tid för hjärnan att 

aktivera inför en person som lider av en psykologisk smärta än av en fysisk. 

Ju mer distraherade vi blir desto svårare har vi att uppleva medkänsla och 

empati. Det kräver tid för reflektion att kunna sätta sig in i andra människors 

sociala och psykologiska situation. Om saker händer för fort så kan det hända 

att vi drar slutsatser om andras situationer som inte är helt genomtänkta. 

”It would be rash to jump to the conclusion that the Internet is 
undermining our moral sense. It would not be rash to suggest that 
as the Net reroutes our vital paths and diminishes our capacity for 
contemplation, it is altering the depth of our emotions as well as 
thoughts.” (Carr, 2011: 221) 
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Deltagarjournalistik i det digitala kaffehuset 
Kristoffer Holt undersöker webbplatsen Newsmill, ett forum där läsarna 

själva ska kunna vara med i skapandet av nyhetsartiklar och debatter. Denna 

studie syftar till att undersöka webbplatsen Newsmill utifrån hur ett offentligt 

samtal bör se ut. Två olika perspektiv om internet som offentlig arena ligger 

till grund för undersökningen. Det ena talar för Internets förmåga att stödja 

den offentliga debatten och den andra, mer kritiska, visar på att det i första 

hand är en arena för maktutföring och egenintresse.  

 

En av de punkter som tas upp i slutsatsen är att de samtal som publiceras 

oftast är svåra att greppa, då det inte finns något gemensamt mål. Istället är 

det enskilda inlägg under ett brett tema, där en koncentrerad argumentation är 

svår att hålla.  

Läsarna kan reagera på det de läst och visa detta genom att välja en känsla. 

Detta strider emot en rationell, kritisk argumentation, eftersom istället ett 

känslomässigt val får bestämma vad som ska vara intressant.  

Huvudpoängen är att redaktörerna styr vilka ämnen som ska tas upp och att 

det heller inte skiljer sig så mycket ifrån andra medias agendor (Holt, 2011). 
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Teorier 
Den borgerliga offentlighetens förfall 
Habermas teori om den borgerliga offentligheten beskriver den sfär där privat 

folk samlas för att kritisera och diskutera samhällsfrågor. Denna sfär är ett 

socialt område där en allmän opinion utvecklas genom den offentliga 

diskussionen. Genom att alla har rätt till den borgerliga offentligheten, där 

diskussionen ligger som grund, får den allmänna opinionen en legitimitet och 

blir rättfärdig.  

Detta förutsätter förstås att just alla skall ha tillgång till debatten, då hela 

teorin grundar sig på denna princip.  

Den ideala samtalssituationen är enligt Habermas att: 

Var och en måste kunna delta i diskussionen 

Var och en måste få kommentera och problematisera varje påstående 

Var och en måste fritt kunna uttrycka sina åsikter, önskemål och behov 

Ingen får genom tvång hindras att utöva sina rättigheter 

(Habermas 1996). 

Detta är utopiska villkor som, även om de inte kan uppnås helt, så långt som 

möjligt bör eftersträvas.  

 

Habermas menar att den resonerande allmänheten har förändrats till att bli en 

konsumerande allmänhet. Den borgerliga offentligheten har förfallit. 

Allmänheten som ska forma samhället blir istället själv formad. Tidigare 

publicerades frågor som ansågs genomdiskuterade, men idag ligger allt mer 

manipulativa krafter bakom (Habermas, 2003). 
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Det kommunikativa handlandet 
Enligt Habermas finns det två typer av handlingar som människan antingen 

medvetet eller omedvetet agerar efter. Den ena typen är så kallade sociala och 

den andra typen är icke-sociala handlingar. Det som styr de icke sociala, eller 

strategiska, är målet och vad personen ifråga kan få ut av dessa. Det 

kommunikativa handlandet skiljer sig då det grundas på ett samförstånd 

mellan två eller flera personer. Det kan även vara framgångsinriktade 

handlingar, men förståelsen är avgörande för att målet ska nås. Dock finns 

det till synes kommunikativa handlingar som i själva verket skapas i en 

skenbar överenskommelse, där språkliga handlingar kan styra hur det ser ut 

utifrån. Ett exempel på detta är vid manipulation, ett förtäckt strategiskt 

handlande, där en person döljer sina intentioner för omgivningen genom en 

falsk kommunikation. En annan typ är systematiskt förvrängd 

kommunikation, där personen ifråga omedvetet vilseleder den andre parten 

för att upprätthålla ett till synes kommunikativt handlande (Habermas, 1996). 

Grunden för att ett kommunikativt handlande skall kunna nå det utsatta målet 

är ett förnuftsstyrt samtal.  

Tryckfrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet är exempel på rättigheter som 

stödjer den offentliga debatten (Andersen, 2005). 

 

Realitet eller idealitet? 
Chantal Mouffe (2000) belyser de mänskliga aspekterna av egenintresse som 

i första hand styr oss, istället för ett rationellt själv som skulle kommunicera 

utifrån en universell norm. Hon är skeptisk emot att det ens är möjligt att 

lämna sina egenintressen åt sidan för den ideala diskussionen. Istället anser 
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hon att det är via en mångfald av olika institutioner, där utrymmen för olika 

diskurser finns, som en demokrati kan levandegöras. Den offentliga sfären är 

inte endast en sfär, utan finns i multipla skepnader, och det finns ingen 

underliggande enhetlig princip som kan leda till att konsensus nås (Mouffe 

2007).  I grunden på en demokrati ser hon vikten i olika typer av handlingar 

och diskurser istället för rationella argumentationer som ska nå gemensamma 

åsikter. Vikten av en demokrati ligger i acceptansen för vars och ens 

olikheter.  

…T(t)he aim of democratic politics is to construct the “them” in such a way 
that it is no longer perceived as an enemy to be destroyed, but an 
“adversary”, i.e. somebody whose ideas we combat but whose right to defend 
those ideas we do not put into question. This is the real meaning of liberal 
democratic tolerance, which does not entail condoning ideas that we oppose 
or being indifferent to standpoints that we disagree with, but treating those 
who defend them as legitimate opponents. (Mouffe 2000,15) 
 
 
 

Systemet och Livsvärlden 
Habermas separerar samhället i två sfärer, en livsvärld och en systemvärld 

Systemvärlden är det ekonomiska och politiskt-administrativa systemet. 

Livsvärlden är ”vår” värld, den vardagliga världen. Livsvärlden grundas på 

”kommunikativ rationalitet” som bara kan skapas genom en språklig 

kommunikation. Livsvärlden påverkas och förändras av systemet och styrs på 

samma sätt.  Men förhållandet mellan de båda har förändrats då avståndet har 

ökat, medborgaren och staten kan inte längre nås på samma nivå. När 

avståndet till de som fattar beslut ökar hotas också livsvärlden, och den 

offentliga sfären. Det är istället systemet själv som mer och mer styr den 

offentliga sfären. Habermas (1991) anser även att den publicerade 

yttrandefriheten inte längre kan betraktas som en traditionell åsiktsyttring av 

individer som privatpersoner.  Tillgång till den offentliga sfären ges till 
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privatpersonen genom systemet där ingen garanti på att staten inte är 

inblandad kan ges.  

