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Purpose: The purpose of this study is to see if social media could be an arena for the users 
to increase democracy and the public sphere. Studying  the role and possibilitys of the indi-
vidual. Is there a space for any  one to act and debate?

Method: A qualitative analysis based on interviews with ten users of social media - viral 
communicators.  They were discussing public and private sphere, democracy, norms and 
behavior in social media. 

Theoretical platform: The theoretical basis has its roots in sociology: Ervin Goffman´s  
idea on self-presentation and social interaction, Manuel Castels´ theories of the network 
society and Jürgen Habermas idea of the public spehere. 

Main result: The viral communicators are ambivalent in their use of social 
media. They are users because they want to be but also because they feel forced to - profes-
sional or private. Their primary aim in communicating in social media could summarize 
“self-expression”.
The users of social media talks contradictivly about their feelings wheter they feel safe or 
unsafe in the social media situation.
They talk about lacking time to debate on the internet and they feel confused about what´s 
private and whats public.
Social norms and unwritten laws rules communication in social media and the loosening in 
public and private sphere creates confusion about to whom and where you communicate. 
This results in avoiding messages that might offend or harass. Because the viral communica-
tors communicate with a broad group of people, including every one - from your cousin to 
your boss - there is a vague idea of the tolerance from the target audiences and therefor the 
messages tend to be very conservative and safe. 
The viral communicator uses that public arena the social media offers like traditional post 
cards. A christmas greeting to keep in touch and stress their prosperity and wellbeing.

Keywords : Social media, viral communication, Habermas, Goffman, Castells, public 
sphere, private sphere, social norms, unwritten laws
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sammanfattnIng
Vi lever i en tid och ett samhälle där vi snabbt kan nå ut med och sprida vidare budskap. 
De sociala medierna erbjuder ett nytt och “fritt” offentligt rum.  De flesta klarar att be-
mästra tekniken och vi lever i en demokrati och välfärdsstat med yttrandefrihet.

Orsakern att kommunicera viralt och vistas i sociala formum är något eller några av föl-
jande; hålla kontakt, privat nätverkande, yrkesmässigt uppdatering, professionellt nätver-
kande, dokumentation, skvaller/snokande/spionage, terapi.

De virala kommunikatörerna menar sig uppnå vad de vill få ut av sitt kommunicerande, 
men också att de inte kan kommunicera vad de vill. De uppger även att de känner sig 
tvingade att kommunicera vissa budskap och att kommunicera överhuvud taget. Samtliga 
upplever en hel del stress och rädsla kring sin existens i de sociala medierna, men känner sig 
tvungna att vistas där - dels eftersom det krävs av dem på olika sätt, dels eftersom det är kul. 

De virala kommunikatörerna känner sig hindrade att uttala sig om saker de egentligen 
skulle vilja och censurerar sig själva. Detta emedan de känner rädsla och oro inför aukto-
rieter - konkreta och abstrakta. Det som hindrar dem att agera som de vill, och ibland får 
dem att agera när de inte vill är sociala normer. De känner att de måste dölja det som är 
negativt och sorgligt och visa upp sig som pigga, glada och positiva. De undviker laddade 
uttalanden. 

Problemet kan bestå i att det offentliga rum de sociala medierna utgör är för stort och ab-
strakt. Kommunikatörerna i social media vet inte vem de kommunicerar med/kommunic-
erar med för många olika grupper därför vet de inte vilken kulturs sociala normer de ska  
förhålla sig till. Resultatet blir att “vanligt folk” nyttjar social media på ungefär samma sätt 
som de tidigare skrivit julkort - som en uppvisning i hög status och välmående och ett sätt 
att hålla kontakt. 

Tekniken för utökad demokratisering, offentligehet, kunskap och en ökad informationsnivå 
bland medborgarna finns, men sociala  normer styr användandet.
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1. InlednIng
1.1  Bakgrund
“Jag hävdar att det är tjänstefel av journalister att inte finnas på Facebook. 
Nån som säger emot?”
- Mymlan (Sofia Mirjamsdotter - stark profil i socialmediala sammanhang) på Twitter 
fredag 15 maj 2009

Mymlans uttalande representerar en sida av något jag ofta får höra. Vikten av att finnas 
representerad i social media. På det mer privata planet har jag vänner som inte vågar gå 
med i vissa grupper på Facebook och bekanta som ombetts sluta blogga av sina arbetsgivare. 
Samtidigt som människor runt omkring mig når ut med budskap som de kämpat med i det 
tysta i år utan mediernas intresse. 36% av svenskarna använder webbaserade sociala nät-
verkstjänster och är att jämföra med genomsnittet i hela Europa som är 23 procent (SOM-
institutet, Göteborgs Universitet).

Allt på grund av/ tack vare/förutsatt av bloggar, mikrobloggar, Facebook och annan social 
media. Gränsen mellan offentligt och privat urholkas; vår vänkrets på Facebook består av 
chefer, släkt, mellanchefer och barndomsvänner. Du kanske tror att vi bloggar anonymt 
medan “alla” egentligen vet vem du är. Ditt företag kräver att du lämnar digitala spår 
som du som privatperson har svårt att stå för et cetera. Gränsen mellan det offentliga och 
privata blir allt mer diffus och enskilda privata kommunikatörer kan göra stor skillnad för 
demokratin. Eller kanske inte. 
Under mina studier och yrkesår har ett ständigt återkommande tema varit medierna, of-
fentligheten, makten och demokratiseringen. Under de senaste åren har vi kunnat se en 
tidigare oanad möjlighet för gemene man att skapa sig en röst i medierna. I och med de 
sociala mediernas framväxt är det inte längre endast den gängse eliten förunnat att yttra sig i 
det offentliga. 

1.2 Syfte
Jag har för avsikt att granska användarna - de virala kommunikatörerna - av den sociala 
teknologin och studera dennes roll. Vilka är hennes möjligheter att öka demokratiseringen och gör 
hon det? Har den enskilde numera en offentlig plats, en arena för kommunikation? 

Teorierna kring de "nya medierna" utmynnar ofta optimistiska hyllningar till riktig interak-
tion och demokratisering eller dystopier och övertygelsen att medierna ändå tillhör de rika, 
insatta och privilegierade. 

Jag har sett mängder av både kvantitativa och kvalitativa studier kring hur interaktivitet på 
nätet främjar demokratisering eller inte, om det pågår en faktisk globalisering eller inte, om 
och hur politiker når ut med sina budskap via sociala medier och så vidare. Ytterst lite har 
skrivits om den vanlige kommunikatören på sociala forum. Det vill säga du, jag och nästan 
alla vi känner. I Sverige har vi, sett ur ett globalt perspektiv, en alldeles fantastisk tillgång till 
att kommunicera interaktivt på nätet. Vi utgör en ganska liten elit och jag är nyfiken hur 
detta privilegium och särställning utnyttjas. Jag anser att det finns ett tomrum i forskningen 
kring medier och makt när det kommer ner på individnivå. Att se processen inte bara som 
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samhällelig utan ta den vidare ner till en psykologisk aspekt. Inte bara hur systemet fungerar 
utan se hur människan fungerar i systemet och påverkar det.

Jag har för avsikt att studera användaren av social media som jag valt att kalla "den virale 
kommunikatören". Hur påverkar och påverkas denne av sitt kommunicerande. Ger det 
ökat inflytande och kontroll eller skapas bara en illusion av inflytande? Hur hög är med-
vetenheten och valfriheten

Min övergripande frågeställning är huruvida social media främjar demokratin och hur 
individen i systemet påverkas. 
Mer konkreta frågor är så som följer:
- Vad vill den virale kommunikatören egentligen uppnå med sitt kommunicerande? Har 
hon ett högre opinionsbildande syfte, direkt eller indirekt? Hur stort är hennes medvetande 
i agerandet?
- Bidrar den enskilde kommunikatören till demokratiseringen? Vilka är hennes ambitioner 
med kommunicerandet och kan det hjälpa oss att analysera de sociala medierna?
- Demokratisering är intimt förknippat med det offentliga rummet. Hur ser offentligheten 
ut idag och hur fungerar balansgången mellan det offentliga och privata?
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2. metod
Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forkningssubjektet och rymmer möjlighet till 
öppenhet i förhållande till den verklighet som studeras. Jag har valt en kvalitativ metod 
emedan min undersökning inte letar efter något som är mätbart i siffror utan snarare till 
ett slags djupare förståelse för problemet. Genom en kvalitativ analys når man kunskap om 
företeelsers interna relationer - alltså kunskap om vad som karaktäriserar en speciell egen-
skap och vilka kvalitéer denna egenskap uppvisar. På det här sättet ger också möjlighet att 
få kunskap om hur givna företeelser, egenskaper eller innebörder är fördelade och hur de 
relaterar till andra företeelser, egenskaper eller innebörder. Målet med en kvalitativ metod 
är alltså att upptäcka variationer, strukturer, processer i de studerade företeelserna. Eftersom 
syftet med den här uppsatsen är att observera mänskliga handlingar och beteenden så som 
motiv, avsikter, önskningar och intentioner har jag valt det här tillvägagångssättet för att nå 
en djupare förståelse. 

2.1 Tillvägagångssätt och urval
Denna undersökning baseras på tio intervjuer med personer som kontinuerligt och aktivt 
brukar social media och kommunicerar viralt. Jag anser att långa intervjuer utgör den bästa 
grunden för analys eftersom emperin handlar om attityder, åsikter och tankar snarare än 
hur många, ålderskategori och dylikt. Frågorna i intervjun har konstruerats utifrån tankar 
och kunskap från och kring litteraturstudier i offentlighet och det nya nätverkssamhället. 
Intervjufrågorna är halvstrukturerade, det vill säga i förväg bestämda frågor, ställda i ordn-
ing men med utrymme för följdfrågor och samtal. Det är min referensram, de teoretiskt 
valda begreppen, som utgör tolkningsbakgrunden för det som sägs. Jag testade frågorna på 
mig själv och gjorde en pilotintervju (som inte redovisas i resultatet) för att kontrollera att 
frågorna och upplägget höll. Jag bestämde mig för att göra tio intervjuer där halva gruppen 
var födda tidigare än 1980 och den andra halvan senare än 1980. Båda grupperna fick repre-
senteras av två män och tre kvinnor vilket får sägas vara rimligt representativt. De här per-
sonerna rekryterades med hjälp av en variant på snöbollsmetoden (Miles & Huberman), jag 
gick inte genom bekantas bekanta, men satte bollen i rullning genom mina bloggkontakters 
bloggkontakter. När denna metod används är det viktigt att informanternas egenskaper är 
ordentligt definierade. Kriterierna i det här fallet var relativt enkla: personerna i fråga skulle 
ha en egen blogg, vara aktiva på andras, vara aktiva på minst ett socialt forum till och ägna 
sig åt sociala medier och viralt kommunicerande på daglig basis. De flesta i gruppen jobbar 
på ett eller annat sätt med media, information och kommunikation. Vilket på ett sätt är en 
"naturlig slump" eftersom det eventuellt finns orsak att misstänka att dessa faktiskt är över-
representerade i sammanhanget. 

Forsman (2002 s. 38) betonar vikten av etik och moralfrågor inom forskningen. Etikfrågor-
na har att göra med följande aspekter:
- Att man kan lita på att det som presenteras som forskningsresultat inte är medvetet fab-
ricerat utan representerar det bästa som forskaren just då har kunnat få fram som en pre-
liminär sanning är grundläggande, eftersom hela det vetenskapliga projektet annars skulle 
undermineras och bli meningslöst.
- Falska forskningsresultat kan leda till felaktiga beslut i samhälle och företag.
- Människor, djur och natur kan komma till skada
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Förutom dessa punkter handlar mitt hänsynstagande främst till informanterna. Intervju-
personerna har informerats om undersökningens övergripande syften. Däremot har jag inte 
nämnt värdeladdade ord som till exempel "offentlighet" och "demokratisering" - varken i 
min presentation av undersökningen eller i frågorna. Dels för att inte styra informanterna 
till pretentiösa svar, dels för att inte skapa förvirring kring begreppen. De har informerats 
om att jag gör ett arbete om sociala medier och viral kommunikation privat och på jobbet. 
Tillsammans har vi kommit överens om vilka personuppgifter som får lämnas vid behov. 

Jag har valt att inte använda bandspelare under intervjuerna vilket egentligen inte rekom-
menderas emedan det finns risk för informationsbortfall. De primära orsakerna till att jag 
valde att inte spela in intervjuerna är att jag, efter många års yrkeserfarenhet, visste att några 
informanter med största säkerhet skulle vägra och jag ville utföra intervjuerna med kon-
sekvens samt att jag vet att många har svårt att koppla av under inspelning. Till detta ad-
derar jag att mina år som journalist har givit mig en oerhörd rutin på att föra anteckningar 
under samtal. Erfarenheten säger mig också att man lättare märker oklarheter medan man 
antecknar än när man bara lyssnar och får på så sätt utökad möjlighet att ställa motfrågor 
direkt. Vilket jag tycker väger upp det förmodade reabilitetsbortfallet. 
Intervjuerna varar i 45 minuter och upp till en timme och de har antecknats ordagrant och 
inom max en timme efter intervjutillfället. 
De intervjuade är: 
Corinne, 42 år, journalist, anställd på SVT
Konrad, 33 år, grafisk formgivare, anställd på reklambyrå
Edvard, 38 år, copy writer, egen företagare
Caroline, 49 år, frilansskribent och förskolelärare, anställd på förskola
Annica, 38 år, webredaktör, anställd på TV4

Elin, 27 år, webredaktör, anställd i resebranschen
Carl, 29 år, nyhetschef, anställd på en nättidning
Martin, 28 år, fondspecialist, anställd på bank 
Sara, 17 år, studerande, humanistisk linje på gymnasiet
Hanna, 27 år, presskontakt, anställd på en intresseorganisation

Namnen är fingerade. 

