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Today it is common to state that we are living in an information overloaded society. But there are many different 
definitions of what can be said to constitute Information Overload and there is a lack of substantial research on 
the subject. Conclusions in the available literature on Information Overload are often drawn on anecdotal evi-
dence and carries a dramatized picture of the causes and effects of the phenomenon.  

With the tools of discursive analysis this two years master’s thesis explores how the phenomenon Infor-
mation Overload is portrayed in six popular science books that deals with the subject: Alvin Toffler (1970) Fu-
ture Shock, Orrin Klapp (1986) Overload and Boredom, Richard Wurman (1989) Information Anixety, Andrew 
Keen (2007) The cult of the amateur, Maggie Jackson (2008), Distracted and Nicholas Carr (2010) The Shal-
lows.  The result of the analysis shows that there is a common discourse of how the subject of Information Over-
load is represented, which stretches in and between the books intertextually. In this study that discourse is called 
the dystopian discourse of Information Overload. It is structured by a unified use of narratives, concepts, themes, 
metaphors and statements and by its separation from the opposite utopian discourse of Information Overload. 

In the final discussion the results of the analysis are compared to postmodern theory, a problematisation of 
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Inledning 

 

 

Vi lever i ett informationssamhälle. Ständig anslutning till Internet är snarare regel 

än undantag: skärmar och mobiltelefoner, surfplattor och appar påkallar vår upp-

märksamhet vart än vi rör oss. Vi klarar inte längre av att läsa romaner för vår 

förståelse av text har blivit fragmenterad och upplöst i informationshavet på Inter-

net. Vi klarar inte längre av att umgås med våra nära och kära, utan att distraheras 

av inkommande meddelanden och YouTube-länkar, tillgängliga ett knapptryck 

bort. Web 2.0 och det nya bruket av sociala medier och delningssidor på nätet på-

verkar journalistik och kulturutövning. Vilket av alla informationsflöden ska vi 

följa, vad ska vi ta till oss av, och vem kan vi lita på? På detta vis kan det låta när 

det talas om informationsöverflöd och då nya informationstekniker debatteras 

idag. Hur har man resonerat kring detta tidigare? Är dessa skildrade erfarenheter 

av distraktion, fragmentering och förvirring något som är typiskt för just vår sam-

tid?  Eller finns det möjligen en informationsöverflödets diskursordning som kan 

spåras tillbaka i tiden? 

Jag ämnar i denna uppsats undersöka diskussionen kring informationsöverflöd 

samt beskrivningar av och attityder till informationssamhället och ny informa-

tionsteknik. Detta genom att jämföra hur erfarenheter av dessa fenomen kommer 

till uttryck i texter skrivna under 1970- och 1980-talet samt 2000- och 2010-talet.  

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I detta inledande avsnitt behandlas bakgrunden till begreppet och fenomenet in-

formationsöverflöd och den litteratur som skrivits om detta inom och utanför in-

formationsvetenskapen. Redogörelsen för och problematiseringen av informa-

tionsöverflödets historia och forskningen kring fenomenet leder fram till denna 

undersöknings syfte. 
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Vad är informationsöverflöd? 

Informationsöverflöd, eller det motsvarande mer spridda engelska begreppet ”in-

formation overload”, kan grundläggande beskrivas som ett tillstånd som drabbar 

individer eller hela samhällen då mängden information som dessa utsätts för är för 

stor för att processeras på ett tillfredsställande sätt. Information overload är ett 

ämne som har diskuterats inom ett flertal discipliner, som datavetenskap, ekono-

mi, historia, medicin, sociologi och informationsvetenskap. Det finns många sy-

nonymer och relaterade begrepp till information overload, som exempelvis ”in-

formation glut”, ”information smog”, ”information anxiety” och ”information 

obesity”. Dock saknas en entydig definition av begreppet och dess förutsättningar. 

Fenomenet har beskrivits på skilda vis med betoning på olika orsaker och karak-

tärsdrag. Jag anser det möjligt att dela upp beskrivningarna av informationsöver-

flöd i dels en systemorienterad inriktning och dels en användarorienterad. 

 Den systemorienterade inriktningen står för att informationsöverflöd beror av 

TMI, ”Too much information”, och motiveras med statistik och siffror på hur 

bokutgivning, ord i ordlistor, mängden webbsidor osv. har ökat och ökar.1 Olika 

nya teknologiers, t.ex. Internet och e-mail, förutsättningar för och påverkan på 

informationsmängden och upplevelsen av informationsmängden understryks.2  

Ur ett användarorienterat perspektiv beskrivs informationsöverflöd som ett 

sociologiskt fenomen och som en konsekvens av industrialisering, urbanisering 

och av att leva i ett informationssamhälle.3 Det beskrivs även ur en kognitiv aspekt 

och behandlar begränsningar i hjärnan och dess minneslagringsfunktioner som gör 

det omöjligt att hantera för mycket information på en gång.4 Därutöver tillkommer 

även en psykologisk aspekt, vilken beskriver fenomenet utifrån en känsla av över-

välvning, förvirring och förlorad kontroll.5  

Diskussioner kring vad som utgör informationsöverflödets uppkomst fördelar 

sig på ett liknande vis, i en system- kontra användarorientering: är det informa-

tionsmängden i sig som är problemet och de dåliga systemen som behöver utveck-

las eller är det istället individer som måste bli bättre på att orientera sig i informa-

tionen och skaffa sig informationskompetens? 

Informationsöverflödets historia 

Även om det idag finns en tendens att tala om informationsöverflöd som något 

som är speciellt för just vår samtid, kan man historiskt spåra beskrivningar av fe-

                                                 
1 Bawden, D, Holtham, C, Courtney, N. (1999), "Perspectives on information overload", s. 251f. 
2 Bawden, Holtham, & Courtney, s. 252. 
3 Edmunds, A. & Morris, A. (2000), ”The problem of information overload in business organisations”, s. 17. 
4 Se t.ex. Klingberg, T (2007), Den översvämmade hjärnan. 
5 Edmunds & Morris, s. 18.; Bawden, Holtham & Courtney, s. 249. 
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nomenet långt tillbaka i tiden. Det kan bland annat kopplas samman med industri-

aliseringen och de moderna städernas utveckling. I detta sammanhang handlar det 

om information i vid bemärkelse och innefattar texter, symboler, intryck och 

mänsklig kommunikation. I urbaniseringens tidevarv sägs människor bortkopplas 

från traditioner och kollektiva värderingar, för att koncentreras och utsättas för en 

ström av fragmenterade intryck i städerna vilket leder till ett överbelastat sinne 

och en förvirrad eller blaserad hållning. Detta har beskrivits av bland andra socio-

logen och filosofen George Simmel i en essä om sinneslivet i storstaden, Die 

Großstadt und das Geistesleben. Essän skrevs redan 1903, men uppmärksamma-

des först på 50-talet i och med den engelska översättningen. Fenomenet beskrevs 

på följande vis:  

The psychological basis of the metropolitan type of individuality consists in the intensification 
of nervous stimulation which results from the swift and uninterrupted change of outer and in-
ner stimuli.6  

/…/through the rapidity and contradictoriness of their changes, more harmless impressions 
force such violent responses, tearing the nerves so brutally hither and thither that their last re-
serves of strength are spent; and if one remains in the same milieu they have no time to gather 
new strength.7 

Dessa resonemang känner vi igen hos flera andra tänkare som reflekterat kring 

livet i den urbana storstadsmiljön. Ett exempel är litteraturteoretikern Walter Ben-

jamin som har beskrivit hur erfarenheter av att befinna sig i myllret på gatorna i de 

tidigmoderna storstäderna kommer till uttryck i litteratur och poesi av bland andra 

Charles Baudelaire. Benjamin beskriver hur vimlet av intryck, människor, kläder, 

lösryckta meningar och trafik leder till en rad ”chockupplevelser” och svårigheter 

att begripliggöra sin omvärld för människorna som rör sig i dessa miljöer.8  

Undersökningar har gjorts som pekar på att upplevelser av informationsöver-

flöd finns beskrivna längre tillbaka i tiden än så. Historikern Ann Blair skriver i 

Too Much to Know om hur uppfinnandet av tryckpressen och den stora ökningen 

av tryckta böcker under 1500- och 1600-talet fick dessa tiders lärda att klaga på ett 

sätt som liknar dagens.9 Glut: Mastering Information Through The Ages (2007) av 

Alex Wright är ett annat exempel på forskning som sätter information overload i 

en historisk kontext.10 

Ytterligare forskning och reflektion kring informationsöverflödets långa histo-

ria kommer till uttryck i ett temanummer om förmodernt informationsöverflöd i 

Journal of the history of ideas. Daniel Rosenberg kommenterar här det paradoxala 

                                                 
6 Simmel, G. ”The Metropolis and Mental life”, s. 175. 
7 Simmel, s. 178. 
8 I översättning: Benjamin, W. (1969), ”Om några motiv hos Baudelaire” (s. 113-157). 
9 Blair, A. (2010), Too much to know Managing scholarly information before the modern age. 
10 Wright, A (2007), Glut: Mastering Information Through the Ages. 
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i att kunna spåra något som vi ser som fundamentet för vår samtid så lång tillbaka 

i tiden:  

From the point of view of our current “information age,” it is strange to confront the urgency 
of these sixteenth-, seventeenth-, and eighteenth-century projects to contain and to compre-
hend exploding worlds of knowledge. Equally strange is the persistence of the rhetoric of 
novelty that accompanies so old a phenomenon.11  

I “A mathematical theory of communication” från 1948 beskriver grundaren av 

modern information- och kommunikationsteori, Claud E. Shannon, sina teorier 

vilka ofta framhålls ligga till grund för hur idén kring begreppet information over-

load senare alstras. Hans forskning definierar information som en matematisk och 

fysisk enhet samt introducerar termodynamikens begrepp entropi som ett mätred-

skap på osäkerhet eller otillräcklighet i innehållet i ett meddelande. Han teoretise-

rar kring hur hastigheter, kanalkapacitet, redundans och ”noise” påverkar informa-

tionens ”transmission” och uppfattningen av meddelandet.12  

På 1970-talet myntade Alvin Toffler begreppet information overload i sin 

spekulativa framtidsforskning presenterad i Future Shock. Toffler bygger vidare 

på de ovan nämnda teorierna om informationsöverflöd i det moderna och beskri-

ver hur en pågående och ständigt ökande samhällelig acceleration ger upphov till 

en ökande informationsmängd och nya intryck som enligt honom starkt påverkar 

människor psykologiskt och leder till något han kallar ”Future Shock syndrome”. 

Informationsöverflöd har en stor roll i detta och beskrivs som en kognitiv över-

laddning orsakad av för mycket intryck och information.13 

En annan välciterad forskare i sammanhanget är biologen och pionjären inom 

informationssystemsvetenskap James Grier Miller. I Living systems från 1978 

beskriver han sina sammansatta teorier om ”Information input overload”, vilka 

kortfattat kan sägas handla om att då ett kontinuerligt ökande inflöde av informa-

tion och intryck drabbar en individ, stängs utflödet igen. På grund av detta når 

individen till slut ett ”breakdown or /…/ confusional state”.14  

Under 1990-talet blev information overload ett vedertaget begrepp och börja-

de ses som ett stort problem relaterat till nya tekniker på ingång, som Internet och 

e-mail.15 Informationsöverflöd sågs som ett problem ur ett business-perspektiv och 

något som kunde drabba organisationer, men även individerna kunde ta skada och 

drabbas av hälsoproblem. Dessa tankar framkom av en stor formulärundersökning 

                                                 
11 Rosenberg, D. (2003), “Early Modern Information Overload”, s. 2. 
12 Tidline, T. J. (2010), ”Information Overload”, s. 2484f. 
13 Toffler, A. (1970), Future Shock, se bland annat s. 311. 
14 Miller, J. G. (1978), Living systems, s. 122. 
15 Bawden, D. (1999), “Perspectives on information overload”, s. 249. 
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som genomfördes: Dying for information? A report on the effects of information 

overload in the UK and worldwide.16 

Neil Postman, författaren till bland annat Technopoly: the surrender of culture 

to technology, var en amerikansk teknikskeptiker som under 90-talet förde fram 

sina resonemang om hur samtidens människor saknar försvarsmekanismer och 

förmågor att filtrera information och intryck, på grund av den oordning och upp-

lösning av traditioner som råder i en postmodern tid.17 

 Under mitten av 90-talet får informationsöverflöd en diagnos: Information fa-

tigue syndrome. Begreppet myntades av psykologen David Lewis som undersökte 

chefer i näringslivet och deras förhållande till informationsöverflöd. Sjukdoms-

symptomen ansågs vara oro, sömnproblem, problem att fatta beslut, begränsad 

analytisk förmåga och en benägenhet att ständigt söka upp mer information.18 

Mängder av böcker om hur man bör hantera informationsöverflöd skrevs även 

inom det så kallade information management-fältet, däribland kan nämnas Data 

smog Surviving the information glut av David Shenk.19 Då användning av Internet 

blev allt vanligare under 90-talet finns det även exempel på böcker som behandlar 

farorna med en så stor tillgång till information och kommunikation som Internet 

utgör, med titlar som Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (1996) 

av Sherry Turkle.  

Idag, under 2000 och 2010-talet är information overload ett mycket akutellt 

begrepp. Fokus ligger nu på att beskriva och diskutera Web 2.0’s inverkan på in-

formation och informationsanvändning. Begreppet Web 2.0 används till att be-

skriva nya användningsområden för Internet som ett paradigmskifte. Det syftar på 

de olika verktyg på webbsidor och i sociala medier som används för att skapa, 

dela och uppdatera information som finns på nätet, till exempel bloggar, wikis, 

RSS-flöden, podcaster, delningssidor på nätet för foton och videor, osv. Huruvida 

dessa verktyg verkligen konstituerar ett helt nytt kommunikationssystem som om-

vandlar vår syn på text och kunskap, eller om de endast är förlängningar av ur-

sprungliga funktioner på Internet, kan diskuteras.20 Effekterna av Web 2.0 både 

hyllas och ifrågasätts starkt. Positiva effekter kring hur verktygen kan fungera för 

att hantera informationsflöden och underlätta för användaren att hitta det hen sö-

ker har presenterats av bland andra D. Tebbutt i ”Take a walk on the Web 2.0 side 

to see what users want” (2007) och K. V. Fast och D. G. Campbell i ”’I still like 

Google’” (2004). Motsatsen till dessa attityder finns beskrivna av bland andra 

Andrew Keen i The cult of the amateur.  Här menas i stället att den stora mängd 

                                                 
16 Waddington, P. (1997), Dying for information? A report on the effects of information overload in the UK 

and worldwide. 
17 Postman, N. (1993), Technopoly: the surrender of culture to technology; Ahlstedt, K & Säll, M (2004) 

Information overload? En kritisk begreppsanalys, s. 13. 
18 David L. Information overload (1998), i översättning Jobba effektivt (2000). 
19 Shenk, D. (1997), Data smog Surviving the information glut. 
20 Bawden, D. (2009), s. 186. 
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information som flödar genom delningssidor på nätet och ”taggas” med användar-

genererade kunskapsorganisatoriska verktyg, sätter system kring experter och auk-

toriteters makt över kunskapsproduktion ur spel och att detta i förlängningen ska-

dar kvalitativ kultur och kunskapsproduktion.21 

Ur ett kognitivt perspektiv finns idag beskrivningar av hur användning av In-

ternet och datorer och det informationsöverflöd som de konstituerar, påverkar våra 

hjärnor. För diskussioner av detta hänvisas till Torkel Klingberg (2007) Den över-

svämmade hjärnan. 

 

Inom informationsvetenskapen 

Trots att ämnet, problem med hantering av för mycket information, är av intresse 

för informationsvetenskapen finns det inte någon större genomgripande forskning 

utförd på området och det saknas en överensstämmande definition och terminologi 

gällande information overload. Anledningen till detta anses vara att informations-

vetenskapen är ett så pass ungt forskningsfält att det ännu inte har definierat sig 

självt och sina undersökningsobjekt fullt ut.22 

Den mer genomgripande forskning av informationsvetare som finns utgör me-

tadiskussioner och litteraturöversikter över den forskning som bedrivits inom 

andra fält, däribland business management. Exempel på gedigna sådana undersök-

ningar är Information Overload av L. K. Akin, The Concept of Information Over-

load av M. Eppler & J. Mengis och The problem of information overload in busi-

ness organisations av A. Edmunds och A. Morris.23 Diskussioner kring begreppets 

betydelse för informationsvetenskapen har även först fram av Patrick Wilson.24  

Ämnet har också undersökts ur ett metaperspektiv i svenska studentuppsatser 

inom biblioteks- och informationsvetenskap av Jan Buse (1995), Karin Ahlstedt 

och Maria Säll (2004) samt Fredrik Blom (2011).25 Bloms uppsats innefattar även 

en undersökning av informationsvetenskapliga forskares upplevelser av informa-

tionsöverflöd i jämförelse med forskare inom andra discipliner.  

Undersökningar som behandlar omkringliggande fenomen utan att just foku-

sera på själva kärnan i informationsöverflödet är för övrigt forskning bedriven 

inom INSU-fältet, vilken behandlar informationssökningsstrategier och utform-

ningen av informationssökningsmodeller, samt forskning kring informationskom-

petens. Denna typ av informationsvetenskaplig forskning kan relatera implicit 

                                                 
21 Bawden, s. 186; Keen, A (2008), The cult of the amateur. 
22 Blom, F. (2011), Information Overload and the Growing Infosphere, s. 17. 
23 Akin, L. K. (1997), Information Overload; Edmunds, A., Morris, A. (2000)The problem of information 

overload in business organizations; Eppler, M. & Mengis, J. (2004) The Concept of Information Overload.  
24 Wilson, P. (1996), ”Interdisciplinary research and information overload”; (1996) ”Some Consequences of 

Information Overload and Rapid Conceptual Change”. 
25 Buse, J För mycket information? (1995); Ahlstedt & Säll (2004); Blom (2011). 



 11 

eller explicit till ett undersökande av informationsöverflöd då den fokuserar olika 

strategier och hantering av problem i sökning och användandet av information och 

beskriver besvär i samband med detta. Som exempel kan nämnas Carol Kuhlthaus 

informationssökningsmodell vilken beskriver känslor av förvirring, osäkerhet, 

frustration och besvikelse som kan drabba användaren då hen söker information, 

bland annat på grund av att hen finner ett för stort urval att sålla i.26 I antologin 

Informationskompetenser framhålls informationsöverflöd som anledningen till 

formulerandet av informationskompetenser. Detta uttrycks på följande vis redan i 

baksidestexten till boken: ”Informationsexplosion pågår. Mängden tillgängligt 

material och föränderligheten i det digitala landskapet skapar orienteringspro-

blem”.27 

 

Problematisering av forskningen och idén om informationsöverflöd  

Avsaknaden av undersökningar kring informationsöverflöd inom informationsve-

tenskapen och även bristerna i de många undersökningar som gjorts utanför fältet, 

har påpekats av informationsvetare. Även ett ifrågasättande av själva termen och 

fenomenets validitet i sig eller problematiseringar av det, har gett upphov till en 

del diskussioner inom det informationsvetenskapliga fältet. 

För dessa resonemang står bland andra Tonyia Tidline som i sin artikel ”The 

mythology of information overload” behandlar information overload som en sam-

hällelig myt. Tidline menar att myt i detta sammanhang inte syftar till att presente-

ra informationsöverflöd som en ren konstruktion eller ett informationssamhällets 

”påhitt”. Istället bör myt förstås som ett accepterat sätt att resonera kring något, 

utan att nödvändigtvis ha starka bevis för det.28  

I en artikel från 2011 av Anthony Lincoln kritiseras tidigare forskning i ämnet. 

Lincoln menar att informationsöverflöd inte kan eller bör försöka förstås eller lö-

sas med rationella medel, det kan således inte mätas och undersökas på så vis. 