Systemet styrs utav politiska och ekonomiska makthavare, där de 

ekonomiska makthavarna fått ett allt större inflytande på grund av den 

maktkoncentration som uppstått genom exempelvis multinationella företag 

(Andersen 2005). Då politikerna tvingas att ta större hänsyn till dessa blir det 

svårare att representera medborgarnas intressen. Dagens samhällsproblem är 

att pengar och makt spelar allt större roll i de politiska beslut som tas, istället 

för den förnuftsbaserade kommunikationen. En viktig aspekt av denna 

problematik är att nationalstaternas lagstiftning inte räcker för att kontrollera 

de globala företagen. De kan flytta sin verksamhet till länder med mindre 

stränga lagar. Vinstintresset styr den globala utvecklingen.  

Detta resulterar i kriser i livsvärlden; bristande förtroende för de politiska 

institutionerna, bristande solidaritet och personliga identitetsproblem.  

Månsson (2007, 316) diskuterar detta på följande vis: 

Det är viktigt att så många människor som möjligt deltar i den 
offentliga diskussionen, att formerna för kommunikationen inte är 
så ensidiga att det blir omöjligt för individerna att delta i 
samhällsdebatten…..Det är viktigt att människorna har en viss 
självständighet i förhållande till etablerade institutioner. 

 

Dagens kommunikations former leder till att individen blir mer och mer 

maktlös.  

C. Hamelink (1995,147) anser att den svagaste länken i samhällskedjan ligger 

i just detta. 

The weakest component of the system are the people who can be 
manipulated, massaged and indoctrinated, but ultimately not coerced, 
into switching on their TV sets, their computers or VCRs. …people 
decide one day that ”enough is enough”   
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Ontologisk trygghet och självets dilemma 

I Modernitet och självidentitet diskuterar Giddens (1997) om självets 

dilemma att leva i världen. Senmoderniteten har inneburit en förändring av 

tidrumsliga aspekter, så att de mest avlägsna fenomen, rumsligt menat, kan 

förmedlas på en mycket lokal nivå. Detta förändrar de referensramar 

individen tidigare har haft om vad världen egentligen är, från det lokala 

planet till en värld som anses mindre bunden till tid och rum. Oavsett om 

individen tar till sig förmedlade fenomen på ett medvetet eller omedvetet sätt, 

så påverkas det vardagliga beteendet av den aktivt valda information hon tar 

in och påverkas av. Varje mottagare är selektiv i informationsflödet, och det 

handlar om en fragmentering kontra förening. Fragmentering i form av olika 

verklighetsuppfattningar, men samtidigt en förening där en känsla av en mer 

global tillhörighet kan utvecklas.  För individen handlar det om att förena och 

rekonstruera sin egen identitet i förhållande till sin omvärld som vuxit från en 

lokal till global nivå. På grund av denna flexibilitet i information som dagens 

samhälle uppvisar i form av olika presenterade händelseförlopp, utsätts 

individen även för ett i vissa fall skenbart val. Det presenteras information 

från olika världar, eller system, men som fort kan kastas om. Den opersonliga 

kontakten gör att individen kan känna sig vilsen och ensam, då den 

trygghetsvärld som det traditionella samhället erbjöd har omkullkastats. Vissa 

reaktioner eller svar anses accepterade eller passande i olika 

verklighetsramar. Detta skapar en gemensamhet som har sin styrka i invanda 

reproduktionsmönster som man förlitar sig på. Individen har ett behov av att 

förlita sig på någonting, ofta i form av en yttre samhälls institution. Detta 

kallar Giddens (1997) för en ontologisk trygghet. Men i och modernitetens 

förändring och med institutioners snabba förändringar blir känslan av att man 

delar samma verklighet som andra människor bräcklig. Då denna 

verklighetsram är skör, kan en oro skapas. Rubbas det invanda, diskursiva 
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beteendet kan individen utsättas för ett kaos, då detta innebär en förlust av 

känslan att dennes livskonstruktion är verklig. Den institution som framställs 

som mest oföränderlig enligt Giddens (1997) vinner medborgarens tillit. 

Media bidrar till att forma dessa konstruktioner av stabila institutioner. 

 

Abstrakta system 

I ”Modernitetens följder” skriver Giddens (1996) om skillnaden mellan 

tilliten för människor och tilliten för abstrakta system. Den första handlar om 

en trovärdighet och hederlighet som man söker hos människan man är i 

kontakt med. Det är i första hand en tillit som handlar om att man känner 

människan i fråga väl. Den andra typen av tillit grundas dels på egen 

okunskap i förhållande till expertkunskap, dels på ett förtroende för de 

expertsystem som representerar sådan kunskap, relationen är då ofta 

ansiktslös.   

Ett av de kännetecken moderniteten har är flödet av ständigt ny kunskap. 

Denna nya kunskap kan dock inte anses göra den sociala världen mer 

genomskinlig, då den endast förändrar riktning tills ännu nyare information 

presenteras. En institutionell reflexivitet har utvecklats där medias (Giddens 

1996) ständiga uppdateringar och utbyten av olika information spelar en stor 

roll. Detta kan påverka individen att känna oro för framtiden.  

 

Enligt Giddens (1997) är hela samhällstrukturen uppbyggd av samspelet 

mellan individ och samhälle. Det som sker på mikronivå sker på makronivå, 

och de båda nivåerna speglar varandra. Den osynliga struktur som binder 

samman samhällets olika funktioner skapas ofta av språkliga mallar eller 

upprepade handlingar. Individen reproducerar detta mönster genom att själv 

spela med och därmed förstärks strukturen. Internet och media är en del i 
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strukturen som allt annat, och reproducerar ännu tydligare bakomliggande 

positioner. Det är inte en utomstående faktor som presenterar egna modeller 

av hur samhället ska uppfattas, utan det denna funktion ingår själv i 

strukturen (Månsson 2007).  

 

Makt och kunskap               

Att se staten som ett självständigt maktcentra är något som Foucault är 

skeptisk till. Han anser att det är endast genom relationer och 

samhällsmönster som inkluderar oss alla som en makt skapas. Det finns en 

hel serie av maktnätverk som ligger till grund för statens position, och utan 

dessa skulle inte metamakten kunna existera (Fouccault 1980). Makt är enligt 

Foucault inte centraliserat till en plats, utan finns överallt i samhället. Vi 

förstärker istället själva maktstrukturen genom mikromakt. Mikromakt är 

resultatet av den osynliga socialiseringsprocess som makten ger upphov till, 

vilket resulterar i en disciplinering. De sociala strukturerna existerar genom 

de sociala relationerna, som byggs upp utav kunskap, makt och subjekt, som 

hänger ihop. Subjektet är med och påverkar, samtidigt som det också 

påverkas av de båda andra faktorerna. Det finns ingen del i samhället som är 

självständig eller orörd. Månsson (2007) belyser fenomenet av acceptansen i 

samhället där alla medborgare är med och reproducerar maktutövandet. Detta 

förklarar Foucault med historiska exempel. På 16-1700 talet började en ny 

typ av makt utvecklas genom sociala rörelser och sociala tjänster. En effektiv 

och ”incorporated” makt spridde sig enligt honom ner på individnivå 

(Foucualt 1980).  

Vad som anses vara den rådande sanningen i samhället är enligt Foucault 

skapat inom vissa språkliga ramar. Dessa ramar skapas av att viss kunskap 

utestängs och annan ligger i fokus, en utestängningsmekanism (Bergström, 

2005). Makt och kunskap är sammanlänkat och beroende av varandra, och 
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”sanningen” är uppbyggt av dessa båda faktorer (Foucault 1980).  "Sanning" 

är en centrerad form av vetenskaplig diskurs och de institutioner som 

producerar den är föremål för ständig ekonomisk och politisk press. Men den 

är också resultatet av en hel politisk debatt och social konfrontation. 

