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Abstract 
This essay deals with the problem of understanding social media, what it is and 

furthermore what it is perceived as. In the wake of increasing criticism, from for 

example Amnesty, the EU and the Swedish Internetstiftelsen´s report ”The Swedes and 

the Internet”, this essay studies the reactions from one of the actors involved in creating 

the meaning of the term ”Social media”, namely the Swedish media-industry-magazines 

and particularly Bonnier Business Media Groups papers. Its focus is to, through their 

reactions, unveil how the media industry as an active participant, contributes to creating 

meaning of the term, and potentially how they do so in their own interests. 

The findings suggest that there is a need to further analyse how meaning is created, and 

stresses the importance of doing so. There is a potential problem of determinism and 

technology optimism, which echoes from the origins of the information society, 

consisting of both conscious and nonconscious ideological disguising of what role 

citizens play. In that sense, this essay reveals that if social media is treated as a given 

fact, the role of ”the social” is degraded to essentially the absence of social. The idea of 

social media as a way of realising the democratic potential in society is lost and 

communication will be a matter of consumerism and diverse homogenic groups, 

fractions of a whole. 

There is hope, however, and that is through further understanding of ideology and the 

process in which knowledge and awareness is created. This essay is not a complete 

study of this, but its findings points towards and suggests increased integration of 

different fields of the academia. Sociology, economics, media studies and internet-

studies and more, is sorely needed to embrace a larger picture. 
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1. Inledning 

”Varg! Varg! Skrek han förtvivlat nedåt byn. En varg äter upp fåren!"1  

 

Vargen, sedan urminnes tider förknippad med annalkande fara, används i Aisopos fabel som 

ett sätt att beskriva en inbyggd risk i människan. Övermod, arrogans och ungdomligt 

oförstånd leder oss alla i fördärvet. Andemeningen i berättelsen om den unge herdepojken går 

att summeras med att inte underminera möjligheten till avvägd reaktion när något hotfullt väl 

besannas. Aisopos pojke, denna misslyckade stackare som slutade sina dagar i vargens mage, 

visste åtminstone vad han ropade efter, låt vara att han gjorde det för nöjes skull. Steget till 

dagens verklighet och sociala medier må verka långt, men det finns en röd tråd, och som i 

alla nystan måste man börja dra i en ände. Denna uppsats behandlar ett fenomen som tas för 

 
1 Aisopos, Aisopos fabler – de gamla goda djursagorna, övers: Brita Af Geijerstam, (Stockholm: Albert 

Bonniers förlag, 1975), s 63. 
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givet, men som ändå på något vis undgår beskrivning. Vad förstås egentligen sociala medier 

som och hur kan förebud om problem egentligen mottagas? Hur reagerar några av de som 

deltar i skapandet av denna förståelse, när den börjar utmanas? 

Under det gångna året har en serie rapporter och kritiska granskningar av sociala medier 

gjorts. EU:s EDPS Opinion on online manipulation and personal data, Amnestys rapport 

Surveillence giants: How the business model of Google and Facebook threatens human rights 

och Internetstiftelsens Svenskarna och internet är bara tre i raden. Dessa målar upp en bild 

som kontrasterar och problematiserar den gängse och allmänt accepterade definitionen av 

begreppet, dvs den om internetbaserade kommunikationskanaler ägnade till gemensam 

interaktion, innehållskapande och samarbete. En gemenskap som görs i samförstånd och 

tillåter alla deltagare att skapa mer eller mindre fritt. Istället för ett realiserande av det 

demokratiska samtalet beskrivs där sociala medier som ett hot mot mänskliga rättigheter2, ett 

verktyg för manipulation3 och som bristfällig vad gäller meningsfullhet4.  Den gängse 

definitionen blir i deras beskrivning snarast en utopi som säger mer om vad sociala medier vill 

vara än vad de faktiskt är.  

Denna aspiration går naturligtvis inte att förneka, den beskriver möjligheter och sociala 

mediers frigörande potential, men i ett kritiskt ljus är frågan om det inte snarare är att 

beteckna som en ulv i fårakläder? Är det då möjligt att ropa efter honom? ”Akta er för de 

falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”5, är 

ett av bibelns kanske mest kända ordstäv, och där har vi kärnan i fåraherdens problem. 

Beskrivningarna om sociala medier är många och vitt skilda. För den invigde känns de 

självklara, men ändå paradoxala i sina uttryck och beskaffade med olika innebörder. För den 

grekiska fåraherden blir de närmast omöjliga att dechiffrera. När alla avvägda reaktioner 

 
2 Amnesty, Surveillence giants: How the business model of Google and Facebook threatens human 

rights, (Amnesty 2019) s 6. 

3 European Data Protection Supervisor, EDPS Opinion on online manipulation and personal data  

(Brüssel, EDPS, 2018), s 3. 

4 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet, (Stockholm: Internetstiftelsen 2019), s 3. 

5 Bibeln, Matteus: 7:15. 
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bygger på en medvetenhet om vad som faktiskt utgör reella hot är det av vikt att studera den 

diskursiva processen. 

Visst kan sedelärande fabler från antikens Grekland och ordstäv från Matteus-evangeliet 

kännas arkaiska, men som utgångspunkter för denna uppsats tjänar de utmärkt. Är det så att 

fenomenet sociala medier har blivit så inarbetat i vårt sociala liv och språkliga umgänge att vi 

inte ser vilka värderingar, idéer och förhoppningar som är knutna till det? Finns det 

underliggande problem som därmed döljs? Är de olika granskningar som gjorts inget annat än 

Aisopos stackars pojke som ropar efter varg, eller försöker de rycka fårskinnet av ulven som 

redan nästlat sig in i fårahjorden? Är sociala medier en naturlig förlängning av demokratin, 

eller rentav hotet?  

Ett försök bringa klarhet i detta leder in i medvetandeprocessen, och denna kan med hänsyn 

tagen till intresset från både EU och Amnesty sägas ha en politisk dimension. Väsentliga 

frågor blir vad som egentligen skapar vår förståelse för något och om det kan ha ideologiska 

grundvalar? Denna uppsats sätter lupp på detta genom att studera mediebranschens reaktioner 

på den kritik och det problematiserande som sociala medier utsätts för. Genom detta torde det 

vara möjligt att inte bara peka på själva reaktionen utan också vad begreppet förstås som. 

Opererar sociala medier under en tyst premiss och kan den belysas genom en analys av 

diskursen hos mediebranschens egna tidningar? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska samtalsordningen om fenomenet sociala 

medier inom den svenska mediebranschens tidningar, med särskilt fokus på dess bemötande 

av kritik. Avsikten är att frilägga eventuella dolda mönster som finns i sättet att tala om och 

förstå sociala medier och därigenom försöka ge ett bidrag till förståelsen av de eventuella 

risker som finns i det sätt på vilket kunskap kring detta begrepp produceras. 

 

Ur syftet har jag formulerat tre frågeställningar, nämligen: 

1. Hur förs samtalet om sociala medier inom Bonnier Business Medias 

mediebranschtidningar; Resumé och Dagens Media? 



    

 

5 

2. Vad underförstås och impliceras i detta samtal om sociala medier, och vilka aspekter 

lämnas oproblematiserade? 

3. På vilket sätt är samtalsordningen problematisk i relation till vad begreppet sociala 

medier aspirerar till? 

1.3 Avgränsningar 

Mediepressbranschen är stor och mångfacetterad, och omöjlig att analysera som en homogen 

enhet. Därför har en betydande avgränsning gjorts, genom att lägga fokus på en aktör, 

nämligen Bonnier Business Media och deras tidningar som enligt egen utsago anses vara så 

kallad ”branschpress”6. Genom en studie av denna aktör exkluderas exempelvis 

journalistförbundets tidning Journalisten, som är den tidning som näst efter Bonniers 

branschtidningar, kan anses utgöra branschpressens största organ. Tidningen Journalisten har 

dock en bredare ansats, framförallt som fackorgan7. På så sätt studeras här alltså endast en 

aktör, och därmed också dess egen specifika roll. Uppsatsen ämnar således inte ge en 

heltäckande bild av mediebranschens olika aktörer, utan snarare en indikation på 

begreppsanvändning hos ett dominerande subjekt.  

 

En annan tydlig avgränsning i uppsatsen är metodanknuten och har avgörande betydelse för 

vilken typ av resultat som går att uppnå. Primärt fokus ligger på den så kallade språkliga 

praktiken i samtalsordningen, det vill säga hur man skriver om sociala medier i 

mediebranschtidningarna, Resumé och Dagens Media. Följaktligen kommer inte den 

diskursiva eller sociala praktiken att analyseras mer än kortfattat. Detta medför att de 

slutsatser som dras i egentlig mening är isolerade kring just den textuella praktiken. För att 

verkligen kunna besvara frågeställningarna skulle krävas en utökad kontext, inte minst med 

ekonomisk teori, vilket detta uppsatsformat tyvärr inte tillåter. Vidare bör tilläggas att detta är 

 
6 Martin Schori, ”Svajigt år för branschspressen” , Dagens Media, 2015-12-06, 

https://www.dagensmedia.se/nyheter/svajigt-ar-for-branschpressen-6223755 (Hämtad den: 2020-01-

24). 

7 Tidningen Journalisten, Om oss, 2018, https://www.sjf.se/om-oss/tidningen-journalisten (Hämtad 

den: 2020-01-24). 
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en diskursanalys, och därför kommer inte frågor som hur denna språkliga nivå kvalitativt 

mottages kunna göras. För detta ändamål skulle istället intervjuer vara en lämpligare metod. 

1.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer8 har konsulterats och konstaterats vara uppfyllda. 

Även deras fyra punkter om forskaretik, det vill säga ”tillförlitlighet, ärlighet, respekt och 

ansvar”9 anses vara uppfyllda. Dock baseras forskningen på kritiska teorier, som i vissa fall 

kan ses som kontroversiella. Detta gör dock inte avkall på någon av de fyra punkterna, men 

kan vara viktigt att känna till på förhand.  

 

 

2. Bakgrund 

Att försöka nedteckna ett fenomens sammanhang är inte en enkel uppgift. Det gäller att 

påminna sig om att det görs som en handling och att detta medför att ett flertal val görs. På 

många sätt är det ett slags måleri, vilket i grunden är en sorts abstraktion. Ambitionen är att på 

ett trovärdigt sätt illustrera det som influerat utvecklingen av begreppet sociala mediers 

mening, inte minst genom dess historiska kontext. Bakgrunden utgörs därför av en 

begreppsskildring ur olika perspektiv som också möjliggör för vidare tolkning. Det är således 

en beskrivning av den bas sociala medier vilar på och samtidigt även uppsatsens fundament.    

 
8 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, 2013, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 

den: 2020-01-04). 

9 Vetenskapsrådet, Etik i forskningen, 2019, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 

(Hämtad den 2020-01-04). 
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2.1 Sociala medier: Utbredning och omfång 

Sociala Medier beskrivs på många olika sätt och det finns naturligtvis olika relationer till detta 

fenomen. Utan att gå in i ett träsk av definitioner kan man, som till exempel Statens Medieråd 

konstatera att ”för många är sociala medier en självklar del av vardagen. När vi använder dem 

är vi både konsumenter och producenter av information”.10 Detta kan de flesta skriva under på 

och det är en viktig grundhållning, att oavsett hur vi benämner något, är Sociala medier idag 

ett betydande inslag i våra liv, på ett eller annat sätt.  

Ett sätt att beskriva detta inslag kan vara kasta ljus över storleken och dess ekonomiska 

betingelser, det vill säga mätbara data om vad som kan kallas dess magnitud. En sådan 

ljuskägla visar att sociala medier har en närmast hegemonisk ställning i världen. Kvantitativa 

data visar att antalet användare under 2018 ökat till inte mindre än ca 45 procent av jordens 

befolkning, med en siffra på nästan 3,5 miljarder användare, bland de ungefär 4,8 miljarder 

internetanvändare som finns globalt11. Detta ger en så kallad ”räckvidd” på 72,5 procent.  