Istället betonas historiska och sociala faktorers inverkan på vad som upplevs som 

ett kognitivt eller samhälleligt informationsöverflöd.29 

Bland andra informationsvetare som har problematiserat informationsöver-

flödsbegreppet kan nämnas Stephen Abram (2008), William Badke (2010) och 

Clay Shirky (2008).30 

I en artikel från 2009 behandlar informationsvetarna David Bawden och Lynn 

Robinson hur farorna med informationsöverflöd har beskrivits, men poängterar att 

                                                 
26 Kuhlthau, C.C. (2004), Seeking meaning. 
27 Hedman, J., Lundh, A. (red) (2009), Informationskompetenser. 
28 Tidline, T. J. (1999), ”The Mythology of Information Overload”. 
29 Lincoln, A. (2011), ”FYI: TMI: Toward a holistic social theory of information overload”. 
30 Abram, S. (2008), ”Is there such a thing as information overload?”;  Badke, W. (2010), ”Information Over-

load? Maybe Not”; Shirky, C. (2008), ”It’s Not Information Overload. It’s Filter Failure”.   
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det som finns skrivet om fenomenen snarare bygger på personliga upplevelser än 

forskning: ”It has to be stated at once that some of the problems and issues are 

identified and scoped more by anecdote and opinion than by research and systema-

tic study.”31 En annan informationsforskare, Reijo Savolainen, har uppmärksam-

mat att de flesta undersökningar av fenomenet fokuserar på ”information mana-

gement” eller har en populärvetenskaplig karaktär som dramatiserar effekterna av 

fenomenet:  

Popular writing such as this is thought-provoking, and may provide useful tips for the needs of 
personal information management. However, seen from the perspective of information sci-
ence, popular approaches to information overload are wanting in that they mainly draw on 
fragmentary or anecdotal evidence. Furthermore, they often portray a dramatized picture of 
the ways in which information overload plagues people’s information seeking practices in 
everyday contexts.32 

 

Undersökningar som görs inom det informationsvetenskapliga fältet, fältstudier 

utförda på god vetenskaplig grund och prövade metoder är viktiga, inte minst för 

den inomakademiska utvecklingen av informationsvetenskapen som sådan och bör 

därför efterfrågas. Dock menar jag att det förhåller det sig så, på grund av brist på 

sammanhängande forskning och problematisering av ämnet, att det är just denna 

anekdotartade, dramatiserande litteratur som har kommit att forma uppfattningen 

av informationsöverflöd och informationsteknologiers påverkan på användaren. 

Därför anser jag att denna litteratur i ämnet utgör ett intressant underlag för en 

undersökning av vilka förhållningssätt och inställningar som präglar beskrivning-

en av fenomenet informationsöverflöd.  

Anledningen till att det saknas vetenskaplig forskning i ämnet sägs bero på att 

informationsvetenskapen är ett så pass ungt forskningsfält. Dock finns det en an-

nan aspekt av detta, och denna menar jag är problemet med att undersöka ett fe-

nomen som informationsöverflöd överhuvudtaget. En känsla av att bli överbelam-

rad med information – oavsett om det handlar om intryck på stan, research inför 

ett forskningsprojekt eller att öppna sin e-mail-inbox – är mycket svår för att inte 

säga omöjlig, att ringa in och definiera samt undersöka med objektiva mått.   

Det problematiserande förhållningssätt till begreppet och fenomenet informa-

tionsöverflöd som presenterats av bland andra Tidline har inspirerat till min egen 

undersökning. I enlighet med hennes resonemang finner jag det mest intressant att 

undersöka fenomenet informationsöverflöd utifrån dess karaktär av social idé och 

föreställning, snarare än att försöka fastställa det och mäta det som ett faktiskt 

kognitivt eller samhälleligt tillstånd. Föranledd av forskningen som undersökt 

informationsöverflöd i en förmodern tid, har även insikten om att upplevelser av 

informationsöverflöd kan spåras så långt tillbaka i tiden och samtidigt gestaltas 

                                                 
31 Bawden, D. & Robinson L. (2009), “The dark side of information”, s. 181. 
32 Savolainen, R. (2007), “Filtering and withdrawing” s. 612. 
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som något som kännetecknar vår samtid, motiverat min undersökning och valet av 

analysverktyg.  

Syfte och frågeställningar 

Inom ramarna för denna uppsats ämnar jag att på en socialkonstruktivistisk grund 

och ur ett diskursanalytiskt perspektiv, intertextuellt undersöka vilka förhållnings-

sätt och inställningar till informationsteknologi och överflöd av information som 

ges uttryck för i ett urval av populärvetenskaplig litteratur i ämnet. Litteraturen i 

undersökningen har valts ut för att representera å ena sidan 1970- och 1980-talet å 

andra sidan 2000- och 2010-talet. Syftet är att undersöka huruvida en gemensam 

diskurs präglar beskrivningen av ämnet intertextuellt inom och mellan de valda 

verken, och vad denna diskurs i så fall utgörs av.   

Undersökningen och diskursanalysen kommer att göras utifrån följande sex 

böcker som på skilda vis behandlar överflöd av information samt andra relaterade 

problem som anses knutna till ny informationsteknik och informationssamhäl-

let/informationsåldern: 

Alvin Toffler (1970) Future Shock  

Orrin Klapp (1986) Overload and Boredom – Essays on the Quality of Life in the 

Information Society  

Richard Wurman (1989) Information Anxiety  

Andrew Keen (2007) The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing 

Our Culture  

Maggie Jackson (2008) Distracted – the Erosion of Attention and the Coming 

Dark Age  

Nicholas Carr (2010) The Shallows – What the Internet Is Doing to Our Brains33 

 

Följande grundläggande frågeställningar utgör orienteringspunkter för undersök-

ningen: 

 

 Finns det återkommande/liknande resonemang, teman eller uttrycksätt i de 

tidiga texterna jämfört med de senare? 

                                                 
33 En utförlig presentation av urvalet av böcker för analysen kommer att göras i undersökningsdelen. 
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 Hur uttrycks i så fall dessa? 

 Hur formar/skildrar dessa en diskurs kring informationsöverflöd intertex-

tuellt? 

 Finns det några grundläggande skillnader resonemangs- eller temamässigt 

texterna emellan?  

 Hur uttrycks i så fall dessa? 

 

Resultaten av analysen kommer avslutningsvis i slutdiskussionen att kort diskute-

ras utifrån deras förhållande till postmoderna teorier, som här representeras av 

Jean Baudrillard samt relateras till de idéer om distraktion som kommer till ut-

tryck i The Problems of distraction av Paul North.34 Därefter kommer resultaten att 

relateras till slutbetänkandet av regeringens Litteraturutredning: Läsandets kultur 

(2012), och problematiseringen av denna så som den förs fram av medievetaren 

Pelle Snickars i hans bidrag till antologin Information som Problem.35 

 

Teoretiska utgångspunkter och metodval 

Denna uppsats syftar till att på en socialkonstruktivistiskt teoretisk grund och med 

en diskursanalytisk metod intertextuellt jämföra förhållningsätt till informations-

överflöd, så som de kommer till uttryck i sex böcker i ämnet. Detta utifrån en bred 

definition av information och en kritisk hållning till begreppen informationssam-

hället och informationsåldern. I detta avsnitt presenteras dessa teoretiska och me-

todologiska utgångspunkter. 

Socialkonstruktivism 

Kunskapsteori och vetenskaplighet har traditionellt inneburit en strävan efter ob-

jektivitet och av att undvika ett socialt inflytande.36 Detta förhållningsätt bygger på 

logiken att det sanna förklarar sig självt på grund av att det är just sant. Enligt ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt är istället frågan om kunskapens sanningshalt eller 

giltighet ointressant, och det frågor man söker svar på rör istället hur sanningar 

formuleras och hur social kontext påverkar vår kunskap.37 Vår förståelse av värl-

den utgår från vårt språkliga begripliggörande av den. Språkliga begrepp och soci-

alt samspel formar oss själva och världen. Verkligheten är således socialt konstru-

                                                 
34 North, Paul (2012), The problem of distraction. 
35 Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU2012:65); Snickars, P. (2013, kommande) 

”Information Overload”. 
36 Wenneberg, S. B. (2001), Socialkonstruktivism, s. 19. 
37 Wenneberg, s. 29, 30. 
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erad. Denna konstruktion är beroende av större sociala rörelser, som tidsanda och 

utvecklandet av teknologisk utrustning (som ju också är socialt skapad) och dess 

begränsningar.38 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet har sin grund i den vetenskapsfiloso-

fiska debatt som tog fart under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, initie-

rad av bland annat Thomas Kuhns The structure of Scientific Revolutions, utgiven 

1962. Den rådande positivistiska vetenskapsteorin utmanades i denna debatt av en 

hållning som ifrågasatte den rationella idealbilden av att sann kunskap är framta-

gen av beprövade vetenskapliga experiment. Istället framfördes radikala idéer om 

sociala faktorers inverkan.39 Andra forskare och idéer som varit betydande för det 

socialkonstruktivistiska synsättet är Ludwig Wittgensteins teorier om språkets 

betydelse för begagnandet av kunskap, Harold Garfinkels etnometodologi samt 

forskare inom det postmodernistiska och poststrukturalistiska fältet, som exem-

pelvis Michel Foucault och Jaques Derrida.40  

I och med en socialkonstruktivistisk teoretisk utgångspunkt är jag i första 

hand inte intresserad av informationsöverflöd som en faktisk materiell företeelse. 

Snarare är jag intresserad av hur detta fenomen beskrivs och hur man förhåller sig 

till denna upplevelse samt vilka attityder och föreställningar som kopplas samman 

med denna. Enligt socialkonstruktivistisk teori är verkligheten konstruerad, så till 

vida att det är genom språkliga och sociala processer som vi upplever något. Mot-

satsen skulle vara att hävda att jag ser t.ex. en datorskärm eftersom den sänder ut 

ljus som träffar cellerna i mina ögon som skickar nervimpulser till hjärnan. Enligt 

ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt är det istället sociala processer som gör 

att vi kan se datorskärmen. När vi ser datorskärmen, vet vi redan vad en dator-

skärm är. Om vi inte visste det skulle vi inte se någon ”datorskärm”. Detta synsätt 

innebär inte ett förnekande av att det skulle finnas någon egentlig fysisk verklighet 

”där ute”. Men det innebär att denna verklighet endast är oformlig materia innan 

vi socialt förhåller oss till den och ”inför eller skapar skillnader i den”. Först då får 

den en konkret, avläsbar form.41 Socialkonstruktivism är i sin grund ett kritiskt 

perspektiv så till vida att det strävar efter att avslöja de komplicerade sociala fak-

torer som ligger bakom det som till ytan ter sig naturligt och självklart.42 Dock är 

det viktigt att komma ihåg att dekonstruktion och ifrågasättande av verkligheten 

aldrig kommer att leda till att en inre kärna eller tingens sanna natur framträder. 

Något sådant existerar helt enkelt inte, enligt socialkonstruktivistiskt synsätt, utan 

det som framträder under ytan är istället en ”flyktig och undflyende social värld”.43 

                                                 
38 Wenneberg, s. 30. 
39 Wenneberg, s. 40f. 
40 Wenneberg, s. 50ff, 52f. 
41 Wenneberg, s. 12f. 
42 Wenneberg, s. 56. 
43 Wenneberg, s. 66. 
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Att tala om informationsöverflöd som en föreställning är inte detsamma som 

att förneka förekomsten av mängder med information och dennas eventuella på-

verkan på användaren. Istället innebär det möjligheter att lyfta fram detta med att 

vi upplever ett informationsöverflöd som en föreställning bland andra som formar 

vår syn på världen, oss själva och tingens ordning. En föreställning precis som allt 

annat i det vi uppfattar som verkligt. 

Diskursanalys 

Den diskursanalytiska forskningsmetoden har sin kunskapsteoretiska grund i sy-

nen på verkligheten som socialt konstruerad och omöjlig att objektivt fastställa, i 

enlighet med vad den socialkonstruktivistiska teorin förespråkar. Diskursanalytis-

ka idéer bygger på att vår uppfattning och kunskap om världen är språklig och att 

språket i sig är strukturerat i olika mönster. Dessa mönster utgör förutsättningar 

för hur vi agerar och vilka utsagor vi gör i skilda sociala domäner.44 Vår uppfatt-

ning om världen är en konsekvens av hur vi kategoriserar den och diskurser utgör 

dessa logiker som bestämmer vad som socialt och kulturellt anses vara t.ex. ’sant’ 

och ’gott’ eller ’falskt’ och ’ont’.45 En diskurs kan på detta sätt sägas utgöra ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen”.46 Diskursanalytisk metod syftar såle-

des till att bidra till en insikt om att inga kategorier eller klassifikationer är fasta, 

logiska eller med verkligheten överstämmande i sig själva. Vetandet är istället helt 

beroende av sammanhang och maktrelationer: diskurser.47  

En diskursanalys kan kortfattat sägas syfta till att kartlägga vår kunskap om 

världen: att studera vad som sägs, hur det sägs och hur det annars hade kunnat 

sägas.48 Diskursanalysen har sitt ursprung i den franska filosofen och idéhistori-

kern Michel Foucaults forskning och teoribildning, i vilken han ägnade sig åt rela-

tionen mellan makt och vetande samt hur olika samhälleliga företeelser kategori-

seras och värderas i förhållande till varandra.49 Bland hans mest kända forskning 

och verk kan nämnas: Histoire de la folie à l'âge classique (1961-1972), L'ordre 

du discours. (1971), Surveiller et Punir (1975) och Histoire de la sexualité I-III 

(1976-84).50 Med begreppet ’sanningseffekter’ undersökte Foucault hur diskursiva 

formeringar avgränsar vad som anses sant från det som inte är tänkbart.51 I L'ordre 

du discours beskriver Foucault hur sanningar från början är godtyckliga, strukture-

                                                 
44 Winther Jørgensen, M., Philips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 7. 
45 Börjesson, M. (2003), Diskurser och konstruktioner En sorts metodbok, s. 21. 
46 Winther Jørgensen & Philips, s. 7. 
47 Börjesson, s. 36. 
48 Börjesson, s. 21. 
49 Börjesson, s. 34 
50 I översättning: Vansinnets historia under den klassiska epoken (1983); Övervakning och straff: fängelsets 

födelse (1987); Sexualitetens historia: Viljan att veta (1980), Njutningarnas bruk (1986), Omsorgen om sig 

(1987);  Diskursens ordning (1993). 
51 Börjesson, s. 34. 



 17 

rade kring historiska tillfälligheter och hålls levande genom de strukturer och in-

stitutioner som introducerar och upprätthåller dem.52 Med detta sagt finns det hel-

ler ingen anledning att söka diskursens egen dolda inre kärna, eftersom en sådan 

enligt denna logik är helt undflyende. Istället bör en diskursanalys ägna sig åt dis-

kursen självt: hur den ter sig, dess regelbundenheter och dess maskineri.53 Foucault 

menar att diskursen inte är mer än ett spel: ”ett skriftspel i det första fallet, ett lä-

sespel i det andra och ett utbytesspel i det tredje. Detta utbyte, denna läsning och 

denna skrift sätter aldrig något annat i spel än tecken. På så sätt upphäver diskur-

sen sin egen verklighet genom att underställa sig det betecknades ordning.”54 För 

att kunna analysera diskursens villkor, spel och effekter måste vi ”ifrågasätta vår 

vilja till sanning, återge diskursen dess händelsekaraktär och äntligen upphäva det 

betecknades makt”.55  

Efter Foucault har en mängd diskursanalytiska inriktningar formulerats, bland 

annat Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, Norman Faircloughs kri-

tiska diskursanalys samt fältet diskurspsykologi.56 Det finns en mängd litteratur i 

ämnet diskursanalytiska metoder, med skilda tolkningar och förslag på genomfö-

rande av analys baserat på dessa forskares teorier.  

Metoden för denna undersökning kommer inte att placera sig i någon särskilt 

framtagen mall för diskursanalys. Detta eftersom det knappast existerar någon 

sådan och eftersom det skulle ske på bekostnad av diskursanalysens idé: att ifråga-

sätta det förgivet antagna.57 Jag kommer att utforma analysen för detta specifika 

sammanhang baserat på rekommendationen att ”skräddarsy sitt eget förfaringssätt 

så att det passar till just det projekt som man är på väg in i”.58  

Foucault menar att fyra grundläggande begrepp bör ”tjäna som analysens re-

gulativa princip: händelse, serie, regelbundenhet och möjlighetsvillkor”.59 Jag tol-

kar detta som att en diskurs bör analyseras utifrån vilka händelser, eller narrativ 

som tar plats inom den. De serier, eller mönster, som dessa händelser utgör, är det 

som bildar diskursen. Dessa mönster kan sedan analyseras utifrån sin regelbun-

denhet och reproduktion av sig själva. Gränser för olika diskurser upptäcks då de 

möjligheter och villkor som råder för händelserna analyseras utifrån om de passar 

in i serien och regelbundenheten, eller ställs utanför den.   

David Howarth förklarar det grundläggande begreppsmaskineriet för diskurs-

analys som bestående av objekt, utsägelsemodalitet, begrepp, tema, strategi och 

                                                 
52 I översättning: Foucault, M. (1993), Diskursens ordning, s. 11.  
53 Foucault, s. 38. 
54 Foucault, s. 35. 
55 Foucault, s. 36. 
56 M. Winther, Jørgensen, Philips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 31, s. 66, s. 97. 
57 Bergström, G., Boréus, K. (2007), Textens mening och makt, s. 329. 
58 Winther Jørgensen & Philips, s. 62. 
59 Foucault, s. 38. 
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utsaga.60 En utsaga är enligt Foucault inte ett yttrande eller en sats, menar Ho-

warth. Detta på grund av att en utsaga kan upprepas flera gånger och på olika sätt, 

och är oberoende av grammatiska och syntaktiska strukturer. Innebörden för en 

utsaga kan upprepas på olika sätt, för olika sammanhang och ändå innebära sam-

ma sak.61  

I denna undersökning kommer jag att analysera materialet utifrån vilka narra-

tiv och utsagor som återkommer och bildar mönster i texterna och på så vis formar 

en diskurs. Denna diskurs kommer att förstås i förhållande till hur konkurrerande 

diskurser utformas inom ämnet för undersökningen. Narrativen och utsagorna 

kommer att undersökas utifrån hur de präglas av de teman och begrepp som utgör 

dessa. Även stilmässiga drag, som ordval och med vilken modalitet utsagor och 

narrativ uttrycks, är av vikt för undersökningen.  

Bristerna med att utföra en diskursanalys kan beskrivas som inneboende i 

diskursanalysens själva filosofi. Om världen ses som konstruerad av språk och 

diskurser är de enda verktyg som finns att undersöka dessa med ytterligare språk 

och diskurser. Då analysens vilja ligger i att försöka ifrågasätta det rådande kan 

detta ses som ett problem, då själva undersökandet i sig bidrar till skapandet av ett 

nytt ”rådande”. Detta kan ses som ledande till ett slags rundgång och som ett fast-

nande i resonemang kring relativitet. Min egen roll i analysen måste framhävas: 

jag kan på intet sätt frigöra mig själv från de kontexter och diskursiva samman-

hang som jag på olika sätt är en del av. Därför kan jag inte heller närma mig mitt 

undersökningsobjekt objektivt. Med detta sagt är premisserna för undersökningen 

kartlagda: min subjektiva vilja till att upphäva det betecknades makt leder till infö-

randet av nya betecknanden, oundvikligen och i enlighet med en socialkonstrukti-

vistisk syn på formandet och omformandet av verkligheten. 