Sanningen är ingenting som är sanning i sig, utan snarare en konstruktion 

som formats av samhället. Därför är det också något som förändras av tid och 

plats, och ”sanningen” eller den uttryckta kunskapen måste alltid undersökas 

i den kontext den blivit skapad (Foucault 1980).  

Centrala begrepp för Foucaults samhällsteorier är makt och disciplin, och hur 

de påverkar samhällets struktur. Diskurser har en stor roll i maktkampen, där 

viss kunskap blir legitim och annan utestängd. Den legitima kunskapen 

bestämmer vad som får sägas, hur det får sägas och vem som får säga det. 

Den legitima diskursen går att urskilja genom informationen som släpps ut 

via media. Det panoptiska samhället, där de få makthavarna har synen över 

de många medborgarna har med hjälp av media utvecklats till ett synoptiskt 

samhälle, där medborgarna kan samla information om ”de få”, 

institutionerna. Men detta betyder inte att maktcentrat ifrågasätts (Månsson, 

2007). Det finns ingen institution som kan vara uppbyggd utanför samhället, i 

detta fall utan aktörer som är politiska eller ekonomiskt styrda. Särskilt inte 

en som har i uppdrag att föra ut information som kommer från de andra 

aktörerna i samhället.  
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Sammanfattning av teorier 
Habermas, Giddens och Foucault använder sig av olika begrepp för att 

förklara samhällets uppbyggnad och dessa skiljer sig åt, men stödjer också 

varandra. 

Livsvärlden och systemet, som Habermas presenterar, är beroende utav 

varandra för tillsammans konstruera det demokratiska samhället. En öppen 

debatt är nödvändig för att detta skall kunna ske. Vare sig man tror sig vara 

aktiv eller passiv så utgör man en del i den organism som konstruerar 

samhället. Giddens stöder detta genom att lägga vikten på individens behov 

av tillit. Detta samspel skapar de sociala strukturerna genom att individerna 

medvetet eller omedvetet rekonstruerar de ramar som byggts upp. Mouffe tar 

upp mångfalden och olikheter som en viktig aspekt i den offentliga debatten, 

som hon anser ligger till grunden för en demokrati. Hon är skeptisk mot ett 

kommunikativt handlande som sker utan en egocentricitet i första hand. Även 

om man kan anse att Habermas och Mouffe inte är eniga i sina teorier 

kommer jag utgå från de båda på ett neutralt sätt, då jag anser att de kan 

komplettera varandra. Där Habermas talar om det kommunikativa handlandet 

som enda sättet att nå ett gemensamt mål, tolkar jag Mouffes teorier som att 

vägen dit kanske är viktigare än målet. (Eller att målet visar sig efterhand.) 

Foucaults teori om makt och kunskap, som är sammanfogade, pekar också på 

vikten av individens plats i samhället, som en medverkare i 

maktcentralisationen. Men han lägger även fokus på den kontroll som 

automatiskt skapas genom utestängningsmekanismer som gör att individen 

inte heller vet vad som finns utanför dessa ramar.   

Hur kan man då ”think outside the box”?  

Kan individen bli medveten om på vilket sätt makten reproduceras via den 

diskurs som skapas och återskapas? 
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Metod 
Då denna studie strävar efter att såväl gå på djupet som att undersöka på med 

ett öppet synsätt passar en kvalitativ undersökning. Detta förutsätter att man 

ger utrymme för en flexibilitet och variation (Backman, 1998) under 

intervjun. En kvalitativ studie ger därmed även mer rum för egen tolkning 

vilket ställer stora krav på forskaren (Backman 1998).  

Jag valde att använda mig utav en blandning av narrativa och 

semistrukturerade intervjuer.  

För att få en så sanningsenlig bild som möjligt försökte jag att inte styra mina 

intervjuer för mycket, utan att istället följa med dit respondenten själv vill ta 

intervjun. Detta är också en av de största skillnaderna mellan den kvalitativa 

och kvantitativa metoden, då forskaren själv utgör ett instrument i studien. 

Detta gör att man som forskare måste tänka på att inte låta sina egna 

förutfattade meningar rikta studien åt något (Backman 1998).  

Under en intervju är det av största vikt att intervjupersonen känner sig 

avslappnad och bekväm. Att använda sig utav olika typer av frågor kan hjälpa 

fluiditeten, där vissa är mer slutna och precisa, medan andra är mer öppna 

och introducerande (Ekengren, 2006). Jag försökte att hålla en så opressad 

attityd som möjligt, där tystnad för betänkande är en viktig bit.  

En semistrukturerad intervju beskriver Kvale (2008) som ett bra sätt att få 

spontana svar som ger en trovärdighet och relevans till studiens syfte. Då 

denna studie har ett så pass brett syfte passar denna typ av struktur 

tillsammans med inslag av den narrativa intervjumetoden. Den narrativa 

intervjumetoden fokuserar ännu mer på respondenten, där det bästa är när det 

flyter på som en berättelse (Kvale, 1996). Under de intervjuer där 

respondenten hade mycket att berätta använde jag mig av följdfrågor.  
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Jag förberedde vissa frågor som jag använde som öppning till varje intervju, 

men jag band mig inte till att de obligatoriskt skulle tas upp. Jag märkte 

efterhand att ett par stödfrågor räckte för att sätta igång funderingar och ett 

spontant berättande inom det jag sökte. Nedan presenterar jag de huvudfrågor 

som intervjuerna cirkulerade kring, dock olika formulerat vid olika intervjuer.  

Hur tror du att debatter som förs över digital media speglar 

verkligheten?  

Vad är tillförlitlig information för dig? 

På vilket sätt spelar textens utformning roll? 

Vad utgör skillnaderna med en verklige face to face kontakt och 

kontakt via ett digitalt forum?  

Dessa frågor kan även ses som teman som vi rörde oss kring, men jag lät 

även respondenten ta intervjun dit han/hon ville om jag ansåg att det var 

relevant för undersökningen. Intervjumallen skall ligga till grund för 

intervjun på ett sätt som ger utrymme för egen utformning från 

intervjupersonens sida (Holme, 1997).  

Jag utförde även en pilotintervju, men då den blev lika relevant för 

undersökningen som de andra analyseras den som de.  

Intervjuerna varierade i tid mellan 45min - 1.10 min.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand. ”Hmm” och 

liknande funderingsläten togs inte med i utskriften. 

 

Urval 
Den kvalitativa undersökningen söker i första hand efter en så stor variation 

som möjligt av respondenter. Det skall finnas ett tydligt homogent ramverk 

inom vilket urvalet helst bör vara heterogent för att ge olika infallsvinklar på 

de frågor som undersöks (Trost, 2005). I denna undersökning styrs urvalet av 

att intervjupersonerna ska ha god inblick i övergången till det digitala 
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samhället och att de ska kunna förmedla sina egna uppfattningar på ett 

djupgående och ärligt vis. Då en kvalitativ studie inte strävar efter att bli 

representativ genom ett statistiskt resultat så kan inte respondenterna bli 

representativa för alla inom samma ramverk, utan endast för sig själva. 

Däremot kan respondenter representera de mönster som fler individer kan 

känna igen sig i, oavsett ålder, kön eller intresse (Trost, 2005). 