Att tala om räckvidd är relevant när man tittar på den ekonomiska bakgrunden eftersom det 

utgör marknadens potential. Alla affärsmodeller har något som på ett eller annat sätt skall 

realiseras i vinster, och när det gäller sociala media är marknadsföring centralt. De senaste 

siffrorna vad gäller e-handel säger oss att 75 procent12 av alla internetanvändare under den 

senaste månaden köpt något på internet. Den globala omsättningen för e-handeln under 2018 

var nära 1,8 biljoner dollar13, vilket ger en enorm marknad. Läggs därtill infrastrukturen som 

krävs, det vill säga internetuppkoppling, telefoner, datorer, lagring och så vidare så blir 

marknaden än större, närmast oöverskådlig. Detta är viktigt att ha i åtanke när man talar om 

sociala medier: att e-handel har kommit att bli en integrerad del i verksamheten i dessa, och 

därigenom en aspekt som inte går att förbise. Allra särskilt gäller detta när man tar ett 

 
10 Statens Medieråd, Sociala mediers uppkomst och roll, (Stockholm: Statens medieråd 2018), 

https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html 

(Hämtad den 2019-11-12). 

11 Simon Kemp, Hootsuite, We are social, Digital 2019 2019, 

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 (Hämtad den: 

2019-10-25), s 7 . 

12 Kemp, 2019, s 191. 

13 Ibid, s 198. 
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helhetsperspektiv och talar om det så kallade Web2.0, som kommer att behandlas senare i 

denna uppsats. Internet i sin helhet hänger så att säga intimt samman med begreppet sociala 

medier. 

Enbart genom dess enorma infrastruktur, och handelsmöjligheter blir därför sociala media 

något som kan betecknas som Big Business. Sju av världens åtta största bolag, räknat efter 

börsvärde: Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Tencent och Alibaba14 har både 

direkt och indirekt koppling till sociala media. Det kan handla om att producera och utveckla 

teknik, tillhandahålla tjänster, eller regelrätta medieplattformar, såsom Youtube och 

Facebook. Det är för övrigt talande att Google 2015 bytte namn till Alphabet, såsom om det 

vore själva grundstenen i vår tankeprocess, och därmed medvetande. Denna utveckling kan 

kopplas samman med vad som beskrivs som antingen en digital positivism eller determinism. 

2.2 Sociala medier som begrepp 

När myntades begreppet sociala medier? I dagens mening råder viss osäkerhet. De första 

sociala tjänsterna på internet, dvs. som byggde på deltagande medskapande, var otvetydigt 

sajterna Six Degrees (1996) och Classmates (1995). Dessa innehöll användarprofiler, vän-

listor och skolgångsinformation och får anses som föregångare till dagens sociala 

medielandskap. Trots miljontals användare var infrastrukturen inte tillräckligt utbyggd och 

sajterna kunde i sig inte förändra helheten av den tidens internet15 och begreppet fick vid 

denna tid inget genomslag. 

 
14

 List of public corporations by market capitalization, Wikipedia, u.å , 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization (Hämtad den : 2019-09-

30). 
15 CbsNews, Then and now: a history of social networking sites, u.å, 

https://www.cbsnews.com/pictures/then-and-now-a-history-of-social-networking-sites/2/ (Hämtad 

den: 2019-10-02 . 
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En mycket tidig direkt benämning av begreppet gjordes 1995 av Darrel Berry, skribent, 

fotograf och hackare. I sin text ”Social media spaces” skisserar han en önskan om att utveckla 

internet från en arkivarietjänst till ett socialt rum, till ett verkligt cyberkafé. Han skriver:   
I present the concepts of hybrid reality and augmented reality, whereby virtual and real spaces may be 
integrated to form hybrid social media spaces enabling a fine-grained interaction of real and virtually-
present participants, architectures and objects16.  

I Berrys framtidsvision ingick således tankar om att på ett övergripande plan integrera internet 

med den verkliga världen.  Han menade att den tidens internet liknade ett bibliotek, som 

visade formaterad text med inbakad grafik. Vissa sidor var populära, andra inte, men samtliga 

saknade en reell koppling till åskådaren. Han skrev:  
There is no subjective experience of "crowding" at even the most popular sites, regardless 
of how many people are viewing the same data simultaneously. Some sites include a  
"guestbook" that browsers may sign after viewing the site; at most this emphasizes the  
solitary nature of the interaction; there is a record of passing, but no experience of   
presence17. 

Kärnan i resonemanget var att internet saknade känslan av skala, närhet och helhet. 

Hyperlänkar kunde ge sammankopplingar i det komplexa datauniversumet, men saknade en 

rumslig och social dimension. Detta önskade Berry förändra, och resultatet kallade han för 

Social Media. 

2.3 Kommunikationshistoriska aspekter 

Utvecklingen av det som idag betecknas som sociala media går naturligtvis långt tillbaka i 

tiden.  Denna uppsats ämnar inte täcka in kommunikationshistorien i stort, men det vore 

direkt felaktigt att inte nämna några grova drag. För vidare läsning om kommunikations – och 

mediehistoria rekommenderas David W Parks och Jefferson Pooleys The history of Media 

and Communication Research: Contested Memories18, som tar ett historiografiskt perspektiv. 

Där återges historia om historien, med väsentliga frågor som t ex vad historia överhuvudtaget 

 
16 Darrel Berry, Social Media Spaces, 1995, http://www.ku24.com/~darrell/hybrid1.html (Hämtad den 

2019-12-14). 

17 Berry, 1995 

18 David W Park. & Jefferson Pooley. (red.), The history of media and communication research: 

contested memories, (New York: Peter Lang, 2008). 
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kan förstås som? Denna uppsats nöjer sig med en enkel skiss, med förbehållet att alla nedslag 

i historien utelämnar annat och skapar en berättelse, bland många. 

Kommunikation, i dess mest breda bemärkelse, har funnits åtminstone sedan språkets 

tillkomst och förmodligen även dessförinnan. Ett allmänt narrativ, både i vetenskapliga och 

populärvetenskapliga texter ”är den om // olika tekniska förutsättningar, som rått vid olika 

historiska tidpunkter, för att lagra, överföra och på annat sätt hantera språklig information”19. 

Detta knyts i sin tur till beskrivningar av mänsklighetens utveckling, dvs. att historien om 

kommunikation implicit också är historien om människan. Avstampet tas i talspråkets 

framväxt, över handskriften, via boktryckarkonsten till dagens elektroniska media. Man kan 

tala om bildkonsten, grottmålningar i Lascaux, Assyriska rikets postutdelningssystem, eller 

varför inte telegrafens uppfinnande 1792, telefonen 1890, och radion 1891, men det är 

omöjligt att här framställa en helhetsbild och är ej heller syftet. 

Vad gäller sociala mediers historia så härrör den ur internets historia, och de dessförinnan 

framväxande nätverken, först i det militära och sedermera mellan lärosäten och till sist dess 

privatiserade form, det som vi idag allmänt benämner Internet. Utan denna utveckling, ingen 

social media. Det går inte att här detaljstudera detta, däremot är det viktigt att lyfta 

framväxten av det som kommit att kallas ”Web2.0”. 

I eftermälet av nittiotalets stora internetbubbla, som briserade runt millennieskiftet, ansåg 

många att internet var övervärderat och dess betydelse överdriven. I syfte att motverka bilden 

myntade Tim O´Reilly 2004 begreppet Web2.0, ur ett rent marknadsmässigt perspektiv. Han 

ansåg att internet fortfarande var viktigt, men att det behövde kläs i en ny kostym. Egentligen 

handlar det om en ny uppsättning principer, där internet ses som en plattform, med många 

omkringliggande plattformar efter principen inga gränser, ”but rather a gravitational core”20. 

Internet skulle kännetecknas av ”a veritable solar system at a varying distance from the 

core”21. Istället för publicering – deltagande, istället för sidvisningar – kostnad per klick, 

 
19 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, (Lund: Studentlitteratur, 2003), s 

11. 

20 O´Reilly, What is Web 2.0, Beijing, 2005, s 6 

21 O´Reilly, 2005 s 6. 
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istället för katalog (taxonomi) – taggande (”folksonomy”22). I princip kan man alltså säga att 

Web 2.0, en av ingredienserna i det som idag blev sociala media, härrör från O´reillys tankar 

om hur man skapar nya affärsplaner när den gamla hyperuppblåsta spekulationsekonomin från 

nittiotalet och framåt inte längre fungerade. I denna mylla växte de första stora giganterna 

inom sociala media fram. 

2.4 Berättelsen om informationssamhället  

I informationssamhällets barndom präglades samtalet om det hägrande nya samhället av 

framförallt två saker. Det ena, som kan kallas nyhetens behag, utgjordes av ett löfte om nya 

möjligheter och en utveckling av demokratin. Svante Tidholm, som arbetade på ett av 

Sveriges tidigaste och största sk. DotCom-bolag, Spray, uttryckte det på följande sätt i en 

intervju till Sveriges Radio: 

I början så hade vi ju liksom en lite religiös relation till internet som medium och som 
kommunikationsform, alltså internets potential att förändra samhället på något sätt och för min del var det 
politiskt. Jag tror jag tänkte att vi skulle få ett samhälle där det fanns en större frihet för människor.23 

Detta ledsagades av en mer kravfylld idé om att ”vi måste hoppa på tåget innan det är 

försent”, att teknikutvecklingens väg är okuvlig och bara bär åt ett håll. Informationssamhället 

var här för att stanna och vare sig vi ville eller inte måste vi med. En tydlig teknikpositiv och 

deterministisk hållning24 

Björn Eliasson har i sin avhandling Diskurser om informationssamhället tydliggjort de 

diskurser han funnit genom att göra en analys av Statens offentliga utredningar åren 1994 till 

2002, samt utbildningsmagasinet Datorn i Utbildningen åren 1997 och 2001. Han konstaterar 

att ”dessa diskurser är en marknadsekonomisk diskurs, en globaliseringsdiskurs, en 

individualiseringsdiskurs och en informationsteknologisk diskurs”.25   

 
22 Ibid, s 6. 

23 P3 Dokumentär, IT-Bubblan, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/93814?programid=2519 sänt: 

sön 29 jul 2007 kl 22.01, Hämtat den 2019-11-05. 
24 Björn Eliasson, Diskurser om informationssamhället: analys av några offentliga texter, Diss. (Karlstad: 

Karlstads universitet, Avdelningen för pedagogik, Institutionen för utbildningsvetenskap 2005). 
25 Eliasson, 2005, s 100. 
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Det nya, som han ser det, är den informationsteknologiska diskursen. Marknadsekonomin har 

vuxit fram sedan medeltidens italienska stadsstater, globaliseringen åtminstone sedan de stora 

upptäcktsresornas tid och de långväga handelsvägar som då etablerades. 

Individualiseringsdiskursen har funnits sedan renässansen med framförallt den tidens 

humanism som växte fram under 1500-talet. Han finner att det intressanta uppstår i mötet 

mellan dessa ”gamla” diskurser, och den nya informationsteknologiska, som medfört en 

inbördes påverkan på innebörden av samtliga.  

Man kan se hur alla fyra diskurser i diskursordningen samspelar. Den marknadsekonomiska 
diskursen har en given samverkan med IT-diskursen som blir ett verktyg i ekonomins tjänst för att 
effektivisera och öka vinsten. IT hjälper också till att individualisera och globalisera ekonomin26. 

Studiens resultat visar att det ”nya samhällets” beskrivningar kännetecknas av en påverkan i 

tid och rum, i ekonomiska relationer, där det kanske tydligaste exemplet är att innan 

informationssamhället fanns det knappast några ”risk-kapitalister” i Sverige27.  Vidare 

skedde en objektifiering/förtingling av både kunskap och individer. Informationssamhället 

beskrivs i Eliassons analys som marknadens trojanska häst.  En blandning mellan lokalt och 

globalt, att kunskap blir en vara och att information genom sin likställning till kunskap, i ett 

överflöds-samhälle tenderar att leda till fragmentering och inte självförverkligande28. 

Eliasson menar att de olika diskurserna som kunnat identifieras tjänar till att dölja detta, 

både medvetet och politiskt grundat, och omedvetet genom svårigheter att skilja mellan 

huruvida ”det är IT som driver på utvecklingen // eller om det är samhällsförändringar som 

tvingar fram tekniken”29. Diskursen om informationssamhället är helt enkelt fyllt av 

paradoxer, så pass att han sätter upp en generell formel för detta. Den gängse bilden blir då 

kort och gott att ”IT-revolutionen skapar problem – IT är lösningen på dessa problem”30 

 
26 Eliasson, 2005, s 178. 

27 P3 Dokumentär, IT-Bubblan, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/93814?programid=2519 sänt: sön 

29 jul 2007 kl 22.01, (Hämtat den 2019-11-05). 