Intertextualitet 

En syn på texter som ingående i intertextuella sammanhang innebär förståelsen av 

att inga texter är sprungna ur vakuum. All text relaterar till annan text på ett oav-

vänt vis i ett nät av relationer. Termen intertextualitet introducerades av lingvisten 

och filosofen Julia Kristeva 1969. Begreppet används för att visa på hur litterär 

text är inbäddad i en mångbottnad litterär tradition som den måste förhålla sig till 

och på så sätt infinner sig i en omedveten eller medveten dialog med andra texter. 

Detta kan ta uttryck rent explicit genom hänvisningar till andra texter genom t.ex. 

citat, eller implicit genom användandet av stilfigurer eller teman.62 
Då texter är uppbyggda av tecken, och tecken enligt semiotiken är det som 

konstruerar världen, kan intertextualitetsbegreppet vidgas till att användas för oli-

                                                 
60 Howarth, D. (2007), Diskurs, s. 63. 
61 Howarth, s . 66. 
62 Nationalencyklopedin (2013): intertextualitet 
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ka kulturella analyser: film, mode, reklam osv.63 Då texter, tecken och språk for-

mar oss och vi formar texter, tecken och språket kan hela tillvaron ses som ett 

enda stort intertextuellt virrvarr av samband och brott mot samband som formar 

vår förståelse av tingen och världen.  

Intertextualitetens betydelse för diskursanalysen har kommit till uttryck inom 

den kritiska diskursanalysen så som den har formulerats av Norman Fairclough, 

utifrån insikten att texter kan ses som diskurser och kommunikativa händelser som 

alltid bygger vidare på tidigare händelser.64  Betydelsen av texters beroendeförhål-

landen finns även uttryckt hos Foucault. I Résponse au cercle d’epistémologie 

visar Foucault på en syn på böcker och text som avsaknande av ram och begräns-

ning. Han menar att utsidan på en bok aldrig klart och tydligt kan fastställas samt 

att ingen bok existerar bortom sina föregångare eller utanför sitt relationella sam-

band till andra böcker. Genom bokens plats i sitt nätverk bär den med sig en upp-

sättning referenser som explicit eller implicit relaterar till andra böcker och inne-

börder. Eftersom boken som enhet är varierande och relativ kan den således inte 

beskrivas utanför ett diskursivt fält.65  

Foucault kritiserar litterär analys och textanalys då han anser att man inte bör 

se boken som en sluten enhet och därför inte som en självständig diskursiv enhet. 

Inte heller bör texten ses som något som kan härledas till författaren och dennes 

intention, bekymmer, omständigheter och så vidare.66 Jag är i min undersökning 

inte intresserad av böcker som enheter. Inte heller är jag i analysen av underlaget 

för den här uppsatsen intresserad av författarnas intention. Istället kommer analy-

sen ägnas åt de teman och utsagor som förekommer i texterna som intertextuellt 

bildar en diskurs kring förhållandet och uppfattningen av informationsöverflöd 

som fenomen. Detta oberoende av författarnas presumtiva intentioner och böcker-

nas antagna gränser.   

Två ytterst grundläggande undersökningsobjekt för denna uppsats är informa-

tion samt uppfattningen av att leva i ett informationssamhälle eller en informa-

tionsålder. Därför presenteras nedan en redogörelse för vad som kan sägas konsti-

tuera dessa begrepp och min hållning till dem.  

 

Ett vidgat informationsbegrepp 

Informationsvetenskapen saknar en entydig definition av sitt eget undersöknings-

objekt. Begreppet information används för att uttrycka och undersöka relevans, 

exakthet och reducering av osäkerhet och ”noise”, men ger ironiskt nog själv upp-

                                                 
63 Mer om detta i avsnittet ”Ett vidgat informationsbegrepp”, nedan. 
64 Winther Jørgensen & Philips, s. 13. 
65 Åkerstrøm Andersen, N. (2003), Discursive analytic strategies, s. 9.  
66 Åkerstrøm Andersen, s. 10. 
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hov till tvetydigheter då begreppet används mångtydigt och på flera skilda sätt, 

samt har en inbyggd osäkerhet.67 Åtskillnaden mellan begreppen data, information 

och kunskap är även denna omtvistad. Detta påverkas bland annat av synen på 

information utifrån den traditionella uppdelningen inom informationsvetenskapen 

i en system- kontra användarorienterad hållning, initierad av Brenda Dervin och 

Michael Nilan.68   

Ett alternativ till att söka informationsbegreppets essentiella innebörd, kan 

vara att istället på ett mer pragmatiskt vis sammanställa begreppets olika defini-

tioner och användningar så som de förekommit i forskning. Detta har bland andra 

Maureen McCreadie och Ronald Rice gjort, i sin sammanställning av vad de ser 

som fyra olika konceptualiseringar av information som förekommer i forskning-

en.69 Dels ses information som en resurs eller handelsvara. Denna syn medför att 

information uppfattas som något som kan produceras, köpas, distribueras, säljas, 

manipuleras, föras fram och kontrolleras. Den utgör informationssamhällets vikti-

gaste resurs. Den andra uppfattningen är betydligt bredare och beskriver informa-

tion som data i omgivningen. Information är här något som interagerar med eller 

påverkar människors uppfattning av sin omvärld. Det kan i det här fallet handla 

om alla möjliga intryck i vår omgivning, inte bara synintryck, som har inverkan: 

fakta, artefakter, dofter, händelser, visuella och taktila upplevelser, aktiviteter, 

naturfenomen. Denna syn på information för fram kontextens betydelse och insik-

ten om att akten av att informera eller bli informerad många gånger är oavsiktlig. 

Den tredje inställningen ser information som en representation av kunskap. Detta 

är information i en mer traditionell bibliotekskontextuell bemärkelse: dokument, 

böcker, periodika, en del visuella eller auditiva representationer och abstraktioner 

av information (d.v.s. citeringar, referenser och metadata). I det fjärde synsättet ses 

information som del i en kommunikationsprocess och uppfattas som en del av det 

fundamentalt mänskliga i att försöka begripliggöra världen, tiden och rummet. 

Denna konceptualisering betonar meningen och betydelsen av information i män-

niskorna snarare än i orden eller datan och kunskapen framträder då människor 

använder data, snarare än tvärtom.  

Michael Buckland har i sin tur presenterat fyra aspekter av informationsbe-

greppet, menade att användas för att klassificera de olika studierna inom biblio-

teks- och informationsvetenskap. Termerna placerar sig som antingen ”informa-

tion som entitet” eller ”information som process”, och har en del gemensamt med 

McCreadie och Rices definitioner. De fyra aspekterna är Information-as-

knowledge, Information-as-thing, Information-as-process och Information proces-

                                                 
67 Buckland, Michael K. (1991), “Information as thing”. 
68 Dervin, B., Nilan, M. (1986), ”Information needs and uses”. 
69 McCreadie, M., Rice, R.E. (1999), Trends in analyzing access to information. Part I: cross-disciplinary 

conceptualizations of access, s. 47ff. 
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sing.70 Dessa olika aspekter av informationen speglar och speglas i sättet informa-

tionsforskningen har uppdelats i beroende på om man undersöker det kognitiva 

eller det systemrelaterade.  

Även Peter Ingwersen hävdar i Information Science: from the development of 

the discipline to social interaction att begreppet information har en mycket bred 

definition inom informationsvetenskapen. Ingwersen framhåller mötet mellan an-

vändaren och förmedlaren av informationen, som kan vara ett system, en text eller 

en person. Information beskrivs som uppbyggd av tecken, vilka kan utgöras av 

skriven text, symboler, eller kommunicerade gester och ord.71  

Dessa olika kategoriseringar av informationsbegreppets användningar som har 

presenterats pekar mot relativt konkreta fenomen, men vidrör även informationens 

fundamentalt abstrakta karaktär, bland annat då man talar om upplevelser och be-

gripliggörande av tid och rum. Detta att se fenomenet och begreppet information 

som ett verktyg att förstå världen med är något som Donald Case för fram då han 

föreslår denna underfundigt mångbottnade definition av information:  

Information can be any difference you perceive, in your environment or within yourself. It is 
any aspect that you notice in the pattern of reality72 

  

Dessa bredare definitioner av information så som tecken och uppfattningar av 

skillnader i verklighetens textväv, anser jag härröra från en strukturalistisk och 

poststrukturalistisk lingvistisk tradition och från semiotik. Lingvisten Ferdinand 

de Saussure introducerade 1916 semiotiken som är en vetenskap som studerar 

teckensystem.73 De Saussure menar att språket är ett sådant teckensystem, i vilket 

varje tecken motsvarar en distinkt idé samt att språkets grund är dess organisering 

av och kring skillnader ”[e]tt lingvistiskt system är en serie ljudskillnader kombi-

nerade med en serie begreppsskillnader”.
74

 De Saussures teckenbegrepp ’signe’ är 

en dubbel enhet, bestående av två intimt förbundna, oseparerbara element som 

”påkallar varandra”: uttrycket och innehållet. Tecknet utgörs av relationen mellan 

det som avses och det som representerar det: betecknat (’signifiant’) och beteck-

nande (’signifié’).75 I stort delar de Saussure upp språket i två aspekter: det ab-

strakta ’langue’ och dennas konkretisering i talakten, ’parole’. Denna växelverkan 

utgör språkmekanismen.76 

Detta sätt att tänka kring tecken var av de Saussure främst avsett för det talade 

språket. Men inom den lingvistiska strukturalismen som hans tankar inspirerade 

                                                 
70 Buckland, M. K. (1991), “Information as thing”. 
71 Ahlstedt & Säll (2004), Information Overload? s. 17. 
72 Case, D.O. (2007), Looking for information, s. 5. 
73 Av de Saussure kallades denna ursprungligen semiologi, men läran går idag under namnet semiotik.  
74 de Saussure, F. (1970), Kurs i allmän lingvistik, s. 152. 
75 de Saussure, s. 94f. 
76 de Saussure, s. 15. 
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till har det även använts inom det skrivna språket och sedermera även för andra 

kulturella områden. Filosofen och litteraturteoretikern Roland Barthes menade att 

läran om semiotiken kan användas för att se skillnader och signifikation i tecken-

system som utgörs av kulturen, ”social inscriptions”, och på så sätt läsa av kläder, 

bilar, maträtter, gester osv., som texter. 77 

Denna breda, vidgade definition av information så som den har formulerats av 

bland andra Case och Ingwersen, i linje med semiotiska teorier, är en förutsättning 

för att närma sig undersökningsobjekten för denna uppsats: upplevelsen av infor-

mationsöverflöd och föreställningen av att leva i ett informationssamhälle eller en 

informationsålder. Dels på grund av att den erfarenhet av information som presen-

teras i det valda materialet för undersökningen har denna vida karaktär, dvs. den 

sträcker sig förbi en snäv syn på information som data och representerar istället en 

syn på information som något ständigt socialt närvarande i vår omgivning genom 

texter, samtal, erfarenheter och kulturella uttryck. Dels är den breda definitionen 

även en konsekvens av det socialkonstruktivistiska teoretiska förhållningssättet 

och diskursanalysens och intertextuella teoriers ståndpunkter. Detta enligt logiken: 

språk är information, är tecken, är skillnader som skapas inom och genom det 

språkliga systemet och konstituerar vår uppfattning av verkligheten.  

Informationssamhället och informationsåldern 

En förutsättning för att tala om informationsöverflöd grundas ofta i ett antagande 

om att vi lever i ett informationssamhälle eller en informationsålder. Informa-

tionssamhället beskrivs ofta som ett samhälle i vilket den största andelen av be-

folkningen sysslar med ”brain work” snarare än fysiskt arbete och att denna ut-

veckling innebär sociala, ekonomiska och politiska förändringar.78 Frank Webster 

klargör i Theories of the information Society att många tänkare och skribenter an-

vänder sig av begreppet informationssamhälle utan att egentligen definiera vad ett 

sådant samhälle kan tänkas utgöras av och undviker att svara på frågor kring vad 

det är med informationen som får forskare att hävda att den utgör den absoluta 

kärnan i vår tid.79 Webster analyserar idén om informationssamhället utifrån hur 

den presenterats i forskningen, och delar upp den utifrån fem definitioner: Tekno-

logisk, Ekonomisk, Sysselsättningsmässig, Spatial och Kulturell. Webster menar 

att samtliga definitioner argumenterar från samma grundläggande ståndpunkt: Det 

finns mer information nu för tiden, således lever vi i ett informationssamhälle.80  

Den teknologiska aspekten syftar till de nya tekniska innovationer för att bear-

beta och förmedla information som tillkommit sedan det sena 1970-talet: kabel- 

                                                 
77 Silverman, K. (1983), The Subject of Semiotics, s. 30f. 
78 Tidline, T. J. (1999), ”The mythology of Information Overload”, s. 491. 
79 Webster, F. (2006), Theories of the information Society, s. 8. 
80 Webster, s. 9. 
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och satellit-tv, datorer, Internet osv. Ur denna aspekt menar man att en så stor 

mängd nya uppfinningar och redskap som har ett så starkt inflytande, måste rekon-

struera den sociala världen. Ett resonemang som hör till detta är att den teknolo-

giska utvecklingen har kommit i tre ”vågor”: Först kom jordbruksrevolutionen, 

sedan den industriella revolutionen och nu senast informationsrevolutionen. I och 

med Internets utveckling och den spridda tillgången till wi-fi, bärbara datorer och 

Internetmobiltelefoni intensifieras denna tredje teknologiska ”våg”.81 Den ekono-

miska aspekten behandlar det ökade värdet på branscher och aktiviteter som har 

med information att göra och att ekonomin idag främst är relaterad till informa-

tionsaktiviteter snarare än t.ex. jordburk eller industritillverkning. Informationsin-

dustrin omfattar enligt detta resonemang utbildning, juridik, publicering, media 

och datortillverkning. Den sysselsättningsmässiga aspekten framhäver informa-

tionsarbete som varande den största arbetssektorn. Detta hänger även samman 

med nedgången för industriproduktion och uppgången för tjänstesektorn. Idén om 

informationssamhället innefattar här även ett kunskapssamhälle som sätter förmå-

gor som att tänka smart, utvärdera, nätverka och kommunicera högt.82 Den spatia-

la aspekten fokuserar på de nätverk som information utgör som kan sammanföra 

kontor, städer, regioner och kontinenter - ja, hela världen. Informationssamhället 

är i och med detta synsätt ett samhälle där rumsliga begräsningar suddas ut och ett 

samhälle som är uppkopplat, förenat, sammanvävt: ”wired”.83 Den kulturella 

aspekten behandlar den ökade mängden information som socialt cirkulerar kring 

människorna: tv-skärmar, telefoner, handburna datorer, radiosändare pumpar ut 

information, böcker och tidningar säljs i varje gathörn, filmer kan ses på bio eller 

hemma, reklam och annonser är ständigt närvarande och även människorna är 

informationsbärande som aldrig förr. Vi formar och stylar våra kroppar, frisyrer 

och kläder och blir i oss själva symboler och tecken att bli avkodade i det sociala 

samspelet.84 

Denna idé om ett informationssamhälle är i sig, menar Webster, lätt att känna 

igen och relatera till, men för att sägas definiera en ny era och en ny typ av sam-

hälle saknar den klara kriterier. Vi har känslan av att det är mer symboliskt sam-

spel på gång och fler tecken i rörelse idag jämfört med tidigare, men kan vi verkli-

gen mäta detta och bevisa det?85 De fem olika definitionerna av vad som utgör ett 

informationssamhälle kan var och en problematiseras och ifrågasättas. Det tekno-

logiska resonemanget grundar sig i en teknisk deterministisk hållning och utgår 

helt och hållet från att uppfinningar och innovationer, i detta fallet teknologi, är 

något som kommer från utanför samhället för att sedan introduceras in till det och 

                                                 
81 Webster, s. 9f. 
82 Webster, s. 14f. 
83 Webster, s. 17. 
84 Webster, s. 19f. 
85 Webster, s. 21. 
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efter hand har ett inflytande på och påverkar samhället. Om något ses som ett helt 

och hållet asocialt fenomen, hur kan man då utropa att det är detta som utgör den 

sociala världen? undrar Webster. Han menar att resonemanget är ytligt. Man kun-

de lika gärna ta en annan elementär faktor och definiera samhället utifrån den: 

Syresamhället, Vattensamhället eller Potatisåldern. Dessutom menar Webster att 

resonemanget är falskt eftersom teknologi i allra högsta grad är en social företeel-

se.86 Den ekonomiska aspekten baserar sina antaganden på att det finns mängder 

med statistiska data som ligger till grund för idén om informationsekonomins 

landvinningar, men det ligger mycket tolkning och värderande omdömen bakom 

vilka kategorier som kan sägas tillhöra eller stå utanför informationssektorn. Vad 

som definierar byggandet av kunskapsindustrier och informationsbyggnader kan 

problematiseras. Skiljer sig verkligen byggandet av hus t.ex. ämnade för bibliotek 

fundamentalt från byggandet av te och kaffe-varuhus?87 Den sysselsättningsmässi-

ga aspekten kan ifrågasättas gällande hur man kategoriserar olika typer av arbeten. 

En person som arbetar med signalering vid järnvägen innehar stora kunskaper om 

nätverk och tecken och kommunicerar ständigt i sitt yrke, men skulle knappast ses 

som en informationsarbetare i informationsåldern. I kontrast till detta skulle per-

sonen som reparerar kopieringsmaskinen ses som en informationsarbetare. Detta 

trots att dennes kunskaper kanske är begränsade till just denna typ av maskiner, 

och att arbetet sker i smutsiga och obekväma situationer där många tunga lyft 

måste göras. Dessa är arbetsrelaterade erfarenheter som annars ofta kopplas sam-

man med en industriarbetares.88 Angående den spatiala aspekten menar Webster 

att det förvisso stämmer att nätverk är en viktig del av dagens samhälle, men var-

för skulle förekomsten av nätverk låta kategorisera ett samhälle som ett informa-

tionssamhälle? Och när blir ett nätverk ett nätverk – vad består det av? Och är 

nätverk likställda med teknologiska nätverk? Vi har varit beroende av nätverk och 

informationsmässig infrastruktur sedan länge i och med posten, telegrafen och 

telefonen. Webster frågar sig varför det först nu ska sägas konstituera samhället.89 

Den kulturella definitionen av informationssamhället bygger på idén om att sam-

hället idag fullständigt är fyllt av symboler och kulturella tecken som vi ständigt 

läser av och förhåller oss till. Denna idé menar Webster kan kompliceras genom 

postmoderna teorier. Symboler i det postmoderna samhället ses som föränderliga 

och paradoxala och människor förhåller sig parodiskt eller blaserat till dem. Då 

tecknet enligt detta tankesätt har utarmats och det till och med finns anledning att 

tala om ”tecknets död”, innebär detta ett omkullkastande av idén om nätverken av 

tecken och således även ett ifrågasättande av informationssamhället.90 
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Sammanfattningsvis menar Webster att idén om informationssamhället kan 

vara intressant för att utforska fenomen i vår samtid, men är för inexakt för att 

behandlas som en definitiv term som beskriver en tidsålder. Det är såldes viktigt 

att vara medveten om och kritisk till problematiken kring hur begreppet definieras 

och vad det sägs utgöras av.91 I enlighet med en socialkonstruktivistisk hållning 

kommer denna undersökning att behandla begreppet informationssamhället utifrån 

hur det konstrueras och vilka erfarenheter det tillskrivs inom kontexten som utgörs 

av undersökningsmaterialet. 
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Undersökning och analys 

I avsnittet nedan kommer urvalet av texterna som utgör undersökningsmaterialet 

att presenteras. Därefter följer en redogörelse för de i analysen funna diskurserna 

och deras förhållande till varandra. Vidare presenteras texterna utifrån de narrativ, 

teman, utsagor, begrepp och stilmässiga drag som utgör den dystopiska diskursen 

som ligger till grund för analysen. Efter det sammanfattas resultaten av studien 

och reflekteras i sitt förhållande till postmodern teori om tecken och symbolers 

utarmning, samt till en problematisering av distraktionsfenomenet. Resultaten 

relateras därefter till slutbetänkandet av regeringens Litteraturutredning: Läsan-

dets kultur (2012) och kritiken av denna som förs fram av Pelle Snickars i den 

kommande antologin Information som problem. 