 Jag har använt mig utav ett bekvämlighetsurval, där jag har tagit vara på 

mina egna redan befintliga kontakter. Respondenterna har valts utifrån de 

ovan beskrivna gemensamma kriterierna men även så att de på grund av olika 

bakgrund delvis skiljer sig åt i intresse och förhållningssätt till internet, så att 

det därigenom skall uppstå en mångfald i urvalet. Den teoretiska mättnaden, 

som innebär att man som forskare anser att man inte längre hittar några nya 

kvalitativa infallsvinklar i intervjupersonernas resonemang (Ekengren 2006), 

har jag låtit styra antalet intervjuer. Sammanlagt valdes sju respondenter ut 

som jag presenterar med pseudonym.  

 

Bas nätverkare: Använder internet till information och kontakt 

 

Respondent 1 Jessika 27, bas nätverkare 

Respondent 2 Josef 28, bas nätverkare och aktiv opinionsbildare över internet 

Respondent 3 Maria 24, bas nätverkare 

Respondent 4 Johan 27, bas nätverkare 

Respondent 5 Sara 19, bas nätverkare och politiskt aktiv över internet 

Respondent 6 Sanna 24, bas nätverkare och engagerad över internet i 

kulturella sammanhang 

Respondent 7 Per 24, bas nätverkare och teknik intresserad 
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Kontext 
Samtliga intervjuer genomfördes via Skype. Detta kan både innebära en form 

av bekvämlighet för respondenten, då de sitter hemma hos sig själva, 

samtidigt som jag inte kan ta med kroppsspråk i mina tolkningar.  

 

Etik 
Jag tar hänsyn till etiska riktlinjer för forskning. Jag uppger inga 

personuppgifter på respondenterna och de är medvetna om att intervjuerna 

spelas in. Detta har de alla godkänt. Jag benämner dem med Respondent 1-7 

som pseudonymer i analysdelen. 

  

 

Validitet och reliabilitet 
De teorier jag utgår ifrån handlar alla om individens roll i dagens samhälle på 

ett eller annat sätt. Jag anser att bästa sättet att få en första bild utav hur den 

digitala utvecklingen påverkar oss som individer är att söka efter människan 

bakom ”individen”. Med en kvalitativ studie kan man gräva djupare för att 

undersöka bakomliggande faktorer till vissa fenomen. Mitt syfte och intresse 

ligger inte i att klargöra något svart på vitt, utan snarare att belysa olika 

aspekter, då jag är medveten om den komplexitet ämnet har. Studien utförs 

på ett så noggrant sätt som möjligt, där jag även har i åtanke att min egen 

tolkning kan föra studien åt ett visst håll.  Reliabiliteten är svår att hålla på en 

hög nivå i en kvalitativ studie, då intervjuarens roll är svårare att hålla 

objektiv. Jag försöker resonera på ett tydligt sätt så som möjligt, och ha detta 

i åtanke.  
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Empiri och Analys 
Detta kapitel har som syfte att belysa resultatet utifrån de tidigare 

presenterade teorierna.  

 
Alla deltagare hade i stora drag samma slags reflektioner kring internet som 

medel för en offentlig debatt. Lättillgänglig information och lätt att få ut sin 

åsikt snabbt är den största anledningen till att denna arena anses positiv, men 

samtidigt anses det av ett flertal att informationen ofta är för bred och allmän 

för att ligga till grund för att skapa sin egen åsikt.  

 

 

”Stora idéer föds ur dialog”- Debattera på internet 
Lätt att få snabb kontakt med likasinnade människor är en av de viktigaste 

aspekterna som framkommit i intervjuerna som orsak till att opinion bildas så 

fort över internet. Det blir ett snabbt idéutbyte, och debatten kan växa som av 

sig själv, celler med olika intressen som bas bildas.  

Respondent 2 säger: 

”Tidigare kan det ha varit så att det lättaste sättet jag kan göra det på är att 

gå via partier, eller en grupp människor som redan är etablerade. De kanske 

inte hade min idé som en del i sitt koncept, men om jag engagerar mig så kan 

jag göra det till en del av det. Nu känns som vi börjar i andra änden…man 

angriper sin ambition från egoistisk synvinkel från början på ett annat sätt.” 

Att människan är egocentrerad är ingenting som har att göra med 

moderniteten, utan med människan. Men genom att vi  ger uttryck för våra 

intressen från en mer synligt egoistisk synvinkel, kan människan bli 

medveten om vad som styr henne på ett tydligare sätt.   
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Det kommunikativa handlandet,(Habemas 1996) som genom sin strävan efter 

en gemensam förståelse, förklaras av Habermas som en mindre självisk 

handling än andra. Mouffe däremot diskuterar denna egoistiska synvinkel 

som oundviklig när vi ger uttryck eller handlar för våra åsikter.  

Respondent 2 fortsätter;”Men i botten är det ju något slags egenintresse, och 

där inser jag min egen brist, det är inte altruistiskt. Jag gör ju och uttalar 

mig i botten för min egen skull och medvetenheten om det gör att jag har 

svårt att uttala mig, för att skulle ngn skrapa tillräckligt på ytan så hade jag 

vart tvungen att bekänna färg, och säga ja, jag har ett egenintresse i detta 

och det är därför jag engagerar mig.” 

Han uttrycker även vikten av att tycka olika. Detta anser han kommer fram 

även på internet. Lika lätt som det är att föra ut sin åsikt är det ju för andra att 

ge kritik och bemöta en åsikt. 

”Jag kan känna med dem gånger jag engagerat mig och möts av stor 

motgång av ett påstående, att ja jag kanske har fel, är det någon som har ett 

konstruktivt argument till varför jag har fel så är det bra, för då kan jag 

ändra mig och förstå att jag tänkte fel från början och bemötas av ett bättre 

tänkande”  

Det som sker över forum där debatter byggs upp har större chans än annan 

digital information att utvecklas till ett rent kommunikativt handlande, där 

man konstruerar tillsammans. Exemplet visar även på att det är genom 

olikheterna som insikten kan komma, såsom Mouffe även diskuterar i sina 

teorier. 

 

Respondent 4 visar på skillnaden i det fysiska mötet och det snabba digitala 

mötet, där det för att en äkta debatt skall kunna ske behövs en fysisk aspekt. 

Det man missar i det digitala mötet anses vara av stor betydelse för att kunna 

tolka vad den andre menar, och för att själv bli tolkad på rätt sätt. Då man 
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inte kan avgöra människans intention i form av något annat än text över 

internet är det lättare för manipulativa kommunikationsmönster att ta sig in i 

vårt medvetande.  

Spontanitet anses också vara en viktig del i en debatt enligt flera av 

intervjupersonerna. Denna spontanitet tappar sin kraft när man inte har ett 

verkligt möte. Man tappar även all kommunikation som sker utöver texten, 

som kroppsspråk, intonation och utstrålning. Istället kan det tolkningsbara i 

den digitala kommunikationen ta en större plats.  

Respondent 7 ”När jag skriver själv tycker jag att det är glasklart det jag 

menar. Men det finns ju så många saker som jag skriver, eller formuleringar, 

som är förknippade med hur jag uttrycker mig, eller hur jag fungerar som 

person.” 

Respondent 3 tar även upp hur hon ser på sin egen roll som mottagare. Hon 

ser att hon själv tolkar och vinklar informationen dit hon, medvetet eller 

omedvetet, vill att den ska leda.  