28 Eliasson, 2005, ss 173-199. 

29 Ibid, s 197. 

30 Ibid, s 171. 
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2.5 Berättelsen om sociala medier 

Det finns egentligen två huvudberättelser om sociala media. Det ökande användandet 

indikerar ett förhållande där den optimistiska berättelsen är rådande. I kvalitativa termer 

korrigeras den något, vilket inte minst Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och 

Internet illustrerar. Där konstateras krasst att: ”när vi för första gången ställer frågor om 

meningsfullhet syns stora skillnader för olika aktiviteter vad gäller hur väl använd tiden 

upplevs. Bara en fjärdedel tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull”.31 Den tar 

även upp en ökad oro för ”att storföretag som Google och Facebook ska inkräkta på deras 

personliga integritet på internet”32.  

Denna oro har bland annat rört sig om kritik mot datainsamling, vilket i denna uppsats får 

exemplifieras av den i inledningen nämnda rapporten från Amnesty: 

To participate meaningfully in today’s economy and society, and to realise their human rights, people rely 
on access to the internet—and the tools Google and Facebook offer. But despite the real value of the 
services they provide, Google and Facebook’s platforms come at a systemic cost. The companies’ 
surveillance-based business model forces people to make a Faustian bargain, whereby they are only able 
to enjoy their human rights online by submitting to a system predicated on human rights abuse.33 

Google och Facebook står naturligtvis i kontrasterande position, likt fyrar som skiner ljus 

över möjligheternas hav. 2016 uppdaterade Facebook sina kärnvärderingar med följande 

formuleringar: 

Facebook's mission is to give people the power to build community and bring the world closer together. 
As our company grows we have 5 strong values that guide the way we work and the decisions we make 
each day to help achieve our mission.34 

Självfallet är deras ambition att ”bygga sociala värden”, att vara ”modiga”, ”rörliga” och 

”öppna” samt ”fokuserande på inverkan35” (min översättning) ett led i en affärsstrategi, men 

 
31 Internetstiftelsen, Meningsfull tid på nätet – och det digitala samhällets fram- och baksidor, 2019, 

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/sammanfattning/ (Hämtad 

den: 2019-10-25) 

32 Ibid. 

33 Amnesty, 2019, s6. 

34 Facebook Career, Facebooks 5 core values, 2016, 

https://www.facebook.com/pg/facebookcareers/photos/?tab=album&album_id=1655178611435493 

(hämtad den 2019-10-25). 

35 Facebook Career, Facebooks 5 core values 
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det tjänstgör ändå väl som en illustration av en i allra högsta grad positiv berättelse. Utan att 

ta större hänsyn till nyanser och en uppsjö av detaljer är således två huvudberättelser om 

sociala media urskiljbara; den optimistiska och den kritiska. Det bör sägas att de olika 

berättelserna innehåller grader av kritik, även inom den positiva, men de vilar på olika 

ansatser och ambitioner. I vetenskapliga sammanhang får de olika linjerna här representeras 

av Geert Lovink, Alexei Salikov, Christian Fuchs och Henry Jenkins. I strikt mening är 

Lovink och Jenkins arbete snarast synteser av annan forskning, men då de erbjuder viktig 

förståelse för problemområdet inkluderas dessa och presenteras under rubriken Tidigare 

forskning. 

2.6 Berättelsen om mediebranschens tidningar  

När det gäller tidningar som behandlar mediebranschen framträder en aktör med stor 

dominans, nämligen Bonnier Business Media Group. De tre mest namnkunniga tidningarna 

Resumé, Dagens Media och Medievärlden ingår sedan den 4:e juli 2018 inom denna koncern. 

Dessa tidningar får i denna uppsats representera mediebranschens egna tidningar, på grund av 

ägandekoncentrationen och dess tydligare fokus på marknadsföring.  

Tidningen Resumé startades 1950, som medlemstidning för Sveriges Auktoriserade 

Annonsbyråers förening och såldes till Bonnierägda Affärsförlaget 1989. 2016 gjordes 

papperstidningen om till ett månadsmagasin. Dagens media är en tidskrift och internetsajt som 

bevakar reklam och mediebranschen, med marknads-, reklam-, produkt- och 

informationschefer, medierådgivare, personer inom PR och event som målgrupp. 

Medievärlden var ursprungligen Pressens tidning, en branschtidning för publicister inom 

mediebranschen. Den ägdes av stiftelsen Tidningsutgivarna till och med 2013, och därefter av 

Bonnier. Tidningsutgivarna var en organisation där större delen av alla Sveriges tidningar, 

både kvälls, dags, och lokalpress ingick. Medievärlden hade ett större fokus på nyheter om 

media, men i och med en ny företagsledning på BBM, lades tidningen ned i juni 2019.  

 

Bonnier Business Media har enligt egen utsago ett tydligt branschfokus och beskriver på sin 

hemsida verksamheten på följande sätt: 



    

 

15 

Bonnier Business Medias (BBM) mission är att hjälpa beslutsfattare i olika branscher att fatta bättre 
affärs-och verksamhetsbeslut genom att ge dem relevant kunskap och information, skapa spännande 
mötesplatser och granska deras verksamheter36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Bonnier Business Media, Om oss, U.å, https://bbm.bonnier.se/om-oss/, (Hämtad den: 2019-11-15). 



    

 

16 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att bilden av sociala media är i en genomgående förändring. 

Från den positiva pionjärandan, till skepticism och slutligen till renodlad kritik. En tongivande 

medieforskare är Henry Jenkins, som får inleda detta kapitel, främst på grund av att han i sin 

textproduktion själv genomgått denna övergång, från positiv till mer skeptisk.  

Andra forskare som tas upp är Geert Lovink, Christian Fuchs och Alexey Salikov, som 

samtliga kan sägas vara kritiska. Detta är inte ett utslag av subjektivitet, utan snarare ett sätt 

att lyfta ut det relevanta för denna uppsats. Faktum är att den mesta forskningen inom 

forskningsfältet internet studies inte sammanbinder statistiska data med analyser av 

meningsskapande, tolkningar, erfarenheter, attityder, moraliska värderingar, etiska dilemman, 

inbyggda motsägelser och användningssätt37. Istället fokuseras på råa, kvantitativa data, vilket 

medför risken att forskningen framförallt hänger sig åt att effektivisera teknik och 

administration. Det vill säga, det finns ett paradigm, och denna kritiska granskning är bland 

annat riktad mot just detta. Därav urvalet. 

3.1 Henry Jenkins och deltagarkulturen 

Henry Jenkins är en av de mest namnkunniga forskarna inom digitala medier och 

medieutveckling. Han ser en sammanstrålning av flera faktorer som gett ett nytt 

medielandskap. Digitaliseringen av medieinnehåll och den ekonomiska integreringen av 

underhållningsindustrin till stora mediakonglomerat som kontrollerar vitt skilda 

produktionsformer av media har gett upphov till en omformning av kulturell produktion. 

Detta har i sin tur genererat nya former av kreativitet, som kommer ifrån konsumenterna, en 

förändring av det sociala varat; deltagarkulturen är född. 

Hans tes handlar om att denna ”nya kultur” möjliggör ett upplösande av gamla discipliner, i 

takt med att fler och fler får tillgång till och möjlighet att själva producera nästan all form av 

 
37 Christian Fuchs, “From digital positivism and administrative big data analytics towards critical digital 

and social media research!”, Sage Journals 32:1, (2017), s 39. 
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media. Det är inte längre förbehållet de stora mediehusen eller produktionsbolagen, utan 

vem som helst kan skapa media oavsett utbildning. 

Detta har de gamla disciplinerna i gengäld försökt att ”motverka”, eller snarare rida vidare 

på, genom att till exempel medvetet skapa till exempel fankulturer på gräsrotsnivå. På så vis 

menar Jenkins att sociala medier bidrar till skapandet av en slags kollektiv intelligens, yvig 

och spretig, oregerlig och fri – i kontrast till de mer strikta regler och ramar som de 

traditionella medierna haft. Han trycker på att konsumentens roll är avgörande, att 

relationen mellan producent och konsument har möjlighet att styras av konsumenten: 

”denna spridning av medialt stoff – tvärsöver olika mediesystem, konkurrerande 

medieekonomier och nationsgränser – beror till stor del på konsumenternas aktiva 

deltagande”38. 

Man kan säga att Jenkins företräder en slags kritisk utopism till den nya medievärlden. Väl 

medveten om de problem som sociala media står inför propagerar han för en 

deltagandepolicy. Ett ökat deltagande kan enligt Jenkins aldrig vara någonting negativt, utan 

kommer att leda till en fullt utvecklad ”kunskapskultur”. 

Sociala media är dock inte problemfritt, vilket illustreras i den senare boken Spridbar 

media. Där är utgångspunkten att nya plattformar inte nödvändigtvis ”befriar människor 

från gamla begränsningar utan snarare att de digitala medierna med sina tekniska 

möjligheter kan fungera som en katalysator för förändring” 39.  Jenkins fokuserar på 

spridbarhet och de problem som härrör ur det ”virala” beteendet, särskilt den enkelspårighet 

som ligger i avsändarperspektivet. Det ”virala” beskriver, enligt Jenkins, en ensidig 

kommunikation och undervärderar delaktigheten; idéer som härrör från 

marknadsföringsvärlden.40  

Jämförelsen med biologiska processer (virus, viral, meme etc.) ger intrycket att producerat 

innehåll agerar självständigt, sprids epidemiskt och är i viss bemärkelse självförökande. Det 

har gett en bild av sociala medier, inte minst inom mediebranschen, som ger ”en falsk 

 
38 Henry Jenkins, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, 2. uppl., (Göteborg: 

Daidalos, 2012), s 15. 

39 Henry Jenkins, Sam Ford & Joshua Green, Spridbar media: att skapa värde och mening i en nätverkad 
kultur, (Göteborg: Daidalos, 2014), s 21. 
40 Ibid, s 36. 
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trygghetskänsla i en tid när den gamla uppmärksamhetsekonomin har stått inför 

förändring”.41 Jenkins ser detta som en förenklad version av verkligheten, som ”lurar // 

kommunikatörer till en donquijotisk strävan att försöka skapa ”viralt” innehåll”.42 

Jenkins må vara kritisk till den virala spridningsdiskursen, men i sin helhet trycker han ändå 

på förhoppningar och ambitioner. Ställd inför att det finns de som hävdar att det fortfarande 

är och kommer finnas höga ”inträdeströsklar” konstaterar han att: ”även om vi är 

entusiastiska över sänkta trösklar för deltagande i kulturproduktionen borde vi inte förutsätta 

att publikaktiviteter som inbegriper större kunskap i medieproduktion nödvändigtvis är mer 

värdefulla och meningsfulla för publikmedlemmarna /…/”.43 Jenkins forskning går på så vis 

att sammanfattas med att han är kritisk till hur fenomenet sociala medier yttrar sig, men att 

han är en ivrig försvarare av deltagarkulturen.  

3.2 Geert Lovink och bakslaget - den digitala 

thermidoren 

Geert Lovink, professor på Amsterdams universitet och grundare av The institute of 

network culture, uttrycker internet och sociala mediers utveckling i termer hämtade från 

franska revolutionen. Han skriver: “Someday we’ll understand the Digital Thermidor44— 

but that “someday” never comes”45. Han hävdar att trots att medborgare gång efter annan 

konfronteras med skandal på skandal, trots att alla tecken tyder på att det utlovade landet 

inte kommit där de nya kommunikationsteknikerna skulle göra oss fria från gamla 

hierarkiska strukturer, fortsätter vi vår blinda förtröstan till sociala medier. Cambridge-

analytica förföll i glömska, vi höjer knappast på ögonen för massiv datainsamling och 

riktade kampanjer. Det är enligt Lovink som en Kafkaesk roman; ”Franz Kafka once wrote, 

 
41 Jenkins, 2014, s 39. 

42 Ibid, s 39. 

43 Ibid, ss 184-185. 

44 Thermidor åsyftar den elfte månaden i den franska kalendern, hettans månad. Den 9:e Thermidor 

(27:e juli) 1794 var dagen då revolutionsledaren Maximillian Robespierre avrättades och betecknar 

dödsstöten för franska revolutionen. 