2.2 Analys och Bearbetning 
Analysen är utformad enligt Steinar Kvales modell vilken innebär meningskatalogisering: 
jag har lyft ur meningar, fokuserat på kärnan i dessa och därefter kategoriserat vissa teman. 
Detta för att få struktur och reducering av materialet. Jag har börjat med att skapa en hel-
hetsbild genom att läsa intervjun och därefter förkortat och formulerat om meningarna för 
att på så sätt skapa överskådlighet (Kvale 2009). 
Därefter kunde teman urskiljas och jag sorterade materialet efter dessa. Slutligen gick jag 
djupare in i texten för att kunna urskilja mer än de konkreta orden. Målet med min analys 
var att läsa intervjuerna horisontellt och finna likartade teman och relationer mellan inter-
vjuerna.
Direkt efter varje intervju gjorde ett slags sammanfattning av utskriften och gick sedan 
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vidare till att jämföra dem med varandra. Tolkningen av materialet baseras på att lyfta ut 
centrala teman och att jämföra mot varandra för att söka mönster för likheter och avvikels-
er. Jag började med att leta enkla ord som representerade (positiva och negativa) känslor 
(“stress”, “oro”, “glädje”, “rädsla”) och det första som utkristalliserades vid en genomgång 
av intervjuerna var de motsägelser de individuella intervjupersonerna uppvisade. Eftersom 
intervjuerna genomsyrades av detta började jag  temaindelningen att identifiera (tema 1) 
“Ambivalens” genom att leta rätt på uppenbara motsägelser och färgmarkera dem. Därefter 
letade jag detaljer i motsägelserna och hur de uppstått vilket utmynnade i (tema 2 och 3) 
“Tidsaspekter” och “Offentlighet”. Detta i sin tur ledde till mer ett övergripande tema som 
härrörde den mer psykologiska sidan av  offentlighet -  (tema 4) “Oskrivna regler”.

2.4 Avgränsning
Per definition är personerna jag intervjuat en privilegierad grupp. Vilket innebär att jag bara 
kan dra slutsatser kring huruvida gruppen privilegierade kan påverka sin situation. Vilket ju 
också är syftet. 
I detta sammanhang vill jag även tillägga att hela grunden för den här uppsatsen är att vi 
lever i en demokrati och välfärdsstat med yttrandefrihet. Den här analysen kan på intet vis 
appliceras på någon annan situation och är bara intressant i detta sammanhang. Uppsatsen 
vilar, så att säga, på denna självklarhet. 
Emedan kvinnor utgör den stora användargruppen inom social media är genusperspektivet 
både intressant och viktigt, men ramarna för denna uppsats tillåter ingen granskning av 
detta utan utesluter helt genus. Det samma gäller generationspersepektivet och socialgrupp. 
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3. begrePPsdefInItIon
Begreppen “viral kommunikation” och “sociala medier” är breda och definieras ofta 
godtyckligt därför ämnar jag att definiera dem för en god förståelse för senare analys.  Vi-
dare har jag tolkat och utvidgat begreppet “virala kommunikatörer” och redogör även för 
denna. 

3.1 Virala kommunikatörer
För att synliggöra och konkretisera min undersökningsgrupp har jag valt definiera den som 
"virala kommunikatörer". Jag skulle kunna kalla dem “brukare av sociala medier”, men för 
den här uppsatsens syfte är det viktigt att ha i åtanke att möjligheten till viral spridning är 
väsentlig. Den här uppsatsen utgår från människorna som kommunicerar i social media. 
Vanliga typer som du och jag. Min undersökning syftar till att se hur “folk” nyttjar och 
utnyttjar sociala medier. Offentliga personer som politiker, debattörer och estradörer har ju 
alltid haft en arena att föra ut sina budskap och en möjlighet att bilda opinion. Det intres-
santa med sociala medier är, just, att vem som helst kan göra sig hörd och föra diskussion. 

Uttrycket "virala kommunikatörer" har sitt ursprung i uttrycket "viral marketing" mynta-
des akademiskt 1996 vid Harvard Business School. Begreppet vann populärkulturell mark 
när det började spridas för att beskriva hotmails sätt att marknadsföra sig självt genom att 
bifoga reklam i användarnas utgående mejl. 
Viral marknadsföring sker på nätet. Därav den snabba, virusliknande spridningen. 

Enligt Paginas IT-ordbok skulle "Virusmarknadsföring" kunna vara ett svenskt begrepp för 
viral marketing: "Kommer från ordet virus, som ofta sprids mycket fort via nätet. Genom 
att få ut ett budskap om en tjänst eller en vara som andra sprider vidare i sin tur osv". 
Viral marknadskommunikation uppmuntrar personer att på eget initiativ sprida ett 
fördefinierat meddelande i sina nätverk och på detta sätt åstadkomma en exponentiell 
spridning och exponering. Spridningen är virusbetingad i bemärkelsen att den är epidemisk 
och exponentiell, samt att den sker mellan människor i olika möten (http://www.pagina.se/
itord/). 

3.2 Viral marketing
Viral marketing är en marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller 
produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en 
stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets. Det som 
sprids när man talar om viral marknadskommunikation är oftast av kommersiell karaktär. 
Spridningen sker genom mejl, filer, bilder, filmer, spel et cetera. Spridningen sker alltså 
genom att aktivera internetanvändare att skicka meddelanden vidare till andra internetan-
vändare.
I en kampanj där produkten, tjänsten eller varumärket inte naturligt har egenskaper som 
bidrar till word-of-mouth (begreppet Word-of-mouth används ofta i samband med sociala 
medier och syftar till viral kommunikation att agera verktyg för att sprida budskap över 
webben - att sprida rekommendationer och rykten) kan viral marknadskommunikation 
användas. Genom att skapa ett kreativt innehåll kan innehållet i sig ge upphov till nätsprid-
ning och därmed uppmärksamhet. Därför blir det visuella viktigare i de virala sammanhan-
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gen. För att idén ska lyckas måste internetanvändaren uppleva ett värde i spridningen och 
inte se sig som utnyttjad  (Kirby, 2006). 

Viral marknadskommunikation drivs av konsumenterna själva vilket innebär att de de (i 
egenskap av spridare) får mer kontroll över innehållet än skaparen. Visst innehåll riskerar 
således att förvanskas. Text och bild löper stor risk att konkret förvanskas medan det är 
svårare med till exempel filmklipp och spel (Kirby, 2006).

En viktig punkt av definitionen är att viral marknadskommunikation explicit kan upp-
fordra någon till att sända informationen vidare, men budskapet kan också i sig självt moti-
vera mottagaren att vidaresända det till andra och uppmaningen blir därmed mer implicit. 
Därför är det viktigt att definitionen avspeglar att viral marknadskommunikation enbart 
motiverar, inte nödvändigtvis inte uppmanar, mottagaren att skicka vidare budskapet. 
Viral marknadskommunikation är en elektronisk marknadsföringsstregi som motiverar 
mottagaren av ett budskap till att sända det vidare eller sända det till andra. Det vill säga att 
själv kommunicera vrialt. 

Marknadskommunikationen förvandlas till marknadskonversation. Grundbudskapet kan 
påverkas allteftersom innehåll adderas och hämtas från annat håll. Från källor du själv inte 
kan påverka i någon större utsträckning.För den strategiska kommunikationen blir närvaro 
av yttersta vikt. En kontinuerligt uppföljning kring det som händer i de sociala medierna 
har blivit lika viktig som att synas i de industriella medierna (traditionella medier). 

Den virala marknadskommunikationen har alltså ett medvetet kommersiellt uppsåt medan 
den virala kommunikationen inte har det. Vilket innebär att det andra ledet (omedvetna) 
spridare i en viral marknadsföringsprocess sysslar med viral kommunikation och är en del 
av den virala marknadskommunikationen. I den här uppsatsen spelar det ingen roll om 
budskapen är kommersiella eller inte. Fokus ligger på spridarna oavsett de medvetet eller 
omedvetet sprider ett kommersiellt eller icke-kommersiellt budskap. Således är den virala 
kommunikatören är alltså en potentiell spridare och vidare-spridare av budskap på nätet. 
Det vill säga medvetna eller omedvetna - och potentiella opinionsbildare. 

3.3 Sociala medier
Den virala kommunikationen hänger intimt samman med sociala medier. 
Sociala medier, brukar lite översiktligt, betecknas som "aktiviteter som kombinerar teknolo-
gi, social interaktion och skapande av media". Eller alla former av tanke- och åsiktsutbyte 
med hjälp av tillgänglig teknologi. 

Brian Solis - PR-guru och auktoritet för web 2.0 med sociala medier, och brytpunkten 
mellan sociala och industriella medier, som specialitet menar att att begreppet är långt mer 
komplext och att man måste ta hänsyn till den demokratisering och psykologi som begrep-
pet omfamnar. Och delar upp social media i två definitioner.  

1. Social media beskriver de on line-verktyg som människor använder för att dela in 
nehåll, profiler, åsikter, insiker, upplevelser, perspektiv och media i sig självt och därigenom 
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underlätta konversation och interaktion mellan grupper på nätet. Dessa verktyg inkluderar 
message boards, podcasting, mikrobloggar, streaming, bokmärken, nätverk, communities, 
wikis (publiceringsverktyg) och vloggar (video-blog). 

Ett par uppenbara exempel på sociala utrymmen är;
MySpace och Facebook (socialt nätverkande)
Twitter och Jaiku (närvaro-medie)
You Tube (Video-delning)
Second Life (Virituell verklighet)
Upcoming (Events)
Digg och Reddit (Nyhetssammanställning)
Flickr och Zooomr (Fotodelning)
Blogtv, Justin.tv och Ustream (live-casting)
Stickham, Your TrumanShow (episodisk on-line-video)
Izimi och Pownce (Mediadelning)
Del.icio.us(bokmärkning)
WOW - World of Warcraft (Online-spel)
(http://www.briansolis.com/category/articles/social-media/)

2. Sociala Medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor 
spelar i processen, inte bara genom att läsa och sprida information, utan också hur de delar 
och skapar innehåll för andra deltagare. Det är övergången från broadcast-mekanismen till 
"många-till-många-modellen" rotad i ett konversationsformat mellan upphovsmän (ska-
pare) och människor (http://www.briansolis.com/category/articles/social-media/) 
De sociala medierna skulle kort sagt kunna benämnas som elektroniska kanaler som ger 
möjlighet till direkt kommunikation. De erbjuder möjligheter att ta del av åsikter, trender 
och synpunkter. De ger utrymme för att, på både individ- och organisationsnivå, aktivt 
delta i diskussioner som berör varumärke eller den idé eller nytta varumärket står för. Här 
kan man således både aktivt styra och leda och fullständigt tappa kontroll. En idé kan få ett 
helt nytt innehåll och ett koncept kan övertas av andras värderingar. 

Denna bild kan sägas vara ett slags idealbild för vad de sociala medierna är. 

3.4 Web 2.0
Web 2.0 myntades 2004 av Tim O´Reilly och avser inte endast tekniken som ersätter den 
gamla webben (1.0) utan lika mycket om med vilken teknik vi bemästrar tekniken. Web 2.0 
handlar om attityder och “makten hos användaren” - vem som publicerar och producerar 
på nätet. Människor som tidigare varit konsumenter är nu producenter. Mottagare blir 
avsändare. Användaren har makten över det som sägs och görs (http://oreilly.com). Man 
kan säga att web 2.0 motsvarar den revolution man hoppades på (eller fasade för) i internets 
vagga. Användarna kan nyttja nätet för att skapa sociala nätverk och bloggandet kan liknas 
vid de sociala mediernas födelse då vem som helst plötsligt kunde göra sig hörd på nätet 
utan några egentliga förkunskaper och tekniskt kunnande. Och vem som helst kunde bli en 
opinionsbildare. (Tim Ó Reilly oreilly.com). I dag står vi med en fot in i Web 3.0 som ännu 
inte riktigt fått någon statisk definition vissa anser att det handlar om en utökad användn-
ing av teknik och artificiell intelligens, andra att det är ett slags kritik av web 2.0. Det talas 
även om web 4.0 som skulle kunna handla om en ständig uppkoppling. Oavsett vilket blir 
så talar vi om en växande integrering, intresse och offentlighet. 
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4. teorI
Följande kapitel kommer att ägnas åt sekundärdata så som kommunikationsteorier, tankar 
kring offentlighet, litteratur och forskningsläget i stort. Litteraturstudien kommer sedan att 
ställas mot intervjuer med representanter för det virala kommunicerandet. Emedan ämnet 
avser ett nytt fenomen mitt i förändring är det svårt att förlita sig till en träffsäker teori. 
Den teori jag använt mig av har rötter i både medie- och sociologiforskningen (Manuel 
Castells, Jürgen Habermas) men även den mer socialpsykologiska (Ervin Goffman). Detta 
för att komma åt både system och individ. 

Som grund för mina funderingar kring utvecklingen av den datorförmedlade kommu-
nikationen och våra intentioner med vårt kommunicerande har jag studerat teorier från 
samhällsnivå ner till individnivå. Som en bakgrund för social medias möjlighet att bidra 
till demokratiseringen redogör jag för Manuel Castells beskrivning av vår samtid genom 
den teknik samhället utnyttjar. Castells förklarar och beskriver förändringar som ägt rum 
i centrala aspekter av vårt samhälle såsom ekonomi, sysselsättning, kultur och tids- och 
rumsuppfattningar. Därefter går jag vidare till att redogöra för Jürgen Habermas teori kring 
offentlighet för att göra ett försök att syna social media utifrån dess egenskap av offentliga 
rum för de virala aktörer jag studerat. Jag avslutar med Erving Goffmans teorier om front 
stage och back stage för att placera och analysera de virala kommunikatörerna i den nät-
burna offentligheten.  