”Jag vinklar det dem skriver och tolkar det dit jag vill, alltså stöttar jag upp 

deras text även om inte jag vet till hundra procent att de tolkar det dem 

skriver på samma sätt som mig. Det är lättare att finna ”mitt”, jag kan få 

välja hur det ska tolkas. Det kan jag nog inte på samma sätt om jag möter en 

person, för då har den också makt över situationen annars är det ganska 

mycket jag själv som får bedöma, jag blir ensam domare över vad som är. ” 

Detta anser hon att man gör redan i stadiet när man söker information på 

internet. Eftersom man söker på det man själv vill fokusera på finner man 

oftast bara det som korresponderar med ens redan existerande åsikter eller 

tankar. Detta korresponderar även med Giddens teorier . Att ha tillgång till 

olika information förutsätter inte att man förändras och blir mer öppen till 

andras uppfattningar (Giddens 1996). Istället kan man sålla medvetet eller 
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omedvetet för att få den att stämma överens med redan existerande 

verklighetsuppfattningar.  

 

Flera intervjuade ser skillnaden i engagemang över internet och i 

verkligheten tydligt när det gäller att gå med i olika opinions grupperingar. 

De tror det beror på att man känner sig tryggare bakom sin egen skärm, där 

man inte blir sedd eller blir mottaglig på samma sätt för reaktioner.   

Respondent 5 reflekterar;  

”Det kräver mycket mer energi att gå ut och demonstrera än att bara skriva 

på något på nätet. Fast samtidigt påverkar det kanske mer ändå om man 

faktiskt går ut i verkliga livet”. 

På detta sätt skapas en opinion som är väldigt skör men som utåt sett ser 

väldigt stor ut. Samtidigt med detta är det lika lätt att få stora mängder av 

motargument som tär på opinionen. Motargument som kan hittas på internet 

lika lätt och snabbt som du själv fört ut din åsikt. Informationen som i sig 

ingår i en process av ett nyskapande som visar på nya riktningar gör det inte 

lättare att medvetet välja vad man ska fokusera på. Flera respondenter 

uttrycker svårigheten med att kunna avgöra om en persons medverkan över 

internet betyder fullt engagemang.  

Respondent 1 

”Ibland är det så mycket information och man kan vara så engagerad och 

intresserad i så mkt att det inte blir någonting kan jag tänka mig. Det är svårt 

att välja i frihetens yrsel.” 

 Det anses av vissa vara lätt att kunna medverka i snabba grupperingar som 

man kanske inte har förståelse för fullt ut. Detta gör att man i slutändan inte 

står för det på samma sätt som ett engagemang i verkligheten. Den enorma 

tillgång av information som inte är bunden till platsen man befinner sig på 

(Giddens 1996) blir svår att relatera till fullständigt.  
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Respondent 6 säger; 

Jag är väldigt intresserad av människan istället för åsikten, om det är en 

människa som uttrycker en viss åsikt så blir jag mer intresserad av den här 

människan, vad är det som gör att den kan tycka så, och tänka så? Därför vill 

jag ju väldigt gärna veta vem det är för att förstå det perspektivet om det är 

ngt extremt.  

Det finns en skillnad mellan tilliten människor emellan och tilliten för 

abstrakta system (Giddens, 1996).  I de fall vi litar på ansiktslös 

informationen skapar vi en abstrakt tillit, då vi inte är i kontakt med 

människan bakom. Detta grundar sig i vårt sätt att se på vår egen kunskap 

som mindervärdig till vad som presenteras, och inte i den mänskliga 

relationen (Giddens,1996). Den mänskliga tilliten grundar sig på en 

kännedom om människan själv och inte enbart kunskapen hon förmedlar.  

 

Internets kommunikationsnormer 

Många av respondenterna uttrycker hur mycket av de koder och normer som 

vi annars använder i samhället suddas ut på internet. Här kan man anse allt 

vara tillåtet och i och med att vi kan vara anonyma bildas grövre normer och 

kommunikations mönster. De inlärda beteenden som vi annars visar för våra 

medmänniskor övergår i utlopp av respektlöshet. Respondent 6 beskriver det 

som en överflyttning av den undertryckta irritation eller ilska vi annars inte 

skulle visa för vår omgivning.  

”Man kan sitta och vara irriterad och så går man in på någons blogg och så 

ser man att ja hon har på sig en tröja man tycker är ful, så kan man skriva 

det helt konsekvenslöst. Det är som att man kan få gå fram till den här 

personen på tunnelbanan och säga fyfan du står alldeles för nära och du 

luktar illa. Men hon kommer aldrig få reda på att det var jag som sa det.” 
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Respondent 7 menar också på att det grundar sig i den konsekvenslöshet som 

internet ger rum till. I interaktionen i det verkliga samhället krävs det att vi 

respekterar varandra för att det över huvud taget ska kunna fungera att leva 

ihop med olika livsåskådningar. För att lagen om yttrandefrihet ska kunna 

finnas krävs denna respekt. Kontrasten mellan hur man skulle agera i 

verkligheten och över internet kan ibland vara extrem.  

”Eftersom det inte finns någon konsekvens, och eftersom det är fullständig 

anonymitet så lever man ut den nyfikenheten och den kritiken man kanske 

känner på ett helt annat sätt.” 

Anledningen till att vi ofta inte uttrycker opassande åsikter eller reagerar på 

ett sätt som anses respektlöst, är för att människan månar om 

gruppgemenskapen. Denna gemenskap är konstruerad med hjälp utav 

institutioner varför hennes tillit ofta ligger där. (Giddens, 1997) Går vi emot 

detta förstör vi den skapade gemenskapen, och vi vet inte heller vad följderna 

kan bli. Det är ett samspel mellan samhällets normer och den egna 

trygghetskänsla som individen värnar om. På internet försvinner en del av 

detta samspel då vi kan förbli i gruppgemenskapen men samtidigt uttrycka 

undantryckta åsikter eller reaktioner.   

 

Skillnaden i vad man investerar i sina uttalanden över internet spelar också en 

viktig roll.  

Respondet 7 

”Den kontrasten i vad man har med sig in i diskussioner på internet tror jag 

kan vara ganska farlig. I den mänskliga kontakten så blir det så uppenbart 

att det ligger inuti oss att anpassa sig till varandra, och det gör man inte på 

internet i samma utsträckning.”  

Konsekvenslösheten leder till att man uttrycker åsikter som i andra 

sammanhang inte är accepterade. Detta kan även leda till att man triggar 
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igång varandra, vilket alla respondenter beskriver. Man kan hetsa varandra 

genom att man lätt kan dras med i en känsla av gemenskap som grundar sig i 

att uttrycka undertryckta aggressioner eller åsikter. På detta sätt kan man 

bekräfta varandra samtidigt som det också tillåter en typ av ärlighet som är 

svår att sedan stå för ute i samhället.  

 

Textens makt 
Alla respondenter ser att nischningar inom forum och grupperingar kan göra 

att andra åsikter stängs ute, och endast en typ av åsikt växer fram inom ramen 

av just den gruppen. Detta gör att man inte heller kan se internet som en 

representativ spegling av samhället. Utestängningsmekanismer skapas, där 

viss kunskap får växa och annan inte kan komma in. En diskurs byggs upp. 

Foucault (1996) visar på hur diskurser styr samhället, men det sker på alla 

nivåer, där ett forum på internet är ett bra exempel. Foucault anser inte att en 

diskurs kan hållas utanför samhällets riktlinjer, utan allt ingår i samma 

organism. På detta sätt reproduceras och närs viss typ av information mer än 

annan.  