45 Geert Lovink, Sad by design: on platform nihilism, (London: Pluto Press, 2019), s 6 
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“like a path in autumn: no sooner is it cleared than it is once again littered with leaves.”46 

Det ”nya mediet” har blivit det nya normala, där vi rycker på axlarna och glatt surfar vidare. 

Lovinks arbete handlar i hög grad om vad som bör göras, och hur, om vi skall kunna 

realisera internets fulla och demokratiska potential. För att göra detta listar han ”five bullets 

to fix the future”: Öppna teknologiplattformar, kartellagstiftning, ansvarstagande och 

människoorienterad design, bevarandet av offentliga rum och ett nytt 

socialförsäkringssystem47. 

Problemet som Lovink ser det är dock att internetkritiken är bakbunden. Den akademiska 

forskningen är impotent, och genom att den drivs av peer-review-logiken och rankingsystem 

publiceras den i ”the sealed universe of the journal with its limited access and even more 

limited impact”48. Naturligtvis är detta ett förbluffande uttalande, men det ska ses i ljuset av 

mediespridning på sociala media, där akademisk forskning inte finns tillgänglig, annat än i 

populariserad form. Även om forskningen samlar värdefulla data om sociala 

medieplattformars ekonomiska makt är teknologikritiken splittrad och oförmögen att 

institutionalisera sina egna praktiker och skapa en mer sammanhängande teori. Eftersom 

samhället i allt högre grad finns inom sociala medier, måste även forskningen finnas där. 

3.3 Christian Fuchs och digital labour - playbour 

Christian Fuchs försöker i sin forskning på flera olika sätt belysa problemen med internet och 

sociala media och rekommenderar ett bredare angreppssätt, med en kombination av 

kvantitativa data och kritisk reflektion. Han skriver: 

A study of 27,340 Internet Studies articles published between 2000 and 2009 and indexed in the Social 
Sciences and the Arts & Humanities Citation Indexes found that only 31% cited theoretical works. There 
is a tendency in Internet Studies to engage with theory only on the micro- and middle-range levels that 
theorize single online phenomena but neglect the larger picture of society as a totality. Such theories tend 
to be atomized. They just focus on single phenomena and miss society’s big picture49. 

Ett sätt, som Fuchs bland annat använder sig av, är att analysera den digitala världens 

ekonomi. Han lägger stor vikt vid arbetsdelning, och den därpå följande ”reifikationen”; 

 
46 Lovink, 2019, s 6. 

47 Lovink, s 7. 

48 Ibid, s 7. 

49 Fuchs, 2017, s 39. 
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förtingligandet av människan till ett objekt, och som förskjuter skiljelinjen mellan privat och 

offentlig sfär. 

Termen digital labour åsyftar oftast det en användare av en sociala medie-plattform gör när 

denna generar data, det vill säga i stort sett all aktivitet som utförs och samlas in av 

tillhandahållaren av tjänsten. Det fungerar som en metod för att förstå värdeskapande på 

sociala media-plattformar och blir i praktiken den input som möjliggör för till exempel riktade 

annonser eller digitalt innehåll som säljs som en vara. Detta gör, enligt Fuchs, att sociala 

medier blir inbäddade i vårt dagliga liv på ett sätt där distinktionen mellan arbete och fritid 

luckras upp. Han skriver att gränsen mellan “consumption and production, private and public 

life, the home and the office have become more porous”50. Vidare, menar han att det är naivt 

och idealistiskt att enbart fokusera på användarens ”arbete”, utan att man också måste vidga 

bilden till att innefatta hela produktionskedjan:  

Digital labour is all paid and unpaid labour that helps creating digital technologies, content and data that 
is sold as a commodity. It includes diverse activities such as slave-labour extracting minerals that form 
the physical foundation of information technologies, the labour of militarily controlled and highly 
exploited hardware assemblers who work under conditions of Taylorist industrialism, a highly paid 
knowledge labour aristocracy, precarious digital service workers as well as imperialistically exploited 
knowledge workers in developing countries, workers conducting the industrial recycling and management 
of e-waste or highly hazardous informal physical e-waste labour.51 
 

Det är detta som är den internationella arbetsdelningen, varur den digitala medieindustrin drar 

sina vinster. Han skiljer på så kallat ”digital work” och ”physical work”, men vill med sin 

modell lyfta det digitala arbetets koppling till den fysiska världen. Allt digitalt arbete har sin 

grund i den materiella verkligheten, alltsomoftast från gruvdrift i före detta kolonier. 

Digitalt arbete (labour) är ett alienerande arbete, distanserat från sig självt, från 

arbetsinstrumentet och från det som produceras. Gruvarbetaren som extraherar mineral till 

kretskorten ser sällan (om någonsin) frukten av sitt arbete, lika lite som en sociala medier-

användare någonsin ser den mängd data som genererats av sitt användande. Det organiseras, 

 
50 Christian Fuchs, Social Media and the Public Sphere, University of Westminster, London, 2014, s 75. 
51 Fuchs, Christian, “Georg Lukács as a communications scholar: cultural and digital labour in the 

context of Lukács’ Ontology of Social Being”, Sage Journals 38:4, (2015), s 515. 
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enligt Fuchs, inom en hierarkisk klasstruktur, där subjekten aldrig (eller sällan) ser helheten. 

Han utvecklar en schematisk karta för att beskriva totaliteten av arbetsdelningen, enligt 

följande: 

Each production step involves human subjects (S) using technologies/instruments of labour (T) on objects of 

labour (O) so that a product emerges 

 

Fuchs framhärdar vidare ideologins kraft i denna alienerande process. Förhållningssättet kan 

sägas vara en förklaring till hur vi, användare, låter oss villigt ledas in i ett gratisarbete 

genom det han kallar playbour. Arbete och lek – genom att tillhandahålla en till synes gratis 

plattform, undgås det faktum att vi betalar med vår data. Genom detta objektifierar vi oss 

själva, och vi blir en del av sociala medias produkt. Det vill säga att vi förtingligar oss själva 

och realiserar därmed sinnebilden av det så kallade falska medvetandet (se kap 4.3). 

Varandes en del av produktionssystemet får vi svårt att se vår roll i det, och det uppstår ett 

normalläge som vi okritiskt accepterar. 

3.4 Salikov och den offentliga sfären 

Alexey Salikov, sociolog vid Moskvas universitet, greppar efter en ny förståelse för det 

offentliga rummet. Han skriver att detta har genomgått en stor förändring och nya gränser 

har dragits mellan det privata och offentliga. Den nätverkade offentliga sfären har tillskansat 

sig förmåga att korsa nationella, sociala och privata gränser52. Det kan, enligt Salikov ha 

positiva effekter för organisering och ge utökat utrymme för politisk aktivitet, en öppning 

 
52 Alexey Salikov, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, and Rethinking the Public Sphere in the Age of 

Social Media, (Moskva: National Research University Higher School of Economics, 2018), s 8. 
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för fler att deltaga i det offentliga samtalet. Dock ser han en tendens till fraktionering och 

isolering. Sociala medier har inte bara brutit ned gränser utan också skapat nya.  

Parallella samhällen har vuxit fram i en process som kan kallas för balkanisering53 av det 

offentliga rummet. I dessa kan mer eller mindre homogena grupper samlas och på så sätt 

stänga ute alternativa uppfattningar. Dessa blir marginaliserade av den allmänna offentliga 

sfären, vilket leder till ökad isolering. Denna process kan summeras med att när vissa 

grupper exkluderas (och exkluderar sig) från den offentliga sfären skapas i praktiken 

alternativa offentliga sfärer som leder till en ökad homogenisering. I dessa bubblor kan en 

omedvetenhet om vad som är sant eller falskt, eller så kallade fake news få fotfäste. Det får i 

sin tur en effekt på uppfattningen om vår respektive roll i samhället, vilka möjligheter som 

finns att påverka och i förlängningen hur man ser på världen som helhet54. Vi har således, 

via en förskjutning av det offentliga rummet, fått en materiell faktor som påverkar 

medvetandet. 

 

 

 
 

 

 

 
53 Begreppet relaterar till kriget i det forna Jugoslavien och betecknar generellt sett uppsplittring av en 

geostrategisk region i mindre, ömsesidigt fientliga småstater eller autonoma områden, ofta under 

påverkan av yttre makter och som ett led i en stormaktsrivalitet.  

54 Salikov, 2018, s 9. 
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4. Teori och metod 

När det gäller diskursanalysen är det viktigt att påtala teorin och metodens sammanslagning. 

Metoden är grundad på en socialkonstruktivistisk syn på verkligheten, det vill säga att 

människan, det sociala, har en förmåga att förändra sin sociala verklighet. För att belägga det 

används ett stort antal teorier som rör både världsåskådning och kunskapsproduktion. En 

enkel beskrivning av vad en diskursanalys är levereras av Mats Börjesson när han säger att det 

är ”fråga om en reglerad samtalsordning, med institutionaliserade framställningsprocedurer 

(eller praktiker). Detta betyder att samtalsprocedurers innehåll och form styrs av historiskt och 

kulturellt givna regler”55 . Kort och gott är det alltså en fråga om vad vi pratar om, hur vi gör 

det och inte minst varför. Insikten om att samtalet är sprunget ur någonting implicerar även att 

diskursen blickar bakåt, och en diskursanalys syftar till att utröna vad det är och på vilket sätt 

samtalet, språket, speglar vår materiella omvärld, det vill säga de institutioner som sätter 

villkoren för diskursen. Diskurser är, som Börjesson uttrycker det, talordningar och logiker 

som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ”sant”, 

”trovärdigt”, ”förnuftigt”, ”gott” med mera”56.  

Kritisk diskursanalys sysselsätter sig med att undersöka dessa socialt skapade artefakter. 

Målsättningen är att som en av huvudgestalterna inom metoden, Fairclough, utrycker det: 

”how is the text designed, why is it designed that way, and how else could it have been 

designed?”57. De slutsatser som kan dras genom en diskursanalys bygger därför på 

resonemang som kretsar kring Kunskapsprocess, strukturalism – poststrukturalism och inte 

minst ideologikritik.  

 
55 Börjesson, 2003, s 19. 

56 Ibid, s 21. 

57 Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., (Lund: 

Studentlitteratur, 2010), s 274. 
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4.1 Strukturalism och poststrukturalism 

En av grunderna för diskursteorin(erna) är strukturalismen. Denna betonar framförallt den 

språkliga strukturens roll i skapande av mening och innebörd. Den påpekar att det egentligen 

inte finns någon direkt koppling mellan verklighet och språk, att ”världen”, som Börjesson 

uttrycker det, ”är döpt”58. Lingvisten Ferdinand De Saussure skiljde mellan två nivåer i 

språket: langue, och parole, där det sistnämnda står för det konkreta språkbruket, det vill säga 

användandet av tecknen och det förstnämnda för dess struktur. Denna struktur sätter ramarna 

för hur språket kan användas, den påvisar att tecknen har sin bestämda betydelse i relation till 

andra tecken, det vill säga att langue dikterar villkoren för parole. Detta t ex genom 

grammatik, fonetik, syntax och semantik. Börjesson beskriver det som att:  

//ett tecken får sitt specifika värde genom sin relation till, eller kanske snarare genom sin 
(överenskomna) skillnad gentemot andra tecken. Detta är en sorts nätverksmetafor:// Syster 
förhåller sig till bror, moster till faster och så vidare59. 

Detta är dock inte helt problemfritt och har gett upphov till viss kritik som framförallt består 

i att strukturalismen är statisk i sin beskrivning av verkligheten. Metoderna kan åskådliggöra 

och lyfta fram strukturerna i språket vid olika tidpunkter och kontext, och därigenom belysa 

eventuella skillnader mellan tillfällen. Däremot kan strukturalismen inte förklara vad en 

eventuell förändring beror på.60 Att enbart studera strukturen, Langue, räcker alltså inte till 

för att bedriva kritisk diskursanalys. 