4.1 Manuel Castells teorier om den teknologiska revolutionen
I slutet av 1990-talet började den spanske sociologen Manuel Castells som skärskåda ett 
samhälle som befann sig i en inledningsfas till det nya nätet. Castells vill i sin analys ge en 
helhetsbild av de konsekvenser som uppstått till följd av den informationsteknologi som 
började utvecklas i USA på 1970-talet. Den teknologiska revolutionen ledde till en om-
strukturering av det kapitalistiska systemet och Castells kallar det nya funktionssättet för 
ett informationssamhälle. Castells  intresserar sig främst för storskaliga förändringar på 
samhällsnivå, men analysen kretsar även kring individens plats i det nya samhället och hur 
individuella och kollektiva identiteter påverkas av nätverks- och informationssamhället. I 
trilogin "Nätverkssamhällets framväxt" beskriver Manuel Castells vår samtid genom analy-
tisk utgångspunkt i den teknik vi nyttjar. Den informationsteknologiska revolutionen och 
kapitalismens omstrukturering har framkallat en ny samhällsform, nätverks-samhället. Dess 
utmärkande drag är globalisering av strategiskt avgörande ekonomiska aktiviteter, nätverk 
som organisationsform samt flexibilitet och instabilitet i arbetet. Castells synar de euforiska 
profetiorna om nätet som en källa till ökad insyn, globalisering och demokratisering och 
dystopierna där brottslighet och maffiametoder tar över tekniken. Han intar ett slags mel-
lanläge där han konstaterar att sanningen nog ligger däremellan. 
" De interaktiva datornäten växer exponentiellt, ger kommunikationen nya utseenden och 
kanaler, formar livet medan de formas av det". (Casells 1999:16)
Castells menar att internet är en sådan väsentlig del av människors vardag att livet självt kan 
sägas leva virtuellt: "Vi tittar inte på Internet som vi tittar på TV. I praktiken lever använ-
darna med Internet" (Castells 2009:64). Nätets växande betydelse för det sociala livet 
innebär rimligen att mediet spelar en allt större roll för den representativa demokratin.
Castells teorier om nätverkssamhället intressanta och relevanta då de sociala medierna 
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handlar om ett nätverkande. Ett nätverk, menar Castells, byggs av sociala aktörers val och 
strategier. Enligt Castells har nätverken, åtminstone delvis, kommit att ersätta de tidigare 
gemenskaperna som mer byggde gemensamma värden mellan personer i en rumslig närhet 
De nya medierna är en förlängning av de gamla, en förändring av de gamla och helt enkelt 
ett nytt sätt att kommunicera (Castells 2002: 136). Till följd av den teknologiska utveck-
lingen kan nätverk numera byggas och existera trots fysiska avstånd. Det medför fler svaga 
band och kontakter till människor. Dessa är dock inte oviktiga enligt Castells då de är källor 
till information, arbetsprestationer, fritid, kommunikation, medborgerligt engagemang och 
glädje (ibid.). 
Castells inställning till nätverkssamhällets möjlighet att genom globalisering bidra till 
demokratisering är dyster. Han antyder att nationalstaten spelat ut sin roll i nätverkssamhäl-
let. Nationalstaterna har som maktstrukturer utmanats - men alls inte utmanövrerats eller 
ersatts - av transnationella nätverk. Snarare kan vi tala om en tvekamp eller ett dubbelvälde, 
där statsmakt och nätverk ömsom samverkar och ömsom konkurrerar i strävan efter makt 
och inflytande.

4.2 Den datorförmedlade kommunikationen
Den datorförmedlade kommunikationen (CMC - Computer Mediated Communication) 
inte till för alla, menar Castells och hävdar snarare en liten grupp elitanvändare - Västeu-
ropa, USA och i någon mån Japan tog tidigt täten medan världen i övrigt befann sig i en 
helt annan fas. En eftersläpning som kommer att hänga med länge genom utvecklingen. 
Den här typen av kommunikation är sedan starten till för den utbildade delen av befolknin-
gen i de mest utvecklade länderna. Trots alla miljoner datorer och uppkopplingar världen 
över förfogas den bara av en liten elit. "Så även om CMC verkligen revolutionerar kom-
munikationsprocessen och därmed kulturen som helhet, är det en revolution som utvecklas 
i koncentriska vågor, som börjar på de högre nivåerna av utbildning och välstånd, och som 
troligen saknar förmåga att nå stora segment av de lågutbildade massorna och fattig länder". 
Dessvärre, menar Castells,  tycks den globala makteliten oförmögen att se marknadskraft-
ernas möjlighet att bidra till ökat välstånd i de samhällsskikt, landsdelar och länder som i 
allt större andelar avstöts från den globala ekonomin. Istället för en värld som ger möjlighet 
för alla att berikas av de möjligheter som nätverkssamhället erbjuder verkar världsekonomin 
fastnat och blivit glömsk (Castells 2002). Däremot, menar Castells, verkar den dator-
förmedlade kommunikationen gynna de lågstatusarbetare som är regelbundna användare. 
Kring millenieskiftet spådde Castells att minoritetsgrupperna var det stora vinnarna för 
framtiden - de som går från noll till hundra genom att kunna göra sig hörda. Vanligt "folk" 
skulle alltså kunna vara de potentiella vinnarna genom CMC - förutsatt att de är födda i 
rätt land (Castells 1999). Han diskuterar vidare kring huruvida CMC skulle kunna utgöra 
det skrivna ordets revansch och en återerövring av en konstruerad, rationell diskurs eller att 
det bara ger en ny typ av "muntlighet", uttryckt genom en elektronisk text. För att reda ut 
begreppen hänvisar han till tidigare forskning som ofta tyder på att Människor inte bara 
anammar teknik, de anpassar den även. "Människor formar tekniken till att stämma med 
deras behov. De allra flesta studier tyder på att den datorförmedlade kommunikationen fak-
tiskt helt enkelt förstärker redan existerande användning och mönster.  (Castells 1999:167-
168). 
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4.3 Nätverkssamhället och identiteten
Med näverkssamhällets framväxt följer oundvikligen en omvandling av samhällsinvånarnas 
livsvillkor och tidens och rummets fundament. I en tid där rikedom och makt flyter fritt 
blir jakten på identitet, så väl individuell som kollektiv, en huvudsaklig upprinnelse till so-
cial mening. Identiteten blir, enligt Castells (1999), ibland den enda källan till mening i en 
historisk period som präglas av organisatoriskt sönderfall och institutioner som tappat sin 
legitimitet. Vid organisatoriskt sönderfall upphör människan arrngera sin mening efter vad 
hon gör, utan snarare efter vad hon tror hon sig vara. Castells (2000) menar att identiteten 
är människors källa till erfarenhet och mening och att en enskild individ kan ha en mängd 
olika identiteter. En tes som ger upphov till slitningar och motsägelser i jagpresentationen. 
Identiteten måste därför skiljas från det som sociologer av tradition kallat roller och rol-
luppsättningar.

Rollen att vara (till exempel) företagare, mor, granne, snobbig, träningsfreak, kyrkobesökare 
och alkoholist i en och samma person definieras enligt normer som struktureras av institu-
tioner och organisationer i samhället. Deras relativa betydelse för att påverka människors 
beteende är beroende av förhandlingar och arrangemang mellan individerna och dessa 
institutioner och organisationer. 

Identiteter är däremot källor till mening för och av aktörerna själva, och de konstrueras 
genom en urskiljningsprocess (Castells, 2000:20). 
Identiteten uppstår om, och när, en social aktör införlivas i dominerande institutioners 
värderingar och konstruerar sin mening kring denna internalisering. Castells anser att alla 
identiteter är konstruerade utifrån olika byggstenar, som historia, geografi, biologi, kollekti-
va minnen, maktapparaten och religiösa uppenbarelser. Individer, sociala grupper och sam-
hällen bearbetar sedan dessa byggstenar för att passa de sociala bestämmelser och kulturella 
projekt som gäller i den givna tidsramen. 

Konstruktionen av social identitet påverkas alltid av maktrelationer och Castells (2000) 
upphov till identitetsbyggnad sker under olika former. 
Den legitimerande identiteten skapas av de dominerande institutionerna för att utvidga 
sin dominans över medborgarna. Denna typ av identitetsskapande leder, enligt Castells 
ett samhälle som återskapar en identitet som tillåter en strukturell dominans med utgång-
spunkt i organisationer och institutioner - ett civilt samhälle. Det civila samhället har dock 
djupa rötter i folket och detta gör att den politiska makten kan bytas ut utan våldsamma 
angrepp. Ett samhälle med en legitimerande identitet är ofta ett starkt nationalistiskt sam-
hälle. Motståndsidentitet alstras av aktörer som har nedvärderats och stigmatiserats av den 
rådande makten. Aktörerna skapar därför gemenskaper för att överleva, och som motstånd. 
Castells anger denna typ av identitetsbyggande som den viktigaste i samhället, eftersom den 
bygger på kollektiv opposition mot ett annars outhärdligt förtryck. 

Etnisk baserad nationalism uppstår ofta ur en känsla av främlingskap och exempel på mot-
ståndsidentiteter är religiös fundamentalism och territoriell gemenskap. Projektidentiteten 
skapas när aktörer bygger en ny identitet som omdefinierar deras position i samhället, och 
därmed hela samhällsstrukturen. Castells använder feminismens vilja till förändrad syn 
på kvinnan, och till följd av detta ifrågasättande av hela det patriarkaliska samhället, som 
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exempel på projektidentitet. Identitetsbyggandet skapar ett projekt om ett annorlunda liv. 
För de aktörer som motsätter sig den individualisering av identiteten som uppstår i det nya 
nätverkssamhället är kulturell gemenskap på religiös, nationell eller territoriell grund huvu-
dalternativen. Dessa kulturella gemenskaper kännetecknas av tre huvuddrag. De framstår 
som reaktioner på de rådande sociala normerna. De är defensiva identiteter som ger aktören 
skydd mot en skrämmande yttervärld och de är kulturellt konstruerande. Med detta menas 
att de är organiserade kring värden som kännetecknas av specifika koder för självidentifika-
tion, till exempel de troendes gemenskap eller den lokala geografin. Den kulturella ge-
menskapen blir en reaktion mot globaliseringen som upplöst autonomin hos institutioner, 
organisationer och kommunikationssystem där människan lever. Reaktionerna riktar sig 
också mot nätverk och flexibilitet som suddar ut tillhörighetens gräns och skapar instabilitet 
i arbetet, rummet och tiden. När världen blir för stor för att kunna kontrolleras vill män-
niskan krympa den så att den åter känns hanterbar. I kontrast till det differentierade civila 
samhället är de kulturella gemenskaperna homogena, och har möjlighet att erbjuda tillflykt, 
skydd, vishet och tröst (Castells, 2000). 

4.3 Jürgen Habermas teorier om offentligheten
För att försöka definiera "det offentliga", hur det offentliga och demokratiseringsprocessen 
hänger ihop är det hart när omöjligt att inte använda sig av sociologen, medie- och kom-
munikationsforskaren, samhällsforskaren och filosofen Jürgen Habermas´teorier. 
Habermas´ idéer om offentlighet är vedertagna och vederbörligen kritiserade. De är ideal-
typer och har förändrats över tid. Icke desto mindre är de den bästa grunden för att dis-
kutera offentlighet och ger, just, en idealtyp för analys. 

1962 publicerades Jürgen Habermas "Strukturwandel der Öffentlichkeit" (på svenska 1984 
under titeln "Borgerlig offentlighet") som fortfarande är en självklar utgångspunkt för his-
toriska studier av massmedier och offentlighet.

I sin studie framställer Habermas den borgerliga offentligheten som en sfär i vilken försam-
lade privatpersoner träffas för att diskutera kulturella och politiska angelägenheter.
Offentligheten skulle lite översiktligt kunna sägas vara ett centralt element i kapitalistiska 
länders liberala demokrati. Den är ett "rum" placerad i förhållande till andra "rum". Fram-
för allt ställs det offentliga i kontrast till det privata. Offentlig kommer av det tyska ordet 
"offen" - öppen och privat av latinets "privat" - sluten. 

I sin syn på offentlighetens utveckling förändras Habermas´inställning rätt radikalt över tid. 
Från början ser han på hur medierna bidrar till att omvandla publiken från resonerande till 
konsumerande i magic-bullet-anda. En passiv grupp som bara tar emot det den pådyvlas. 
Senare orienterar han sig mot att se mottagarna som aktiva och mer delaktiga i kommu-
nikationsprocessen. 
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4.4 Offentlighetens uppgång och förfall
När Habermas definierar offentligheten är det som en idealtyp - som ett slags sammansla-
gning av tendenser, händelser och skeenden som i själva verket ägde rum i flertalet olika 
länder. Detta innebär per definition att Habermas lätt och ofta kritiseras, men i detta sam-
manhang fungerar en idealbild väl som kuliss och ger en överskådlighet. 

Offentligheten har, naturligtvis, inte alltid sett likadan ut utan skiftat med historien. I 
tidigare samhällen, till exempel de feodala, gjordes ingen åtskillnad och "staten", det vill 
säga kungen/adeln, behövde heller inte lyssna till folket. Makten riktades uppifrån och ned 
och de på botten hade inget att säga till om. Habermas beskriver medeltidens offentlighet 
som representativ offentlighet. Kyrkan, furstendömet och adeln var tongivande och det 
offentliga var sammankopplat med godsherrens liv: de representerade sitt herravälde genom 
olika attribut, typ, "vinka till folket". Den representativa offentligheten upphör tillsammans 
med feodalismen under 1500-talet underblåst av den gryende internationella finans- och 
handelskapitalismen med varu- och nyhetsutbyte. I och med detta förändras begreppet 
offentlighet och det som Habermas kallar Den Borgerliga Offentligheten - offentlighetens 
uppgång - växer fram under slutet av 1600- och 1700-talen. Som begreppet antyder kopplar 
Habermas samman offentligheten med den framväxande borgarklassen och menar att i och 
med detta uppstod det en ny samhällssfär vilket lade grunden för en  kommunikation som 
en förstärkare av demokrati - diskursiv demokrati. Denna demokratimodell präglas av idén 
om det förnuftiga samtalet som medel för att skapa ett bättre samhälle. 

Den borgerliga offentligheten kännetecknas av inklusivitet (allas möjlighet att deltaga), 
deltagarnas jämlikhet (deltagarnas eventuellt skiftande sociala status eller rang) och ämnes-
val (alla typer av ämnen ska kunna tas upp) (Habermas 2003). Den bygger alltså på med-
borgarnas kritiska resonemang kring offentliga angelägenheter istället för att handla om 
seder och bruk. Pressens framväxt får en viktig roll och upplysningstänkandet är avgörande 
för den moderna förståelsen av offentligheten. I och med handelns utbredning  och med de 
allt tätare förbindelserna länderna emellan, blir information om marknader, handelsvägar 
och liknande allt mer väsentlig. Köpmännen kallades enligt Habermas (Habermas 2003:28) 
Custodes novellarum, nyhetens väktare, beroende på den privata korrespondensens roll 
för de offentliga nyheterna. Detta kan vara värt att ha i åtanke när vi senare kommer in 
på Habermas syn på den nutida offentlighetens kännetecken, den refeodaliserade offent-
ligheten. 
Offentlighetens roll är att vara ett rum där medborgare kan kan ge uttryck för önskemål 
och åsikter - och summan av dessa utgör opinionen. Opinionen ska visa riktning för reger-
ing eller stat. Skillnaden mellan offentligt och privat hör hemma i ett modernt samhälle. 