Urval och avgränsning 

Undersökning och analys inom denna uppsats kommer att ske av sex populärve-

tenskapliga böcker som på skilda vis behandlar fenomenet informationsöverflöd.92 

I det inledande arbetet med undersökningen studerades en mängd populärveten-

skaplig litteratur i ämnet, vilket utmynnade i en förståelse av beskrivningarna av 

informationsöverflöd så som fördelade i ett å ena sidan mer negativt och å andra 

sidan mer positivt skildrande. Denna insikt utmynnade i ett intresse för att mer 

ingående undersöka representanter för de negativa skildringarna. Avgränsningen 

av urvalet baseras på omfånget för uppsatsen. Böckerna fördelar sig tidsmässigt i 

två kategorier där den ena består av böcker utgivna under 1970- och 1980-talet 

medan den andra innehåller böcker utgivna under 2000- och 2010-talet. Detta för 

att det ska bli möjligt att undersöka huruvida det finns en gemensam diskurs för 

hur man talar om informationsöverflöd i litteraturen, i avstamp i den tidigaste jäm-

fört med den senaste. Gemensamt för böckerna är att de förhåller sig kritiska till 

informationssamhället, ny informationsteknologi och informationsöverflöd samt 

undersöker olika problem och åkommor som de ser som produkter av detta: chock 

                                                 
92 Även om alla böcker inte explicit beskriver informationsöverflöd som sitt huvudsakliga tema är ändå en 

diskussion om fenomenet ständigt närvarande i samtliga texter. Detta på grund av att dessa diskuterar infor-

mationssamhället, informationsteknologi, informationskanaler samt information och intryck i det sociala 

landskapet. 
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(Toffler), uttråkning (Klapp), ångest (Wurman), förstörelse av kulturen (Keen), 

distraktion (Jackson) och ytlighet (Carr). Ingen av författarna har byggt verken på 

egen empirisk forskning. Istället är böckerna uppbyggda av essäer, anekdoter, re-

ferat till samtal och intervjuer med andra journalister och författare samt referering 

till andra texter i ämnet. Böckerna från 2000 och 2010-talet skiljer sig från de tidi-

gare böckerna i ämnet då de har ett tydligt fokus på de den digitala informations-

teknologin och Web 2.0-fenomenet. 

De äldre böckerna har valts med tanke på att de ofta omnämns i informations-

vetenskapliga sammanhang i vilka informationsöverflöd diskuteras samt tas upp i 

översiktslitteratur.93 De är tre av de tidigaste, mer omtalade, böckerna skrivna i 

ämnet, med begreppet information overloads introduktion hos Toffler som start-

punkt. De nyskrivna böckerna tas tvärtom inte upp i informationsvetenskapliga 

sammanhang, med undantag för Keen som nämns i en översiktsartikel.94 Informa-

tionsvetare refererar ofta till Toffler, Klapp och Wurman eftersom de var tidiga 

med att beskriva informationsöverflöd, men inte till Carr, Keen eller Jackson. Det-

ta på grund av att de inte fyller de vetenskapliga kriterier som krävs för att tas upp 

i forskningssammanhang, på det viset informationsvetenskapen önskar idag. De 

nyskrivna böckerna har valts med tanke på att de beskriver informationsöverflöd 

ur ett perspektiv som framträder som väldigt aktuellt idag, med fokuseringen på 

Internet och sociala mediers inverkan på information och uppfattning av informa-

tion. Dock har böckerna lite olika ingångar till detta: dels med ett fokus på vad 

Internet gör med våra hjärnor (Carr), dels vad Internet gör med vårt kulturarv 

(Keen), dels vad (bland annat) Internet gör med vårt samhälle (Jackson). Jag ser 

denna mångfald som en fördel, då urvalet ringar in vad jag uppfattar som tre vikti-

ga riktningar inom det samtida samtalet om informationssamhället. Samtliga för-

fattare är verksamma i USA. Urvalet av böcker har gjorts med tanke på att det i 

huvudsak är i USA som denna typ av litteratur om informationsöverflöd publice-

ras. 

Under undersökningens gång uppträdde i texterna olika inställningar till och 

resonemang kring upphovsrätt och reklam, samt hur dessa frågor inverkar på in-

formationsöverflödet och medier för information. Dessa intressanta ingångar till 

ämnet lämnades dessvärre därhän på grund av avgränsningen för denna uppsats.  

Presentation av böckerna 

Nedan följer presentationer av samtliga av de för undersökningen valda böckerna, 

samt deras författare. 

 

                                                 
93 Se bland annat Tidline (2010), ”Information Overload”. 
94 Bawden & Robinson (2009). 
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Alvin Toffler, Future Shock, 1970 

I denna inflytelserika och spekulativa bok undersöker den amerikanske ”framtids-

forskaren” Alvin Toffler (1928 -) det psykologiska tillstånd som kan drabba både 

individer och samhällen, som han kallar framtidschock. Detta tillstånd infinner sig 

på grund av en ständigt ökande hastighet och förändring i samhället (teknologiskt, 

kulturellt, informationsmässigt och kommunikativt) i vilken människan inte längre 

klarar av att hänga med. I boken introducerar Toffler begreppet information over-

load, som genom honom sedemera blev en väl använd term. Han utvecklar sina 

resonemang om hur kulturen och människan påverkas under detta överflöd av 

intryck och förändring. Toffler har även skrivit boken The Third Wave (1980) som 

behandlar förändringar i samhället baserat på ett tre-vågs-system: först kom jord-

bruksrevolutionen, sedan den industriella revolutionen och nu den post-

industriella revolutionen.   

Orrin Klapp, Overload and Boredom – Essays on the Quality of Life in the Infor-

mation Society, 1986 

Orrin E. Klapp (1915-1997) var en amerikansk sociolog. I denna samling essäer 

undersöker han informationens betydelse i den moderna världen. Han framhäver 

hur uttråkning och avsaknad av stimuli är viktiga förbisedda symptom av informa-

tionsöverflödsproblemet och hur den ständiga ökningen av information i sig själv 

leder till meningsurholkning. Informationssamhället beskrivs som redundant och 

degenererande snarare är föränderligt och utvecklande och han beskriver hur detta 

påverkar skilda kulturella och sociala uttryck. I en annan bok från 1978, Opening 

and Closing: Strategies of Information Adaptation in Society, beskriver han när-

mare sin teori om entropi i social information och kommunikation i samhället, 

baserad på Claude Shannons modell. 

Richard S. Wurman, Information Anxiety, 1989 

Den amerikanske arkitekten och grafiska designern Richard Wurman (1935-) ut-

vecklade under 1980-talet sina idéer om informationsarkitektur och gav 1989 ut 

boken Information Anxiety där han skriver om den ångest man kan uppleva inför 

att behöva orientera sig i för stora mängder information, där det man behöver få 

reda på döljer sig bland det ovidkommande och hur denna ångest präglar hans 

samtida informationssamhälle. En annan aspekt som beskrivs är att själva mäng-

den information i sig kan verka avskräckande då insikten om att vi inte kan ta del 

av all kunskap som produceras uppstår. Informationsångest skapas av det vidgan-

de glappet mellan vad vi förstår och vad vi tror att vi borde förstå, menar Wurman. 

Wurman formade begreppet ”information architect”. Detta som en reaktion på det 

han såg som en oförmåga av samhället att strukturera och planera för den ökade 

informationsmängden. Att utforma system och design som kan förmå att hantera 

informationen skulle således vara en informationsarkitektonisk uppgift.  
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Andrew Keen, The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Cul-

ture, 2007   

Den amerikanska entreprenören och Internetkritikern Andrew Keen (1960-) ut-

vecklar i The Cult of the Amateur sina tankar om hur Internetmediets möjliggö-

rande av producerandet av icke-granskad text leder till en fördumning och degene-

rering av kulturen i stort samt en försämring av kvalitén på kunskapsproduktionen. 

Keen menar att det uppblandade, ”klippt-och-klistrade” materialet på Internet som 

användarorienterade medier uppmuntrar, hotar upphovsrätten och idén om förfat-

tarskapet. Det okontrollerade informationsflödet på Internet beskrivs också som 

ett problem på så sätt att ju mer irrelevant, användarproducerad information som 

tillkommer desto svårare blir det att orientera sig fram till det högkvalitativa mate-

rialet som trots allt finns där ute.  

Maggie Jackson, Distracted – the Erosion of Attention and the Coming Dark Age, 

2008 

Maggie Jackson (1960-) är en amerikansk journalist och författare som skriver om 

teknologins påverkan på samhället. I Distracted lägger hon fram sina idéer om hur 

informationssamhällets baksida innebär en försämrad förmåga till intimitet, kri-

tiskt tänkande och kunskapsutveckling samt ger försämrad livskvalitet. Vår tid 

beskrivs vara präglad av brist på djuplodad uppmärksamhet, orsakad av distrak-

tioner från modern teknologi och informationsöverflöd. Media, Internet, kommu-

nikationsteknologi och snabbmatskultur beskrivs som både produkt av och orsak 

till problemen. Jackson medverkar även i antologin The Digital Divide Arguments 

for and Against Facebook, Google, Texting, and the Age of Social Networking 

(red. Mark Bauerlein 2011). Bland övriga böcker som beskriver vår samtid som 

präglad av distraktion och bristande uppmärksamhet kan nämnas The age of dis-

traction : reading, writing, and politics in a high-speed networked economy av 

Robert Hassan från 2012. 

Nicholas Carr, The Shallows – What the Internet Is Doing to Our Brains, 2010 

Nicholas Carr (1959-) är en amerikansk författare som skriver om ekonomi, kultur 

och teknologi. 2008 publicerades hans artikel ”Is Google Making Us Stupid?” i 

vilken han presenterade sina idéer om hur Internet är kognitivt skadligt och påver-

kar vår förmåga till eftertanke och koncentration. I The Shallows utvecklar han 

dessa tankar och driver sin tes om att informationsöverflödet, som utgör och möj-

liggörs av Internet och digital text med dess hyperlänkar och fragmenterade text, 

gör oss ytliga. Carr menar att Internet förändrar våra hjärnor och vår kultur i stort, 

då förmågan till djup förståelse går förlorad. Han är även kritisk till sociala medier 

på Internet, vilket han har gett uttryck för i en blogg-essä från 2005, ”The Amora-

lity of Web 2.0”. Bland samtida Internetkritiker förutom Carr och Keen kan näm-

nas Jaron Lainer och hans You are not a Gadget: A Manifesto från 2010.  
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En dystopisk diskurs kring informationsöverflöd 

I undersökningen av valda texter framträder återkommande teman, utsagor och 

ordval kring fenomenet informationsöverflöd vilka tillsammans bildar ett mönster 

som sträcker sig intertextuellt mellan texterna. Dessa noder i texterna utgör till-

sammans en diskurs som jag valt att kalla den dystopiska diskursen. Denna 

diskurs ska ses i kontrast till dess motpart, den utopiska diskursen, som dock inte 

kommer att beskrivas närmare. Den kommer endast att konstateras och kort redo-

göras för med exempel ur texter som inte ingår i det huvudsakliga materialet för 

denna undersökning. 

Den dystopiska diskursen formas av narrativ, utsagor, ordval och teman som 

återkommer i de valda texterna. Texterna bygger upp dystopiska narrativ kring 

informationsöverflödets påverkan på samhället. Dessa narrativ ordnas med hjälp 

av återkommande utsagor och stilmässiga drag i texterna. Dessa består av negativa 

framtidsförutsägelser och ordval som knyter an till sjukdom, katastrof, död och 

kaos när man talar om information. Farorna som beskrivs i dystopin är förvirring, 

ytlighet, distraktion och urholkningen av mänskliga värden.  

Innan jag går vidare i beskrivningen av dessa narrativ, utsagor, ordval och te-

man, ska först sägas något om vad som utgör en dystopi eller en utopi.  

Vad är en dystopi, vad är en utopi? 

Den dystopiska litterära genren ses ofta som en variant eller en utveckling av den 

utopiska genren. Den utopiska genren kommer för första gång till uttryck i Tho-

mas Mores Utopia från 1516, men kan även sägas ha sin förlaga i myter så som 

antikens paradisberättelser om Guldåldern och det bibliska Eden.95 Mores Utopia 

beskriver en ideal värld på en ö vars namn, ou ”icke” och topos ”ställe”, betyder 

’ingenstans’. Boken fungerade stilbildande under hundratals år för utopi-genren.96 

Utvecklingen mot dystopiska skildringar skedde under 1910-talet, då författare 

började undersöka genrens gränser och använda utopins verklighetsflykt-motiv på 

mer satiriska vis. Ett exempel på det är H.G. Wells, A modern Utopia från 1905.97 

Under 1900-talet kom sedan den litterära dystopin att dominera inom utopi-

genren. Detta var särskilt tydligt under perioden 1920-1960 där två huvudsakliga 

teman märks: dels skildringar av en extremtotalitär eller extremkollektivistisk 

värld i vilken individen inte har någon rätt att uttrycka sig, dels skildringar av ka-

tastrofer av olika slag, som kärnvapenhot, överbefolkning eller total infertilitet, 

genetiska katastrofer och miljöförstöring. Man kan i fiktionen tydligt se speglingar 

av verklighetens pågående konflikter och kval.98 Under den här tiden utvecklas 

                                                 
95 Ljungqvist, S. (2001), Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, s. 29. 
96 Ljungqvist, s. 14. 
97 Ljungqvist, s. 58f. 
98 Ljungqvist, s. 62. 
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textuella strategier för den dystopiska genren. Den typ av kritiska varningsskrifter 

som målar upp visioner av en mardrömslik framtid/samtid introducerades av Eu-

gen Samjatin i My (1920), och kom att bli stilbildande för den dystopiska genren 

så som vi känner den i verk som Aldous Huxleys Brave New World (1932), 

Katharine Burdekins Swastika Night (1937), Karin Boyes Kallocain (1940), Geor-

ge Orwells Nineteen Eighty-Four (1949) och Ray Bradburys Fahrenheit 451 

(1953).99 Nationalencyklopedin beskriver dystopi (av dys- och utopi) som ”i litte-

raturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle”.100 

Så som utopier kan ses som inspirerade av Bibelns paradis, finner jag att dys-

topier av denna varningsskrift-typ som refereras ovan, har en del gemensamt med 

apokalyptiska skrifter. I den kristna världen representeras denna genre av Bibelns 

sista bok, Uppenbarelseboken, i vilken Johannes förutspår den framtid av plågor 

och katastrofer som väntar de icke gudsfruktiga och världens så som vi känner den 

undergång. I Nationalencyklopedin definieras apokalyps utifrån sitt grekiska ety-

mologiska ursprung ’avslöjande [av fördolda ting]’ och härleds till eskatologin: 

inom religioner, läran om de yttersta tingen.101  Apokalyptiska skrifter tar sin ut-

gångspunkt i att stå vid historiens slut och skildrar en undergång av världen så 

som vi känner den samt har ett starkt varnande budskap. Idén om undergången 

ligger till grund för ett predikande om omvändelse och förkunnande av ett inträde 

på ”den rätta vägen”. 

Jag läser i diskursanalysen de valda texterna som innehållande drag från den 

dystopiska stilen och dess narrativ. När jag talar om dystopisk stil och diskurs i 

denna uppsats sammanhang menar jag en form som kännetecknas av dessa drag:  

 Skildring av en fasaväckande värld och katastrofer som är resultat av 

ett levnadssätt eller en samhällsordning. 

 Varningsskrift. 

 Framställning av att befinna sig vid historiens rand eller i en ny, aldrig 

tidigare skådad era. 

 Negativa framtidsförutsägelser. 

När jag talar om utopisk stil och diskurs menar jag inte utopisk i den gängse me-

ningen så som ett ouppnåeligt ideal eller verklighetsflykt, utan snarare som en 

dikotomi till dystopi. Alltså, en skildring av ett nutida/framtida positivt sam-

hällstillstånd i motsats till ett nutida/framtida negativt samhällstillstånd: 

 Skildring av en omdanande, inspirerande värld och de nya företeelser 

som är resultat av ett nytt levnadssätt eller en ny samhällsordning. 

 Manifest. 

                                                 
99 Ljungqvist, s. 63ff. 
100 Nationalencyklopedin (2013): dystopi 
101 Nationalencyklopedin (2013): apokalyps; eskatologi 
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 Framställning av att befinna sig vid historiens rand eller i en ny, aldrig 

tidigare skådad era. 

 Positiva framtidsförutsägelser. 

I det informationsmässiga sammanhanget betyder detta alltså att det inom den 

utopiska diskursen förs fram en syn på informationsöverflödet, de nya medierna 

och tekniken som något positivt. Det förutspås att det kan leda till en ny syn på 

kunskap och text som anses utvecklande, omdanande och önskvärd. Detta i mot-

sats till den dystopiska diskursen som istället ser faror med informationsöverflödet 

och de nya mediernas förutsättningar för informationen samt varnar för de lidan-

den och katastrofer som man menar att detta kan komma att leda till om inget görs 

åt saken. Insikten om att en persons utopi kan vara en annans dystopi är talande i 

det här fallet. 

Den utopiska diskursen 

Innan redogörelsen för hur den dystopiska diskursen framträder i den för under-

sökningen valda litteraturen, ska först något sägas om dess motsats, den utopiska 

diskursen. Detta genom en kort exemplifiering av litteratur som speglar en positiv 

inställning till informationsöverflöd och digitala medias påverkan på information 

och användare. Jag tar upp dessa texters innehåll för att visa på en kontrast till den 

dystopiska diskursen kring informationsöverflöd. Detta eftersom ”[d]iskurser or-

ganiseras på olika retoriska vis i sina specifika sammanhang. Diskurser får vidare 

mening först i kontexten – genom att söka (tänkbara) konkurrerande diskurser /…/ 

kan vi få fatt i gränserna för rådande tankestilar.”102  

En utopisk diskurs kring informationsöverflöd och informationssamhället in-

nebär ett omfamnande av den stora informationsmängden och hur den produceras, 

samt de nya villkor som detta skapar. De traditionella systemen för att organisera 

och producera kunskap anses obsoleta och den motsägelsefulla, hastiga, icke-

granskade informationen som produceras av Internetanvändare välkomnas och ses 

som ett tecken på inträdande i en ny tid, i vilken vad vi förstår som kunskap, text 

och litteratur kommer att få helt nya betydelser. Denna utmaning av traditioner 

och kontrollerande instanser anses inom denna diskurs utvecklande och stimule-

rande.  

Denna diskurs märks bland annat i Kelly Kevins manifestliknande artikel från 

2006, ”Scan this Book!”, i vilken han presenterar en idé om en ”liquid version” av 

boken. Då mer och mer text digitaliseras innebär detta nya möjligheter för böcker 

att bli extraherade, sammanförda, remixade, och analyserade på helt nya sätt, vil-

                                                 
102 Börjesson, s. 93. 
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ket resulterar i ett stort ”community” av idéer.103 I två böcker av David Weinberger 

Everything is Miscellaneous (2007) och Too big to know (2011) presenteras lik-

nande idéer där kontentan är en positiv hållning gentemot användares producering 

av sin egen kunskap istället för att lita till experter. Det argumenteras för att det 

stora informationsflödet bör fortsätta att vara just så hopblandat, förvirrande och 

svårgenomträngligt som det är. Detta eftersom dessa förutsättningar på ett positivt 

radikalt vis förändrar hur vi begripliggör våra liv och vår verklighet.104 Infotopia: 

how many minds produce knowledge av Cass R. Sunstein är ytterligare ett exem-

pel på litteratur där en utopisk hållning till informationsöverflöd och ett nytt in-

formationssamhälle uttrycks, vilket anförs redan i bokens titel.105 

Det konkurrerande tankemönstret till en utopisk hållning utgörs av dess mot-

sats: den dystopiska diskursen kring informationsöverflöd. Denna är föremål för 

undersökning i denna uppsats. Den utopiska och dystopiska diskursen bör ses som 

binära ytterligheter på den skala som beskriver vilka hållningar som intas i samta-

let om informationsöverflödet och informationssamhället. De texter som refereras 

kan inte självständigt och fullständigt sägas vara renodlade dystopier, men där-

emot kan argumentering, ordval och val av teman i de texter som undersökts ses 

som präglade av en dystopisk diskurs och stil som kommer till uttryck intertextu-

ellt. 