Den information som man tar till sig anses ofta bara skrapa på ytan av ämnet, 

och att fördjupa sig och transformera informationen till kunskap är inte 

självklart. Man kan veta lite om mycket, men att gå på djupet är inte så lätt.  

Den information som får mest uppmärksamhet konstrueras på ett speciellt 

sätt uttrycker respondenterna. Följer man en viss mall för vad som är inne 

och populärt ger detta ett större utrymme i att det drar med sig fler läsare. 

Man kan försöka skapa en opinion kring något helt nytt, men då behövs det 

något riktigt sensationellt, provokativt eller chockartat. Respondent 6 menar 

på att vi blir mer vana vid att ta in mycket som vi inte reflekterar över en 

längre stund. 



  34 (51) 
 

”Det är lite också att folk vill tro på det, man gottar sig lite i det.Det är så 

mycket som är svårt att tro, men det är så mycket som bara går förbi oss.” 

För att hålla en fråga vid liv behöver du hela tiden uppdatera och vara aktiv 

genom ett starkt språk. 

Det som är inne och populärt anses vara det genom hur det är skapat. Detta 

behöver inte ligga i frågan i sig, utan hur den presenteras.  

”Man fuskar lite där, man är jävligt duktig att plocka ut ett ord där man 

vrider på sanningen till precis gränsen, där det nästan är fel, fast man klarar 

sig fortfarande..folk vill bli underhållna.” 

Det som får uppmärksamhet anses vara den text som är vriden till att påverka 

oss känslomässigt. Detta är i sig inte framställt inom ramen för ett 

kommunikativt handlande, där det fundamentala ligger i en gemensam 

förståelse. (Habermas 1996). Det är istället strategiska handlingar som styr en 

icke social kommunikation, där målet inte är en förståelse utan en 

medgörlighet. Istället för den förnuftstyrda dialogen skapas en slags spänning 

mellan texters olika försök att få till sig läsare. Det kan även vara skenbara 

kommunikativa handlingar som får stort utrymme, där vi blir utsatta för 

manipulation.  

Respondent 3 tycker att detta är skrämmande, då det kan vara svårt att lita på 

det man tar in då mycket enbart får upp ens intresse genom hur det 

formuleras. Människan bakom kan gömma sig och på så sätt utöva en viss 

makt. Även om man kan hitta avsändaren och källan, så är det svårt att 

avgöra vad intentionerna är. Men att det finns en vinning bakom är något som 

antas. 

Respondent 3 

” Ofta tänker jag på att vara källkritisk och tänker då hur källan ifråga kan 

ha vinklat för att möjligt då ta nyttja ur..och det tycker jag är tråkigt att 
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tanken poppar upp. Att man inte kan förlita sig på ett lite bättre sätt i alla 

fall.” 

De som skriker högst dras man till enligt Respondent 5 som också är tveksam 

till hur representativ bild man egentligen kan få utav samhället över internet. 

Är det verkligen de som hörs som vet hur verkligheten ser ut? Det utrymme 

som vi som medborgare har för att få tycka till i ett demokratiskt samhälle 

påverkas av informationsflödet, som tar en stor bit av denna plats. Flera 

uttrycker att det inte finns utrymme för att tycka annorlunda. Åsikterna är 

redan paketerade i informationen som ges ut, som en slags allmän röst som 

egentligen är konstruerad av ett fåtal.  

Den rådande ”sanningen” i samhället skapas ur den konstruerade speglingen 

av verkligheten (Foucault 1996). Det är därför det är svårt att avgöra vad man 

ska tro på, då det som anses vara sant i själva verket inte är en beständig 

sanning. En sanningsdiskurs förändras, och har gjort det i alla tider. Med 

Internet och medias utveckling går förändringen snabbare och kan därför 

uppfattas på individnivå. Samtliga respondenter uttrycker en medvetenhet om 

denna konstruktion. Men det är inte diskursen i sig som blir lättare att avgöra, 

snarare att den existerar. Respondenterna ser en svårighet att få en insyn i vad 

som ligger bakom kommunikationshandlingar över internet. För att man ska 

kunna förstå detta måste den uttryckta kunskapen undersökas i den kontext 

den blivit skapad (Foucault 1996). På internet är det svårt att kunna hitta 

kontexten handlingen skapats i, och därför omöjlig att validera. 

 

Tillit och ansvar 
Frågan om tillit går hand i hand med att vara källkritisk genomgående i alla 

intervjuer. Flera uttrycker vikten av att kunna filtrera information och försöka 

se bakom textfasaden. Samtliga respondenter är medvetna om att allt kan 

vinklas men tycker att det är svårt att urskilja hur. Maktcentran där pengar 
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spelar stor roll tas upp flera gånger som den största medspelaren i agendor. 

Respondent 4 går ett steg längre i sina funderingar;  

”Det tror inte jag är en slump. Ju mer offguard vi är ju lättare blir det att 

styra någon åt något håll. En massa åt ett håll, det tror jag absolut. ” 

Några uttrycker att de anser att det är lätt att skapa en illusion av en 

transparens, som egentligen inte går längre än att den skrapar lite på ytan.  

Utbytet under alla intervjuer visar på vikten av ansvar samtidigt som man 

måste lära sig att vara kritisk. Att skyffla över ansvaret på den som 

producerar information, eller på samhället som också uttrycks, anses av flera 

endast bidra till en cirkelreaktion. 

Tittar man på detta genom Habermas teorier om systemet och livsvärlden 

(1991), ser man ett samband. Avståndet mellan de båda har ökat, 

medborgaren och staten kan inte längre nås på samma nivå som i det 

traditionella samhället. Detta har skett på grund utav att systemet styrs allt 

mer inte bara politiska men ekonomiska makthavare. De ekonomiska 

makthavarna har fått ett allt större inflytande genom den maktkoncentration 

som blivit till av ex. multinationella företag . Pengar och makt spelar allt 

större roll i de politiska beslut som tas, istället för den förnuftsbaserade 

kommunikationen. Globala företagen kan flytta sin verksamhet till länder 

med mindre stränga lagar och vinstintresset styr allt mer den globala 

utvecklingen. Detta resulterar i kriser i livsvärlden; bristande förtroende för 

de politiska institutionerna, bristande solidaritet och personliga 

identitetsproblem. Månsson (2007) diskuterar Habermas teorier och menar på 

att en demokratisk debatt i dagens samhälle ställer ett krav på en 

självständighet hos individen. Detta för att institutionerna inte längre är 

värdiga vår tilltro. Samtidigt är det vi själva som reproducerar samhällets 

mönster (Giddens 1996) där vad som sker på makro nivå sker på mikro nivå. 

Det är även här en fråga om ansvar.  
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Respondent 1 uttrycker;   

”Ja på ngt sätt, överallt så är vi ju bara människor... Samhället bygger bara 

på människor och i det då kan man tänka att antingen att det är vissa 

människor som bär ansvar men det blir ju också fel, alla bär ju då ett ansvar 

för man kan ju inte säga att ingen bär något ansvar. ” 

Flera respondenter uttrycker vikten av just ett ansvar att göra sig medveten 

om vad hon tar in och även själv producerar. Men det är inte så lätt. De 

uttrycker hur de själva kan dras med i vissa saker som man kanske egentligen 

står för. Ett exempel på detta är facebook som flera uttrycker sina åsikter om. 