"Enligt Habermas utvecklades från slutet av 1800-talet och framåt två processer som runt 
1960 så att säga hade pressat luften ur offentligheten". (Gripsrud 2002: 294) Den ena här-
rörde att staten i västvärlden blivit (för) stark och gjorde ingrepp i privat - ekonomisk och 
intim - sfär, den andra var mediernas kommersialisering. 
Den politiska styrningen av allt från ekonomiska förhållanden till social- och familjepolitik 
hade lett till ett berövande av dess oberoende. Den politiska offentligheten skiftar karaktär 
och inordnar ett stort antal grupper och klasser i partier med parlamentarisk representation. 
Deras representation kräver plötsligt att staten engagerade sig i områden där den traditio-
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nellt inte hade något att göra. Denna utökning av demokratin i samklang med mediernas 
utveckling är det som leder till vad Habermas kallar refeodalisering av offentligheten. 
I den klassiska offentligheten var mediernas primära syfte att informera, att bidra till opi-
nonsbildning och utbildning. Att tjäna pengar var sekundärt. När medierna börjar kom-
mersialiseras tränger resonemang som tidigare varit begränsade till den ekonomiska sfären 
in i det offentliga rummet och förändrar hela dess funktion. Enligt Habermas sker det en 
"prioritering av det som i vardaglig mening utgör underhållande material framför viktig 
samhällsinformation och debatt, samtidigt som det återstår av seriöst material "anrättas" på 
ett så underhållande sätt som möjligt.".  (Gripsrud, 2002:295). Habermas menar att i och 
med att medierna mer och mer agerar på marknadens villkor och att staten mer och mer 
reglerar ekonomin, så har offentlighetens sfär minskat. Det moderna offentlighetsbegrep-
pet har därmed trängts undan till förmån för den medeltida betydelsen av offentlighet där 
det handlar om att representera en högre makt och på så vis har offentligheten i vår tid har 
återigen fått karaktären av representativ offentlighet. Makten visar upp sig, men beslutspro-
cesserna är inte öppna. Offentligheten inte längre primärt ett rum där åsikter bildas, den 
har blivit ett rum där åsikter - och makt - visas upp efter att de formats i slutna rum. Förfal-
let av den offentliga sfären har drivits av att medierna blivit ett forum för ekonomiska och 
politiska eliter. Vilket får till följd att medborgarna därmed endast blivit åskådare av det 
offentliga rummet. De nya digitala medierna möjliggör inte heller något återupplivande av 
det offentliga rummet då de ägs och kontrolleras av dessa eliter. Habermas har dock delvis 
ändrat sin uppfattning under senare tid vad gäller den nya informationstekniken. Han me-
nar att informationssamhället kan föra någonting positivt med sig eftersom fler människor 
blir utsatta för olika åsikter och argument vilket bidrar till att de tänker kritiskt i högre ut-
sträckning. Den nya tekniken bidrar också till ökad kunskap och en ökad informationsnivå 
bland medborgarna (ibid).

4.5 Erving Goffmans teorier om mänskligt beteende
Sociologen Erving Goffman har utvecklat en rad teorier och tankar som tillåter en bred 
analys av mänskligt beteende, till exempel hur människor samspelar med varandra, hur 
man förhåller sig till andra människor och hur man förhåller sig till sig själv.  Detta följer 
ett socialpsykologiskt perspektiv där man inriktar sig på vilka strategiska beslut människor 
väljer att använda sig av när de försöker profilera sig själva inför andra och styra en bestämd 
situation. Det är i interaktionen med olika individer en person kan, och kommer att, söka 
information om sig själv för att sända den vidare. Detta innebär att människor medvetet 
försöker styra situationen i mötet med andra. Detta i syfte att förstå och kontrollera andras 
uppfattningar om en själv och hur man på bästa sätt tillskriver sig själv en god position i 
ett socialt sammanhang. För att individen ska kunna skapa ett bestämt intryck hos andra 
så måste denne vara medveten om vad som krävs i form av till exempel verbala formuler-
ingar, handlingar och andra beteendemönster. Strävan som finns hos människor att kon-
trollera även definitioner av situationen genom att indirekt påverka andras uppfattningar 
om honom och själva situationen. Betydelsen av mötet med andra människor förstärks av 
att det är just i denna situation som en process startar, vilket möjliggör för en individ att 
befästa sin identitet, detta på grund av att man endast kan se sig själv genom andras up-
pfattningar om en själv. Med detta menas att man tolkar och definierar sig själv som person 
genom andras tolkningar av en. (Goffman 2002)
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Människor kan sägas spela en roll eller skapa en fasad inför andra människor. Hur pass 
individen lyckas skapa ett bestämt intryck i detta framträdande kan bero på om han tror på 
sitt eget rollspelande för att därmed skapa en trovärdighet eller om det finns ett intresse av 
att styra deras uppfattningar på ett övertygande sätt. Detta framträdande som syftar till att 
skapa en fasad kan ha avsiktliga tankar genom en vilja att styra situationen och andra män-
niskor men detta kan även ske på ett omedvetet sätt, dock med samma effekt. Det är viktigt 
att poängtera att en människas framträdanden inte behöver användas bara i de fall då en  
framhävning av personliga egenskaper önskas utan även i syftet att  dölja ett visst karaktärs-
drag hos sig själv eller vissa aspekter i själva situationen/mötet. Detta för att kunna kon-
trollera andra människor, situationen och inte minst dynamiken i interaktionen. Även om 
en individ från början kan känna distans till sitt rollspelande eller fasad, detta på grund av 
att denne inte riktigt tror på den, dock kan individen senare komma att känna sig trovärdig 
och därmed naturlig i de beteendemönster som framträdandet följer. Det finns en del as-
pekter som kan särskiljas i detta framträdande som också kan förstärka personens försök att 
göra intryck. En av dessa är inramningen, vilket är en bestämd och platsbunden omgivning 
som skapar de rätta förutsättningarna för en viss typ av interaktion och beteende. Detta in-
nebär att människor endast kan använda sig av detta i sitt framträdande på en bestämd plats 
därför att där finns vad Goffman kaller för "sceneriet och rekvisitan". Det vill säga byggnad, 
inredning et cetera. En individ kan också behöva framföra olika fasader beroende på var 
denne befinner sig och därmed anpassa sig efter situationen. Individer som kan anpassa sig 
på detta vis har en förmåga att granska sig själva på ett objektivt sätta och innehar något 
som eftertraktas i vårt samhälle - det som kallas social kompetens. Därmed kan man säga att 
en person som inte har denna förmåga kan känna sig obekväm i olika sociala sammanhang, 
detta på grund av att individen är osäker på sig själv.

En persons framträdande kan även påtvingas eller styras av själva inramningen därför att det 
finns förväntningar om hur individer ska bete sig beroende på var de befinner sig till exem-
pel på en arbetsplats. Detta kan även vara ett kollektivt fenomen i form av team-framträ-
danden vilket beror på att en grupp människor förväntas följa ett visst mönster genom att 
utföra och upprepa särskilda rutiner. För att denna grupp skall kunna bibehålla kontroll 
till exempel gentemot andra individer så måste den precis som tidigare nämnt styra kom-
munikationen och informationen som skall ges ut. Detta gäller både det som gruppen vill 
framföra och det som ska döljas eller hemlighållas.

4.6 Den dramaturgiska interaktionen
Goffman är kanske mest känd för sitt dramaturgiska perspektiv där han jämför mänsklig 
interaktion med skådespel. Han menar att jaget är en produkt av interaktionen. 

Goffman (2000) definierar interaktion som individernas ömsesidiga inflytande på varandras 
handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närhet. 
Det som sker på scenen när aktör och publik möts är alltså ett utbyte av inflytande; aktören 
påverkar publikens handlingar och publiken kan i viss mån styra aktören. Goffman menar 
vidare att när en individ framträder inför andra individer så projicerar han, medvetet eller 
omedvetet, en definition av situationen i vilken hans jaguppfattning ingår som en viktig 
del. Individens identitet alstras följaktligen genom det skådespel som skapar interaktionen 
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med andra.
“… för hans kropp är bara en hängare som en i själva verket kollektiv produkt kommer att fästas 
upp på för en tid. Och medlen för att producera och bevara ett jag finns inte inuti hängare; de 
medlen finns i realiteten ofta att söka i de sociala inrättningarna. Där finns en bakre region med 
alla dess verktyg för att utforma individen, och en främre region med dess fasta rekvisita … Jaget 
är en produkt av alla de arrangemangen och är till alla sina delar präglat av den skapelsen” 
(Goffman 2000:218f.). 

Dessaa handlingsmönster är förutbestämda och rullas upp under framträdandet. Goff-
man kallar dem för "en roll", eller "en rutin". Aktören förutsätter att publiken tar rollen på 
allvar, och att de ska ta åt sig de intryck som skapas inför dem. Aktörens inställning till sin 
egen roll kan däremot pendla mellan två extremer, där den ena är att hon/han är fullstän-
digt övertygad om äktheten i sitt framträdande, och den andra extremen - den cyniska - där 
aktören inte tror på den roll hon/han spelar upp. Båda inställningarna är, enligt Goffman, 
förståeliga, och innebär säkerhets- och försvars-mekanismer för aktören. Goffman menar 
också att till exempel en yrkesroll över tid kan röra sig från den ena extremen till den andra. 
(2000)

Aktören behöver inte vara ärlig i sitt framträdande, utan kan tvärtom dölja ofördelaktiga 
sidor och detaljer som inte passar i den roll aktören för tillfället antar. Det är också möjligt 
för aktören att få publiken att tro att den spelade rollen är den enda, eller i alla fall den 
viktigaste, roll aktören brukar spela. Publiken utgår i sin tur från att den individ de får pro-
jicerad stämmer med vad aktören verkligen är. Enligt Goffman (2000) förekommer därför 
”publiksegregation”. 

Genom publikåtskillnaden försäkrar sig individen om att de som han spelar en av sina roller 
för inte är samma individer inför vilka han spelar en annan roll i en annan inramning … 
Publiken har även den intresse av att upprätthålla den roll som aktören spelar. Goffman 
(2000) menar att åskådarna vid vissa tillfällen vill hålla en social distans till aktören och ge 
denne utrymme för att bygga upp ett intryck efter eget val. Detta kan ske för aktörens eller 
publikens bästa, som ett skydd eller ett hot, och som skulle upplösas om det utsattes för 
närmare granskning. 

Det finns ytterligare två begrepp som Goffman lägger stor vikt vid som rör individers upp-
trädande utifrån särskilda platser eller scenarier. Han menar att människor agerar på ett visst 
sätt därför att det antingen finns en förväntan om hur personen ska bete sig eller så saknas 
det något sådant. Första begreppet är “främre regionen - front stage” vilket syftar till mer 
eller mindre offentliga platser eller sociala rum där människor förväntas följa bestämda men 
oskrivna normer. Dessa styr människors agerande i det som sägs, hur det sägs. Hur de klär 
sig och så vidare. För att skapa intryck hos andra människor och styra situationen så krävs 
det att man som individ följer vissa normer som är bundna till platsen därför att man hela 
tiden iakttas och döms utifrån agerandet. Det andra begreppet är “bakre regionen - back 
stage” där människor kan känna en viss trygghet och därmed motsäga sig alla normer och 
på sätt  bemöta situationen på ett mer avslappnat och personligt sätt. I och med att indi-
vider inte behöver efterfölja normer i den bakre regionen kan de släppa på sin fasad och ge 
uttryck för emotionellt baserade handlingar, det vill säga handlingar som styrs av individers 
känslor och begär. 
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Goffman menar att “framträdandet” ska ses som den samlade aktiviteten hos en deltagare 
vid ett givet tillfälle, med syfte att på ett eller annat sätt påverka någon annan av interak-
tionens deltagare. Den deltagare som framträder kallas för aktören, och de andra som för 
tillfället deltar i interaktionen är publiken eller åskådarna. 
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5. analYs
Följande kapitel ägnas av genomgång och analys av primärdata i form av intervjuer gjorda 
mellan 21 april och 15 maj 2009.   

5.1 Att bruka sociala medier
Begreppet Word-of-mouth används ofta i samband med sociala medier och syftar till viral 
kommunikation att agera verktyg för att sprida budskap över webben. Att sprida rekom-
mendationer och rykten. Oavsett vi väljer att kalla dessa budskap skvaller eller budskap så 
framställs de i den offentlighet som Habermas menade vara ett centralt element i kapitalis-
tiska länders liberala demokrati. Den sfär där privatpersoner träffas för att diskutera kul-
turella och politiska angelägenheter. Det som förr sas på gatan och sedermera i industriell 
media dryftas i dag på nätet - offentlighet i form av “ett rum” placerad i förhållande till 
andra “rum”. 
Jag har här, baserat på de genomförda intervjuerna, försökt sortera ut ett antal teman för att 
synliggöra hur vi agerar i det offentliga - och varför. 