Den dystopiska diskursen 

Min analys av det valda materialet för undersökningen i denna uppsats har visat 

att en dystopisk diskurs formar uttalanden och förhållningsätt till information, 

informationsöverflöd, informationsteknologi och informationssamhälle i de valda 

texterna. 

Texterna som undersökts uttrycker var och en sin egen version av informa-

tionsöverflödet och informationssamhällets effekter. Men ser man bortom böcker-

nas ramar finns det starka gemensamma band texterna emellan, vilka tillsammans 

bildar en diskurs bestående av dystopiska innehålls- och stilmässiga drag. Detta i 

enlighet med sammanfattningen av den dystopiska stilen, så som den har presente-

rats ovan. Denna dystopiska diskurs framträder intertextuellt i det undersökta ma-

terialet genom återkommande begrepp, narrativ, utsagor och stilmässiga drag. 

Nedan sammanfattas översiktligt dessa nav i diskursen.  

Begrepp: Information, informationssamhället/informationsåldern 

                                                 
103 Kevin, K. (2006), ”Scan this book!”. 
104 Weinberger, D (2007), Everything is Miscellaneous; (2011) Too big to know. 
105 Sunstein, C. R. (2006), Infotopia How many minds produce knowledge. 
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Narrativ: Texterna beskriver hur informationssamhället och informations-

överflödet i detta skapar splittrade individer som får svårt att begripliggöra sin 

omvärld, försämrar kvalitén på informationen, och hotar att leda till förfall 

och undergång om inget görs åt saken. Texterna beskriver ett samhälle som 

befinner sig vid ett inträde till en ny era och för fram negativa framtidsförut-

sägelser angående denna.  

Stilmässiga drag: 

Intertextualitet: Texterna refererar explicit till dystopiska verk.  

Bildspråk och värdeord: Liknelser och metaforer när man talar om informa-

tionsöverflöd som knyter an till sjukdom, katastrof, kaos och död används. 

Värdeord som appellerar till starka känslor används i sammanhang där man 

talar om information.  

Teman och utsagor: 

Informationsöverflödet leder till förvirring. 

Informationsöverflödet leder till ytlighet och banalisering. 

Informationsöverflödet leder till distraktion. 

Informationsöverflödet leder till urholkning av mänskliga värden.  

Grundläggande begrepp 

Inledningsvis vill jag presentera två begrepp och vilka modaliteter, värderingar 

och funktioner de utgör och tillskrivs inom diskursen 

Information – Information är inom denna dystopiska diskurs ett fenomen som 

är närvarande i texter, mänsklig samvaro och teknologi. Information kan utgöra 

något positivt om den rätta sortens information konsumeras på rätt sätt under de 

rätta omständigheterna. Annars utgör informationen ett hot och kopplas samman 

med sjukdom, katastrof, död och kaos. 

Informationssamhället/informationsåldern – En era som vi befinner oss i nu. 

Då informationsbegreppet har dessa ovan nämnda negativa konnotationer präglar 

detta även samhället och tidsåldern som det konstituerar. Denna era utgörs av en 

för stor mängd information som är svår att manövrera vilket skapar ett samhälle 

med förvirrade individer som förgäves försöker begripliggöra det motsägelsefulla 

innehållet i den ohanterliga mängden information som omger dem. Detta utgör 

begynnelsen till en dystopisk samhällsutveckling.  
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Narrativ 

Inom diskursen formuleras narrativ som bär fram den dystopiska hållningen. Det 

finns ett stort övergipande narrativ som utgör navet i diskursen kring vilket de 

övriga narrativen, begreppen, utsagorna och de stilmässiga dragen kretsar.106 Detta 

narrativ utgår från vad som kännetecknar en dystopi, så som detta redogjordes för 

i tidigare avsnitt. Sammantaget kan det övergripande narrativet för den dystopiska 

diskursen för informationsöverflöd formuleras på följande sätt: 

 En skildring av en fasaväckande värld och katastrofer som är resultat 

av ett levnadssätt eller en samhällsordning som har sin utgångspunkt i 

ett överflöd av information.  

Detta sammanfattande, stora narrativ kommer att framträda i och med redogörel-

sen av diskursens underordnade beståndsdelar, vilka inledningsvis representeras 

av en presentation av tre narrativ som kan sammanfattas så här: 

 Ängslan över det informationsmässiga landskapet. 

 Framställning av att befinna sig vid historiens rand eller i en ny, aldrig 

tidigare skådad era. 

 Negativa framtidsförutsägelser. 

 

Nedan följer en redogörelse för dessa narrativ. 

 

Ängslan inför det informationsmässiga landskapet 

De valda texterna utgår från en gemensam, värderande uppfattning av det informa-

tionsmässiga landskapet, i vilket man finner flera anledningar till oro. Nedan pre-

senteras kortfattade referat ur de valda texterna för exemplifieringar av hur detta 

narrativ förs fram. 

Future Shock  

Den ökande accelerationen i samhället som sätter igång stora flöden av situatio-

ner, information och förändringar kommer att få stora konsekvenser.107 Individen i 

detta samhälle utsätts för en ökad mängd av bild-buren stimuli från omgivning-

en.108 Tecken, ljud och andra signaler rusar förbi henne innan hon kan begripa dess 

                                                 
106 En reservation angående diskursanalysens premisser: Att denna formulering utgör ett nav i diskursen, bör 

förstås som ett konstaterande som gör det möjligt att organisera diskursens beståndsdelar för att begripliggöra 

dess element och strukturer. Som det kommer att framgå av undersökningen existerar ingen innersta kärna för 

diskursen, utan den framträder på skilda sätt och förgrenar sig i lite olika riktningar. Att formulera diskursens 

element är ett sätt att organisera funna teman i de för undersökningen valda texterna. Det är däremot inte ett 

anspråk på att avslöja diskursens eller texternas innersta essenser eller sanna natur. 
107 Toffler, s. 31. 
108 Toffler, s. 145. 
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mening.109 Det finns gränser för vad en människa klarar av att läsa av från alla des-

sa intryck, och då den gränsen nås drabbas hon av information overload.110 Nya 

teknologiska landvinningar gör det möjligt för var och en att bidra till den ökade 

mängden information. Billiga kopieringsmaskiner gör det möjligt för i princip 

vem som helst att publicera sin egen tidning. Handhållna kameror och nya video-

bandspelare påverkar filmens medium på liknande sätt, då det gör det möjligt för 

amatörer att producera film. Det auditiva området är inget undantag då de ständigt 

omgivande kassettbandspelarna gör det möjligt att vara sin egen ”broadcaster”. 

Genom att göra kopior av kassetter delas och sprids informationen i ett oroväck-

ande högt tempo.111  

Overload and boredom 

Informationssamhället är ett ”high-noise”-samhälle. Vi lever i ”a perpetual din of 

media” som vi ständigt måste anpassa oss efter. Det är inte ovanligt att ha tv:n 

eller radion på sammagång som man läser tidningen, äter frukost och pratar med 

någon samtidigt.112 En del bär med sig en klocka eller en personsökare som påkal-

lar uppmärksamhet till ny stimuli med sina pipande signaler. Kanske går man runt 

på stan i en kokong av ljud med sin ”Walkman” på sig, eller bidrar till omgivning-

ens oväsen med en ”ghetto blaster”.113 I detta ’Babel av signaler’ måste man utstå 

en hel del tjatter för att snappa upp de små bitar av värdefull information som man 

är i behov av. En människa i ett sådant samhälle blir överbelamrad och klarar inte 

av att omvandla informationen kring sig till kunskap.114 

Information Anxiety  

I dagens samhälle ökar informationsmängden som aldrig förr. I detta konstanta 

tillstånd av överstimulering som vi befinner oss i, finns det inte tid eller möjlighet 

att tänka färdigt kring en idé innan man hoppar över till nästa.115 I informationsål-

dern bearbetar vi ständigt information: när vi lyssnar på nyheterna, talar med en 

kollega, läser ett magasin eller tittar ut över ett hav av ansikten på ett konvent.116 

Förr i tiden kunde vi kontrollera flödet av informationen och söka upp den när vi 

var i behov av den. På grund av ny teknologi invaderar informationen nu istället 

ständigt våra liv, oberoende av vår tillåtelse. Telefon, faxmaskiner och express-

post-service matar oss med ny information 24 timmar om dygnet, i ett tempo så 

                                                 
109 Toffler, s. 308. 
110 Toffler, s. 311. 
111 Toffler, s. 248. 
112 Klapp, s. 1. 
113 Klapp, s. 2. 
114 Klapp, s. 2. 
115 Wurman, s. 310f. 
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högt att vi omöjligt kan hänga med.117 En del har till och med privata telefonsvara-

re i hemmet där meddelanden kan spelas in så att man inte riskerar att missa nå-

got.118 Hur många gånger har du inte tänkt: Det är svårt att föreställa sig livet utan 

telefon, Xerox och Federal Express? Men hur många gånger har du funderat på 

hur dessa kanaler faktiskt förändrar formen på informationen som färdas genom 

dem?119  

The Cult of the amateur  

I och med utvecklingen av Internets användarorienterade möjligheter kan i dagens 

samhälle vem som helst skriva böcker, artiklar, bloggar och lägga ut sin konst, sin 

musik och sina filmer till allmän beskådan. Detta leder till att idéer om sanningen 

och kvalitet urholkas och underminerar experters och kunnigas åsikter och verk. 

Vi översvämmas på grund av detta av ett kaos av värdelös information som stjäl 

vår tid och utnyttjar vår lättrogenhet.120 Denna information sprids förutom via våra 

datorer även till oss i mobiltelefoner och Ipads som vi ständigt bär med oss.121 

Sammanfattningsvis leder detta till “an infinitly fragmented culture in which we 

are hopelessly lost as to how to focus our attention and spend our limited time”.122 

Distracted  

I dagens ”virtual, split-screen and nomadic era” är människans uppmärksamhet 

ständigt utsatt för prövningar, vilka riskerar att underminera vår förmåga till djup 

fokus, medvetenhet och reflektion.123 Information av olika former trängs i vår om-

givning och tävlar om vår uppmärksamhet: telefonsamtal, ord i böcker och maga-

sin, blinkande reklamskyltar och det hypnotiserande Internet.124 Tv-skärmar är 

uppsatta överallt, vi har PDA, Ipod, laptops, mobiltelefoni och tv125 och ovanpå 

allt detta: sömlösa virvlar av sociala tecken, kroppsspråk och ansiktsuttryck som 

ständigt omger oss.126 I detta distraherande landskap utsätts vi för farorna det inne-

bär att vara en ”multi-tasker” och vi riskerar att förlora den djupa helhetsförståel-

sen i vårt tänkande och istället förlita oss på fragment och enkla svar.127 

                                                 
117 Wurman, s. 310f. 
118 Wurman, s. 313. 
119 Wurman, s. 312. 
120 Keen, s. 16f. 
121 Keen, s. 34. 
122 Keen, s. 60. 
123 Jackson, s. 25. 
124 Jackson, s. 161. 
125 Jackson, s. 73. 
126 Jackson, s. 24. 
127 Jackson, s. 75, s. 123. 
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The Shallows 

Sedan de första datorerna har utvecklingen gått i en rasande takt och idag fungerar 

datorer och Internet som multimediala kanaler för all typ av information. Datorer-

na är ständigt närvarande i vår omgivning och vi bär dem med oss i form av Ipads 

och mobiltelefoner.128 Inkommande meddelanden, sms och meddelanden om upp-

dateringar på t.ex. Twitter påkallar och splittrar ständigt vår uppmärksamhet: vi 

kollar i snitt vår e-mail-inbox 30-40 gånger i timmen.129 På Internet presenteras 

informationen i korthuggna fasetter och hypertexter som ständigt sköljer över oss 

och överbelastar vår kognitiva förmåga. Testa att lösa ett korsord samtidigt som 

du läser en bok! Så ser den intellektuella miljön ut för vår hjärnas avkodning av 

Internet.130 Internet tvingar oss alla att bli ”multi-taskers” som förlorar förmågan 

att koncentrera sig och fokusera. Detta fragmenterar våra tankar.131 

Sammanfattning  

Valda texter för undersökningen fördelar sig i två grupper bestående av texter ut-

givna under 1970- och 1980-talet samt texter utgivna under 2000-talets senare 

hälft och 2010-talet. Åren som passerat mellan de två grupperna av texter har in-

neburit förändringar av det informationsmässiga landskapet: datorer och mobilte-

lefoni har utvecklats och spridits till ”vanligt folks” hem och Internet har brett ut 

sig över samhällets institutioner. Trots denna uppenbara förändring delar dessa 

texter en ängslan för det informationsmässiga landskapet och oroar sig för infor-

mationsöverflödet i detta, på ett påfallande likartat sätt. I texterna märks en vilja 

av att definiera sin samtid och formulera en framtid utifrån en strävan efter avslö-

jande. Texterna från 1970-, 1980-, 2000- och 2010-talet ser alla sin egen tid och 

dess stundande framtid som kritisk, avgörande och unik. 

Återkommande teman märks i texterna. Det handlar om en upplevelse av att 

mer och mer intryck kretsar kring oss på grund av ny teknik och nya informations-

kanaler, och att detta leder till fragmentering, en känsla av osäkerhet och svårighe-

ter att begripliggöra sin omvärld. Dessa gemensamma teman utgör ett narrativ som 

behandlar en ängslan inför det informationsmässiga landskapet. Det är skilda tids-

typiska medier som upplevs utgöra de olika påfrestningarna, men det är samma 

oro som uttrycks och liknande utfall av dess påverkan som beskrivs. 

Historiens rand och framtidsförutsägelser 

I texterna förekommer explicita framtidsförutsägelser, vilka utgår från en känsla 

av att befinna sig i inträdet till en ny tid. Nedan presenteras exempel på textställen 

som spår in i framtiden. 

                                                 
128 Jackson, s. 83f. 
129 Carr, s. 132. 
130 Carr, s. 125f. 
131 Carr, s. 132ff. 
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 Future Shock är skriven av en självutnämnd ”framtidsforskare” och koncep-

tuellt uppbyggd som en framtidsförutsägelse som beskriver de tillstånd av chock 

som kommer att infinna sig.132 I Information anxiety förekommer meningar av 

dessa slag:  “The reverberations of this information explosion will dramatically 

change not only the lives of the individual but of society at large”.133 I Overload 

and boredom talas det om att de problem med banalitet, ”noise” och informa-

tionsöverflöd som redan har uppmärksammats i det moderna samhället, endast är 

”omens of more to come” och boken säger sig ”critize our idea of progress”.134 I en 

framtidsvision i The cult of the amateur ironiseras det över “the Infinite monkey 

theorem”135: “The monkeys take over. /…/ With their infinite typewriters, they are 

authoring the future”.136 I Distracted förutspås en ny medeltid eller mörk era, “the 

coming dark age”, redan i undertiteln på boken och sedan på flera textställen.137 I 

The Shallows påpekas att informationsöverflöd är ett permanent tillstånd som bara 

blivit värre då man försökt göra något åt det. Det konstateras att ”[t]omorrow it 

will be worse still.”138 

Dessa framtidsförutsägelser uttalas mot bakgrunden av att befinna sig vid hi-

storiens rand och vid inträdandet till en aldrig tidigare skådad era, ett nytt para-

digm. Detta finns implicit inbyggt i det att man spår in i framtiden på ett dramati-

serande sätt, men framträder även uttalat i vissa textställen. I Information Anxiety 

talas det om att ”we are on the verge of a new generation of technology” och i 

Distracted innebär inträdet till “the new dark age” en historisk “turning point”.139 I 

Future Shock talas det om “the greatly accelerated rate of change in society” och 

en ”superimposition of a new culture on an old one”.140 Att befinna sig vid histori-

ens rand kan sägas utgöra den bakomliggande förutsättningen för ett dystopiskt 

narrativ: en alternativ främmande värld som har sin utgångspunkt i en extrem för-

ändring, utveckling eller förfall av vår egen verklighet och dess förutsättningar.  

Detta att spå in i framtiden och se en främmande och hotfull värld framträda 

är det drag inom den dystopiska diskursen som ger den dess karaktär av avslöjan-

de varningsskrift. Det samtida tillståndet beskrivs som kaosartat, djupt problema-

                                                 
132 Toffler, b.la. s. 3ff. Även om Toffler reserverar sig med att säga att ingen seriös ”framtidsforskare” sysslar 

med att på allvar spå in i framtiden, och att varje ”will” bör läsas som ”probably” eller ”in my opinion” (s. 

6f), så fungerar ändå hans uttalanden om framtiden retoriskt som framtidsförutsägelser. 
133 Wurman, s. 34. 
134 Klapp, s. 3, s. 4. 
135 Idén att om ett antal apor sätts att skriva vid skrivmaskiner i en oändlig tid, kommer de tillslut att ha pro-

ducerat ett mästerverk, t.ex. Shakespeares samlade verk. I The Cult of the amateur, jämförs denna idé illvilligt 

med hur dagens Internet och sociala medier ibland prisas enligt något av samma resonemang: det fria ordet 

och amatörernas textproduktion på Internet kommer att leda till stordåd (Jmf. Den utopiska diskursen). Detta 

menar Keen är en helt befängd idé. 
136 Keen, s. 9 
137 Jackson, s. 14-16, 22, 42, 213-15, 235. 
138 Carr, s. 170. 
139 Wurman, s. 307, Jackson, s. 15, 25. 
140 Toffler, s. 13. 
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tiskt och dystopiskt i sig, men ändå uttrycks att det bara kommer att bli värre. Runt 

hörnet väntar det verkligt dystopiska samhället, om man inte tar problemen på 

allvar och utmanar dem. Att dessa mörka visioner förs fram med en sådan säker-

het och hög modalitet – ”will dramatically change”, ”it will be”, ”omens”, ”they 

are authoring the future”, ”the coming dark age” – ger narrativet en alarmerande 

känsla. Framtidsförutsägelserna är ett viktigt retoriskt nav i den dystopiska diskur-

sen. I sitt sammanhang fyller de en funktion av bevisföring som understödjer tesen 

om det mardrömslika samhället och den stundande undergången som väntar om vi 

inte förstår allvaret i detta och tillåter oss att ledas in på en bättre väg. 

Stilmässiga drag 

I följande avsnitt fokuseras de stilmässiga drag i texterna vilka understödjer den 

dystopiska diskursen. Det som kommer att tas upp är intertextualitet och använ-

dandet av bildspråk och värdeord. 

Intertextualitet 

Den mest självklara sortens intertextualitet är citering och referering. Genom att 

hänvisa till tidigare texter sätts den nya texten i ett sammanhang och en genre. 