Poststrukturalismen ämnar istället tillämpa ett dialektiskt synsätt på Langue och Parole, det 

vill säga att symboler och texter får sina meningar genom sammanhanget, genom kulturen, 

hur de används i specifika praktiker. Språket anses dubbelriktat, och får sin betydelse genom 

konflikter, konventioner och förhandlingar i ett socialt rum61. Börjesson uttrycker det enkelt; 

”ordet arbete har en mening om man ställer det i relation till fritid och delvis en annan om 

 
58 Börjesson, 2003, s73. 

59 Börjesson, 2003, s 73. 

60 Eliasson, 2005, s 26. 

61  Iver B Neumann, Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys, (Lund: 

Studentlitteratur, 2003), s 19. 
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det handlar om sorgearbete”62. Detta ger i sin tur diskursteorin(erna) ett verktyg att använda 

som går utöver den rent språkliga strukturen.  

4.2 Dialektik 

På en konstutställning i Köpenhamn utställde en konstnär skulpturer av små elefanter. När man gick 
närmare och såg efter, kunde man upptäcka att han hade använt tekannor. Han hade vänt upp och ner på 
tekannorna. Handtaget blev till elefantens svans och pipen till dess snabel. Dessutom hade konstnären satt 
dit öron och fötter till den icke längre existerande tekannan63. 

I denna uppsats används dialektiken för att förstå hur kunskap produceras. Det vill säga, inte 

kunskap i meningen ”att känna till något” utan som ett resultat av en process ”i vilken vi 

kognitivt och även manuellt producerar ny kunskap”64. Den lyfter särskilt fram 

kunskapsprocessen i meningen ”medvetandeskapande”, alltså att medvetande i någon mån 

förutsätter kunskap och att denna kunskap på så sätt ”konstruerar” vår bild av verkligheten. 

Detta är en nyckel för att förstå också varför någon resonerar på ett visst sätt, och är något 

som ofta förbises i diskursanalyser. Till syvende og sist är diskursen en viktig del i skapandet 

av medvetenhet, därför att den lägger fokus på något och därmed även vinklar vår 

uppfattning. För att kunna bryta ett mönster måste en grundläggande insikt om detta läggas på 

bordet. Sättet att tala om något kategoriserar detta och möjliggör respektive står i vägen för de 

tolkningar som kan göras. I frågan om Aisopos herdepojke blir det därför högst relevant 

vilken språkbeklädnad den förmodade ulven har. Om vi därtill lägger diskursens 

bakåtblickande egenskaper, att den härrör ur något och i viss mån är kumulativ, blir det av 

intresse att förstå hur den i så fall förändras 

I inledningen till detta kapitel används en liknelse för denna process. Där har vi ett scenario 

som följer tre distinkta steg, nämligen: 

1. Något som vanligtvis kategoriseras som tekannor, behandlades som ett negativt 

faktum. Det vill säga, skulptören reflekterar, ifrågasätter och betraktar tekannan som 

en icke-tekanna. 

 
62 Börjesson, 2003, s 73. 

63 Joachim Israel, Språkets dialektik och dialektikens språk, (Stockholm: Esselte studium, 1980), s 57. 

64 Israel, 1980, s 57. 
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2. För att framställa något nytt överskrids det gamla genom handling. Denne vänder på 

tekannan, samt tillsätter något nytt, det vill säga: 

3. Denne lägger till öron och fötter. 

Denna beskrivning följer ett dialektiskt mönster. Ett nödvändigt begrepp för att förstå 

innebörden av detta är sublation som används för att beskriva hur förändringar, givna av den 

materiella grund som råder, går till. Det betyder ungefär att när det nuvarande tillståndet 

elimineras, bevaras vissa aspekter av det gamla, som lyfts upp i det nya som därmed uppnår 

en ny kvalitativ natur65. Man kan se utvecklingen av sociala media i detta perspektiv. 

Nittiotalets hemsidor med mail, bloggar, gästböcker och så vidare övergår efter IT-bubblan 

till Web 2.0 som är något helt nytt men som inkorporerar många av de tidigare delarna. 

Den enskilt viktigaste lärdomen från sublationen är dock att den lyfter subjektet, alltså en viss 

grad av medvetenhet. Det är på inget sätt förutbestämt att tekannorna skulle bli elefanter, lika 

lite som det är förutbestämt att internet skulle bli web 2.0. Detta förutsätter ett aktörskap, ett 

handlande och detta handlande styrs i sin tur av tidigare handlanden och förhållanden, vilket 

reflekteras i diskursanalysens ansats som ligger i social förändring. Utan dialektiken, ingen 

egentlig diskursanalys. 

Boris Hessens illustrerar detta bra i sin beskrivning av vetenskapens grunder. Han hävdade att 

vetenskaplig utveckling inte kommer ur geniets tänkande, utan ur ett tänkande som springer 

ur de behov som finns i samhället. Dessa behov är gengäld materiella till sin natur, och skapas 

i den samhällsordning som för närvarande råder. I ytterligare led; den samhällsordning som 

råder skapas och omskapas kontinuerligt i den historiska processen som ett resultat av de 

praktiker, de relationella kopplingar mellan grupper, hierarkier och individer som existerar i 

det samhälleliga varat. Det vill säga, det sociala skapar behoven, och säger oss att både de 

relationer och de materiella omständigheter som råder är vikter i samma vågskål66. 

Att stödja en metod på dialektiken innebär således att hävda ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på samhället, men med en förankring i den materiella världen. Det är ett 

 
65 Christian Fuchs, Social Media: A Critical Introduction What Is a Critical Introduction to Social Media?, 

(London: Sage Publications, 2014), s 12. 

66 Boris Hessen, “The social and Economic roots of Newtons Principia”, I: The social and economic roots 

of the Scientific Revolution, Freudenthal, McLaughlin (red), Boston Studies in the philosophy of science 

vol 278, (Dordrecht: Springer, 2009). 
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erkännande av både empiri, kvantitet, materialism och sociala konstruktioner. Tonpunkten är 

samspel och relation, inte dualism vilket betyder att eventuella identifierade diskurser inte bör 

tolkas som uttänkta utan som en del i en process. 

 

 

4.3 Diskursen och dess koppling till ideologi 

En av språkets underliggande funktioner är att kategorisera. När vi benämner något, 

särskiljer vi detta från något annat. Vi bryter loss delar från en helhet, till mindre och 

(förment) mer förståeliga delar. Detta har, utöver den faktiska beskrivningen, en annan 

avgörande betydelse. En beskrivning säger inte bara vad det är utan också vad det inte är. 

Till exempel; när något är friskt, öppnar det också upp för möjligheten att något är sjukt, en 

sten är inte en yxa, och en stenyxa är inte en yxa i järn och så vidare. Det innebär ett 

meningsskapande i oändliga kedjor. Det må låta banalt, men har stora implikationer på vår 

förmåga att förstå och uppfatta världen. 

Begreppet ideologi har många definitioner och rör sig på det ontologiska och 

epistemologiska67 planet. Det är närmast omöjligt att på ett kortfattat och konkret sätt 

redogöra för dess betydelser, och begreppet brottas ständigt med frågan om dess omfattning 

och huruvida det är en produkt eller en producent. Detta härrör ur konflikten mellan idealism 

och materialism, och den dialektiska kopplingen dem emellan. Däri ligger också relationen 

mellan strukturalism och poststrukturalism, det vill säga behovet av att se sanningen bakom 

något eller istället relationen mellan aktörer. En relativt träffsäker beskrivning av begreppet 

ideologi görs av filosofen Slavoj Zizek som definierar ideologi som en trestegsraket: 

1. Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse om 

någonting. 

2. Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner. 

 
67 Ontologi är verklighetens beskaffenhet och epistemologi vår förmåga att ha kunskap om den. 

Kunskap om ontologin kan beskrivas som epistemologi, då vår förmåga att förstå den kan vara 

begränsad, dvs. inte egentlig ontologi. Detta dilemma ”löses” genom olika hållningar som i olika grad 

behandlar ”verkligheten” som konstruerad eller konstruerande, bestämd eller föränderlig osv. 
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3. Ideologi produceras i relationen mellan människor, genom ritualer och praktiker.68 

I den mån språket och samtalsordningen präglas av en dialektisk samverkan mellan 

materialism och idealism blir ideologin en potentiell brygga till medvetandet. Ideologi är på 

så sätt också, likt kunskapsprocessen, en nyckel till att förstå varför någon resonerar på ett 

visst sätt. Man kan se det som att den ovan nämnda kunskapsproduktionen både konstituerar 

och blir konstituerad av den. 

Den mest explicita form som ideologin kan kopplas till diskursen, är det så kallade falska 

medvetandet.  George Lukacz utrycker det på följande vis: att det rör sig om ”en 

omedvetenhet om den egna ekonomiska, historiska och sociala situationen. Denna situation 

uppträder som ett bestämt strukturellt förhållande, som en bestämd formrelation, vilken 

förefaller dominera livets alla företeelser”69.  Det är en fråga om vidden av medvetenhet, att 

den rådande samhälleliga strukturen på ett plan omöjliggör kunskap om den totala helheten, 

och tenderar bli skenbart objektivt ”sann”. ”Det 'falska' och det 'skenbara' i en sådan situation 

är följaktligen inte någonting godtyckligt, utan tvärtom det intellektuella uttrycket för en 

objektiv ekonomisk struktur. Så t.ex. "uppträder arbetskraftens värde eller pris som själva 

arbetets värde eller pris”.70 I diskursen framträder detta framförallt i det som utmålas som 

determinerande, självklart och naturligt. Att antalet klick genererar ett visst ekonomiskt värde 

är objektivt sant, men det är inte sant att detta inte skulle kunna vara annorlunda om 

relationerna ändrades. 

Ideologi tolkas i uppsatsen således som det som görs, på vilket sätt det görs och på vilka 

grunder, både i medvetandet och i det, i brist på bättre ord, institutionella. Ideologin är alltså 

inte en samling idéer, utan det nät som de springer ur. Tanken om ideologi som ett verktyg, 

som en strategi, en rörelse som ”används” är snarast en vulgärtolkning, som om det fanns en 

spindel någonstans varur nätet skapas? Det är inte i betydelsen ett bygge, utan som ett 

ramverk, som begreppet tolkas här. I detta ramverk finns sedan olika aktörer, som i denna 

 
68 Ekström & Larsson, 2010, s 168 

69 Györgi Lukács, Historia och klassmedvetande: studier i marxistisk dialektik, (Staffanstorp: Cavefors, 

1968), s 100. 

70 Ibid, s 100-101. 
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uppsats fall utgörs av kritiker till sociala medias utveckling samt Bonnier Business Medias 

branschtidningar. 

4.4 Textorienterad diskursanalys 

Kritisk diskursanalys beskrivs av Christan Fuchs som ”a critical digital method for the study 

of how ideologies are expressed on social media, in light of society’s power structures and 

contradictions that form the texts’ contexts”71 Ansatsen i uppsatsen är att nyttja Faircloughs 

modell, som Eliasson menar är en ”diskursanalytisk modell som är en sammanvägning av 

lingvistiskt inriktade diskursteorier och diskursteorier som ligger mer på en sociologisk nivå 

där man ser individen och det sociala samspelet och kulturen som en helhet”72  

Sammantaget siktar Fairclough in sin modell på tre dimensioner, nämligen den sociala 

praktiken, den diskursiva praktiken och textnivån. För att göra den rättvisa behövs en 

omsorgsfullt utarbetad kontext, inte minst när det gäller den sociala praktiken. I denna uppsats 

preciseras detta medvetet till just de nivåer som själva verksamheten förekommer i, det vill 

säga branschtidningarnas eget mikrokosmos.  Det innebär en analys av verksamheten som 

texten förekommer i, vilka som producerar den och tänkta mottagare, samt framförallt själva 

textens utformning73. I strikt mening är detta således bara ett litet nålstick, och inte något 

Alexandershugg74 syftat till att kapa den invecklade knut som sociala medier kan betraktas 

som. Däremot innebär den dialektiska synen inom kritisk diskursanalys att texterna ses som 

produkter av både tradition, praxis och kultur samt de materiella produktionsförhållandena, 

exempelvis ägandefaktorer och medieutbud. Denna uppsats är dock inte att betrakta som en 

fullständig studie av detta, utan mer som ett skrap på ytan. Således blir denna diskursanalys 

snarast att betrakta som en ingång till bredare forskning. 