Någon skäms till och med för att vara med, då det är flera fenomen som det 

fört med sig som egentligen inte korresponderar med vad man står för. 

Exempel på vad som tas upp kritiskt är hur uppladdandet av bilder, eller 

uppdatering av sin status, skapar en ständig förväntning av reaktioner av 

omvärlden. Enligt ett flertal skapar detta ett slags behov av uppmärksamhet 

som då närs och blir större. Samtidigt utsätter man sig för att se vad ”alla 

andra” gör, som man tar in utan att i själva verket vara så intresserad. I 

slutändan kan man må ganska dåligt av denna typ av forum som kallas 

socialt, men skiljer sig från hur man agerar i det sociala livet utanför internet. 

) I och med att individen blir utsatt för ständigt nya verklighetsuppfattningar 

kan en vilsenhet födas tillsammans med en oro för hur man ska reproducera 

den verklighetsbild man har (Giddens 1996).  

Respondent 7 förklarar på följande vis 

”I verkligheten kanske man bara har en reell kontakt med sex människor åt 

gången. ..Och jag är väldigt nöjd. Men när man går in på facebook och ser 

att han är i Dubai och han är och solar i Karibien, känner man vad har jag 

gjort i 23 år, varför är inte jag där? Med den referensramen blir det så 

mycket tydligare att man inte är lyckligast hela tiden, i varje givet ögonblick 

är det alltid någon som är gladare.”  
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Det som är svårt är för oss människor att ställa om och ha en viss distans till 

det man tar in. Flera tar upp hur vi som människor fungerar, om vi kan 

avgöra skillnaden i det verkliga livet och de digitala kotakterna och förhålla 

oss annorlunda.  

”Jag bjöd in till ett teaterevenemang, alla mina facebook vänner. Så på en 

och samma gång bjöds tusen människor...när det under tio minuter är 

hundrafemti människor som tackar nej, alltså känslomässigt är det en konstig 

upplevelse, för det finns ju ingen motsvarighet i riktiga världen...Jag tror att 

det är många såna grejer som är svårt att skilja på, hjärnan har svårt att 

skilja på och att säga det här var online så det är lugnt...” 

Respondent 6 tar även hur upp ansvar och eget val som en punkt.   

”Det är ju ingen som kommer slänga ut oss ur facebook utan det är ju vi som 

får gå ut i så fall.”  

 

Den ständiga tillgängligheten 
Ett annat tema som vi naturligt kommit in på i flera av intervjuerna är vanan 

som bildats att alltid vara uppkopplad. Flera uttrycker att man kan känna en 

slags trötthet av att hela tiden vara omringad av ett mediasus, att folk ska 

kunna nå dig när som helst, och att krav bildas av att uppdatera sitt liv för 

människor man kanske inte ens känner. Detta anses komma ifrån att vi inte 

tar oss tid att reflektera över vad vi egentligen känner innan vi bara dras med. 

Vi hakar på saker för att alla andra verkar göra det, som med facebook, 

twitter eller vad det nu än är. Man går från telefonen, till datorn, till TVn och 

har ständigt möjligheten att vara uppkopplad för att själv uppdatera eller bli 

uppdaterad.  

Respondent 4; 

” Att försöka vara närvarande, mer vaken, det hjälper en också med 

informationen under dagen, att säga stop nu var du bara inne i allt detta. 
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Man måste lägga ner lite tankekraft och energi, man kan inte bara haka på 

tåget. Det är viktigt. Folk tycker väl egentligen att det är ganska skönt, vet 

man ingenting annat så är det helt ok. ” 

Respondent 6; 

”TVn, jag sitter med min ipad, det är ngt hela tiden, det är bara när vi sover 

men det är för lite. Bara att sitta och tänka, bara sitta och låta tankar komma 

och gå. Hur ofta inträffar det?” 

Flera ställer sig frågan hur utvecklingen kommer att gå, och framförallt hur 

människan kommer att orka med.  

Giddens (1996) menar på att den samhörighet som är så viktig mellan 

individer skapar en verklighetsram av accepterade och passande reaktioner. 

Dessa beteenden är så invanda i vårt medvetande att vi inte reflekterar över 

handlingen när vi är mitt i den. Även om det hela tiden skapas nya mönster 

för kommunikation och handling, är fortfarande vanan att följa med 

strömmen starkt inrotad i människan.  

Ser man detta som ett slags gruppmedvetande är det lättare att förstå varför 

det kan vara svårt att inte dras med i vissa saker till synes oreflekterat.  

Giddens (1996) menar också på att en oro bildas av att individen känner sig 

splittrad i det enorma flöde av information man utsätts för. Vart ska man sätta 

fokus? Det blir på samma sätt en splittring när man själv ska vara subjektet i 

detta flöde, när man själv ska producera ny ständig information om sig själv 

för den yttre världen. En identitets kris kan komma till utveckling, genom att 

man själv känner sig splittrad. 

En annan vinkel på det är hur individen kan splittra upp sig själv i olika delar 

med 

sin digitala närvaro. Respondent 7 uttrycker detta på följande vis,  

”..på internet kan jag på ett helt annat sätt tillgodose varje enskilt intresse på 

ett enskilt forum. Om jag har ett intresse för en grej kan jag dra mig till ett 
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forum där det bara är det som binder oss samman på ett annat sätt än man 

kan göra i verkligheten. Så på så sätt så är det väl inte riktigt representativt, 

att man kan dela upp sin personlighet i fragment och sedan liksom placera 

delar av sig på olika ställen… i verkligheten, där är man ju allt man är 

samtidigt” 

Man kan se det som en fragmentering av sin identitet men samtidigt en 

förening av varje enskilt intresse som blir sammanlänkat med andra.  

 

Det som oroar flera är hur nästkommande generationer kommer att fungera.  

Frågor utan svar tas upp, som kommer våra barn leka ute som vi gjort, 

kommer allting styras ännu mer utav makt och pengar, kommer vi glömma av 

hur det är att fördjupa sig i något? Kommer vi kunna processa den 

information vi tar in? Kommer ett råare socialt klimat utvecklas av vanan av 

att uttrycka sig på internet? 
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Diskussion  
Denna studie visar på en komplexitet i förhållandet mellan individens val och 

samhällets utveckling, och kan därför inte presentera en statisk slutsats. 

Däremot kan man se flera intressanta aspekter i just denna komplexitet.  

Kommunikation är något som är essentiellt för människan, där kontakten med 

andra nästan kan ses som ett grundläggande behov. Det är ofta via andra som 

vi ser oss själva, där interaktionen är av största vikt. Ibland är det svårt att 

avgöra var detta behov kommer ifrån, om det är ett behov av att bli bekräftad 

som vi alla bär på, eller i vissa fall ett intresse att få nya insikter och 

reflektioner. Denna studie visar på att vi söker i båda fall att antingen 

uttrycka oss själva eller att ta in vad andra uttrycker. Detta gör att vi relaterar 

till omvärlden och kan försöka finna vår egen plats. Internet ger möjlighet för 

människor att snabbt komma i kontakt. Det som även tas upp av att en 

omformning i hur sociala rörelser formas är på väg att ske. Min studie visar 

bland annat att man idag utgår direkt från ett eget intresse där man sen kan 

komma i kontakt med likasinnade väldigt snabbt. Castell diskuterar också 

detta som en av de viktigaste kännetecknen för vår era. En känsla av en 

gemenskap, som för individen är väsentlig, bildas fort och kan hjälpa många 

att mötas och dela vad de anser viktigt. De sociala formningar som blir 

starkast rotar sig ofta i en rädsla, enligt Castell (2012). 