Detta är ett vanligt skönlitterärt grepp för att skriva in sig i en berättartradition och 

upphöja sin författarpersona genom att låta ikoniska författare lämna avtryck i 

texten. I akademisk text är intertextuell citering till tidigare forskning själva förut-

sättningen för genren: att bygga vidare på tidigare resonemang, och skriva in sig i 

en forskningstradition. I valda texter för denna undersökning förekommer explici-

ta referenser till verk med dystopisk karaktär (film eller litteratur) i vilka teknolo-

gi, språk eller text utgör ett hot eller ett stigma. Verken som refereras är Brave 

new world av Aldous Huxley,141 Nighteen-eighty-four av George Orwell,142 2001: 

A Space Odyssey regisserad av Stanley Kubrick,143 Biblioteket i Babel av Jorge 

Luis Borges,144 och Babel-17 av Samuel R. Delany.145 

Då dessa verk nämns slås en stämning an i texterna som leder tankarna till to-

talitära samhällen, teknologi som går överstyr och regerar över människor och 

kaosartade världar där språk och information bildar ett töcken att gå vilse i eller 

utgör ett hot. Denna stämning underbygger den dystopiska diskursen och sätter 

                                                 
141 Carr: s. 178, 386; Klapp, s. 31, 131; Keen, s. 2. 
142 Klapp: s. 131, Keen s. 21, 177, Jackson s. 134. 
143 Carr: s. 5, 24, 172-73, 175, 224. 
144 Keen, s. 84. 
145 Wurman: s. 104. Babel-17 är en science fiction-roman från 1966 om ett interstellärt krig med språk som 

vapen med tagline “Think galactic – or your world is lost!”. Wurman refererar (s. 150) även till Candide ou 

l’Omptimiste av Voltaire (en satirisk och dystopisk text, dock inte på tema språk eller teknologi) och menar 

att i motsats till Pangloss filosofi, så lever vi verkligen inte i den bästa av världar. 
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utsagorna om de faror som finns i informationsöverflödets dystopi i ett samman-

hang. Genom att hänvisa till dessa verk skriver texterna uppsåtligt eller omedvetet 

in sig i en dystopisk idétradition. 

Bildspråk och värdeord: Sjukdom, katastrof, kaos och död 

Återkommande i texterna märks företeelsen att likna informationsöverflöd vid, 

eller sätta information i förbindelse med, sjukdomar, katastrofer, kaos eller till-

stånd som kan orsaka dödsfall. Detta sker genom användning av bildspråk och 

värdeord som alluderar till dessa katastrofala tillstånd. Nedan refereras hur detta 

kommer till uttryck i var och en av texterna. 

Det tillstånd av chock, denna ”serious malady” som är temat för Future Shock 

orsakas av överstimulering och informationsöverflöd. Det förekommer även direk-

ta kopplingar mellan informationsöverflöd och sjukdom: ”information overload 

may be related to various forms of mental illness”.146 Dessutom menas att försöken 

att skapa mening i ett sammanhang där gapet mellan vad vi tror och det som verk-

ligen är, ständigt ökar och leder till panik, psykos – ”or even death”.147 

I Overload and boredom kopplas informationsöverflödet samman med olika 

typer av matrelaterade besvär, som ätstörningar och matsmältningsproblem: ”Has-

tily scanning, switching and gulping gives people a sort of chronic indigestion of 

information”.148 “The modern appetite is voracious to the point of gluttony as peo-

ple strive to consume media output and stay abreast”.149 Det talas om faran med 

“information pollution” och texten frågar sig om vi inte alla till slut kommer att 

bli “buried in an avalanche of print?”150  

Att information anses leda till ångest framgår redan i titeln till Information 

Anxiety. Dessutom förekommer följande sammansättningar av information med 

ord som appellerar till sjukdom, drogberoende, kaos och krig: ”Information buli-

mia”, ”Information junkie”, ”The information explosion”, ”Informational ca-

cophony”, ”Invasion of information”.151 Utöver detta talas det om att informations-

ångest kan vara en ”chronic malaise” och hur den ständigt ökande informations-

mängden utgör ett ”omnious threat”.152  

Grundtemat i Cult of the amateur är att informationsöverflödet på Internet ut-

armar informationen och uppmuntrar en ytlig, fördummad kultur. Internet beskrivs 

i detta sammanhang som ett ”[c]haos of useless information”.153  

                                                 
146 Toffler, s. 13, 314. 
147 Toffler, s. 159f. 
148 Klapp, s. 100. 
149 Klapp, s. 9. 
150 Klapp, s. 87, 98. 
151 Wurman, s. 201, 203, 294, 306, 301. 
152 Wurman, s. 34, 32. 
153 Keen, s. 16. 
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I Distracted sammanställs informationsöverflöd med katastrof och död orsa-

kat av vattenmassor: ”Tsunami of largely insifted, unedited information”, ”a socie-

ty drowning in information”.154  

Även i The Shallows benämns informationsöverflödet som en ”anxiety”.155 Det 

liknas även vid en översvämning, ”a flood” och beskrivs som en sjukdom: ”In-

formation overload has become a permanent affliciton, and our attempt to cure it 

only makes it worse”156  

Sjukdomarna, naturkatastroferna, kaostillstånden och dödsfallen relaterade till 

information som beskrivs i texterna utgör faror och fasor i informationsöverflödets 

dystopi. Användningen av metaforer som liknar mängden av information vid en 

sjukdom som behöver ett botemedel, en katastrof som behöver en räddningsinsats, 

eller en stundande död som måste förhindras, fungerar som ett retoriskt grepp för 

att få acceptans för en särskild verklighetsbild. De medicinska metaforerna för 

sjukdom och botemedel blir ett sätt hänvisa till ett slags exakt vetenskap, som kan 

få resonerandet kring informationsöverflöd att framstå med en status av exakthet 

och oundviklighet. Användandet av metaforer som utgörs av naturkatastrofer sät-

ter informationsproblem i ett tydligt dystopiskt sammanhang där det framstår som 

något som gått överstyr och inte kan kontrolleras av människan. Det ger även fe-

nomenet status av något oerhört enträget och alarmerande. Överhuvudtaget utgör 

metaforerna och orden som sammanställs med information emotiva bilder som 

appellerar till starka känslor och ger otäcka associationer. Detta bidrar till och 

formar den dystopiska stil och verklighetsbild som bärs fram i diskursen. 

Teman och utsagor 

Inom informationsöverflödets dystopiska diskurs finns några återkommande te-

man och utsagor som utgör de katastrofer och faror som finns i dystopin. Dessa 

utsagor skildras och presenteras på olika sätt inom och mellan texterna men var 

och en innehåller en innebörd som behåller sin form och mening. Dessa utsagors 

innebörder är: 

 Informationsöverflöd leder till förvirring. 

 Informationsöverflöd leder till ytlighet. 

 Informationsöverflöd leder till distraktion. 

 Informationsöverflöd leder till en urholkning av mänskliga värden. 
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Nedan följer en redogörelse för hur dessa utsagor framträder i de för undersök-

ningen valda texterna. 

 

Förvirring 

Utsagan Informationsöverflödet leder till förvirring utgår från att den ökande 

mängden av och fragmenteringen av informationen gör användaren förvirrad och 

osäker. Psykologiskt handlar det om att känna sig orolig för att inte hänga med i 

allt och att inte kunna avgöra vad som är sant eller falskt, bra eller dålig informa-

tion. Det handlar även om rent kognitiva barriärer för hur mycket information från 

olika håll som användaren kan ta in, innan hon drabbas av förvirring och hennes 

tankar fragmenteras. Detta är en fundamental effekt i hur förståelsen av informa-

tionsöverflöd beskrivs överhuvudtaget, även utanför denna kontext. Just förvir-

ringen som tema är ett grundläggande element i informationsöverflödets dystopi, 

och närvarande även i de följande utsagorna samt i de tidigare beskrivna sjuk-

domstillstånden. För tydlighetens skull beskrivs ändå denna aspekt som en egen 

utsaga. Nedan följer exempel på hur förvirringstemat uttrycks i texterna för under-

sökningen. 

I Future Shock talas det om ”the confusion occasioned with overchoice”157 och 

”The striking signs of confusional breakdown” i samband med överstimulering.158 

Det beskrivs även hur den överstimulerade individen som blir utsatt för ett ”bom-

bardement of the senses” drabbas av ”confusion, disorientation, or distortion of 

reality”.159  

Informationsöverflöd beskrivs i Information Anxiety kunna leda till ”overload 

amnesia”, vilket kan leda till att man inte minns t.ex. alls vad talaren på konferen-

sen pratade om, eller ens var man parkerade bilen.160 ”The uh-huh syndrome” tas 

även upp, vilket innebär att man låtsas känna till saker som man aldrig hört talas 

om eftersom man känner sig förvirrad och osäker kring vad som är viktigt och 

inte.161 

Att ”confusion and clutter are signs of entropy” förklaras i Overload and 

Boredom.162 Den yttersta konsekvensen av denna degradering av information är en 

kultur så fullastad med pseudo-information och uppehållen vid yta att den blir till 

en ”hall of distorting mirrors in wich one could not tell wich image was accura-

te”.163 

                                                 
157 Toffler, s. 276. 
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 44 

I The cult of the amateur beskrivs hur fragmenterad information på Internet 

leder till förvirring kring vad som är sant och vad som är falskt: ”whom can we 

trust?”.164 Internet liknas vid att gå omkring i det överväldigande och förvirrande, 

av Jorge Luis Borges beskrivna, Biblioteket i Babel: ” incorrect, chaotic, overpo-

wering”.165  

I Distracted skildras hur en värld full av intryck, e-mail, bokade möten och 

mobiltelefonsamtal gör en förvirrad och oförmögen att hålla allt i huvudet samti-

digt, vilket leder till glömska och felsägningar. Ny teknik för information och 

kommunikation bidrar till detta med ”[d]etachment, fragmentation, diffusion.”166 

Navigeringen i den stora informationsmängden på Internet beskrivs i The 

Shallows innebära ett överflödande av vårt arbetsminne och ett ständigt avbrytan-

de och skifte av fokus. Att bli utsatt för detta innebär för människor ” [a] harder 

time drawing conclusions about their experience” och ”fragmentation of our tho-

ughts”167 

I texterna beskrivs människor med ett fragmenterat och förvirrat sinne orsakat 

av informationsöverflöd och informationsteknik. Då mängden information blir för 

stor kan inte människor hantera och begripliggöra intrycken. Vid informations-

överflöd kan man även drabbas av overklighetskänslor och en oro över att inte 

kunna sortera och strukturera ut vad som är viktig information från det ovidkom-

mande. Dessa beskrivna svårigheter knyter an till följande utsaga vilken behandlar 

ytlighet. 

Ytlighet  

Den andra utsagan i den dystopiska diskursen är temat som gäller sammankopp-

lingen mellan informationsöverflöd och ytlighet och banalisering. Utsagan Infor-

mationsöverflöd leder till ytlighet har två motiv: Dels att förståelsen av informa-

tionen blir ytlig och dels att informationens karaktär blir ytlig. Ytlighet bör här 

förstås som motsatsen till samlat, välgrundat djup, medvetenhet och reflektion. 

Innebörden blir alltså banalisering, fragmentering och otillräcklighet. 

Förståelsen av informationen blir ytlig  

Denna idé handlar om att då det finns för mycket information tillgänglig och då 

det produceras ny i för höga hastigheter kan användarna inte ta in allt och börjar 

istället ytligt ”scanna av” informationen och hoppa från det ena till det andra. Al-

ternativt blir de helt avtrubbade eller blaserade och därför oförmögna att ta in in-

formationen. Nedan refereras detta tema så som det förs fram i texterna. 
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Människan i ett samhälle översvämmat av intryck, valmöjligheter och infor-

mation – ”endless, blinding, mind-numbing diversity” – beskrivs i Future Shock 

som oförmögen att begripliggöra allt detta.168 Det beskrivs att människan ”Rest-

lessly scanning the outer world” och hoppar från det ena till det andra, t.ex. kon-

sumerar idéer och livsstilar snabbt för att sedan kassera dem.169 Olika sätt att an-

passa sig till ”overchoice” och ”diversity” beskrivs, varav ett är att läsa av infor-

mationen ytligt: ”The super-Simplifier /…/seeks single near equation that will 

explain all the complex novelties threatening to engulf him”.170  

I Overload and Boredom skildras hur uppmärksamheten blir ytlig i ett infor-

mationsöverflöd. Människor kan inte läsa av informationen fokuserat, “but skims 

and scans restlessly looking for something significant: high mobility, heavy ap-

pointments, many messages many distractions, shallow engagement – busy bore-

dom”.171 Det talas även om hur människor intar en blaserad, uttråkad hållning som 

en försvarsmekanism inför ”[the] Irritation of noise and mind-numbing impact of 

banality.”172  

I Information anxiety framställs detta utifrån att media varje dag levererar 

större mängder nyheter i ett allt högre tempo som gör det omöjligt att hänga med, 

vilket leder till att ”we are lulled by the stream of surface facts, made numb, pas-

sive, and unreceptive by a surfeit of data that we lack the time and the resources 

needed to turn in to valuable information.”173 

I The cult of the amateur beskrivs svårigheterna med att få en god förståelse 

av all överflödig information som Internet fylls av via sociala medier. Människor 

blir utmattade och klarar inte av att skilja agnarna från vetet eller urskilja vad som 

är sant eller falskt, bra eller dåligt.174 Går det riktigt illa kan människan bli helt 

avtrubbad av all ny information som är “endless and mind-numbing” så att hon 

slutligen “just switch off”.175  

En av hörnstenarna i det distraktionssamhälle som hävdas i Distracted, utgörs 

av en ökad informationsmängd och olika medier som splittrar vår uppmärksamhet 

vilket omöjliggör en djup förståelse av tecknen omkring oss: ”Now we dance on 

the surface of thousands of texts, skimming over billions of words in books and 

magazines, myriad flashing ads and across the mesmerizing web”.176 När vi miss-

lyckas med att orientera oss bland alla distraktioner och all information blir kon-

sekvenserna av detta att ”[o]ur world flattens and thins”.177  

                                                 
168 Toffler, s. 233. 
169 Toffler, s. 159 och s. 251, 283. 
170 Toffler, s. 249, 312. 
171 Klapp, s. 100. 
172 Klapp, s. 9, 154. 
173 Wurman, s. 37. 
174 Keen, s. 68, 31f. 
175 Keen, s. 83, 86. 
176 Jackson, s. 161. 
177 Jackson, s. 215. 
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Den grundläggande tesen i The Shallows är att Internet genererar ytliga läsare, 

vilket bland annat skildras så här: ”The intellectual technology it has pioneered 

promote the speedy, superficial skimming of information and discourage any 

deep, prolonged engagement with a single argument, idea or narrative.”178 Oför-

mågan att analysera informationen på något djupare plan leder till att vi blir 

“mindless consumers of data”.179 

I texterna märks en parallellitet i beskrivningen av informationssamhällets in-

vånare som ytligt och hastigt ”skummar igenom” tecken i sin omgivning. Skild-

ringar av detta rastlösa ”skimming” och ”scanning” eller denna avtrubbade och 

blaserade hållning som användarna framställs inta för att blockera ut intrycken – 

regelbundet beskrivna som ”mind-numbing” – förs fram. Dessa är återkommande 

yttringar av utsagan som behandlar informationsöverflödets generande av ytlig, 

otillräcklig förståelse. 

Informationens karaktär blir ytlig 

Den andra aspekten av utsagan har att göra med att informationen själv blir ytlig 

då det finns för mycket av den. Det handlar dels om att en försvagning av ”gate-

keepers” och informationsmässiga kontrollerande instanser leder till en ökande 

mängd av information av sämre kvalitet. Dels handlar det om idén att information 

devalverar i värde per se om den kommer i för stora mängder.  

I Future Shock talas om att teknologin har blivit så pass billig att nästan vem 

som helst kan ge ut sin egen bok eller tidning och spela in sitt eget tv- eller radio-

program.180 Den ökande mängden böcker innebär att varje bok innehåller desto 

färre fragment av det som vi har kunskap om. Vi skapar och använder upp idéer 

och bilder i en allt snabbare takt och informationen blir fortare inkurant. ”Know-

ledge/…/is becoming disposable”.181  

I Information Anxiety finns inga direkta exempel på att t.ex. böcker får ett yt-

ligare innehåll i ett informationsöverflöd. Däremot listas exempel på ”filler phra-

ses” som man rekommenderas att rensa bland i sitt eget språkbruk som annars 

riskerar att bli översållat med onödig information vilken ”take up communication 

room and cramp meaning”.182 

Devalveringen av information och begreppet entropi är grundläggande reso-

nemang i Overload and boredom vilket beskrivs så här: “the more information is 

repeated and duplicated /…/ the more degraded information might be.183 Stora 

mängder av information utgör alltså i sig självt ”noise” och leder till banalise-
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ring.184 Det beskrivs hur hastigheten för kopiering och publicering ökar och fler 

och fler anser sig ha något publikt att säga: ”Soon, it seems, everybody – dancers, 

penitentiary inmates, boxers – starts to publish their books”. Detta anses bidra till 

att dålig smak och stilistiskt ”noise” förorenar informationslandskapet.185 Detta 

leder även till en ökning av ytlig information: andefattigt småprat, skvalmusik, 

politiska klichéer och monotont stimuli. Människor försöker ta in all denna ”oce-

ans of trivia” i rädslan av att missa något viktigt.186  

En försvagning av traditionella institutioner för kulturproduktion och ett ut-

suddande av gränsen mellan publik och författare, skapare och konsument, expert 

och amatör beskrivs i Cult of the amateur: som bidragande till ”a flattening of 

culture” präglad av okunnighet, egoism och dålig smak.187 I denna nya informa-

tionsproduktion försvagas kvalitet och pålitlighet och det kollektiva minnet blir 

nedsmutsat med desinformation.188 Information på Internet beskrivs som en ”end-

less digital forest of mediocrity” och utan de traditionella filtren för information 

blir det användarens egen uppgift att sålla i och värdera denna ”endless sea of the 

muddled musing of amateurs”.189  

I Distracted påtalas att de traditionella systemen för kunskapsproduktion och -

distribution – så som copyright, editering, publicering och distribution –  idag ris-

kerar att gå förlorade: ”Now, we seem to be hurrying past these hard-won achie-

vements in our rush to embrace what Marinetti called, ‘the free and random’ 

word”.190 Detta omfamnande har lett till att kunskapsproduktion nu sker på Internet 

av “anybody with a keyboard” och att dess innehåll ofta är en stor röra av oriktig-

heter.191 Bland alla distraktioner och informationsöverflöd börjar människorna 

”rely on fragments, snippets and push-button answers” vilket beskrivs som början 

på ”a cultural decline”.192  

“Frigörandet” av textpublicering i och med Internet tas upp som ett problem i 

The Shallows. Då vem som helst kan skriva en bok eller en artikel anses detta in-

nebära en hängivelse till och ett omfamnande av informalitet och omedelbarhet, 

vilket har lett till ”a narrowing of expressiveness and a loss of eloquence”.193 

Det finns mellan texterna ett korresponderande sätt att skildra detta att det 

sker en urvattning av informationens mening då informationsmängden ökar. Den 

blir utspädd och mindre sammansatt. Antingen ses detta som ett sätt som informa-

tion fungerar i sig, att det då mängden information växer även kommer att ske en 
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ökning av felaktig eller irrelevant information så att meningen urholkas ur den 

totala informationsmängden. Eller så framställs de informationsproducerande in-

stanserna bakom den ökande mängden information som problemet. Man beskriver 

hur de traditionella filtren för hur information får produceras och publiceras – av 

vem, vad det får innehålla, hur och när – har fått en försvagad roll och att ’vem 

som helst’ eller ’alla’ kan skriva en bok, artikel, spela in film, musik eller radio-

program. De tydliga rollerna för vem som är författare och vem som är konsument 

eller läsare beskrivs som utsatta för samma försvagning. De negativa konsekven-

serna av detta beskrivs som informationens urvattning, banalisering och kvalitets-

försämring, vilket anses skapa problem för kulturen i stort. Den hotas att fyllas 

med ”noise” och dålig smak. 