De frågor som ställs till materialet är: 

 
71 Christian Fuchs, 2017, s 44. 

72 Eliasson, 2005, s 39. 

73 Norman Fairclough, Media discourse, (London: Edward Arnold, 1995), s 96. 

74 Alexandershugg refererar till en legend från antikens grekland, där det i staden Gordion fanns en 

knut som var så invecklad att ingen kunde lösa den. Alexander den store försökte, misslyckades och i 

sin ilska tog han sitt svärd och högg isär knuten. Således lyckades han, om än med en oväntad metod. 
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1. Vilka karaktäristiska drag finns i verksamheten, dvs branschtypiska drag? 

2. Vem skapar texten? Vem är uppdragsgivare?  

3. Vad och/eller vilka är texten avsedd för?  

4. Vilka kan antas ta del av budskapet? Vilka ska inte ha budskapet men tar ändå tar del 

av det? 

5. Vilka teman kan identifieras? 

6. Vilka ordval görs och vilka metaforer används? Kategoriseras 

verklighetsbeskrivningen på något sätt? 

7. Vilken modalitet ges vikt, vilken aktör ges utrymme och vilka handlingsprocesser lyfts 

fram som särskilt viktiga? 

8. Bygger texten på tidigare diskurser, sk. interdiskursivitet? 

När dessa frågor besvarats tolkas materialet utifrån de teorier om sociala media som 

presenterats och mynnar ut i besvarandet uppsatsens huvudfrågor.  

4.5 Metodkritik 

Den största invändningen mot all form av tolkande vetenskap är om tolkningar 

överhuvudtaget kan vara vetenskapliga. Frågan om validitet och reliabilitet är avgörande, och 

därför krävs tydliga förhållningssätt. Vetenskaplighet handlar inte om vad som är sant eller 

inte, utan snarare om ”att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna påstås vara sant”75. I 

detta sammanhang innebär det att redogöra för väl underbyggda påståenden och slutsatser, 

vilka byggs med giltiga och tillförlitliga argument. Tillförlitlighet uppnås om uppgifterna som 

anges är riktiga, och giltiga är de om de har med saken att göra. När det kommer till byggande 

av mening, vilket i praktiken är det som studeras här, ”ankommer det studiet av handlingar 

och dess resultat att på ett trovärdigt sätt inkorporera och följa koder som kan förstås och ge 

tillbörlig tillgång och möjlighet till denna förståelse.”76 Därav en utförlig redogörelse av både 

teori och metod. 

 
75 Ekström & Larsson, 2010 s 14. 

76 Ibid, s 14-16. 



    

 

31 

Den tolkande vetenskapen har en serie metodregler som behöver uppfyllas, där de viktigaste 

är att tolkningar hänger ihop och är konsekventa samt att de inte bygger på ett ensidigt urval 

utan tar hänsyn till data som också motsäger tolkningen. Vidare förutsätter vetenskaplighet att 

flera oberoende forskare kan göra liknande tolkningar, samt att forskaren är öppen för 

alternativa tolkningar och succesivt kan korrigera eventuell förförståelse. Slutligen premieras 

tolkningar som identifierar djupare betydelser före det mer ytligt manifesta och som ses i sin 

kontext. De sex reglerna är således ”koherens, omfattning, intersubjektivitet, öppenhet, djup 

och kontextualitet”.77 I princip blir trovärdigheten avhängig analysens berättelse och att 

läsaren ges möjlighet att bedöma dess trovärdighet utifrån dessa regler. 

En vanlig fallgrop för diskursteorin är den om tautologi, dvs cirkelresonemang. Det vill säga 

att ett textuellt uttryck förklaras genom att det uppkommit inom diskursen, och att diskursen 

förklaras och definieras med hjälp av just detta textuella uttryck. Av det dialektiska samspelet, 

att texter och diskurser ömsesidigt kan skapa varandra och dessutom är satta i förändring, blir 

”ett delikat analytiskt problem”.78 Genom att försöka lyfta både samband mellan texter, och 

mellan tidigare diskurser ges en möjlighet att minimera denna risk. 

Stora och djupa problemställningar, som i denna uppsats, är givetvis svåra att till fullo besvara 

och därför är det viktigt att påpeka att analysen inte handlar om ”sanna kontra falska 

verklighetsrepresentationer”79 utan snarare en friläggning av en särskild sådan som finns i 

förhållande till andra.  

4.6 Urval – text och praktik 

Den verksamhet som analyseras är den sfär i vilken de analyserade tidningarna opererar, 

alltmedan urvalet av textmaterial som presenteras härrör från Dagens Media och Resumé, 

sedan Medievärlden lades ned sommaren 2019. Att samtliga tas med i analysen är dock 

relevant för att kunna göra en tolkning av dess mikrokosmos, det vill säga vad som 

karaktäriserar branschen. 

 
77 Ibid, s 17. 

78 Eliasson, 2005, s 66. 

79 Ekström & Larsson, 2010, s 271. 
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Ur dessa har, genom sökningar på orden sociala media och medier, ett stort antal texter 

studerats. För att på ett relevant sätt reducera textmassan, utan att för den skull missa något av 

värde, genomförde jag en tematisk kodning, där det som bedöms som relevant presenteras här 

i texten. Risken med detta förfarande är naturligtvis att man lägger fokus på vissa aspekter 

och utelämnar andra. Eliasson skriver att ”bland annat löper man risken att lyfta ut vissa 

partier av undersökningsmaterialet ur sitt sammanhang och därigenom kan det förlora 

mening”80. Precis som han försöker jag undvika detta genom att lyfta in större textstycken i 

analysen och därigenom erbjuda en tillräcklig textuell kontext. 

5. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av diskursanalysen i form av ett besvarande av 

forskningsfrågorna vilket kan ses som uppsatsens övergripande syfte. Därefter följer en mer 

detaljerad presentation av det textuella uttrycket i form av bruk av metaforer, modalitet och 

aktörskap/handlingsutrymme. 

5.1 Hur förs samtalet om sociala medier i Bonnier 

Business Medias branschtidningar? 

Det finns två återkommande teman i samtalet om sociala medier, nämligen värderingen av 

dess prestanda som utförare av marknadsförings/kommunikationstjänster och deras 

kris/oförmåga att utföra dessa tjänster under nuvarande förhållanden. Detta kan illustreras i 

följande exempel: 

 

”Företagen lägger miljarder på reklam men engagemanget i sociala medier sviker” 

Resumé 2019-01-16 

 
80 Eliasson, 2005, s 76. 
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”I sociala medier finns en stor potentiell målgrupp som går att engagera, både organiskt, 

genom annonser och genom att boosta inlägg. Enigt Rapporten ”Svenskarna och Internet” 

har 98% av svenskarna tillgång till Internet. 83% av dem använder sociala medier. 63% är 

dagliga användare”.81 

 

Här påvisas en tydlig reaktion på Internetstiftelsens rapport från föregående år, och sociala 

media beskrivs i termer av dess förmåga att leverera kvantifierbara resultatmål till 

affärsidkare. Att boosta och engagera indikerar att man adresserar en potentiell publik, vilket 

vittnar om en instrumentell syn på sociala medier. Detta bär med sig att den sociala 

potentialen enbart realiseras om dess effekt kan kvantifieras på en marknad.  

 

Så kan sociala media göras meningsfullt igen - Dagens Media 2019-10-24 

”Är vi för naiva när vi säger att det inte är de sociala kanalernas eller mobiltelefonens 

”fel”? Eller är vi för naiva när vi klandrar verktygen som används för detta till synes 

destruktiva beteende? Låt oss istället jobba med vår attityd gentemot all den teknik som 

omger oss. Det är inte svart eller vitt. Vi behöver lära oss och våra barn att förhålla oss till 

detta på ett hälsosamt vis”.82 

 

Det som beskrivs är något som gått förlorat. Sociala medier betraktas mot en bakgrund där 

något som en gång var meningsfullt, hälsosamt och icke-destruktivt nu övergått till att alltmer 

sakna detta. De möjligheter som en gång fanns är borta och branschen behöver lära nytt, för 

 
81

 Julia Lundin & Yasmine Winberg, ”Företagen lägger miljarder på reklam – men engagemanget i sociala medier sviker”, 

Resumé, 2019-01-16, https://www.resume.se/insikt/resume-insikt/foretagen-lagger-miljarder-pa-reklam-men-

engagemanget-i-sociala-medier-sviker/, (Hämtad den: 2019-11-22). 
 

82 Charlotta Da Silva, ” Så kan sociala media göras meningsfullt igen”, Dagens Media, 2019-10-24, 

https://www.dagensmedia.se/nyheter/debatt/sa-kan-sociala-medier-goras-meningsfullt-igen/, Hämtad den: 

2019-11-15). 
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att kunna upprätthålla och bygga affärsrelationer. Det vill säga, i allt väsentligt indikerar detta 

att branschen ser en risk för dess fortlevnad om något inte görs. 

5.2 Vad underförstås och impliceras i detta 

samtal? 

Det underförstådda i samtalet rör framförallt de olika roller som antas på sociala medier.  

Konsumenten av texterna är tydlig, alltså individer, organisationer och företag som använder 

sociala medier som påverkansverktyg. Det är dessa som blir sociala mediers egentliga 

användare, som ställs i motpol till Användaren – the user, som förskjuts till att först och 

främst bli konsument. 

Tre myter om sociala media – sort of debunked - Resumé 2019-09-30 

”Människan är i grunden lat. Så också vi som jobbar inom marknadsföring. Att hela tiden 

vara på tå för att lära sig något nytt är jobbigt. Det är skönt att kunna luta sig tillbaka på 

saker som förut var det som fungerade. Gärna med en rynkad panna över att kunder och 

konsumenter inte förstår hur smart den senaste reklamkampanjen var”. 

”Idag är sociala medier komplext. Användarna, alltså de konsumenter och kunder vi vill nå, 

är sociala medievana. Det är en del av deras vardag. Sociala medier är kommunikation som 

sker varje dag, varje timme. Det ställer krav på kommunikation på en nivå vi inte tidigare 

sett. Det bygger på tekniska lösningar som inte alltid fungerar som vi tänkt – och innebär att 

det tar tid att hantera buggar, avstängda konton, stoppade annonser och liknande 

oförutseende utmaningar”83 

Man vill påskina att förändring är något som dessa måste hänga med i, att kraven på 

kommunikation har ökat och att brist på förmåga att göra detta sätter branschen i ”kris”. I den 

ojämlika relation som underförstått råder mellan användare i sociala media visavi avsändarna, 

”vi som jobbar inom marknadsföring”, finns en implicit koppling, som säger att sociala media 

egentligen bör ses som mediebranschens spelrum.  Detta syns inte minst i att beskrivningen 

 
83 Deepedh Strandh, ”Tre myter om sociala media – sort of debunked”, Resumé 2019-09-30, 

https://www.resume.se/insikt/resume-insikt/tre-myter-om-sociala-medier-sort-of-debunked/, (Hämtad den: 

2019-11-15). 
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förutsätter att umgänget i sociala medier är något som initieras av en avsändare för att 

överföras till en mottagare, eller ”konsumenter som inte förstår”. På så sätt blir 

kommunikationen enkelriktad, och inte egentligen social, i ordets rätta bemärkelse. 

5.3 Vilka aspekter lämnas oproblematiserade?    

Tekniken som kommer bryta gränser under 2020-talet - Resumé 2019-11-24 

”Vi närmar oss ett decennium där inget är förväntat. Där artificiell intelligens upplöser vår 

identitet, språkliga barriärer raderas och maskinerna drabbar samman. Där tekniken ska 

vara lika enkel som ett swish”84. 

Formuleringen ”maskinerna drabbar samman” i kombination med exempelvis ”tekniska 

lösningar som inte alltid fungerar som vi tänkt”85, signalerar ett förhållande till teknik såsom 

varande utan kontroll. Det insinueras ett syfte, men att detta syfte inte alltid är i 

marknadsförarens intresse. Det kan påskina att faktorer, såsom ”artificiell intelligens”, genom 

att vara bortom deras kontroll också följaktligen minskar ansvarsbördan. Det är inte 

branschens ansvar, de är istället offer för en yttre faktor. Det signaleras således ett okritiskt 

förhållningssätt till sin egen roll. 