Vad beträffar bruket av social media och syftet med användandet var min undersöknings-
grupp mycket homogen. Alla befann sig på minst fem sociala nätverk varje dag och alla 
var ständigt uppkopplade från uppvaknandet till sänggång. Ingen upplevde några tekni-
ska hinder eller svårigheter. En eller flera av följande orsaker anges som skäl till det sociala 
medie-bruket. 
- Hålla kontakt, privat nätverkande ("En kul bieffekt av sociala medier är ett otvunget um-
gänge med folk man inte sett på länge. Det blir lättare när man väl träffas irl (in real life). 
Och det funkar väldigt bra när man vill sätta ihop sociala sammankomster".)
- Yrkesmässigt uppdaterad, professionellt nätverkande ("Jag vill utvecklas tekniskt och in-
formationsmässigt")
- Dokumentation ("Bloggandet fungerar som dokumentation. Att kunna gå tillbaka och se 
vad man gjorde för ett år sen.")
- Skvaller/snokande ("Facebook handlar om att stilla nyfikenhet…det är kul att kolla andras 
vardag och bilder.")
- Terapi ("…jag kommunicerar mer när jag mår dåligt. När jag är bakis och trasig en söndag 
skulle jag kunna hänga på Facebook och msn hela dan och skriva fem inlägg i bligen. Att 
må psykiskt dåligt är en enorm källa till kreativitet. Då fungerar det som terapi.")
En person svarade att han hade opinionsbildande ambitioner.
"Opinion. Debatt! Jag vill påverka människor att fundera. Jag vill att de ska bli arga skratta och 
debattera. Att påverka andra är en kick!" (Martin, fondspecialist)

De som jobbar i medie- och informationsbranschen uppger allihop att det är viktigt att 
hålla sig "yrkesmässigt uppdaterad" vilket jag tolkar som att de känner att de är tvungna att 
vara på olika sociala medieforum. Även om de inte alls låter negativa utan mer ser det som 
en möjlighet:
"Det är ett sorts sätt att påminna om att man finns till - både socialt och jobbmässigt. Top of 
mind - det man hör mest om ligger överst i hjärnan. Vilket innebär allt i från vem ska jag bjuda 
på herrmiddagen till "du får jobbet". (Edvard, copy writer)
 
Övriga pratar mer om att det är kul och privatsocialt. Över lag råder en samfällt positiv 
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inställning och en känsla av frivillighet till medverkan i social media när jag frågar om vad 
de vill uppnå och om de gör det. 
"Jag vill få koll och är nyfiken och kollar grejer för stunden. Oftast kollar jag hur det fungerar 
och tröttnar. Man glömmer bort och drar vidare till andra forum. Annars är jag ute efter utbild-
ning, jag är väldigt intresserad av språk och hänger mycket på språk forum". (Sara, studerande)

Alla tillfrågade menar sig uppnå det de strävar efter i sitt virala kommunicerande. Och det 
som uppnås är nästan uteslutande socialt. Alla menar att de mest långtgående konsekvenser-
na av deras kommunicerande är kontakten med människor, att de hänger med i skvallret, 
fått nya vänner och goda relationer. Två personer har fått jobberbjudanden och två har up-
pnått kärleksrelationer. Tre personer har blivit “utbildade”. Man skulle kunna sammanfatta 
det som “självförverkligande. 
“Jag har utvecklat mina mina åsikter genom sociala forum. Det har format min identitet och 
stärkt min självkänsla. Jag har tagits bättre emot på nätet än jag  gör irl.” (Elin, webredaktör)  

“Just nu känner jag inget behov av att få kontakt med folk från förr. Det kan nog ändra sig. Jag 
tror att det är en ålderspryl. Jag tror att sociala medier öht främst är en nostalgipryl. Att inte 
tappa bort sin ungdom, inte tappa sammanhang, rädsla att hamna utanför. Gamla människor 
på jobbet (över 40) verkar mest vara med på facebook för att få hångla och veta vad gamla ex 
gör. FB verkar vara mycket av en “mammaledighetsfälla”  - de har mycket tid och stor rädsla att 
“inte vara med”. (Hanna, pressansvarig)

På senare frågan om det finns något de känner sig tvungna att säga eller göra och om de 
är anonyma eller privata svänger attityden hos alla utom en och de det blir mycket tal om 
tvång, olust, måsten och stress. Ofta genererat av de faktum att de är kopplade (av fri vilja) 
till sociala forum. De två ovan citerade menar senare i intervjun att de känner sig tvungna 
att skriva emedan de är med i sociala forum. 
"Man vill bli ihågkommen…man vill visa sig pigg och aktiv". (Edvard, copy writer)

“Jag gillar inte Facebook där det är mycket tvång och tvångsuppgifter, men jag gick med ändå… 
…kompisar vill ju, så klart, att man ska vara på alla ställen de är." (Sara, studerande)

Ett annat frapperande faktum i intervjuerna är att alla utom en person nästan hela tiden 
använder ord som "man" och "folk". Det vill säga; talar i tredje person och abstraktioner i 
stil med "de andra". "Man vill bli ihågkommen", "jag vet en som…", "Jag vill pika folk". “Jag 
har en känsla av”, “man får använda sunt förnuft”. 

Samtliga intervjuer jag gjorde präglades av större eller mindre grad motstridiga uppgifter, 
abstraktioner och ambivalens. 

5.2 Ambivalens
"Jag är anonym på bloggen - fast inte så anonym. Jag försöker tänka på att vara försiktig men 
det känns inte som att det är så viktigt." (Konrad, grafisk formgivare)

Citatet ovan är väldigt representativt och målande för den här undersökningen. Det in-
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nehåller en orimlighet “inte så anonym” och två motsägelser: jag är anonym, fast bara lite 
eftersom jag vill vara försiktig, men det är inte viktigt. Helhetsintrycket blir mycket vagt. 

Alla intervjuade i undersökningen uppvisade en hög grad av kluvenhet och konflikt mellan 
motstridiga känslor. Ibland uttrycker de konkret sin ambivalens. Corinne som är journalist 
beskriver de sociala medierna som himmel och helvete i arbetssituationen: 
“Folk är inte stringenta i sitt kommenterande - de tar över ämnen och förändrar dem…   
…det är helt omöjligt att få folk att hålla sig till ämnet. Jag upplever att det är en djungel där 
ute. Vilket måste ställas mot att jag inte kunnat ta reda på det alls utan denär typen av forum."

Ibland märks ambivalensen genom helt motstridiga uppgifter angående samma fenomen 
men uttryckt i olika svar från samma intervjuperson. Samma journalist hävdar att hon 
genom sociala medier "vill hålla kontakt med vänner, hålla mig yrkesmässigt uppdaterad, ha 
kul och hitta på nya saker" medan hon senare i intervjun ser det som negativt att "alltid 
känna sig iakttagen och sedd".

"Det medför mycket gott, men också mycket trassel: jag har ofta ångest över att jag inte kan säga 
nej till folk på Facebook", menar Martin som är fondspecialist. 

Åtta personer av tio upplevde dessutom en stark diskrepens mellan vad yrke och privatliv 
kräver i form av socialmedia. Privat finns ett tryck att befinna sig på Facebook och bloggar 
och vara personlig och kul. På jobbet censureras vissa forum, medan man ska vara med i 
andra men som "yrkesperson" och på helt andra premisser.
"Youtube och Facebook är låsta. Tidigare till och med hotmail. Alla medier som tar tid från 
arbetet uppskattas inte alls. Arbetsgivaren finns inte representerad på något socialt medie. 
Privat uppmuntras jag av alla utom flickvännen." (Martin, fondspecialist)

Sara som är gymnasiestuderande berättar om skolans dubbla budskap och föräldrars oro 
kontra kamrater:
“När jag var yngre var det mycket varningar om att inte lämna ut personlig information och 
så. Nu använder skolan själv så många forum att de vill ha oss där. Nu varnas det inte längre. 
Den förändringen skedde när jag började gymnasiet. Föräldrarna vill inte att jag ska vara med 
någonstans överhuvudtaget. Kompisar vill ju så klart att man ska vara på alla ställen de är. " 

Elin som är webredaktör förklarar hur gärna hon vill bli läst samtidigt som hon ogärna vill 
göra det som krävs för att få läsare. Kanske. 
“Helst skulle jag vilja ha en blogg med 10000 läsare. Eller i alla fall fler än jag har.   
Däremot är jag inte beredd att göra det som krävs för att få det. Jag är inte beredd att engagera 
mig så mycket. För att nå dit måste man vara väldigt personlig och lägga ut bilder på sig själv. 
Man måste också gå ut hårt och debattera och uppdatera flera gånger om dagen med korta in-
lägg. Det är inte värt det. Tror jag.” 

Samtliga intervjuade uttrycker också motstridiga uppgifter kring huruvida de "måste" syssla 
med viral kommunikation eller om de "vill". Edvard som är i reklambranschen uttrycker att 
hans främsta prioritet vad gäller sociala medier och viralt kommunicerande handlar om att 
"skvallerkärringen i mig vill hålla sig uppdaterad inom både jobb och privat sfär…framför allt 
är det kul" för att sedan direkt tillägga att "det går inte att missa branschskvallret" och att "det 
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är en förutsättning för mitt jobb" "Jag KAN inte vara utan det. Jag kan inte se att det skulle 
fungera jobbmässigt" och tar upp "top-of-mind-tesen"* (*förenklat: det du senast hört och 
sett ligger främst i hjärnan). Han menar sig vidare "inte ha något att dölja" men hävdar att 
“man ska vara försiktigt med sina värsta spyor med tanke på kunder. Det finns ett egenvärde i 
att vara sig själv och det är min grundinställning att man står för vem man är"…"Man ska inte 
skriva att man är bakfull och hatar parkeringsvakter". Samma person menar sig uppröras allra 
mest över anonyma hatkommentarer och tycker därför att det är av stor vikt att alltid skriva 
under med eget namn i sociala medier och menar att "det är mycket därför jag själv inte är 
anonym". 

Vad beträffar anonymitet i det virala kommunicerandet återfinnes här den största am-
bivalensen hos de intervjuade. Alla utom en tycker att det är av vikt att inte vara anonym 
samtidigt som de menar att icke-anonymiteten begränsar ärligheten. Och än mer anmärkn-
ingsvärt är att de som väljer att vara anonyma gör det för att kunna yttra sig mer fritt, men 
gör det ändå inte:
"jag är oftast anonym - till exempel på bloggen - även om många vet vem jag är. Jag är den enda 
i Sverige som heter det jag heter och jag vill inte att det första man ska hitta är min blogg när 
man googlar mig. Jag vill kunna skriva om privata saker.". (Elin, webredaktör)

Samma webredaktör kommer senare i intervjun på sig själv med att säga att hon känner sig 
hindrad att skriva om sådant som händer på arbetsplatsen och att hon inte heller 
"skriver om andra människor, om vad de sagt och gjort. Jag säkrar upp ifall någon hittar mig. 
Jag hör nu att det låter konstigt eftersom jag är anonym". 
Hon avslutar med att konstatera att 
"Ibland förr kunde jag bara vräka ur mig och det skulle kännas roligare om jag fortfarande 
kunde göra det". 

Det vill säga hon kommunicerar ibland anonymt för att kunna vara privat, men hon törs 
inte skriva om allt ändå. Och skulle tycka att det vore roligare om hon kunde göra det.

Castells pratar på individnivå om "oss" (nätbrukarna i väst) dels som den privilegierade 
gruppen, dels som dem som "lever med internet" och synergieffekten där livet formar nätet 
och nätet formar livet. På samhällsnivå som den globaliserade och avgörande organisations-
formen. Häri kan upphovet till de virala kommuniktörernas ambivalens och motsägelser 
finnas. De befinner sig i ett system de inte "kan" välja att stå utanför samtidigt som de själva 
formar det och formas av det. Samtidigt eller eftersom som de upplever att deras kommu-
nicerande är möjligheten att till exempel "få jobbet" eller "utföra jobbet" så finns en outta-
lad rädsla att säga fel saker. Samtidigt som det är "kul" och "socialt". 
“Som yrkesperson har jag krav på mig att kolla allt, skaffa konto bara för att se hur det ser ut 
inloggat. Ett slags omvärldsbevakning, jag måste hålla koll på branschen.” 
(Konrad, grafisk formgivare)

"Jag skriver det jag vill. Jag gillar inte facebook där är det mycket tvång och tvångsuppgifter. 
Men jag gick med ändå." (Sara, studerande)

Annica som är webredaktör beskriver hur jobb och privatliv både går in i varandra och 
krockar:
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“Jag uppmuntras att nyttja social media i jobbet. Det är härligt. De gillar inte att man hänger 
på Twitter och Facebook, men vi uppmuntras ju samtidigt att stödja jobbets sighter. Vi upp-
manas att lämna digitala spår och skapa kontakter. Privat uppmuntras jag däremot inte. Min 
läkare avråder mig eftersom jag varit sjukskriven för stress. Jag bör släppa jobbet, men vill inte. 
Det går inte. Jobb och privatliv hänger liksom ihop."

Ett målande uttalande som motsäger sig på alla punkter. Privat- och arbetsliv går inte att 
särskilja och inte heller råder klara direktiv i den formella arbetssituationen "å ena sidan bör 
du, å andra sidan bör du inte". 

Slutligen, och rätt intressant, är att alla utom en i undersökningen menar sig ha full kon-
troll över sin kommunikation, men menar samtidigt att "andra" inte har det. Det vill säga 
att man litar på sig själv i den virala kommunikationsprocessen men känner sig otrygg 
genom andras bristande kunskap. Hanna, pressansvarig om att tvingas in i att blogga under 
eget namn: 
“Jag är anonym från början, men har outats av andra bloggare som vet vem jag är och inte 
förstått att jag inte vill bli länkad till under mitt riktiga namn. Jag blir liksom googlingsbar 
genom mitt unika namn. Nu är jag censurerad eftersom andra har outat den.”

5.3 Tids/stress-aspekter
Vad gäller tidsaspekter urskiljer sig två fenomen ganska tydligt. Det ena är hur kommunika-
tionen i sociala medier förändras över tid. Det vill säga de virala kommunikatörerna förän-
drar sitt beteende efter en "viss tid" i ett medie. 
Det andra är tidsaspekten som stress. De allra flesta i undersökningen upplever en tidsmäs-
sig stress på olika sätt. 
Alla tillfrågade menar att tidsaspekten är viktig och avgörande - oavsett det gäller ren tid-
såtgång typ "jag hinner inte sitta så länge som jag vill/jag förlorar tid på jobbet” eller mindre 
kvantifierbar tidsåtgång "jag har inte tiden att debattera" - ett slags tids- och prestationsrelat-
erad stress.

Konrad, grafisk formgivare uttrycker det så här: 
"Jag skulle vilja debattera mera, men har inte riktigt tid. Det år inte att kasta sig in i något 
och dra, utan möjlighet att följa upp". "Jag är inte konflikträdd, men rädd att inte få tiden att 
förklara mig. Rädd att missuppfattas". 

Vidare menar han att han omöjligt kan uppnå allt han vill med eftersom han har för lite tid 
och att det är "omöjligt" att hinna. Tre personer anser att de känner sig tvungna ATT med-
dela sig i sociala medier och att den tidsåtgången känns pressande. 
"På Facebook känner jag mig tvungen hela tiden. Det finns nästan inget jag gör av fri vilja län-
gre. Man måste tacka när folk gratulerar på födelsedagen, jag vågar inte avvisa folk som addar 
mig och så vidare. Tvång hela tiden". (Martin, fondanalytiker)
"Till exempel undviker jag debatt på grund av tidsbrist. Jag hinner inte följa upp sånt jag ger 
mig in i". (Elin, webredaktör)
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Annica, webredaktör beskriver prestationsstressen så här: 
“En dag då jag gjort tre jobb-bloggs-inlägg, ett privat inlägg på bloggen, uppdaterat twitter 
minst var tredje timme, kollat facebook några gånger och hunnit läsa alla bloggar - då är jag 
nöjd. Annars är det jobbigt att gå till sängs". 