Under 70- och 80-talet var möjligheterna för ’vem som helst’ att skriva en bok 

eller artikel och få den att nå ut till en stor publik, starkt begränsade i jämförelse 

med dagens forum för text som utgörs av Internet och sociala medier. Ändå är 

denna oro för en banalisering och urvattning av informationens karaktär och av 

förmågan att begripliggöra den som detta skulle innebära, påfallande likartat be-

skriven mellan texter publicerade under så skilda tider. Urvattningen och banalise-

ringen av information, förståelse och kultur är en av fasorna i informationsöver-

flödets dystopiska diskurs.  

Distraktion och mediets betydelse 

Den tredje utsagan Informationsöverflödet leder till distraktion behandlar proble-

met med att irrelevant information distraherar från relevant information. Detta 

beskrivs som ett generellt problem som har att göra med en ökad informations-

mängd i vår omgivning överhuvudtaget, men det handlar även om hur vissa in-

formationskanaler och medier beskrivs ha en inbyggd distraktion som splittrar vår 

uppmärksamhet och stjäl fokus från viktigare informationsflöden. Vidare exempli-

fieras denna utsaga med referat ur valda texter för undersökningen. 

Den ökande hastigheten och informationsmängden beskrivs i Future Shock 

leda till en stress över att hinna med att bearbeta all information och ständigt fatta 

beslut i olika nya situationer. Detta kan leda till att man distraheras från de vikti-

gare besluten och informationsintagen och istället ägnar sig åt trivial informa-

tion.194 Det fungerar även distraherande på så vis att uppmärksamheten ständigt 

skiftar från det ena och det andra och mindre tid ägnas åt ”peaceful attention” åt 

ett problem i taget.195  

I Overload and Boredom beskrivs hur variation i informationsöverflödet 

fungerar distraherande: ”Varity can also be boring when it has nothing to say – 

when it inflicts on us noise, distraction and irrelevance, making it harder to find 
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the meaning we seek”, “perfectly good information can act as noise, if it is jum-

bled, irrelevant, or distracting”.196 Den mänskliga hjärnan beskrivs som oförmögen 

att sortera alla intryck vilket leder till: “Distraction, stress, increasing errors”.197 

Svårigheter att hitta det man söker på grund av att uppmärksamheten förs iväg 

åt annat håll i ett ”informational cacaphony” beskrivs i Information Anxiety som 

ett vanligt problem i informationssamhället.198 Detta har bland annat att göra med 

att vissa medier har en inbyggd ”urgency” vilket distraherar från andra medier. 

Farorna med vissa mediers inverkan på informationen beskrivs: Faxmaskinen och 

telefonen har en inbyggd skräppost-potential och kanske är det inte sunt att ha en 

telefonkiosk i varje gathörn vilka gör oss ständigt utsatta för eventuella distraktio-

ner.199 En oro för datorernas inverkan framförs också, då en annan forskare, Ed-

ward Medelson, citeras i texten: ”The computer has been endowed with features 

that diminish the quality of writing”.200 Användaren uppmanas att tänka till en ex-

tra gång innan hen inhandlar en ny informationsteknologisk pryl.201 Ny teknik an-

ses skapa en onödig panik och ångest inför att hänga med i informationsflödet som 

de skapar, detta kallas ”the new toy syndrome”.202  

I The cult of the amateur redogörs för hur den fria informationsproduktionen 

på Internet leder till att en ökad mängd banal information distraherar – “Stealing 

away our eyballs”, ”hijacking our time” – från kvalitativa, traditionella informa-

tionskällor.203  

Som titeln förmedlar är det huvudsakliga temat i Distracted just distraktionen 

i dagens samhälle. Det beskrivs hur vi har tillgång till miljoner bloggar, böcker 

och webbsidor men bara snabbt googlar något i förbifarten istället, att vi kan ha 

kontakt med människor över hela världen, men inte ens kan koncentrera oss på 

våra närmaste relationer utan istället skickar korta meddelanden och bokar in vir-

tuella möten med dem. Vår livsstil i informationsöverflödet med dess ständiga 

anslutning till Internet och mobiltelefoni beskrivs skapa distraktioner som splittrar 

vår uppmärksamhet.204 

Internetmediets inbyggda distraktion med dess överflöd av fragmenterad och 

fragmenterande text och hyperlänkar är ett ingående beskrivet tema i The Shal-

lows. Att Internet innebär en sammansmältning av flera informationskanaler i en – 

text, foto, rörlig bild – sägs bidra till hur ”distracting this cacophony of stimuli can 
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be”.205 Vidare sägs att “never has there been a medium that, like the Net, has been 

programmed to so widley scatter our attention and to do so insistently.”206 Det be-

skrivs även hur flödet av symboler och stimuli på Internet distraherar från “the real 

world”.207 

Inom den dystopiska diskursen för informationsöverflöd är distraktionen en av 

de hotande farorna som genomsyrar samhället och människorna. Intrycken och 

mängden information blir för mycket att hantera och skapar istället ett distrahe-

rande virrvarr där inget blir förstått ordentligt. Gemensamt för texterna är att dis-

traktionen beskrivs som ett slags kraft som stjäl vår uppmärksamhet från viktigare 

saker och får oss att uppehålla oss vid trivialiteter. Vissa medier beskrivs som mer 

distraktionsskapande och uppmärksamhetssplittrande än andra: Under 80-talet 

sägs det vara faxmaskinen, under 00-talet är det istället bloggarna. 

Tankarna om mediets påverkan på informationen som kommer till uttryck i 

texterna208 populariserades av kommunikationsteoretikern Marshall McLuhans 

teorier om mediets budskap som han förmedlade i Understanding Media från 

1964. McLuhan proklamerar mediets betydelse för vår uppfattning av information 

och kulturella uttryck: ”Ty varje mediums eller tekniks ”budskap” är den föränd-

ring i skala, hastighet eller mönster som det medför inom människornas göranden 

och låtanden.”209 Detta gör han i analyser av kulturella fenomen som t.ex. televi-

sion, telefoni och fotografi. McLuhan menade att det är mediet som ska vara un-

dersökningsobjekt för studier av vår samtid och att då man ger sig på att undersö-

ka ett mediums innehåll och budskap är ute på farligt vatten eftersom ”’innehållet’ 

i vilket medium som helst alltid är ett annat medium” enligt logiken att det tryckta 

innehåller skrift, vilket innehåller språk som i sin tur innehåller ”en faktiskt tanke-

process, som i sig inte är språklig”.210 Understanding Media har närmasts kultsta-

tus idag och är en grundbult i utbildning rörande journalistik och medie- och 

kommunikationsvetenskap. Inom den dystopiska diskursen för informationsöver-

flöd är McLuhans teorier närvarande genom explicit referering i samtliga verk211, 

utom The Cult of the Amateur, där påverkan istället märks implicit genom den 

tydliga fokuseringen på hur sociala medier och Web 2.0 förändrar förutsättningar-

na för informationen som produceras genom dessa.  

                                                 
205 Carr, s. 91. 
206 Carr, s. 113. 
207 Carr, s. 118. 
208 Denna aspekt har även redogjorts för i presentationen av narrativet ”Ängslan för det informationsmässiga 

landskapet”, se ovan. 
209 I översättning: McLuhan, M (2001), Media, s. 19. 
210 McLuhan, s. 19. 
211 Toffler, bl.a. s. 203, 248, 434, 448; Klapp, s. 89; Wurman, s. 145, 230, Carr, bl.a. s. 1-2, 56-57, 89, 210; 

Jackson, s. 73, 197 Även om Jackson i viss mån ifrågasätter McLuhan, märks ändå ett inflytande av hans 

teorier i hennes resonemang. 



 51 

Romantiseringen och helgonförklaringen av boken 

En förlängning av temat om mediets betydelse kretsar kring ett upphöjande av 

bokmediet. I litteraturen från 2000 och 2010-talet ägnas en stor del av ängslan 

inför informationsöverflödet som visat till Internet-mediet och Web 2.0. Detta är 

något som skiljer den nyskrivna litteraturen från den äldre, av naturliga skäl. I re-

lation till ängslan för detta medium som framträder i de nyare texterna uppträder 

även ett upphöjande av boken som medium. Detta är något som inte märks i de 

äldre texterna utan tillfogas diskursen om informationsöverflödets dystopi genom 

två av de nyare texterna och som är helt avhängigt ett markerande av pappersbo-

kens särskiljande i förhållande till Internetmediet.  

I The Shallows beskrivs hur pappersbokmediet inte utgör grunden för en lika 

stark känsla av informationsöverflöd som digital text. Även om man är omgiven 

av tiotusentals böcker finns det något lugnande i närvaron av dessa och deras vil-

lighet att vänta årtionden på den rätta läsaren att plocka fram dem ur sin hylla: 

”Take your time, these books whispered to me in their dusty voices. We’re not 

going anywhere.”212 Pappersböcker beskrivs som något som tyglar distraktionen 

och får en att befinna sig på “[t]he still point of the turning world”.213  

Bokmediet och traditionella system för informationsproduktion och rollerna i 

dessa skildras i The Cult of the amateur som varande under hot. I Internetmediet 

riskerar text att bli ”klipp-och-klistrad”, uppluckrad och sammanblandad vilket 

hotar bokens helighetsstatus. Detta beskrivs som upprörande för ”anyone with the 

most elemental appreciation for the sanctity of the book and respect for the toils of 

the author”.214 

Ett romantiserat besjälande alternativt en helgonförklaring av boken som me-

dium framträder i två av de nyare texterna i undersökningen. Boken framställs i 

The Shallows som motsatsen till informationsöverflödets ångest, trots att mängden 

böcker är stor. Istället besjälas boken och ges en egen röst som lugnar. I Cult of 

the amateur tillskrivs boken ett tillstånd av helighet. Att bokens helighetsstatus 

ska bevaras anses viktigt för att information och läsning ska hålla en god kvalitet 

och det uttrycks en oro inför att denna helighet ska skändas. I kontexten av den 

dystopiska diskursen framträder boken på detta sätt som ett slags frälsare som kan 

leda in människorna på den rätta vägen, i lugn och ljus, och på så vis bli en rädd-

ning undan dystopin. Denna stämning understryks av att man talar om Internetme-

diet och digital text i egenskap av förledelse och förförelse som man gör bäst i att 

försöka motstå. I The Shallows beskrivs hur författaren i Internets och sociala me-

dias barndom blev ”hooked” och drogs med i utvecklingen och ägnade sig åt fler 

och fler teknologiska media, och det talas om ”[t]he seductions of technology”.215 I 
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The Cult of the amateur kallas inträdet i de nya sociala medierna och Web 2.0 på 

Internet som ”the great seduction”.216 Samma ordval återkommer även i Distrac-

ted, då det talas om ”[t]he seduction of alternative virtual universes”, som Internet 

och sociala media anses utgöra. På detta sätta ställs gamla och nya informations-

medier emot varandra med negativa kontra positiva konnotationer: boken till-

skrivs attributen ”helig” och ”själslig” medan Internet står för förledelse.217 

Urholkning av mänskliga värden 

Den fjärde utsagan Informationsöverflöd leder till urholkning av mänskliga vär-

den, är en konsekvens av de tre tidigare nämnda temana och utsagorna. Förvir-

ringen, ytligheten och distraktionen som informationsöverflödet skapar leder till 

att människorna riskerar att förlora kontakt med viktiga värden och egenskaper: 

känslan av samhörighet med varandra i kulturen, förmågan att känna och tänka 

djupt samt förmågan att relatera och knyta an till varandra. Det hela resulterar i ett 

slags empatiskt och moraliskt sönderfall. Teknologin och mediet för informatio-

nens påverkan är viktiga aspekter i detta. Nedan följer exempel på hur temat om 

urholkning av mänskliga värden kommer till uttryck i texterna.  

I Future Shock framförs åsikten att människor i ett tillstånd av information 

och stimulation overload i ”techno-societies” kan drabbas av stress och bli desori-

enterade i samhället och inför sina värderingar. De blir aggressiva, apatiska och 

de-socialiserade. Kanske vänder sig människan i ett sådant tillstånd till ”a few 

martinis and allows televised fantasy to narcotize him”.218 Själva grundstenarna i 

människans existens beskrivs vara hotade: ”By stepping up the pace of scientific, 

technological and social change, we are tampering with the  chemistry and biolog-

ical stability of the human race.”219 Vidare menas att “our relationships with peo-

ple /…/ seem increasingly fragile and impermanent”.220  

En mängd problem som informationsöverflödet och informationssamhället le-

der till beskrivs i Overload and Boredom. Ett av dessa är en kulturell överfiltre-

ring vilken “gives a sense of being cut off from nature, reality or authenticity”.221 

Individer i detta tillstånd vänder sig till institutioner och “sociala placebon” som 

erbjuder kompensation för uttråkning och meningslöshet. Dessa placebon kan 

utgöras av droger, alkohol, diskotek, videospel eller ytlig kändiskult samt ett äg-

nande åt Disney-romantik och läsning av Harlequin-romaner.222 Sammantaget sägs 
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att en människa i denna typ av samhälle riskerar att få en försvagad ”quality of 

life, countinity and identity” och att detta tillstånd ”chills relationships”.223  

The ”Lost art of conversation” är ett tema i Information Anxiety. Människors 

beskrivs förlora förmågan att konversera och kommunicera med varandra på 

grund av ny teknik i informationssamhället:  

The art of conversation had been preempted by technology in almost every area of our lives. 
The idea that humans are more fallible than machines has caused us to turn toward technology 
for entertainment, information and problem-solving….. idol worship of the machine. Once our 
parlors were laboratories where we exercised our verbal skills, testing our wits in active in-
formation exchange with friends and relatives. Now they are entertainment warehouses that 
demand nothing more of us than button-pushing.224  

I Cult of the amateur beskrivs hur nya medier på Internet främjar banal, ovid-

kommande och falsk information och amatörmässig kulturutövning samt distrahe-

rar från traditionella medier. Människorna uppehåller sig vid dessa fördummande 

informationskanaler som på lång sikt hotar viktiga hörnstenar i kulturen och den 

mänskliga samvaron: ”cultural standards and moral values” står på spel”.225 I ”The 

age of always-on media” blir människor så pass beroende av informationsflödena 

på Internet att de försakar sina relationer.226 Dessutom kan informationen ha ett 

tvivelaktigt innehåll som pornografi, eller innebära illegal fildelning, Sammanta-

get sägs att ”Internet addiction is corrupting our values and culture”.227  

I Distracted framförs farorna med överflödet av information och intryck i 

denna era av distraktion som kan få fundamentala konsekvenser. Texten frågar sig 

om detta innebär att “conversation fades into a lost art?”. Det talas om att männi-

skor avskiljts från “the soil” och även från “the sensual richness of our physical 

selves”. Vidare anförs att: “we begin to lose our ability to collectively face the 

challenges of our time”.228 Kostnaderna vi betalar för förmågan till multi-tasking i 

distraktionssamhället är stora, vilket framgår i följande citat: “we begin to lose 

trust, depth and connection in our relations and our thought. Our world flattens 

and thins”.229 “Relying on multi-tasking as a way of life, /…/ we are diluting some 

of the essential qualities that makes us human”.230 Faran med att hänga upp vårt 

kulturella minne på lagring av digital data framförs också.231  

Att det i Internets informationsöverflöd och hastighet inte finns något rum för 

eftertanke, är grundstenen för resonemangen som förs fram i The Shallows. Bris-

ten på eftertanke leder till att vi förlorar kontroll över flödet av våra tankar och 
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minnen och förmågan till djupt tänkande. I förlängningen kan detta leda till ”slow 

erosion of humanness and our humanity”. Detta eftersom: “It’s not only deep 

thinking that requires a calm, attentive mind. It’s also empathy and compas-

sion”.232 Vidare beskrivs hur konsekvenserna av att lasta över vårt minne till extern 

data kan leda till att vi förlorar vårt kollektiva minne. Kulturen riskerar alltså på 

detta sätt att bli reducerad till kod uppladdad på nätet. För att inte förlora vår vita-

litet måste kulturen förnyas i sinnet hos människorna i varje generation men det 

blir inte hållbart under dessa förhållanden: ”Outsource memory, and culture 

withers.”233  

I texterna beskrivs hur viktiga mänskliga förmågor som förutsätter en empa-

tisk human kultur går förlorade i informationsöverflödet: förmågan att tänka och 

känna efter, förmågan till samtal och konversation och förmågan att knyta an till 

andra människor och bevara våra relationer. Det beskrivs även hur vad som be-

döms som felaktig och dålig information eller dito kulturella yttringar, hotar att 

infektera kulturen i stort. Aspekten av att förvirringen man känner i informations-

överflödet driver människor att döva sig med alkohol, droger eller med det som i 

detta sammanhang kan kategoriseras som plastig och ytlig ”fulkultur”, framgår 

även. Dessutom anförs synpunkten att själva organiseringen och lagringen av in-

formation med nya tekniker är skadlig för kulturen eftersom det innebär att den 

inte hålls levande i våra minneslagringsystem i kroppen och att vår minnesförmå-

ga därför försämras. 

Denna inhumana aspekt av det dystopiska informationssamhälle som förmed-

las i texterna verkar till stort del ha att göra med tekniken för informationen. Att 

skildra teknologi som ett hot mot mänskligheten och kulturen är som känt ett 

mycket vanligt tema för dystopier. Dikotomin människa – teknik aktualiseras i 

texterna med de positiva kontra negativa värden som traditionellt kan kopplas till 

de två begreppen. ’Människa’: mjukhet, närhet, omtanke, kultur. ’Teknik’: hård-

het, avhumanisering, automatisering. I denna utsaga om mänskliga värdens ur-

holkning, finns en teknisk deterministisk hållning och en kritik av ett sådant sam-

hällsmönster inbyggd. Teknisk determinism innebär synsättet att teknisk föränd-

ring leder till kulturell förändring och att nya tekniska innovationer formar sam-

hället fundamentalt. I sin hårdaste form anbefaller denna hållning att ”all kulturell 

förändring är en funktion av den tekniska utvecklingen”.234 Idén om ett informa-

tionssamhälle bygger i mångt och mycket på en sådan teknisk deterministisk håll-

ning, så som Webster har visat.235 Då texterna är kritiska till hur den teknologiska 

utvecklingen förändrar kultur och värderingar, är detta således samtidigt en kritik 

av informationssamhället och informationsteknik. 

                                                 
232 Carr, s. 220. 
233 Carr, s. 195ff, s. 197. 
234 Nationalencyklopedin (2013): Teknisk determinism. 
235 Webster, s. 9f. 
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Förutom teknikaspekten sammanställs problemet med urholkningen av de 

mänskliga värdena även med informationsöverflödet per se. Människor som ut-

sätts för en för stor mängd information går vilse i det ovidkommande och hittar 

inte den ”goda” informationen. Då människor i informationsöverflödets dystopi, 

som presentationen av de tidigare utsagorna visat, anses förvirrade, ytliga och dis-

traherade blir konsekvensen av detta att de inte kan relatera till sig själva eller 

varandra. De blir avtrubbade och på något sätt förda bakom ljuset. De vänder sig 

till ytlig eller rent av skadlig kultur, försummar och blir oförmögna att underhålla 

sina mänskliga relationer. Kulturens grundvalar är således under hot i informa-

tionsöverflödets dystopi och människorna i denna riskerar att bli avhumaniserade: 

avtrubbade, neddrogade och kulturlösa.  

Sammanfattning 

I undersökningen och analysen av de sex böckerna från 1970- och 1980- respekti-

ve 2000- och 2010-talet framträder hur en dystopisk diskurs präglar texternas för-

hållningssätt till informationsöverflöd. Genom referering och analys av teman, 

begreppsanvändning och ordval har undersökningen visat hur dystopins bestånds-

delar: Skildring av en fasaväckande värld och katastrofer som är resultat av ett 

levnadssätt eller en samhällsordning, Varningsskrift, Framställning av att befinna 

sig vid historiens rand eller i inträdet till en ny, aldrig tidigare skådad era och 

Negativa framtidsförutsägelser, finns närvarande på ett genomgripande sätt i tex-

terna. 

