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Ett medielandskap i förändring – om internets genombrott

En av de absolut största förändringarna i medielandskapet på senare tid är internets genombrott. År 

1995, var det endast ett fåtal personer i Sverige som hade tillgång till internet, vilket kan jämföras 

med statistik från år 2015, tjugo år senare, då 93% hade tillgång till internet och 91% var användare.

År 2015 spenderade vi i genomsnitt 21 timmar i veckan på internet.1  

Som en följdfråga till detta kan man undra vad detta innebär för samhället. Vad innebär denna 

förändring i praktiken? Ett sätt att bemöta dessa frågor är att undersöka vad internet erbjuder för nya

möjligheter i jämförelse med traditionella medier. Nyckelord som då brukar användas är 

deltagande, och interaktivitet.2 Traditionella medier så som radio, tv och tidningar, kännetecknas av 

en sorts toppstyrning som utgår från en redaktion där ett begränsat antal personer bestämmer över 

innehållet. Internet däremot ger användarna/konsumenterna mer möjlighet att själv deltaga, 

producera innehåll och interagera med andra användare, till exempel genom att alla har möjlighet 

att skapa egna internetsidor, skriva e-mail och använda chattprogram med mer. Internet skiljer sig 

också i fråga om volym. På internet är det väldigt lätt att producera ny information, och information

kan spridas mycket snabbare. Digital information kan kopieras och spridas på nolltid, vilket kan 

jämföras med den traditionella papperstidningen som är mycket långsammare i det avseendet. 

Samtidigt har flera också ifrågasatt att det skulle innebära så stor förändring i praktiken. Det har 

påpekats att möjlighet till interaktivitet också finns i de traditionella medierna, med till exempel 

tidningars insändarsidor, ring-in program, och debatter i tv.3

Att det nya medier innebär nya tekniska möjligheter är en sak, vad det innebär för förändringar i 

praktiken är en annan fråga. Sedan internet introducerades på marknaden har dess användning 

utvecklats och förändrats, utan att det nödvändigtvis skett någon förändring i den grundläggande 

tekniken. Ett exempel på det är utvecklingen från webb 1,0 till webb 2,0, som snarast handlat om en

förändring i användningen av internet och inte om förändrade tekniska förutsättningar. Webb 1,0 
1 Findahl & Davidsson (2015), s. 1-3
2 Engström, Enbom & Lindgren (2012), s. 11
3 Ibid., s. 10
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präglades i huvudsak av textbaserade hemsidor och nätverk med länkar, och webb 2,0 präglas av de 

sociala mediernas stora genombrott, där interaktion och social kommunikation får en central roll 

med plattformar som Facebook och Twitter.4 

Vissa påpekar att de nya medierna innebär stor förändring, medan andra är mer benägna att se 

gamla mönster som upprepar sig. Redan år 2000 publicerade Alexander Bard och Jan Söderqvist 

boken ”Nätokraterna”, där de förutspådde att internets framfart skulle leda en av de största 

revolutionerna i mänsklighetens historia. De menar att det kapitalistiska samhället ersätts av en 

”nätokrati”, där det är andra faktorer som avgör vem som får makt.5 Erik Lindenius menar å andra 

sidan att ett nytt medium vanligen för med sig en övertro till det nya mediet. Man tror till exempel 

på det nya mediets emancipatoriska verkan, men ofta uppfylls inte dessa förhoppningar. Internet 

skulle till exempel kunna bidra till en maktutjämning med en mångfald av olika producenter, men 

istället tenderar mycket makt att centreras kring ett fåtal stora aktörer så som Facebook och 

Google.6

Om att se möjligheter eller problem

Det går att belysa många aspekter om möjligheter och risker med internet och övriga digitala 

medier. Vissa tenderar att vara mer benägna att uppmärksamma positiva möjligheter, och andra mer 

benägna att uppmärksamma problem. En person som är mån om att se möjligheter är Henry 

Jenkins. Jenkins kallar sig en ”'glas half full' guy” och en ”kritisk utopist”, och han menar att det är 

viktigt att belysa möjligheter till att skapa ett bättre samhälle.7 I sin bok om konvergenskulturen 

lyfter han fram flera exempel på vad han ser som positiv tillämpning av möjligheter som de nya 

medierna skapar. Jenkins har särskilt fördjupat sig i fankultur, och han menar att det finns en 

demokratiserande politisk potential i fangemenskaper, där individer lär sig samarbeta och utveckla 

en ”kollektiv intelligens” med hjälp av de nya medierna. Han refererar bland annat till fangruppen 

Harry Potter Alliance som till exempel har drivit kampanjer för bättre behandling av AIDS-patienter

i Afrika, och samlat ihop pengar till jordbävningsoffren i Haiti.8

Jenkins kontrasterar sin hållning mot vad han kallar ”kritisk pessimism” representerad av bland 

annat Mark Crispin Miller och Noam Chomsky. Han menar att de kritiska pessimisterna tenderar att
4 Fuchs (2011), s. 125-126
5 Bard och Söderqvist (2000)
6 Lindenius (2012), s. 29
7 Jenkins (2011), s. 255, Jenkins (2014), (onumrerad) 
8 Jenkins (2011), s. 255 och Jenkins (2012), (onumrerad) 
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överdriva de stora mediernas makt, och att de framställer vanliga människor som hjälplösa offer, 

snarare än personer med potential att skapa förbättring. Jenkins menar att de kritiska perssimisternas

hållning leder till kontraproduktiva konsekvenser. Jenkins erkänner dock precis som dessa kritiska 

pessimister att maktcentrering kring stora företag är ett allvarligt demokratiproblem, som bör 

motarbetas.9

Bland de som uppmärksammar andra risker med de nya medierna, och då speciellt internet, tycker 

jag att Nicholas Carr bidrar med intressanta perspektiv. Enligt Carr bidrar internet till ökad 

snuttifiering i samhället, och gör oss fördummade. Internet är till sin uppbyggnad inte anpassat för 

fördjupat lärande, utan istället främjar internet ytlighet och skumläsning. Han refererar till 

empiriska studier som visar att vi inte spenderar mer än i genomsnitt omkring 20 sekunder på 

webbsidor vi besöker, och att det inte är någon större skillnad när det gäller sidor med mycket text. 