Tendensen pekar mot att den virala kommunikatören känner en press att finnas i social me-
dia vilket i sin tur genererar en tidsbrist som innebär en viss självcencur och ett leverenskrav. 
Detta kan illustreras av Castells´tes om de nya medierna som en förlängning och förändring 
av de gamla och ett nytt sätt att kommunicera som medför fler svaga band och kontakter 
till människor. 
“Förr skrev jag längre. Mejlen ersatte till exempel brev. Det kan hänga ihop med Facebook och 
liknande att allt liksom blir mer kortfattat, men det handlar också om att från början är det så 
få medlemmar så man hinner vara utförlig. Ju fler det blir som man ska kommunicera med desto 
kortare blir budskapen.” Det finns inget utrymme, ingen tid. (Caroline, frilansskribent och 
förskolelärare)

På frågan: "Har ditt sätt att kommunicera i sociala forum förändrats över tid?" svara samt-
liga att det har det. De flesta tar upp att de inte längre kommenterar lika mycket som i 
början och anger utökade nätverk och tidsbrist som orsak - det utökade kontaktnätet /den 
virala spridningen/ begränsar i sig det virala kommunicerandet. 
"På den negativa sidan finns den utökade stressen. Jag är uppkopplad från morgon till kväll. Jag 
har skapat ett behov som jag inte hinner tillfredsställa." (Annica, webredaktör)

Det flesta menar sig också bli allt mer professionella och liksom yrkesmässiga i sitt virala 
kommunicerande. Allt mindre personliga. Och allt “kortare”. 
"Jag har lärt mig att få fram poänger bättre och duktigare på analys. Ökad självmedvetenhet. 
Lär mig att sålla. Ändrar stil och uttryck. Jag var mer privat från början och typ skrev av mig!" 
(Elin, webredaktör)

"Det ändras eftersom man själv växer. Försöker att bli mer och mer anonym. Jag har blivit lite 
försiktigare och klokare. Det känns som om jag är så pass försiktig och förnuftig så jag kan stå för 
allt." (Konrad, grafisk formgivare) 

"Ju fler kommentarer man får desto större auktoritet har man fått. Då nöjer man sig. Behöver 
inte kommentera tillbaka." ...”Jag är mer reserverad nu än tidigare. Jag är inte bränd men 
ändå.Tidigare var jag mer öppen och förhållanden etc i bloggen. Jag känner en risk att jag skulle 
kunna förminska mitt nuvarande förhållande genom att det skulle följa samma dramaturgi. 
(Carl, nyhetschef ) 

"Generellt blir jag mer kortfattad och konkret. Märks främst på mailen. Det blir mer msn-form. 
Det är lite samma sak med bloggen.Kommunicerandet har mer tagit form av att visa livstecken 
och få snabb feedback." (Hanna, pressansvarig)

“Kommenterar folk jag känner ibland. Gillar bättre att skriva brev. Kommentarer i sociala 
forum är opersonliga” (Sara, studerande)
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5.4 Offentlighet
Det är lätt att återknyta till Habermas´teorier om offentlighetens rum när man talar om so-
ciala medier. Det sociala mediet utgör i all väsentlighet närmast den perfekta illustrationen 
av “rum för offentlighet”. I alla intervjuer framkommer att de virala kommunikatörerna 
ser på de sociala medierna som, just, offentliga rum - medvetet eller omedvetet. Detta visar 
sig inte minst i vad man vill och inte vill skriva både på ett organisatoriskt, professionellt 
plan (“Jobbet nyttjar inga sociala forum i rädsla och okunnighet. Tror att det partipolitiska 
oberoendet och de anslag som följer är hotat.”) och på ett, för den här uppsatsen mer rel-
evant, individuellt plan:
“Jag vet att det kan påverka chansen att få jobb. Folk googlar. Jag skulle ju till exempel aldrig 
skriva hur mycket film och musik jag laddar ned. Jag hänger på pirat bay hela tiden. Det skriver 
jag aldrig ett ord om. Det hade jag kunnat göra tidigare” (syftar till tidigare då hon var anonym 
på bloggen). (Corinne, journalist) 

På frågan “Finns det något du känner dig hindrad att skriva/göra?” svarar Edvard, copy 
writer:
“Absolut. På samma sätt som jag känner mig hindrad i ett samtal. Jag håller tillbaka drogliber-
alism, min syn på muslimer och mitt dömande. Det kan tas emot fel. Jag har samma grundprin-
cip som vid konversation med folk jag inte känner väl.”

Notera här att den tillfrågade i någon mån erkänner något slags islamofobi och droglib-
eralism (kanske i andemening), som han menar sig undvika i sociala medier, i ett samtal 
med någon han inte känner väl. Vilket, trots hävdad motsats, markerar att de virala kom-
munkatörerna definitivt ser de sociala medierna som ett slags offentliga arenor. Och 
återknyter ännu en gång till ambivalenstemat. Under temat “Ambivalens” återfinns känslor 
som hela tiden är kopplade till den offentlighet där den virala kommunikationen sker. Ett 
dilemma i denna offentlighet är huruvida man ska sätta sin signatur under det man kom-
municerar eller om man ska förhålla sig anonym. Generellt finns en uppfattning om att 
man “ska” signera med sitt eget namn. Endast två personer tyckte att detta var helt oviktigt, 
men den ena av dem underströk samtidigt att han aldrig var anonym (dessa båda var män 
och under 30 år).
“Jag blir skitförbannad på de som är anonyma. De som är syrliga, otrevliga och sticker ut hakan 
anonymt. Det är en äcklig kultur. Nästan enda gången jag själv kommenterar är när jag blir 
förbannad på anonyma kommentarer. Det är social medias äckligaste sida. Mycket därför jag 
själv inte är anonym.” (Edvard, copy writer)

“Skulle aldrig känna mig trygg som anonym. Det är för lätt att bli outad. Jag tror att det är 
väldigt svårt att hålla sig anonym. I någon mån tänker man aktivt på hur man ska göra för att 
förbli anonym. Redan där kan man ju se problemet.” (Hanna, pressansvarig)

Huruvida man är anonym eller inte skiftar mellan olika sociala medier och jag tolkar detta 
som att de virala kommunikatörerna “mäter” mediets offentlighet. Det råder viss förvirring 
kring “graden av offentlighet” i olika forum, rent generellt ses till exempel Facebook som 
mer privat än en blogg och Twitter mer offentligt än Facebook. 
“Jag har tidigare känt mig tryggare och privatare på facebook än på blogen men, en annan sak 
som har hänt är att mitt facebookande blivit mer opersonligt sedan jag började twittra. Twitter 
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känns som ett mycket mer offentligt forum - mer jobbspecifikt så där skriver jag mest om jobb-
relaterade grejer. På facebook skrev jag mer om privatliv och fest. Nu när jag använder samma 
applikation för att uppdatera båda har face book blivit mindre privat och mer jobbrelaterad av 
bara farten. Det blir “jag har varit på rättegång” istället för “jag ska på fest”. 
(Corinne, journalist) 

“Jag känner mig tryggare på facebook än på andra ställen eftersom jag är mest opersonlig där. Jag 
skriver mediokra statusuppdateringar och aldrig något privat eller hemligt.”    
(Caroline, frilansskribent och förskolelärare)

“...mest är det det jag själv hindrar mig från att skriva om sånt som inte är offentligt för alla 
människor. Jag skriver bara om sånt som är ok för “offentligheten”. Utom på mejlen där vågar 
jag skriva trots att jag vet att mottagaren kan skicka det vidare. Där går gränsen för hur rädd 
jag kan tillåta mig vara.”(Caroline, förskolelärare)

De allra flesta vill hålla sig anonyma när de bloggar, icke anonyma på Facebook och Twit-
ter. Vad gäller diskussionsforum, spelsighter, video- och fotodelning et cetera är förvirringen 
störst och de flesta resonerar kring “cred” och “mognad”. Det finns en presigetörst och ett 
behov av ett slags abstrakt belöning av en respektgivande kommunikation. 
“Jag är inte anonym någonstans. Jag är allt för nacissistisk för det. Bloggen var helt anonym från 
början. Först vågade jag inte riktigt, men när jag fick uppskattning ändrades det. För mig hand-
lar det inte om att stå för det man säger - jag har ingenting emot folk som vill vara anonyma, för 
mig handlar det bara om att jag vill ha cred för det jag gör.” (Carl, nyhetschef )

“När jag har varit utan all uppkoppling i vår sommarstuga i norrland så tänker jag att  det är 
så skönt och att jag aldrig ska återuppta det. Men jag kommer genast in idet igen. Jag drivs av 
att det är mitt jobb men framförallt är det BEKRÄFTELSE jag vill uppnå. Jag tycker “gilla-
knappen” på Facebook är symbolisk. Det är den jag drivs av - att få så många tummen upp som 
möjligt. Jag vill samla anhängare. Kanske tänker jag mig att det är det som i förlängningen ska 
ge mig frihet. Frihet att jobba hemifrån och tjäna mycket pengar. Men det viktigaste är som sagt 
bekräftelse. Och man vill smyga in och lämna spår” ...” Jag är anonym (på bloggen) eftersom jag 
hade tänkt vräka ur mig. Tyvärr blev det ohållbart eftersom jag inte kunde hålla käften om jag 
hade den. Jag fick ju inga besök och då var det inget kul att ha den. Jag har så att säga outat mig 
själv och fått många besökare på bekostnad av privatlivet. (Annica, webredaktör) 

Även de som är anonyma vill ha en “känd signatur” och blir sin pseudonym för att kamma 
hem prestigepoäng: 
“Jag kan ta ut svängarna och vara mer ärlig om jag är anonym. Jag vill inte behöva vara rädd 
för vad folk ska tänka. Fast signaturen är den samma alltid och den är viktig och har hög cred.
Till exempel på ekonomiska forum där jag sprider rykten.“ (Martin, fondanalytiker)

“Jag har ett alias på ett basistforum där jag är med men alla vet vem jag är. Ingen poäng med att 
vara hemlig. Jag behöver cred.” (Edvard, copy writer)

Anonymiteten, presigen, behovet av att kommunicera och offentligheten tycks bedriva en 
konstant strid med varandra. Å ena sidan vill de virala kommunikatörerna ta upp saker 
anonymt, å andra sidan litar de inte till anonymiteten och de vill dessutom att den egna 
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personen skall hyllas när någonting gillas och skyddas när det ogillas.
“Jag vet inte om jag känner mig trygg. Både och. Jag har skrivit blogg i tio års tid utan att vara 
sökbar på namn. Det är tryggt så till vida att det är det enda jag vet. Jag skulle känna mig väl-
digt osäker om jag gick ut och sa vem jag är.” (Elin, webredaktör)  

“Jag funderar på att starta en ny hemlig blogg som terapi. Mest för att jag vill skriva om min 
mormor utan att min mamma läser. Fast jag vet inte om jag skulle kunna lita på  anonymitet 
ändå.” (Annica, webredaktör)

“Kommentarer är kul, men jag lägger mig sällan i. Bara om jag har rejält på fötterna. Jag går 
aldrig på känsla, jag måste veta vad jag pratar om. Dessutom vill jag ha tid att uttrycka mig 
kul, inte bara "jag håller med". Jag tycker att dt är bättre om man kommenterar under namn 
men har respekt för dem som vill vara anonyma. Det är bra att alla får komma till tals och att 
de som inte vågar annars säger något. Men det finns en gräns. Det får inte vara rejäla påhopp. 
Om jag var känd skulle jag nog välja att kommentera en del saker anonymt.” 
(Caroline, frilansskribent och förskolelärare)

Nästan alla anger “att stå för vad man säger” som ett slags patos, men menar samtidigt att 
det inte riktigt fungerar när man kommunicerar under eget namn - man måste vara “för-
siktig med vad man vräker ur sig”. En av de intervjuade går till och med så långt så att hon 
menar att det är så viktigt att stå för det man skrivit att hon inte vågar radera saker hon 
ångrar. 
“Jag har absolut ångrat mig. Framför allt när det gäller twitter och facebook. Jag tänker ofta 
“fan vad dum jag är” när jag skrivit något. Till exempel när jag skriver att livet är skit eller 
att jag är trött. Jag vill inte att mina redaktörer ska veta att jag har en dålig dag och att det 
skulle kunna påverka min arbetsinsats. Det blir ofta så när jag skriver om alkohol och sömn. Jag 
skriver först och tänker sen. Däremot tar jag inte bort det då är det ju som om jag inte står för 
det jag sagt och det är ännu värre. Skrivet är skrivet. “(Corinne, journalist) 

Många tar upp ordet “googlingsbar” som en måttstock på offentlighet. Det vill säga hur lätt 
det är att hitta någon på Google. Vad man vill/inte vill ska dyka upp när någon googlar på 
ens namn. 
“Vad gäller spel så spelade jag under eget namn tidigare, men nu tycker jag inte att det ser bra ut 
om någon söker på mig professionellt och ser att jag finns i spelforum. I så fall vill jag hellre att 
de kommer in på min blogg, fast allra helst att de kommer in på min hemsida. Det är som om 
man vill vara mer professionell på nätet. Jag är inte anonym på  minhemsida men ganska privat 
på facebook. Ingen som inte känner mig kan läsa att jag är bakis eller full. När jag gjort ett jobb 
sätter jag mitt namn på det, till exempel företagssidor, om jag gjort en illustration et cetera. Sam-
ma sak med kommentarer: jag sätter ut mitt namn när det rör jobb, fakta och sakliga saker.”
(Konrad, grafisk formgivare)

Ett bra sätt att granska de sociala medierna som offentliga rum är att studera hur de virala 
kommunikatörerna har det i fråga om arbetsplatsen och arbetsgivarens direktiv kontra det 
mer personligt sociala medielivet. Det visar sig att det krockar på rätt många plan. För vissa 
hindrar jobbet deras virala kommunicerande, vilket kan krocka med de mer privata kraven 
och önskningarna:
På frågan “Uppmuntras du till att nyttja social media av din arbetsgivare?”, svarar Caroline 
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som är anställd på en förskola:
“Absolut inte. Tvärtom. Vi får inte blogga. Min chef tror att vi ska skriva negativt om jobbet. 
Hon har hört sig för och kommit med instruktioner. Till exempel hade hon hört att någon hade 
skrivit "i dag var det få barn här, det var skönt". Så fick man absolut inte skriva. Hon har frå-
gat vad vi skriver om och förbjudit oss att skriva om arbetsplatsen.”