Den skjuts som många aktioner kan få med hjälp av internet är av högsta 

värde som kompletterande kommunikations medel.  

 

Den såkallade mänskliga kontakten tappas bort i Internets endast yttre 

kommunikations mönster, där vi nästan kan se oss som lurade att tro att det är 

samma kontakt. Flera av respondenterna uttrycker skillnad mellan verklighet 

och det som sker digitalt, mest för att visa vad de pratar om, men ordvalen är 
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intressanta. Det som anses verkligt är det som sker utanför internet, även om 

internet delvis kan anses vara en spegling av denna verklighet. Det är här som 

ännu en intressant infallsvinkel kan belysas. En spegling är aldrig någonting 

annat än en reflektion av sanningen, den kan vara till det mest perfekta 

avspeglat, men blir aldrig sanningen självt.  

Som Nicolas Carr också tar upp ifrågasätts de normer som skapas över 

internet. Förändringen i normer sker i behovet av att få utlopp för känslor och 

reaktioner som annars inte vågas uttryckas, på grund av samhällsnormer eller 

av ens egen oförmåga till det. Ett exempel på detta är Dina Ligagas artikel 

om kenyaners cyberkrig, där internet blev ett forum att få ur sig ilska och hat 

gentemot varandra. Detta är något som flera av respondenterna uttryckt som 

ett internetfenomen som skapas ur den till synes konsekvenslösa handlingen. 

I vissa fall kan det även vara i samband med en oförmåga att förstå till fullo 

andra människors situation över ett digitalt medium. Det som är mest 

intressant i detta är inte att inse skillnaden mellan den så kallade 

verklighetens normer och den digitala världens, utan snarare att konstatera att 

det finns reaktioner och känslor som blir undantryckta i samhällets 

normsystem. Det kan vara så att även om denna undantryckta handling förblir 

ogenomförd, växer den i det undermedvetna då vi ger den näring av vår 

tankeverksamhet. När det då skapas en möjlighet att få ge utrymme för den, i 

detta fall på internet på ett anonymt vis, blir det nästan en instinktiv akt, som 

inte alltid är genomtänkt, och den blir till något som vi inte riktigt är 

medvetna om.  

Det enda som skulle innebära en skillnad är om vi kan gör oss medvetna om 

vad vi tar in, vad vi ger ut och varför vi gör det. Är detta ett tydligt och klart 

handlingsmönster för oss själva, ett slags medvetet val, finns det inget som 

säger att uttryck via internet skulle ha en negativ innebörd.  
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Detta i sin tur leder snarare till att vi kan upptäcka dessa olika illusioner och 

därmed utveckla en djupare reflektion i våra handlingar. På något sätt 

upptäcker vi lättare att det finns en gräns vad det gäller den uppkopplade, 

ständiga tillgängligheten. Detta kräver dock en självreflektion och ett ansvar 

som också har kommit upp flera gånger under studien. Ett ansvar för vad vi 

väljer att ta in och tro på, men också ett ansvar gentemot andra. Insikten i att 

den sanning som vi trott på vid ett ögonblick kastas bort för något nyare, gör 

att samhällsdiskursen blir allt mer genomskinlig. Samtidigt kan därigenom en 

oro väckas.  

Det som studien även visar är att ett ganska kritiskt självreflekterande finns 

hos många av respondenterna, vilket särskilt överensstämmer med Foucaults 

teorier. Samhällsmakten som vi ofta vill se som en yttre aspekt är vi alla en 

del utav, men det är omöjligt att kontrollera den. Det vi kan göra är att 

kontrollera vår egen roll däri, genom ett ifrågasättande. Detta ifrågasättande 

återkom genomgående i alla intervjuer.  

Det kan tilläggas att alla respondenterna kändes väldigt engagerade i att få 

uttrycka sig och ingenting kändes forcerat. Detta visar också på att det kan 

finnas en aktuell, underliggande debatt som inte är officiell, där människor 

faktiskt är ganska kritiska till denna fragmenterade spegling av verkligheten 

som får allt större plats och makt i vårt samhälle. Vanor och mönster bildas 

på ett sätt som vi egentligen kanske inte önskar. De flesta respondenter 

kändes rätt trötta på att vara tillgängliga, ständigt i ett utbyte av information 

snarare än kommunikation.  
 

 

 

 



  44 (51) 
 

Slutsatser 
Ett kommunikativt handlande enigt Habermas förutsätter en social handling 

där ett samförstånd bildas mellan två eller flera människor. Trots att det i 

vissa fall finns en stark särskiljning mellan de båda parterna kan de mötas 

genom den sociala kommunikationen, som förutsätter en förståelse 

sinsemellan för att målet skall kunna nås. Tar man då bort det verkliga mötet 

kan heller ingen fullständig förståelse skapas mellan individer, utan vi har 

endast informationen som vi själva omsätter på ett eller annat vis. Vi mister, i 

den digitala kontakten, den sociala kontakt som är avgörande för att en 

gemensam förståelse skall kunna leda till det önskade målet. Istället är det 

endast strategiska handlingar som kan kommuniceras över internet, där en 

medveten eller omedveten manipulering är oundviklig. I de fall vi litar på 

informationen, skapar vi en abstrakt tillit, då vi inte är i kontakt med 

människan bakom. Vi ser vår egen kunskap som mindervärdig gentemot det 

som presenteras och bygger utifrån detta upp en tillit. Den mänskliga 

kontakten där tilliten byggs på valörer av hederlighet och kännedom 

(Giddens, 1997) försvinner i den digitala världen.  

Detta förklarar varför alla respondenter uttrycker en misstro till Internet som 

sann informations bärare. Man kan även se denna misstro som ett tecken på 

en medvetenhet som ser igenom den abstrakta tilliten. 

 Detta förklarar också varför de normer och koder som vi annars har som 

vana att gå efter i samhället förändras på internet.  

 

En individ som inte hittar en stabil grund att spegla sig emot i samhället kan 

bli kluven och osäker (Giddens, 1996). Även om denna stabila grund kan 

vara en illusion vi själva tillsammans med samhället utvecklar, ger den en 

slags kärna som vi ständigt kan återkomma till. Det traditionella samhället 
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erbjöd en i vissa fall skenbar stabilitet som inte rubbades så fort, men idag 

kan utsätts vi för en ständig, flexibel förändring från media, institutioner och 

oss själva. I dagens digitala samhälle kan en desillusionering ske snabbare än 

tidigare. Upptäcker vi att de fasader vi kallar verkligheten egentligen är en 

konstruktion, kan det ge utrymme för en djupare reflektion som i sin tur leder 

till en självkännedom. Frågan är om det inte är nödvändigt att passera igenom 

denna oro och kluvenhet för att komma till en egen, sann stabilitet, som 

kommer inifrån oss själva och inte utifrån.  
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Vidare forskning 
Denna studie har i första hand fokuserat på en generation som känner till 

övergången till ett mer digitalt samhälle, medan det snart finns en generation 

som endast känner utvecklingen inom den digitala världen. Det hade varit 

intressant att se om det finns några skillnader på hur man upplever 

interaktionen över internet och hur man relaterar till den. Utvecklas det ett 

mer kritiskt, reflekterande tänkande? Och var finns tilliten? 
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