 

Tekniken som kommer att bryta gränser under 2020-talet - Resumé 2019-11-24 

”Vi har pratat med teknikexperter, kreatörer, strateger och visionärer för att lätta lite på 

framtidsdimman. Vad som kan vara möjligt, kan vara troligt och spännande. Och kommit 

fram till att allt det vi misslyckades med under 2010-talet ska vi förhoppningsvis lyckas 

med de kommande tio åren.”86 

Även synen på framtiden undgår problematisering. Att de exempel på framtida utveckling 

som tas upp också bedöms som de troliga, indikerar en deterministisk hållning. Det minskar 

 
84 Billy Andersson, ”Tekniken som kommer att bryta gränser under 2020-talet”, Resumé, 2019-11-24, 

https://www.resume.se/marknadsforing/tech/tekniken-som-kommer-bryta-granser-under-2020-talet/ 

Hämtad den: 2019-11-25. 

85 Strandh, Resumé, 2019-09-30. 
 
86 Andersson, Resumé, 2019-11-24 
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medborgarens aktiva roll när det som bedöms som möjligt också är troligt, vilket placerar 

mediebranschen som det tydliga subjektet med störst handlingsutrymme. 

Tekniken som kommer att bryta gränser under 2020-talet - Resumé 2019-11-24 

”Cecilia Hjertzell är stor förespråkare av martech. Hon tror på att hastigheten och 

tillförlitligheten i 5G kommer att göra Internet of Things, IoT, – med sensorer och 

uppkopplade produkter – som äntligen kan förändra världen, speciellt nu när vi har tillgång 

till data att bygga automatiseringen på.”87 

MarTech – alltså Marketing Technologies är det som står i centrum för Resumes spådomar 

om vad som är möjligt, och därför också troligt. Ett problematiserande av vad detta gör med 

kommunikation och deltagande saknas, vilket ytterligare distanserar och de facto hjälper till 

att omvandla användaren till konsument. Vidare, när allt är automatiserat, vad återstår då 

egentligen av subjektet? Denne blir handlande, men endast i en strikt konsumtionsmässig 

betydelse. 

5.4 På vilket sätt är samtalsordningen 

problematisk? 

I textmaterialet syns en medvetandeskapande ambition, där en teknikkritik, och inte minst 

frågor om meningsfullhet, ställs mot användarens attityd. Problembilden outsourcas och läggs 

på mottagaren, inte på eventuella bakomliggande faktorer. Den tidigare presenterade texten 

”Så kan sociala media göras meningsfullt igen” visar inte minst detta. 

Så kan sociala media göras meningsfullt igen - Dagens Media 2019-10-24 

”Är vi för naiva när vi säger att det inte är de sociala kanalernas eller mobiltelefonens 

”fel”? Eller är vi för naiva när vi klandrar verktygen som används för detta till synes 

destruktiva beteende? Låt oss istället jobba med vår attityd gentemot all den teknik som 

omger oss. Det är inte svart eller vitt. Vi behöver lära oss och våra barn att förhålla oss till 

detta på ett hälsosamt vis”.88 

 
87 Andersson, Resumé, 2019-11-24. 

88 Da Silva, Dagens Media, 2019-10-24 
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Frågan om ”svart eller vitt”, tvättas i brist på analys, ren och blir just vit. Det är konsumenten 

och inte producenten som skall ta ansvar. Kritik mot sociala medier är i princip att ”klandra 

verktygen”, och inte kritik mot bygget, det vill säga sociala media som helhet. Således 

behöver inte kritik mot sociala medier i egentlig mening bemötas, de ges istället carte-

blanche. Är något fel så beror det på användarna, i det här fallet både avsändare och 

mottagare. Kritik mot kommunikationsformen som sådan lämnas obesvarad, och detta är i 

allra högsta grad problematiskt när det kommer till att realisera dess potential. Vi drar oss till 

minnes Darrel Berrys visioner om hur “virtual and real spaces may be integrated to form 

hybrid social media spaces enabling a fine-grained interaction of real and virtually-present 

participants, architectures and objects”89. Samtalsordningen i BBM:s branschpress kan ses 

som ett hinder för att realisera detta. 

5.5 Metaforer, modalitet och aktörskap 

Bruk av metaforer kan hjälpa till att förstärka ett budskap genom liknelser. Valet av dessa 

liknelser kan likaledes säga något om vad som ges företräde, och kan således i en 

diskursanalys skina ljus på både aktörens önskvärda tolkning och därigenom också vad den 

inte vill förstås som. Modaliteten, det vill säga meningsskapande i form av statuerande av 

sannolikheter, nödvändigheter och särskilt givande av vikt kan på samma sätt skina ljus över 

vad som är aktörens bakomliggande vilja. Aktörskapet och handlingsutrymmet ger 

indikationer om aktörens världsbild och vilken roll den anser sig spela i denna. Analysen av 

dessa söker så att säga efter negativen, avtrycken, som de lämnar efter sig. 

 

5.5.1 Metaforer: 

”Sedan 2011 har jag jobbat professionellt med sociala medier. Då på en marknad som var 

ett embryo av vad den är idag. Ungefär lika länge har man pratat om sociala medier-

döden”90 - Dagens Media 2018-09-12 

 
89 Berry, 1995 

90 Emma Blom, ”Därför är sociala medier dött”, Dagens Media, 2018-09-12, 

https://blogg.dagensmedia.se/emma-blom/2018/09/12/darfor-ar-sociala-medier-dott/, Hämtad den: 

2019-11-15 
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Som metaforer är både ”embryo” och ”döden” inte exklusiva för just sociala medier- och 

mediebranschen. Däremot används de här för att visa på ett allvar. Biologiska metaforer har 

också en annan inbyggd funktion, nämligen att de är ”naturliga” och följer bestämda lagar, 

bortom social kontroll. 

”Eftersom det är a) gratis b) digitalt c) nåt ledningen inte riktigt förstår så har vi sett att 

sociala medier gärna behandlas styvmoderligt”91 - Resumé 2019-11-24 

”Styvmoderlighet” betecknar här snarast en relation mellan sociala mediers beivrare gentemot 

de som kritiserar dem. Det används här också i relation till ”paternalistisk”, i syfte att påskina 

att belackarna har fel. Det ”styvmoderliga” pekar mer negativt mot avsändarens intellekt, än 

det paternalistiska, som istället är mer förmyndande. Styvmodern är istället någon som 

trampar in på det den inte förstår, i detta fall en gammal mossig ledning. 

”Det finns alltid två sidor av samma mynt”92 - Dagens Media 2019-10-24 

 

Myntmetaforen är, precis som de biologiska metaforerna ovan, inte exklusiv till denna 

textmassa. Den används här för att visa på olika tolkningar och följder, men signalerar 

samtidigt en dualism, vilket kan användas som ”rätt” kontra ”fel”. Detta kontrasteras något i 

följande, som åsyftar mediebranschen egen struktur: 

”Rent konkret är mångfald en god idé”93 - Dagens Media 2019-10-24 

”Mångfald” relaterar till dess motpol enhetlighet, och används här som en metafor för det 

önskvärda i en bransch med många olika företag. Det är alltså inte mångfald i meningen 

pluralism, en myriad av uttryck och deltagare, utan olika aktörer med samma homogena syfte. 

Detta tillhör i sin tur en marknadsekonomisk diskurs, som helt okritiskt torgförs. Det kan 

tolkas som ”något man säger – men inte menar”, särskilt i ljuset av Bonniers totala dominans. 

Det ligger åtminstone nära till hands att tro att de är ganska nöjda med branschmedias 

homogena struktur. 

5.5.2 Modalitet:  

 
91 Andersson, Resumé, 2019-11-24 

92 Da Silva, Dagens Media, 2019-10-24 

93 Da Silva, Dagens Media, 2019-10-24 
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”Sociala medier är ofrånkomligt som en del av en medieplan”94 - Resumé 2019-09-30 

 

”Vi närmar oss ett decennium där inget är förväntat”95  - Resumé 2019-11-24 

Här uttrycks total frånvaro av osäkerhet, vilket signalerar en tydlig determinism. Det är något 

faktiskt och bestämt. Det kan även sägas vara ett ord med delvis negativ klang. 

”Ofrånkomligen” relaterar till att något är tvingande, och inte frivilligt. Senare i samma text 

kommer en mer tvetydlig modalitet: 

”Det är varken nytt eller spännande längre, utan helt enkelt vardag. En vardag som hela 

tiden utvecklas, rör sig och utmanar oss”96. - Resumé 2019-09-30 

Här målas sociala medier med hjälp av de facto-framställanden fram som något alldagligt, en 

neutral modalitet, samtidigt framhålls det som något som förändras och genom ordet 

”utmanings” positiva modalitet förstärks denna skillnad. Det är inte sociala medier som 

utmanar, utan förändringen. På så sätt blir användandet av ordet positiv till sociala medier, 

men negativ till förändring, trots en positiv laddning. 

5.5.3 Handlingsutrymme/aktörskap: 

”Vi som skapar kommunikation har ett ansvar”97 - Resumé 2019-11-24 

Här görs ett betydelsefullt ställningstagande. Att definiera sig som ”skapare” relateras till 

mediebranschens egen roll, dvs inte som deltagare, utan skapare. Relationen blir därför med 

en mottagare som alltså inte ses som medskapare. Sociala media betecknas med detta som en 

envägskommunikation. 

”För oss som jobbat med det länge är utmaningen att gå från att ständigt försvara sociala 

medier till att se det som vilket media som helst”98 - Resumé 2019-09-30 

Återigen pekar ordvalet på mediebranschens bild av sin egen roll. Det vill säga att det 

relaterar till ett behov av att själva stå för berättelsen om vad sociala media är; ett aktörskap 

 
94 Strandh, Resumé, 2019-09-30 

95 Andersson, Resumé, 2019-11-24 

96 Strandh, Resumé, 2019-09-30 

97 Andersson, Resumé, 2019-11-24 

98 Strandh, Resumé, 2019-09-30 
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som indikerar en perfomativ roll, sociala medier är något till gagns för någon och behöver 

därför ”försvaras”. Sociala medier beskrivs genom detta som ett verktyg, och inte som ett 

öppet forum. 

”Hennes vision är en evolutionär utveckling av 5G-produkter som inte begränsar sig till en 

bildskärm”99 - Resumé 2019-11-24 

Exemplet ovan visar på ett biologiskt perspektiv. Ordet ”evolution” signalerar något bortom 

avsändarens (och även användarens) kontroll. Utgångspunkten är att det inte är den konkreta 

verksamhet som bedrivs som styr utvecklingen, utan en determinism. Evolutionens motpart, 

dvs revolutionen, har det sociala som utgångspunkt, inte det mekaniska. En sådan hållning 

kan tolkas som ett falskt medvetande, vilket lyfts mer ingående i avsnittet Diskussion. 

 

 

 

6. Analys 

Det är tydligt att den som är författare till texterna, förvisso inte är uppdragsgivaren, men att 

de delar samma perspektiv. Däremot framställs det inte alltid tydligt. I texten ”Tekniken som 

kommer bryta gränser under 2020-talet” intervjuas exempelvis tongivande företrädare för 

branschen under förespeglingen att dessa är neutrala aktörer som ”visionerar” fritt. Dessa 

målar upp en bild av att det som inte fungerat kommer nu att lösas, helt i linje med Eliassons 

 
99 Andersson, Resumé, 2019-11-24 
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formel: ”IT-revolutionen skapar problem – IT är lösningen på dessa problem”.100 Det vill säga 

att här råder en determinerande diskurs 

Genom att framställa marknadsföringsbranschen som nyttjare av ett ”verktyg” och inte en 

skapare av ett system, gör man branschen mindre skyldig till utvecklingen av sociala medier. 

Berättelsen om sociala media blir alltså en performativ diskurs, där tanken om 

”deltagarkultur” enligt Jenkins har en nedtonad betydelse. Deltagaren är i sådant fall deltagare 

i form av marknadsförare, eller dylikt. 

Framtidssynen är problematisk. Det framställs som att förändring är ofrånkomlig, samtidigt 

som det som lyfts fram är en utveckling av det som redan provats, dömts ut som något som 

”det vi misslyckades med under 2010-talet101”, eller ”tekniska lösningar som inte alltid 

fungerar102”. Detta avspeglar i stor utsträckning de aktörer som ges utrymme, och dessa blir 

på så sätt såväl animatörer, uppdragsgivare som producenter. Man kan fråga sig om det 

faktiskt inte är så att på tidningarna råder en sammanblandning av aktörskapet? 