Eftersom många av informanterna i undersökningen är medieanställda uppmuntras de i 
regel av arbetsgivaren att kommunicera viralt och befinna sig på sociala medier. Däremot 
var inte direktiven solklara.
Elin, webredaktör, uttrycker sig så här:
“Från jobbets sida uppmuntras jag att använda sociala medier å yrkets vägnar, men privat bruk 
avråder de. Som exempel Facebook som inte får användas och vissa datorer är spärrade. Däre-
mot ansvarar jag för företagets profil på facebook. Ur jobbperspektiv ska jag ta hand om facebook 
och Twitter, men får absolut inte använda det privat. Jag vet inte vad som skulle hända om de 
upptäckte att jag till exempel bloggade på arbetstid. Det amerikanska bolaget som äger oss är 
extremt uttalade och strikta. Vår svenska chef och ledning betror oss och litar på vårt omdöme. 
Därmed osäkerheten. Kanke en tillsägelse, kanske sparken."

“Jag är även anonym när jag fuskchattar åt jobbet. Ibland tvingas jag att chatta på våra   
egna sighter och gå in och låssas vara någon annan som ställer frågor till gäster osv. Alla   
som jobbar på min avdelning har varit minst tre olika personer.” (Annica, webredaktör)

Sara, 17 som studerar förklarar hur hon upplever skolans direktiv:
"När jag var yngre var det mycket varningar om att inte lämna ut personlig information och så. 
Nu använder skolan själv så många forum att de vill ha oss där. Nu varnas det inte längre. Den 
förändringen skedde när jag började gymnasiet."

Gränserna mellan det privata och offentliga har alltid diskuterats, inte minst inom medie-
forskningen, och  de sociala medierna skapar onekligen ytterligare en dimension. 
Habermas menar att offentligheten inte längre främst är ett rum där åsikter bildas, den har 
blivit ett rum där åsikter visas upp efter att de formats i slutna rum. Förfallet av den offen-
tliga sfären har drivits av att medierna blivit ett forum för ekonomiska och politiska eliter. 
Vilket får till följd att medborgarna därmed endast blivit åskådare av det offentliga rummet.

I och med den nya informationstekniken har Habermas blivit något mer positiv och menar 
att informationssamhället kan föra någonting positivt med sig eftersom fler människor blir 
utsatta för olika åsikter och argument vilket bidrar till att de tänker kritiskt i högre utsträck-
ning. Den nya tekniken bidrar också till ökad kunskap och en ökad informationsnivå bland 
medborgarna. Frågan är dock vad som sprids i form av information. De virala kommu-
nikatörerna tycks begränsa och begränsas avsevärt i gränslandet offentligt - privat. 

5.5 Oskrivna regler
“Jag kan försvara mitt sätt att använda nätet varje dag.” (Konrad, grafisk formgivare)

I analysen av huruvida man kommunicerar anonymt eller inte framkommer hela tiden 
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markeringar om ett slags abstrakt straff  och eller uppmuntran man kan få. 
"Jag känner mig inte trygg i mitt kommunicerande. Jag är hela tiden osäker och rädd att någon 
ska komma på vem jag är - till exempel syrrans unge som har mig som idol - jag vill inte att han 
ska upptäcka hur drogliberal jag är". (Martin, fondspecialist)
De straff och belöningar de virala kommunikatörerna förväntar sig är egentligen den 
springande punkten , upprinnelse till hela den grundläggande ambivalensen och sätter 
anger tonen för kommunikationen. Det hela handlar om sociala normer och oskrivna regler 
- det vill säga de underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en 
mindre social gemenskap eller i samhället i stort. Problemet i fallet sociala medier är, som 
framkommit under rubriken “Offentlighet”, att dessa är ganska odefinierbara forum. Vad är 
offentligt, vad är privat? Hur ska den virale kommunikatören förhålla sig till sociala normer 
i det gränsland mellan offentligt och privat de sociala medierna utgör?
“Jag har en egen blogg i eget namn. Jag väljer att inte marknadsföra vissa saker där, till exempel 
politik och vad jag röstar på. Jag avstår också från att gå med i vissa grupper på Facebook. Om 
jag inte haft det jobb jag har så skulle jag inte låta bli. Jag tror inte att det skulle vara populärt. 
Det är en känsla jag har.” (Corinne, journalist)

“Det är en känsla jag har” är ett nästan ett tema i sig. I många intervjuer framkommer räds-
la för något slags abstrakt auktoritet. En känsla av att något kan hända eller att man hört att 
någon drabbats eller straffats för något som kommunicerats. Corinne förklarar det så här:
“Det bygger på en känsla för vad som är ok. Om man har speciella, kontroversiella åsikter i ett 
ämne håller man sig från att skriva om det. Det som skrivs är ofta snällt och okontroversiellt.”

Även konkreta auktoriteter anges som källa till försiktighet. Caroline som är förskolelärare 
är “förbjuden” att blogga av sin chef. Carl som är nyhetschef menar att: 
“Dagens media älskar att skriva om mitt jobb därför är jag mycket försiktigt och balanserar jobb 
och privat.”

“Jag tänker för mycket på vilka som läser. Jag vill verka normal och förståndig och leva upp till 
förtroenden. Alla från chefen till min hunds uppfödare.” (Hanna, pressansvarig)

“I de andra forumen spelar det ingen större roll vem jag är. Det är inte viktigt för sakens skull. 
Jag vill kunna skydda mig mot släktingar. Jag är räddare att vara privat inför släktingar än 
inför vänner. Jag vill absolut inte att min blogg ska dyka upp om någon googlar på mig.”
(Martin, fondanalytiker)

Icke desto mindre är “straffet” icke-konkret. Ingen uttalar något konkret och mätbart som 
skulle drabba dem vid övertramp. Det handlar mer om rädsla att bli missförstådd eller ogil-
lad. Konrad som är formgivare uttrycket det så här:
“Jaa och det relaterar till de fördomar jag har om andras fördomar. Till exempel spelandet: det 
känns inte helt normalt i min generation. Om jag söker jobb och någon söker på mig vill jag inte 
att de ska hitta mig i spelsammanhang. Jag ägnar det tankar. Jag är rädd att inte få chans att 
förklara.”

“På bloggen har jag redigerat efteråt, men inte raderat. Till exempel när jag inte tänkt mig för 
och skrivit ut ett namn. I rädsla att de ska hitta sidan, läsa och bli arga på mig.“ (Sara, student)
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Om man ser till den “omotiverade” rädslan för det abstrakta applicerat mot Goffmans 
teorier om front-stage/back-stage-beteende och jaget som en produktion av interaktionen 
med andra så framstår den som rätt självklar. För att skapa intryck hos andra och styra 
över vår situation så krävs att vi följer vissa för situationen och platsen bestämda normer. I 
de sociala medierna sammansmälter offentligt och privat och det är svårare att veta vilken 
grupp man kommunicerar med. Ibland vet du inte heller vem “jaget” som kommunicerar är 
(anonymitet eller till och med “eventuell anonymitet”). Det blir således mycket svårare att 
uppnå en överenskommelse om social kompetens. Hanna som är pressansvarig pratar om 
identitetsbyggandets problem i sociala medier:
“Ibland tänker jag att jag inte ska vara för glad eller för ledsen när jag skriver. Det tänker jag 
verkligen på. Det får varken bli en gnällventil eller skryt om livet. Vill inte visa upp lyxproblem, 
depression eller kriser. Man vet ju aldrig vilka som läser. Börjar man fundera över vilka som 
läser är det lätt hänt att man tänker för mycket på VAD man skriver. Man bygger en bild av sig 
själv - och den bilden sprids vidare och därmed byggs en identitet. 

De virala kommunikatörerna i min undersökning lägger alla stor vikt vid hur de framstår 
och hur de presenterar sig själva.
“Jag går omkring och undrar om folk tycker att jag är knäpp för saker jag skrivit.” 
(Martin, fondspecialist)

"Jag är livrädd att göra politiskt inkorrekta övertramp. En gång skrev jag att Sheryl Clamp såg 
ut som en rumänsk färgblind flygvärdinna. Det resulterade i att folk blev  galna. Typ: "vad har 
rumänska flygvärdinnor med det här att göra!?". Det har resulterat i viss rädsla. I dag törs jag 
skriva att Robinson- Christer är dryg. Men jag skriver INTE att han är ful. På min egen blogg 
är det bara mormor jag inte vill skriva om.” (Annica, webredaktör)

Nu är jag censurerad eftersom andra har outat den (bloggen). Min chef läser. Jag är inte direkt 
rädd, men lite orolig att framstå som en “svår” person om jag inte tänker mig för.  Det finns risk 
att ge en bild av att vara knepig”... “Om man ger för mycket av sig själv framstår man alltid som 
mindre sympatisk och det kan man få emot sig när man minst anar det. Det är kluvet. Bloggen 
blir lätt navelskåderi och väldigt egocentrerat vilket är ointressant för andra, men det är ju MIN 
blogg och jag vill skriva av mig. Det gäller att hitta en balans mellan detta. Då måste man lägga 
mycket tid och engagemang. Vilket jag inte har. Därför blir det allt färre inlägg.” 
(Hanna, pressansvarig)

“Jag vill ibland använda mig av smileys men törs inte eftersom jag inte vill verka töntig. Inför 
vissa skäms jag när jag använder dem eftersom det tyder på att man är lat och inte riktigt kan. 
Jag är väldigt selektiv i mitt användande. Jag vill vara en sån som vet hur man beter sig och vet 
vad som är gångbart.” (Annica, webredaktör)

“...situationer där mejl har skickats fel. Det händer ju mest hela tiden. Jag tror inte att jag själv 
har drabbats, men det kan man ju aldrig riktigt veta. Det kanske sitter folk där ute och skrattar 
åt mig och tycker att jag är en idiot. Det är ju det som är grejen. Man vet aldrig. Om man ska 
vara säker ska man ju aldrig lämna några spår på nätet.” 
(Caroline, frilansskribent och förskolelärare)

“Det är kul att kolla andras vardag och bilder - trots att det är helt onödig info. “Spionage”. Om 
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jag tänker att andra kollar mig, typ: granskar med kritiska ögon, som jag  kollar upp dem blir 
det jobbigt. Att liksom tänka på vad de tänker om mig. Så jag undviker att tänka på det.” 
(Elin, webredaktör)

Alla lever med något slags rykten eller vaga föreställningar om vad som kan hända om man 
har “otur”:
”...men det känns som att det alltid är överhängande. Man garderar sig. Den ständiga självcen-
curen är det trista. En temablogg verkar enklare. Den behöver inte cencureras på samma sätt. En 
allmänblogg känns farligare. Om man riktar in sig så kan man skita i andra “farligare” bitar. 
(Hanna, pressansvarig)

“Tidigare var jag en mästare på vita lögner. Nu håller inte de längre. Det går så snabbt och lätt 
att kolla folk i olika forum. Stor risk att lögnen visar sig någonstans. Typ om man bestämt något 
och får ett bättre erbjudande. Den vita lögnen är på utdöende och jag saknar den!" 
(Annica, webredaktör)

"Jag har hört historier om någon som känner någon." (Sara, studerande)

“Ja, jag vet fler som råkat illa ut. Bland annat någon som blev stalkad på grund av sin blogg. En 
snubbe som blev besatt.” (Carl, nyhetschef )

Åtta personer av tio omnämner någon gång under intervjun “det sunda förnuftet” som en 
riktlinje för hur vi kommunicerar vilket är ytterligare en indikation på hur abstrakt detta 
kommunicerande är och till vilken grad det baseras på normer som ännu inte är satta. Ändå 
menar fler än hälften sig veta vad man “får” och “inte får”, vad man kan och inte kan säga.

"Allt som relaterar till arbetsplatsen. I dag vill jag tex berätta att jag har fått en bonus. På 
Facebook är det inte att tänka på och på bloggen lyckas jag ibland skriva om det och få till det, 
men ofta tar det så lång tid att jag tappat entusiasmen innan jag hinner bli klar. Det blir inte 
spontant. Jag skriver inte heller om andra människor, om vad de  sagt och gjort. Säkrar upp ifall 
någon hittar mig. Jag hör nu att det låter konstigt eftersom jag är anonym. Jag tar också hänsyn 
till min sambo. Ibland förr kunde jag bara vräka ur mig och det skulle kännas roligare om jag 
fortfarande kunde göra det. Men jag har fostrats in i det. Jobbet hindrar att jag skiver om varda-
gen och det är ju där det roligaste händer. Det är jobbigt." (Elin, webredaktör)

“Jag blev till exempel väldigt illa berörd av en kollega som använde Facebook som en sorgventil 
när hans fru dog. Jag ska inte säga att det är billigt, men det känns som att terapi ska ske IRL. 
Jag får lite Pigge Werkelin-obehag av det. Det blir ett vakuum istället för bearbetning. Det är 
lätt att bli hög på uppmärksamheten, men vad händer när folk slutar acka och humma om ett 
halvår? Social media ska vara rolig, inte sorglig.” (Annica, webredaktör) 

“Jag tycker att dt är bättre om man kommenterar under namn men har respekt för dem som vill 
vara anonyma. Det är bra att alla får komma till tals och att de som inte vågar annars säger 
något. Men det finns en gräns. Det får inte vara rejäla påhopp. Om jag var känd skulle jag nog 
välja att kommentera en del saker anonymt.” (Caroline, frilansskribent och förskolelärare)

“I bloggar kan man ju hålla en viss privat nyans genom att koda och använda internt språk med 
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människor man känner väl, men man får inte gå utanför inläggets ramar. Det finns ett slags 
överenskommelse om det." (Hanna, pressansvarig)

Hanna definierar också att hon tycker att det virala kommunicerandet saknar logik:

"Det finns en stor diskrepans mellan de som aktivt använder sig av social media och de som inte 
gör det. De som inte gör det lägger allt för stor vikt vid det man skriver och vill kommentera det i 
verkliga livet senare. Då har jag gått vidare. Det följer ingen logisk kommunikationsmodell. Jag 
är färdig med det då. Hela diskussionen kan ju ha tagit en helt annan vändning i och med kom-
mentarerna och jag måste diskutera något från början. Vana användare kommenterar där och 
då. På så sätt kan jag tycka att de som inte kommenterar utgör det största problemet.".