En studie om hur personer läser sidor på internet visade att testpersonernas läsmönster liknade 

bokstaven F, det vill säga att de började läsa första raden, hoppade sen över en del text, läste något i 

mitten, och efter ett tag bara snabbscrollade ner utan att läsa alls.10 Detta kan relateras till begreppet 

”information overload”, som har varit känt sedan länge, men aktualiserats i samband med den 

digitala revolutionen.11

Något som ofta betonats är att internet ger mer valfrihet. Det har blivit lättare att bli en producent av

medieinnehåll. Det kan till exempel få stor betydelse i nyhetsförmedlingen. Tidigare när tv, radio 

och papperstidningar helt dominerade nyhetsförmedlingen, var det ett färre antal personer som fick 

möjlighet att bli nyhetsproducenter. Positiva aspekter av detta är att det kan bidra till en mångfald 

av perspektiv, och det motverkar möjligheten av till exempel en ensidig statsstyrd propaganda.12 

Samtidigt går det också hävda risker och problem med detta. Det är ingen självklarhet att alternativa

medier bidrar med högre kvalitet i nyhetsförmedlingen. Journalister på de etablerade tv-bolagen och

de stora tidningarna har som regel gått lång utbildning, och fått sitt jobb i konkurrens med andra. De

följer vissa utarbetade regler om källkritik och etiska hänsynstaganden. Alternativa 

nyhetsförmedlare kan väcka uppmärksamhet enligt andra kriterier, som inte behöver ha så mycket 

att göra med kvalitet eller verkligt nyhetsvärde. Anders Mildner menar att det uppkommer en 

”internetlogik” som i grunden förändrar innehållet i nyhetsförmedlingen, vilket gäller både de 

traditionella mediernas nyhetsförmedling och alternativ nyhetsförmedling. Nyhetsförmedlare 

9 Jenkins (2012), s. 256
10 Carr (2011), s. 130-138
11 Information overload, (u.å.) 
12 Se exempelvis Lundström (2012), s. 71-73
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anpassar sig efter vad folk vill läsa, och folk vill inte läsa om alla aspekter av verkligheten. Till 

exempel ger det genomslagskraft åt det ”hyperaktuella”, enkla och polariserande, snarare än det 

djupdykande och analyserande.13

Tittar man på statistik går det notera att bland ungdomar minskar antalet som både läser och skriver 

bloggar där det inte finns begränsning på hur lång texten får vara. Samtidigt så ökar antalet 

rekordfort på andra sociala medier avsett för bilder eller korta meddelanden, så som Twitter, 

Instagram och Snapchat.14 Detta kan ses som stöd för både Carrs och Mildners teorier om att 

internet uppmuntrar det korta formatet, snarare än det djupdykande.

En som uttryckt bekymmer över mediernas snuttifiering är Pierre Bourdieu. Bourdieu var inte 

verksam längre då internet fick sitt stora genombrott, men däremot skrev han om televisionen, där 

han var kritisk mot mediet just eftersom det uppmuntrar till ”fast-thinking”, förenklande och 

snuttifiering. Samma resonemang skulle kunna gälla för de nya digitala medierna. Enligt Bourdieu 

utgör ”fast-thinking” ett hot mot både seriös journalistik och den ”sant intellektuella 

kunskapsproduktionen”.15

Diskussion

I detta arbete har jag lyft fram både möjligheter och riskerna med de nya medierna. Delvis kan jag 

hålla med Jenkins om att det är viktigt att se möjligheter och inte bara problem för att skapa en 

förändring till det bättre. Samtidigt är jag också skeptisk till hans positiva hållning. En anledning till

att jag är skeptisk är att jag inte delar hans politiska övertygelse. Jag upplever att Jenkins 

representerar en sorts vänster-liberal inriktning, och själv föredrar jag en mer försiktig och 

traditionalistisk hållning i vissa avseenden. En anledning till varför det är extra viktigt att lyfta fram 

problem och risker inom forskningen, menar jag, är för att det är aspekter som inte uppmärksammas

så lätt i andra sammanhang. Den öppna marknaden kommer nog alltid driva fram personer som 

gillar förändring, tänker positivt och ser möjligheter. Men personer som tänker negativt och ser 

problem, ger desto sämre avkastning. Inom forskningen som inte har samma kommersiella drivkraft

som marknaden, kan det vara extra viktigt att lyfta fram just de som tänker negativt och ser 

problem, eftersom de får det svårt att göra sin röst hörd i andra sammanhang.
13 Mildner (2013), (onumrerad)
14 Findahl & Davidsson (2015), s. 6-7 och 10
15 Benér (1998), (onumrerad). Bourdieu använder begreppet ”fast-thinker” om ”halvintellektuella kändisar som TV 

älskar att snabbinkalla för några rappa, snyggt förpackade icke-tankegångar som alla tar för djupsinnigheter om 
aktuella problem” (ibid.)
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