Informationsöverflödets dystopiska diskurs hålls samman i texterna av ett an-

tal återkommande begrepp, narrativ, stilmässiga drag och utsagor. Den dystopiska 

diskursen urskiljer sig i förhållande till dess motsatta position, den utopiska dis-

kursen, vilken framhåller en positiv syn på informationsöverflöd och nya informa-

tionsmedier och dessas omstrukturering av information, kunskap och traditionell 

syn på text. 

Inom diskursen beskrivs ett samhälle i vilket den stora informationsproduk-

tionen, tekniken och mediet för denna samt mängden intryck som präglar männi-

skornas vardag, leder till förvirring och distraktion, vilket förhindrar djup förståel-

se samt genererar ytlig och banal information. I förlängningen leder detta till en 

urholkning av mänskliga värden och av vår kultur. I dystopin beskrivs informa-

tionsöverflödet som en farsot som hotar vår hälsa, som ett tillstånd av kaos som 

invaderar samhället och som en flodvåg som hotar att dränka oss alla. Denna 

stundande katastrofs enträgenhet framförs genom alarmerande framtidsförutsägel-

ser. I två av de nyskrivna verken för undersökningen uppträder ett nytt element i 

diskursen i form av en vurm för bokmediet. Inom den dystopiska diskursen fram-

träder boken genom besjälning och helgonförklaring som ett räddande element 

vilket kan visa på en väg ut ur dystopin. I kontrast till detta anförs information 
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genom ett annat medium, Internet, i samtliga nyskrivna böcker för undersökningen 

som utgörande en frestelse och förledelse: "seduction". 

Dystopierna grundar sig på en teknisk deterministisk hållning och en samtidig 

kritik av en sådan samhällsutveckling. Tvärtemot den inställning som menar att så 

länge tekniken får utvecklas leder det till positiva effekter för mänskligheten, för-

utspås istället en mörk framtid om ny teknik får löpa fri och ogranskad och infor-

mationsmängden och medierna får fortsätta växa och utvecklas i ökande takt. Det-

ta dystopiska tema kan också ses i ljuset av en apokalyptisk hållning. Det finns en 

stark angelägenhet i texterna av att avslöja sin samtids fördolda defekter och föra 

fram den i ljuset för att peka på dess brister, lögnaktighet och varna om en hotande 

undergång. 

Att befinna sig vid historiens rand innebär för texterna ett paradigmskifte. Så-

dana brukar ofta definieras utifrån nya uppfinningar och ny teknologi, som enligt 

logiken beskriven ovan förväntas omforma samhället radikalt. Detta typ av para-

digmtänk är starkt närvarande i samtliga texter och påverkar hur resonemangen 

förs fram.  

Trots att 40 år passerat och en mängd förändringar skett i det informations-

mässiga landskapet mellan den tidigaste boken och den senaste boken för under-

sökningen märks påfallande likheter i deras beskrivningar av hotet från informa-

tionsöverflödet och informationstekniken. Detta har klargjorts och kartlagts ge-

nom den diskursanalytiska intertextuella undersökning som genomförts. 

Elementen i diskursen kring informationsöverflöd och informationskanaler 

används bland annat retoriskt. Den dramatiserande, dystopiska hållningen skapar 

ett sammanhang för argumenten för informationsöverflödets faror och ger negati-

va konnotationer. Det är ett sätt att underbygga sina åsikter, genom att återvända 

till en diskurs som känns igen, där argumenten hänger samman i sin kontext. 

Emellertid är det viktigt i sammanhanget att framhålla att denna retorik alstras mer 

eller mindre avsiktligt. Detta eftersom den dramatiserande hållningen och de 

skrämmande metaforerna kring informationsöverflöd är satta i system. I och med 

den dystopiska diskursens maskineri återskapas utsagorna och ordvalen i samtal 

och reflektion kring fenomenet.  
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Slutdiskussion  

Reflektion av resultaten 

Farorna i informationsöverflödets dystopi, så som undersökningen visat, är förvir-

ring, distraktion och en fragmentering och banalisering av information och förstå-

elsen av den vilken leder till en urholkning av värden. Människor i denna dystopi 

blir översållade med information och intryck och kan inte längre begripliggöra 

världen på ett tillfredställande sätt. Informationen splittrats och urvattnats, och 

människorna befinner sig i “a hall of distorting mirrors in which one could not tell 

which image was accurate”.236 Eller så beskrivs hur olika medier och symboler 

distraherar människorna från “the real world”.237 Dessa element utgör fundamentet 

för den idé om samhället som Jean Baudrillards teorier om tecken och symboler i 

en postmodern tid ger uttryck för.  

Baudrillard var en av de främsta företrädarna för en postmodern samhällsteori 

vilken kan karaktäriseras utifrån en övergripande idé om att kategorier och värden 

i samhället så som vi tidigare kände dem har kollapsat. Det går således ”inte läng-

re att dra några gränser mellan original och kopia, det äkta och det falska, subjekt 

och objekt eller offentligt och privat”.238 Jean Baudrillards teorier utgår från semio-

tiken och strukturalismen samt Barthes idéer om kulturella yttringar som tecken-

system, men tillför dem element av dekonstruktion. Detta har givit upphov till 

termen poststrukturalism.239 Baudrillard föreslår att tecken i den postmoderna eran 

kommer från så skilda håll, i så stora mängder och har en sådan kontradiktorisk 

karaktär att de inte längre pekar mot en referent och därför imploderar deras me-

ning. Tecken blir på detta sätt själv-referentiella, figurerande i en hyper-

verklighet.240 Människor i ett sådant samhälle börjar på grund av detta förhålla sig 

blaséartat, ironiskt och förvirrat till tecken och teckens betydelser. Konsekvenser-

na av detta är en värld i vilken ”there is more and more information, and less and 

                                                 
236 Klapp, s . 98. 
237 Carr, s. 118. 
238 Nationalencyklopedin (2003): Postmodernitet 
239 Flores Morador. F (2005), Den nya människan, s. 369. 
240 Flores Morador, s. 376. 
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less meaning”, så som den engelska översättningen av Baudrillards formulering i  

À l'ombre des majorités silencieuses (1982) lyder.241 

De problem och den oro som beskrivs över att inte veta vilket tecken som är 

det rätta och över att distraheras från verkligheten som ges uttryck för i informa-

tionsöverflödets dystopi, kan sättas i samband med hur erfarenheten av att leva i 

ett postmodernt samhälle har beskrivits. I ett flöde av tecken och symboler som 

inte längre på ett självklart sätt relaterar till en tydlig referent eller idé, kommer 

dessa erfarenheter av förvirring och desorientering till uttryck. Detta innefattar 

även en ängslan över vad som kommer att hända med texter och förståelse av tex-

ter då fasta referenter, solida värden och traditionella institutioner angrips eller 

utmanas. 

Aspekten av distraktionens stora roll i informationssamhället som framkom-

mit i undersökningen, är möjlig att problematisera. Idag sägs det att vi lever i en 

distraktionens tidsålder. Aldrig förr har så många medier och så mycket informa-

tion funnits omkring oss och påkallat vår uppmärksamhet. Anmärkningsvärt i det-

ta sammanhang är att distraktionen är en så närvarande faktor angående beskriv-

ningar av informationsöverflödets påverkan i samtliga texter, även de äldre från 

70 och 80-talet. Det motiverar att se distraktionen ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, det vill säga, som ett fenomen som får sin betydelse socialt. Detta rela-

terat till hur det används som begrepp eller idé, snarare än hur det konkret genere-

ras ur fysiska artefakter. Filosofen Paul North har tagit upp The problem of dis-

traction för analys i sin bok från 2012. Han menar att trots att vi idag sägs leva i 

“the age of distraction” och hur detta tillstånd sägs vara något typiskt för just vår 

samtid, så har människan i hundratals år varnat för splittring av uppmärksamhe-

ten. Varje nytt årtionde och varje ny disciplin verkar således finna sin egen för-

klaringsmodell för detta fenomen.242 Sökandet efter uppmärksamhet och förban-

nandet av distraktioner kan ur denna synvinkel ses som en ständigt pågående strid 

mot ett diffust, undflyende mål: ”Have we found the enemy we are hunting?”243 

Inom den dystopiska diskursen utgör distraktionen just en sådan fiende, eller hot, 

som anses generas ur de skilda medier och informationskanaler som är samtida för 

de olika texterna. 

Information som problem i Läsandets kultur 

Hösten 2012 utgav Sveriges regering slutbetänkandet av Litteraturutredningen: 

Läsandets kultur (SOU 2012:65). Jag anser att denna utredning är intressant att 

diskutera utifrån dess relation till de förhållningssätt till informationsöverflöd och 

                                                 
241 Citerad genom Webster, s. 20 
242 North, P. (2012), The problem of distraction, s. 3. 
243 North, s. 3. 
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medier som analyserats i min uppsats. Detta för att visa på en möjlig influens av 

informationsöverflödets dystopi i texter och resonemang utanför de för undersök-

ningen valda böckerna. 

I pressmeddelandet beskrivs utredningen ge en ”bred beskrivning av litteratu-

rens ställning i Sverige. Bland annat behandlas litteraturen i skolan, läsfrämjande 

insatser, de litterära upphovsmännens villkor, bok- och tidskriftsmarknaden och 

det internationella utbytet på litteraturområdet”.244 Det som främst fick uppmärk-

samhet genom utredningen är de undersökningar som refereras vilka visar på en 

kraftigt försämrad läsförståelse bland unga. Utredningen syftar till att ge förslag på 

hur denna trend kan vändas och slår fast vikten av ”koncentrerad läsning av läng-

re sammanhängande texter” för ungas utveckling av sin läsförståelse. Man menar 

pragmatiskt att denna läsning kan ske i olika medier så som skönlitterära böcker 

eller ”bloggar på nätet”.245 Men på flera textställen i utredningen säger man sedan 

emot detta och argumenterar mot läsning på Internet: 

Det är av stor betydelse att läsförståelsen sträcker sig längre än till vissa grundläggande kun-
skaper och en förmåga att ta del av korta budskap i snabba informationskanaler. För att ut-
veckla en mer avancerad läsförståelse krävs även ett läsande av texter som är mer komplicera-
de än korta inlägg i forum på nätet.246  

/…/de texter som Internetanvändarna kommer i kontakt med oftast är korta och inte kräver så 
mycket av läsarna.247 

Aktiviteter som kräver kvalificerad läsning förfaller inte förekomma i samma utsträckning 
som snabbare och mer kortfattat informationsutbyte.248 

Om Internet- och datoranvändning tar tid från läsning så får det en negativ effekt på läsfärdig-
heten. 249 

Dessa formuleringar och denna negativa inställning till användning av Internet för 

ökad läsförståelse har mötts av kritik.  

I en kommande antologi, Information som problem, som ges ut av Kungliga 

Biblioteket under 2013, ges skilda forskare och medievetare utrymme att resonera 

kring informationsöverflöd och nya medielandskap. Inledningen till boken är en 

artikel skriven av medievetaren Pelle Snickars, i vilken information overload-

begreppet, hur det definieras och de problem som kopplas till det, diskuteras. 

Snickars poängterar att historisk forskning kring informationshantering påtalat att 

synen på mängden information ”i regel framställs som vore den lavinartad vid 

nästan varje given tidpunkt”, och att informationsöverflöd visserligen är en relativ 

                                                 
244 Regeringskansliet: Pressmeddelande (27 september 2012). 
245 Läsandets kultur, s. 31. 
246 Läsandets kultur, s. 30. 
247 Läsandets kultur, s. 41. 
248 Läsandets kultur, s. 41. 
249 Läsandets kultur, s. 59. 
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term men ”förlorad kontroll och omöjlighet att överblicka utbudet är likväl snarli-

ka erfarenheter som görs vid högst olika mediehistoriska tidpunkter. Framför allt 

har den hotande överflödsfiguren givit upphov till allsköns rädslor och farhå-

gor”.250 

Snickars refererar till McLuhan och Toffler och menar att deras idéer om in-

formation var nog så spekulativa men poängterar att de snabbt nådde en bred läse-

krets och att deras idéer har haft ett stort inflytande på samtalet om informations-

överflöd. Detsamma gäller Nicholas Carrs The Shallows. Snickars menar att Carrs 

idéer om att Internet leder till distraktion och försämrad läsförståelse har haft in-

flytande över den svenska regeringens slutbetänkande av Litteraturutredningen 

från 2012, Läsandets kultur. Snickars påtalar att olika element från Carrs resone-

mang tydligt finns avspeglade i Litteraturutredningen:251 ”Åsikten att läsning är en 

hotad aktivitet i den digitala reproduktionsåldern”, att djupläsning endast kan fö-

rekomma i läsning av böcker, präglat av en romantisk litteratursyn, samt ”en stark 

rädsla för det flyktiga nätmediet och dess lika massiva som okontrollerbara infor-

mationsutbud”.252 Snickars menar att litteraturutredningen på detta sätt blundar för 

det stora utbud av olika genrer av text som finns tillgängliga på Internet och de 

läs- och informationsvanor som nu präglar vår vardag. I dag läser vi mer än nå-

gonsin, fast på ett nytt sätt, helt i linje med hur olika medier och tekniker i alla 

tider har förändrat våra läsvanor.253  

I Kungliga bibliotekets remissvar till Litteraturutredningen finns också reak-

tioner på utredningens inställning till Internet och ny teknik samt frånvaron av 

konstruktiva förslag på hur man kan nyttja dessa för läsfrämjande syften:  

En generell synpunkt på utredningen är att den hade kunnat ägna mer uppmärksamhet åt sitt 
uppdrag att ”bedöma och föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de utma-
ningar teknikutvecklingen för med sig”. KB menar att teknikutvecklingen inte endast är en 
utmaning utan även en möjlighet att arbeta läsfrämjande både i skola, på bibliotek och när det 
gäller internationellt utbyte på litteraturområdet. Baserat på öppen data kan staten utveckla en 
infrastruktur varpå attraktiva webbtjänster kan byggas anpassade efter olika målgrupper och 
behov.254 

Det negativa förhållningssätt till läsning på datorer och Internet samt nya informa-

tionsmedier i Litteraturutredningen som Kungliga biblioteket anmärkt på i sitt 

remissvar och som Snickars framhåller är under inflytande av Nicholas Carrs re-

sonemang, kan härledas till den dystopiska diskurs kring informationsöverflöd 

som varit föremål för analys i denna uppsats. I Litteraturutredningen finns karaktä-

riserande drag för den dystopiska diskursen kring informationsöverflöd represen-
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terade: Rädslan för ylighet och banalisering – av förståelse av information och 

informationens karaktär i sig – rädslan för distraktion: från vissa medier och viss 

information på bekostnad av annan media och annan information och värderingen 

av detta. Samt värderandet av ny tekniks inverkan på information och det i den 

nyskrivna litteraturen tillkomna elementet: vurmen för boken och beskrivningen 

av Internet i termer av förledelse.  

Slutsats 

I den intertextuella diskursanalysen som genomförts av det valda materialet fram-

träder teman, ordval och utsagor vilka utgör en dystopisk diskurs. Informations-

överflödet är inom denna diskurs en farsot som likt en naturkatastrof, ett krig eller 

en epidemi hotar att breda ut sig över samhällets alla instanser. Det kommer att 

förpesta och degenerera kvalitet, intellekt och empati i samhället. 

I ljuset av denna undersökning framstår dessa dystopiska resonemang som en 

relativt extrem hållning – som en ytterlighet på en binär skala.  Att framhålla detta 

var inte min initiala intention med den här undersökningen. I arbetets inledning 

hade jag för avsikt att undersöka informationsöverflödet utifrån just dessa ovan 

beskrivna premisser. Baserat på en instinktiv känsla hos mig själv, på anekdoter 

jag fått berättade för mig, på rubriker i tidningar och på bokframsidor framträdde 

en känsla av oro. En ängslan över att befinna sig i ett samhälle till bredden fullt av 

motsägelsefull, urvattnad, banaliserad information, i vilket vi ständigt blir avbrut-

na i våra tankegångar av blinkande meddelanden, ljudande signaler från datorer 

och mobiltelefoner. Jag undrade: vad händer med kultur och kulturarv i denna 

sorts distraktions- och informationssamhälle? Vad blir våra gemensamma nämna-

re och kanon i ett samhälle så präglat av hög hastighet, splittring och förändring? 

Vad händer med vår förståelse och avkodning av världen och läsning av längre 

resonerande texter? Finns det någon tid för kontemplation och eftertanke i allt 

detta? Eller blir vi till historielösa, fragmenterade, ytliga individer som letar efter 

snabba kickar? 

Den diskursanalytiska metoden kan användas för att vända resonemang ut och 

in ur sin vanliga kontext. Detta för att på så vis möjliggöra upptäckter av be-

ståndsdelar och sammanhang som annars osynliggörs genom vana, tradition och 

fortgående mönster. Den innebär bland annat att man tolkar teman, ordval, liknel-

ser och metaforer utifrån vilken tradition eller kontext de är hämtade eller utifrån 

vilken retorisk effekt de uppnår. Då denna metod applicerades på texterna som 

studerades visade sig resonemangen om farorna med informationsöverflöd och 

informationssamhället i ett nytt ljus. Ur detta framträdde denna dystopiska, alar-

merande, stundtals absurda beskrivning som ständigt upprepades i det nyskrivna 

materialet. Den kunde även spåras tillbaka till texter från 1970-talet och 1980-
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talet, som i sin tur i viss mån kan härledas till resonemang om informationsöver-

flöd än längre tillbaka i tiden. Det är anmärkningsvärt att se samma typ av rädslor 

och beskrivning av faror uttryckas i texter som producerats i så olika tider, med 

tanke på de förändringar i det informationsmässiga landskapet som ägt rum mellan 

texternas tillkomst. Möjligen säger dessa uttryck mer om människors ständiga 

ängslan över av att begripliggöra världen än vad det säger om ”ghetto blasters”, 

faxmaskiner, mobiltelefoner och bloggar. 

Att undersöka förgivet tagna resonemang utifrån nya perspektiv, så som den 

socialkonstruktivistiska teorin förespråkar, komplicerar bilden av verkligheten. 

Det ger insikter om att värderingar, förklaringsmodeller och kategoriseringar är 

godtyckliga och lika gärna kan uttryckas annorlunda. Därmed inte sagt att infor-

mationsöverflödet är en falsk erfarenhet. Inte heller att läsning av tryckta böcker är 

en hopplöst omodern företeelse som bör ersättas av digitala medier. Eller att för-

fattare, journalister, bokutgivare och experter är anakronismer. Vad detta däremot 

innebär är insikten om att informationsöverflödets dystopi kontra utopi represente-

rar två ytterligheter i upplevelsen och beskrivningen av informationsöverflöd. De 

består var och en av sin egen uppsättning teman, utsagor, innebörder och förklar-

ningsmodeller och har inflytande över hur resonemang om information, medier, 

läsning och livsstil i förståelsen av ett informationssamhälle förs.  

Då det saknas övergipande, välgrundad forskning inom området blir samtalet 

om informationsöverflöd och nya informationskanalers påverkan särskilt sårbart 

för antaganden och myter baserade på åsikter samt färgade av de diskurser som är 

de rådande inom ämnet. Med denna diskursanalytiska undersökning hoppas jag 

kunna sprida nytt ljus över debatten kring informationsöverflöd och mediers på-

verkan på information i det vi upplever som ett informationssamhälle. När en 

diskurs kan sättas i förhållande till en annan framgår vilka normer som är de rå-

dande inom dessa. Forskningen, undersökningen och diskussionen om informa-

tionsöverflöd och informationsteknik bör enligt min mening förhålla sig medveten 

och kritisk till dessa rådande normer. Detta för att undvika alltför färgade uttalan-

den och reproduktioner av myter och istället låta samtalet och analysen präglas av 

pluralism, komplexitet och medvetenhet. 
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