Citatet ovan visar att social media inte bara har problem med offentligt och privat i den 
egna sfären utan även när det krockar med andra sfärer - till exempel när slutna rum möter 
rum på nätet. När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska 
bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar et cetera och samhället i stort. 

Globaliseringen, nätverkssamhället och de sociala medierna samlar i hop rummen och situ-
ationerna och gör det svårt för individen att navigera. 

Goffman talar om en publikåtskillnad som försäkrar individen om att de som han spelar 
upp en av sina roller för inte är samma individer inför vilka han spelar en annan roll i en 
annan inramning, vilket blir hart när omöjligt i sociala medier. Den roll man spelar kan 
potentiellt spridas överallt. 

Krocken handlar således alltså inte bara om offentligt och privat, front-stage eller back-stage 
utan om eventulla krockar mellan varenda undergrupp med dess sociala normer och oskriv-
na, och för all del skrivna, regler. 

Uppluckringen offentligt - privat och de sociala normerna tycks skapa en situation där där 
osäkerhet råder kring vem man kommunicerar till. Varje gång ett budskap knappas ut måste 
den virale kommunikatören försöka lägga upp en strategi kring en mycket diffus målgrupp. 
Eller inte. Varje gång ett budskap skickas kan det mottas fel. Eller inte. Därmed uppstår 
ambivalens och ett slags godtyckligt regelverk kring vad man “får” och “inte får” göra i 
sociala medier. Det uppstår en situation där den virale kommunikatören både vill och inte 
vill kommunicera. En situation som är både frivillig och ofrivillig. Sammantaget uppstår en 
rädsla för att stöta sig med en abstrakt “publik”.
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Summerat
De virala kommunikatörerna använder sociala medier dels för de vi vill, dels för att de “måste” - 
känner sig pressade till det privat, och eller professionellt. Det de främst strävar efter i sitt kom-
municerande skulle kunna sammanfattas som “självförverkligande”. 
Brukarna av social media är ambivalenta till sin situation och talar motstridigt om hur de kän-
ner sig trygga i sitt kommunicerande kontra hur osäkra de är. 
De virala kommunikatörerna har en tendens att låta ett slags professionalitet ta över kommunic-
erandet efter hand. Efter en viss tid med ett forum går man till att bli mer kortfattad och ytlig. 
Även den mer konkreta tiden verkar “snuttifiera” och till och med censurera kommunicerandet - 
man har helt enkelt inte tid att följa upp det man gör. 
Det råder en uppluckring inför vad som är offentligt och privat både på  samhällelig - och en 
psykologisk nivå. Ambivalensen kring viralt kommunicerande ligger i uppluckringen av det of-
fentliga och det privata. 
Sociala normer och oskrivna regler styr de virala kommunikatörerna och dessa är dessutom 
oklara emedan uppluckringen offentligt-privat skapar förvirring kring var och till vem man 
kommunicerar. 
Detta innebär att de virala kommunikatörerna undviker “laddade” budskap och förespråkar 
försiktighet. Emedan kommunikationen sker inom ett brett spann individer och grupper blir en 
hel del budskap minerade och löper risk att misstolkas eller tas emot fel. Detta kan innebära att 
den virala kommunikatören använder den enorma arena de sociala medierna utgör mest som ett 
klassiskt vykort - en julhälsning för att hålla kontakten - som vittnar om framgång och välstånd. 
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6. dIskussIon
I intervjuerna framkommer en homogenitet där skillnaderna är frapperande snarare än 
tongivande. Utan att ha letat efter det kan jag ana en tendens där den yngre gruppen skiljer 
sig lite från den äldre, men på det stora hela råder förvånande stora likheter i både helheter 
och detaljer. 
Jag tror att grunden för detta finns att hämta i det nätverkssamhälle Castells´beskriver. Där 
vi förvisso har en priviligerad ställning, men samtidigt inte har någon möjlighet att stäl-
las oss utanför. Vi lever helt enkelt intenet och, som Castells´påpekar så formar människor 
“tekniken till att stämma med deras behov”, och de allra flesta studier tyder på att den 
datorförmedlade kommunikationen faktiskt helt enkelt förstärker redan existerande använ-
dning och mönster. 
Frågan är då vad som är den virale kommunikatörens behov. Att döma av denna under-
sökning är det viktigaste att vara social och vinna sociala poänger. En person, och intressant 
nog en av dem som inte jobbade i mediebranschen, uttalde en distinkt önskan om att starta 
debatt och skapa opinion. Samma person hade även valt att oftast hålla sig anonym i sitt 
virala kommunicerande. 

De virala kommunikatörerna lägger alla stor vikt vid hur de framstår och hur de presen-
terar sig själva. Ingen pratar om huruvida detta är sättet att framföra ett budskap utan om 
den personliga vinningen av detta. Kanske är det så att de virala kommunikatörerna (eller 
läs: du och jag) inte har något att säga, men genomgående i intervjuerna skiner budskap 
igenom - lönebonusar, pirate bay, p-vaktshat. Alla berättar om att de “censurerar” sig 
själva, låter bli att gå med i grupper och följer över huvud taget ett mönster som Goffman 
beskriver som människors behov av att spela en roll eller skapa en fasad inför andra männi-
skor. Framträdanden inte behöver användas bara i de fall då en  framhävning av personliga 
egenskaper önskas utan även i syftet att  dölja ett visst karaktärsdrag hos sig själv eller vissa 
aspekter i själva situationen/mötet. 

Castells diskuterar vidare kring huruvida CMC skulle kunna utgöra det skrivna ordets 
revansch och en återerövring av en konstruerad, rationell diskurs eller att det bara ger en 
ny typ av “muntlighet”, uttryckt genom en elektronisk text. De virala kommunikatörerna 
i min studie när en vilja att föra fram en rad frågor och att ägna sig åt debatt. Dock kän-
ner de sig hindrade. Hindret verkar till syvende og sisdt bestå i sociala normer. Eftersom 
normer kan verka både uppbyggande och nedbrytande så är det svårt att sia om det är bra 
eller dåligt, men rent krasst kan jag dra slutsatsen att de hjälper till att skapa den typ av 
refeodaliserad offentlighet Jürgen Habermas talar om - det moderna offentlighetsbegreppet 
trängs undan till förmån för den medeltida betydelsen av offentlighet där det handlar om 
att representera en högre makt och medborgarna är endast åskådare. Vilket egentligen är en 
paradox eftersom offentligheten nu har ett globalt rum och skulle kunna utgöra en arena 
för offentlighetens ideal. Vilket Habermas själv insett när han numera menar att informa-
tionssamhället kan föra någonting positivt med sig eftersom fler människor blir utsatta för 
olika åsikter och argument vilket bidrar till att de tänker kritiskt i högre utsträckning. Den 
nya tekniken bidrar också till ökad kunskap och en ökad informationsnivå bland medbor-
garna. Och den rent tekniska möjligheten finns och är nästan oändlig, men verkar kunna 
stoppas av sociala nomer, rollspelande, prestige och så vidare. 
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Normerna är nödvändiga för att upprätthålla en social ordning och ett samhälle utan 
normer skulle falla samman i dekadans, korruption, brottslighet och godtyckligt våld. 
Samtidigt kan de bidra till att upprätthålla ogynnsamma sociala system, till exempel orättvis 
maktfördelning och förtryck. De kan också motverka beteenden som är harmlösa men som 
ändå går utanför de ramar normerna sätter upp. För våra virala kommunikatörer innebär de 
en ganska uttalad censur och abstrakt regelverk av oskrivna lagar som begränsar ett kommu-
nicerande som egentligen är gränslöst. Social media och viralt kommunicerande skulle alltså 
kunna främja demokratin som inget tidigare medie, men detta överlåts på dem som redan 
tidigare hade en medial arena. 

Alla är rädda för någon: sin chef, en släkting, “folk” eller något: “jag har hört talas om 
någon som blev stalkad/av med jobbet”, “mina vita lögner avslöjas” och så vidare. 
Vi vet ännu inte om sociala medier är back-stage eller front-stage. Eller snarare när de är 
vilket. Globaliseringen, nätverkssamhället och de sociala medierna samlar i hop rummen 
och situationerna och gör det svårt för individen att navigera. De sociala medierna är under 
en socialiseringsprocess där normer är svårfunna. Det offentliga rummet har aldrig tidigare 
varit så offentligt som nu och med sin gränslöshet svårt att urskilja. Det vill säga; för stort 
och för abstrakt för att konkretisera till en uppsättning sociala normer, ett skådespel och 
en roll. Den virale kommunikatören måste slå samman summan av hela den offentliga och 
privata sfären och skapa ett kommunicerande som kan täcka alla behoven. Goffman menar 
att om en individ från början kan känna distans till sitt rollspelande eller fasad, detta på 
grund av att denne inte riktigt tror på den, dock kan individen senare komma att känna sig 
trovärdig och därmed naturlig i de beteendemönster som framträdandet följer. 
Risken är att normbristen och rädslan genererar en urvattning där ingen vågar säga något 
trots den unika möjligheten att kunna få säga vad som helst när som helst. 
Om den virale kommunikatören och hans publik kommer överens om en censurerad rädd 
upplaga av kommunikation med spelregler från flertalet sfärer finns risken att situationen 
blir självgenererande - vi visar upp en sida vi tror att folk vill se. Denna sprids vidare och vi 
får ett inlärt beteende av politisk korrekthet som vi identifierar oss med. 

Alla tillfrågade menar sig uppnå det de strävar efter i sitt virala kommunicerande. Och det 
som uppnås är nästan uteslutande socialt. Alla menar att de mest långtgående konsekvenser-
na av deras kommunicerande är kontakten med människor, att de hänger med i skvallret, 
fått nya vänner och goda relationer. Två personer har fått jobberbjudanden och två har 
uppnått kärleksrelationer. Tre personer har blivit "utbildade". Man skulle kunna samman-
fatta det som "självförverkligande. Samtliga är också oroliga över hur de framstår och rädda 
för att inte leva upp till andras förväntningar. De undviker att prata om tråkiga eller depri-
merande saker. “Sociala medier ska vara kul”. 

För att återknyta till mitt syfte - den virala kommunikatörens roll och hennes möjligheter 
att öka demokratiseringen - så är väl kontentan att: Ja, visst finns möjligheten, men nej den 
virala kommunikatören förhåller sig rätt passiv i sitt kommunicerande och undviker att säga 
vad han/hon har på hjärtat. En offentlig arena och ett rum för debatt finns, men normer, 
oskrivna lagar, tidsbrist och rädsla sätter stopp och gränser för kommunicerandet. 
Min övergripande frågeställning är huruvida social media främjar demokratin och hur 
individen i systemet påverkas. 
Den virala kommunikatören vill förverkliga sig själv, förbättra sina nätverk och hålla kon-



- 38 - - 39 -

takt. På det stora hela är hon/han varken direkt eller indirekt några opinionsbildande syften 
med sitt kommunicerande.  Den primära orsaken till detta tycks vara uppluckringen mellan 
det offentliga och privata. Det finns ett stort fritt, offentligt rum, men det är i praktiken 
ganska ofritt emedan det privata tränger sig på och det börjar bli hart när omöjligt att se var 
och hur gränser dras. Graden av försiktighet är större än den konkreta medvetenheten när 
de kommunicerar. Det vill säga varje individ har ett slags uppfattning om vad man får och 
inte får göra och försöker hålla sig till detta. 

Min gissning är att en medvetenhet om detta nog kan vara av stor vikt för de “gamla van-
liga, offentliga kommunikatörerna” - marknadsförare, politiker och estradörer. 

En illustrerande slutsats skulle kunna vara att de virala kommunikatörerna använder sociala 
medier lite som man tidigare skrev julkort. Som ett slags statusrapport för att hålla kontak-
ten, göra sig påmind och populär. Vi har i dag tekniken för en utökad demokratisering och 
offentligehet för “alla”. Vi kan sprida kunskap och öka informationsnivån bland medbor-
garna dock styr sociala normer och oskrivna regler användandet. 

Fundering kring fortsatt forskning
Det vore intressant att följa upp den här uppsatsen med att gå djupare in i frågor om offent-
lighet och anonymitet. Granska näthatet och denna typ av virala kommunikatörer. Där kan 
tyckas har de sociala normerna och den politiska korrektheten helt spelat ut sin roll. 
Kan detta paradoxalt nog främja demokratin eller i alla fall möjligen bidra med nya 
infallsvinklar?

En annan vinkel vore att fördjupa sig i Castells´tankar om att den datorförmedlade kom-
munikationen gynna de lågstatusarbetare som är regelbundna användare. Att granska 
sociala grupper specifikt. Det vore även intressant att göra en undersökning om offentlighet 
och demokrati hos gruppen “infödingar” - det vill säga den generation som är uppväxt med 
sociala nätverk och viralt kommunicerande. 
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aPPendIx
Intervjufrågor 
- Öppna frågor formulerade 19 april 2009 och pilottestade samma dag

Ålder och yrke? 
Vilka sociala forum nyttjar du?/Hur ser en vanlig mediedag ut för dig?

Gör du det under eget namn eller anonymt? Varför? (Om skillnader mellan olika forum: 
varför?)
Känner du dig anonym? Känner du dig säker på din anonymitet? Hur anonym är du?
 
Vad vill du uppnå?
Hur? 

Upplever du att du uppnått det du vill? 

Uppmuntras du till att nyttja social media av din arbetsgivare?
Uppmuntras du inte  att nyttja social media av din arbetsgivare?
Uppmuntras du till att nyttja social media i ditt privatliv?
Uppmuntras du inte att nyttja social media i ditt privatliv?

Finns det något du känner dig hindrad att skriva/göra?
Varför?

Finns det något du känner dig tvungen att skriva eller göra?
Varför?

Känner du dig någon gång osäker på det du kommunicerar eller ångrat dig?
Varför?

Har ditt sätt att kommunicera i sociala forum förändrats över tid?
Hur och varför?

Har du eller någon du känner “råkat illa ut” för något som kommunicerats?
Har ditt kommunicerande fått långt-gående konsekvenser positiva eller negativa?
Hur förhåller du dig till kommentarer?