I ljuset av omdefinieringen av begreppet ”användare” samt framtidssynen är det möjligt att 

påstå att tidningarnas kategorisering är en ontologisk gränsdragning, dvs en ”godtycklig 

verklighetsbeskrivning”103, där man avgränsar branschens bruk av sociala medier till en mer 

passiv brukare och inte en skapare. Betydelsen av detta är deterministisk och frånsäger ett 

socialt aktörskap och tillhör en försvarsdiskurs. 

Ett tydligt manifest släktskap finns i relation till rapporten Svenskarna och Internet, som tycks 

ha satt igång en rörelse, likt en bikupa som blivit störd. Uppdragivarens och författarnas 

självbevarelsedrift skiner här igenom. 

6.1 Reflektioner om mediebranschen 

De tre olika branschtidningarna har sedan deras tillblivelse alltid haft fokus på 

marknadsföring, reklam och mediebranschens villkor i stort. Därvidlag kan man dra slutsatsen 

 
100 Eliasson, 2005, s 171. 

101 Andersson, Resumé, 2019-11-24. 

102 Strandh, Resumé, 2019-09-30. 

103 Börjesson, 2003, s 92. 
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att verksamheten drivs av både ideologiska och ekonomiska intressen, alltså att man vill gå 

med vinst och samtidigt påverka i en riktning som man bedömer som önskvärd. 

Av dessa skäl har samtliga analyserade tidningar ett intresse av att motbevisa den ökande 

kritiken som framförs mot sociala medier, vilket också syns i de berättelser som lyfts fram: 

”Tekniken som kommer bryta gränser under 2020-talet104”, Tre myter om sociala media – 

sort of debunked105” och ”Så kan sociala medier göras meningsfullt igen106” med flera. 

Uppdragsgivarens, Bonniers, ståndpunkter och ideologiska ställningstaganden är det som 

framförs och författarna har i egenskap av antingen anställning eller position inom 

branschen, ett delat intresse. Det finns inte utrymme för alltför avvikande åsikter. 

Mottagarna av budskapet kan sägas vara inom ramen för samma bransch, och i vissa fall 

även avsändarna. Det råder en självreproducerande cirkulation mellan skribent och 

mottagare och i viss mån skriver man för ”sig själv”. I en bransch totalt dominerad av en 

aktör blir konsekvensen att texterna snarast är en megafon riktad mot andra och inte vad 

som explicit anges. Risken finns att branschtidningarna blir ett ”propagandaorgan” i syfte att 

påverka den allmänna debatten snarare än något branschinternt. 

6.2 Reflektioner om ideologi och 

medvetandeskapande 

Samtalet som förs är determinerande, individualiserande och betraktar sociala media ur ett 

performativt perspektiv. Vidare finns drag av så kallat falskt medvetande, det vill säga en bild 

som både medvetet och omedvetet tjänar till att dölja den bakomliggande marknadslogiken. 

Man kan säga att bruket av begreppet sociala medier hos de främsta branschtidningarna 

påskiner att det inte är mänskliga relationer som står i centrum, utan en mekanisk 

lagbundenhet bortom kontroll. Detta ger ett medvetandeskapande som lösgör individen från 

den historiska kontexten, och på så vis lyfter idén framför behoven. Det är en idealism som 

säger oss att sociala media är ett spelrum, skapad att nyttjas inte som ”deltagarkultur” utan för 

marknadskrafter och att vi i egentlig mening inte kan känna till något annat än det vi har just 

 
104 Andersson, Resumé, 2019-11-24. 
105 Strandh, Resumé, 2019-09-30. 

106 Da Silva, Dagens Media, 2019-10-24. 
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framför oss. Vår roll i ekonomin är helt underordnad och vi blir i princip spelpjäser, 

producenter och konsumenter på en marknad. 

Den så kallade balkaniseringen kan spåras till förskjutningen av rollerna, som både Fuchs och 

Salikov påtalar. En diskurs som sätter en tydlig dualism mellan avsändare och mottagare, 

konsument och producent, kan särskilt i ljuset av att användare de facto producerar de data 

om sig själva som marknadsförarna använder, spä på denna fraktionering. När 

mediebranschen utmålar sig som skapare av kommunikation lösgör de sig från ansvar; de 

skapar sina mottagare, men döljer att utan dem skulle spelrummet inte existera. Här kan 

begreppet sublation komma väl till pass. Att frånsäga sig aktörskapet, samtidigt som man i 

egentlig mening förfäktar den, innebär en mer aktiv roll i meningsskapandet än vad man vill 

ge sken av. I fraktioneringen mellan konsument, producent, avsändare och mottagare är det 

tydligt att branschmedias tidningar ämnar försöka spela en roll. 
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7. Diskussion 

Förhållandet mellan diskurserna är att de konstituerar och stärker varandra. Den 

determinerande diskursen påskiner att utvecklingen är mekanisk och lagbunden, därmed något 

som betraktas som självklart. Detta är själva sinnebilden av det George Lukacz beskriver när 

han beskriver denna typ av historieskrivning som att ”dess målsättning, om än omedvetet, 

alltjämt är en apologi för den bestående ordningen eller åtminstone en demonstration av dess 

oföränderlighet” 107 . Ett sådant förhållningssätt är inte per definition medvetet, men 

oförmöget att se alternativ. Man negligerar på så sätt samhället som socialt skapat, och ser 

inte samhället som en produkt av mellanmänskliga relationer. Snarare blir relationerna i det 

här fallet, människa – maskin, eller kanske ännu mer exakt: människa – sociala medier. 

Sociala medier förstås alltså som motsatsen till mellanmänskliga relationer och istället som 

något att förhålla sig till, en kraft som ständigt rör sig, av sig självt. En oförklarlig, magisk 

kraft som driver på. Har sociala medier därmed blivit gud? 

Orsaken är naturligtvis att man väljer att bortse från det som Fuchs skriver om arbetsdelning. 

Eftersom det är detta bestämda sociala förhållande som sociala media bygger på, och man 

negligerar det, medvetet eller omedvetet, kommer man inte kunna beskriva sociala media på 

ett annat sätt. För att tala med Karl Marx, så har man inte förstått "att dessa bestämda sociala 

förhållanden är mänskliga produkter likaväl som bomullstyg, linneväv, m.m.”108 Alternativet 

skulle naturligtvis vara att betrakta det som självklart att användaren betalar med sin data och 

att gruvarbetaren betalar med sin kropp, samt att denna relation är naturligt given? På ett plan 

är det självklart, precis som Lukacz säger rörande det falska medvetandet: ”Det 'falska' och 

det 'skenbara' i en sådan situation är följaktligen inte någonting godtyckligt, utan tvärtom det 

intellektuella uttrycket för en objektiv ekonomisk struktur.”109 Det är objektivt sant att det 

förhåller sig på detta sätt, däremot inte att det bör göra det, eller att det inte finns alternativ. 

 
107  Lukács, 1968, s 95. 

108 Lukács, 1968, s 96. 

109  Ibid. s 100–101. 
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Den performativa diskursen fungerar, genom att distansera mediebranschen från sociala 

mediers kvalitativa natur, dess väsen, som en förstärkning till försvardiskursen. Om ”skaparna 

av kommunikation” inte behöver ta något ansvar för vad exakt det är, blir de fria att utnyttja 

det som de vill. Detta är ett av skälen till att, som Lovink säger, den digitala thermidoren 

hittills aldrig har kommit. Om sociala media är ett verktyg att använda implicerar det att de 

skandaler som förekommit är individuella, och inte delar av ett system. Om ett hus byggs med 

brister, skyller man sällan på hammaren, utan på den som höll i den. Det Lovink beskriver 

som bakslag kommer därför inte, på grund av den performativa diskursen, få något större 

genomslag. 

Försvarsdiskursen stödjer sig på de andra identifierade diskurserna och bär i sitt sköte ett 

närmast totalt negerande av ”deltagarkulturen”. Att så pass tydligt hänge sig åt ensidig 

kommunikation, alltså att betrakta sociala medier som traditionell media, med en avsändare 

och en mottagare, är förvånande. Det bär sig, naturligtvis, genom de andra diskursernas 

individualiserande och lagbundenhet. Det går lätt att avfärda kritik mot detta genom att 

konstatera att det såklart enbart handlar om är branschmedias berättelse. Men om Jenkins 

deltagarkultur och dess kollektiva intelligens underförstått avfärdas av de som dominerar 

sociala medias ekonomiska struktur är det relevant att ställa sig frågan: vad lämnas kvar till de 

övriga? Kan sociala medier vara både ock?   

Sammantaget kvarstår herdepojkens problem. Frågan blir hängande i luften: på vilket sätt kan 

sociala media betraktas? Utifrån de medvetandeprocesser som är i rörelse, varav en bråkdel 

analyserats här, är det omöjligt att tydliggöra de problem som sociala media kan bära med sig. 

Svårigheten att se detta härrör med stor sannolikhet från att vargen, pojken och de falska 

profeterna egentligen är desamma, eller har potential att vara det. Det tillhör det falska 

medvetandets natur att dölja de verkliga strukturerna. Bonnier Business Media må ha intresse 

av att bibehålla ett normalläge, men det är samtidigt det enda de förmår se. Samma sak gäller 

den uppluckring av gränsen mellan privat och offentligt rum som skett, för deltagarna i de 

parallella sfärer som vuxit fram ter sig detta fullt naturligt. Det är ingen medveten skapelse, 

däremot den genpool i vilken medvetandet skapas.  

Denna uppsats har på sin höjd lyckats frilägga några få sömmar, bland många, som skapar 

ulvens språkbeklädnad. Det är egentligen inte ens säkert att det är än varg, även om kritiken 

från Amnesty, Eu och Internetstiftelsen kan te sig befogad. I vilket fall tjänar diskurser som de 
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som presenterats här som ett insynsskydd. Ännu så länge måste dock frågan reduceras från 

den bibliska frågan ”är det en ulv i fårakläder?” till termer lånade från Thåströms klassiker, 

nämligen: ”Var är vargen?” 110 Dock är det efter denna studie alltför tidigt att liksom Imperiet 

avkräva: ”Människa, är du för eller mot till slut?”111 

För att ytterligare gräva i denna fråga rekommenderar jag en utökad diskursanalys, enligt 

Faircloughs modell, baserad på dialektiken, som också tillåter en bredare samhällsanalys. För 

detta behövs en ökad användning av olika perspektiv, där ekonomi, sociologi, statsvetenskap 

och politiska processer ges större hänsyn. I korthet efterfrågar jag en syntes mellan en mängd 

olika forskningsfält, då sociala medier inte kan förstås enbart via medieforskning och särskilt 

inte endast på en textuell nivå. Det är även önskvärt att inte hålla sig till etablerade ramar, 

utan som Lovink vädjar, slå sig fri från den akademiska värld som har svårt att göra sig hörd i 

den nya verklighet som är sociala medier. 

Att verkligen lyssna till kritiker av sociala media och de rapporter som anges här i uppsatsen 

tror jag egentligen innebär att försöka skapa nya sociala rum som bryter de stora aktörernas 

dominans. Dessa måste på ett fundamentalt sätt skiljas från allt som har med data-insamling 

att göra, och likaså produceras i ett sammanhang som inte utnyttjar någon, eller skapar 

hierarkiska strukturer. Det är naturligtvis naivt, men jag tror att Lovink har rätt när han skriver 

att det krävs omfattande sociala förändringar för att kunna styra sociala medier i en 

demokratiserande riktning. ”Öppna teknologiplattformar, kartellagstiftning, ansvarstagande 

och människoorienterad design, bevarandet av offentliga rum och ett nytt 

socialförsäkringssystem”112, är bra steg på vägen. Men för att kunna nå dit behövs en serie 

växelverkande förändringar både på samhällelig, akademisk och kognitiv nivå. Vi måste nog 

skapa oss ett veritabelt alexandershugg som i ett slag lyckas skönja de strukturella ramar som 

omger sociala medier. Och ja, jag gör ingen hemlighet av att detta kommer att få en 

revolutionerande effekt. 

 

 
110 Fred Ingvar Asp, Christian Falk, Per-Olov Hägglund & Joakim Thåström, ”Var är vargen”, inspelad 

av Imperiet, på singeln Var är vargen, (1986). 

111 Ibid. 

112 Lovink, 2019, s7. 
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