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Inledning
Oscar Pripp

Föreliggande nummer av Nätverket är resultatet av en 
förfrågan som gick ut till etnologer och folklorister 
i Sverige, Norge och Danmark. Det var en undran 
från redaktionen över vilka som ägnar sig åt frågor 
som berör Internet. Huvudtanken var att komma i 
kontakt med skribenter som i ett nätverksnummer 
skulle kunna ge en bred bild av de internetrelaterade 
spörsmål som etnologer och folklorister idag ägnar sig 
åt. Tanken var också att åstadkomma ett nummer som 
lättillgängligt kan användas för en intern vetenskaplig 
diskussion, för spridning av idéer och kunskaper mellan 
oss som forskare, lärare och andra verksamma inom 
kultursektorn samt inte minst att erbjuda institutionerna 
lättåtkomlig kurslitteratur i ämnet.

Vid etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet har 
intresset för frågor om Internet varit stort under många 
år. 2001, exempelvis, arrangerade avdelningen under 
professor Gösta Arvastsons ledning en internationell 
konferens, ”IT-users and Producers in an Evolving 
Sociocultural Context”, vilken också resulterade i 
ett temanummer av Nätverket (2002:11, natverket.
etnologi.uu.se). I detta nummer skrev Arvastson i sina 
”Closing Remarks”: 

Computers and cybercultures are raising questions 
about human experiences of society. Primarily 
these questions are related to the individual’s 
organisation of everyday life: speed, time and 
space, and a multitude of social experiences and 
socialities that represent his or her life-world. This 
might empower our image of the future, with new 
perspectives, related to the communication of roles 
and identities on the net, and the complexity of the 
“computer user” as an organising form of people 
and collective life. (Arvastson 2002:94)

En slutsats utifrån bidragen till detta nummer, åtta år 
senare, är att dagens forskning upprätthåller sig vid 
de frågor som Arvastson pekade ut. En rad forskare 
problematiserar gränsdragningar mellan vardagslivets 
livsvärldar och virtuella världar. De undersöker 
interaktiviteten mellan det som sker on-line och off-
line, ackumulerar kunskap om hur gränser suddas ut 
och hur analoga erfarenheter och vardagsliv översätts 
digitalt och tvärt om. Etnologer och folklorister 

fokuserar också vilken roll nätet spelar i människors 
vardagsliv, men även hur det som utspelar sig on-line 
är påverkat av livet off-line, om det nu är relevant att 
göra denna uppdelning istället för att se det som ett och 
samma vardagsliv, oavsett om det sker on-line eller off-
line. De frågor som presenteras i detta nummer handlar 
också om hur Internet ska förstås som fenomen, som 
social och kulturell kontext, och med vilka metoder 
och verktyg kvalitativt inriktade forskare kan navigera 
i detta hav av tillgängligt material. 

Charlotte S. H. Jensen från Nationalmuseet i 
Köpenhamn öppnar numret med en artikel om nätets 
utveckling, i och med introduktionen av ”web 2”, mot 
att bli allt mer dialogiskt och kommunikativt. Jensen 
pekar på en rad områden som därav borde vara av 
särskilt intresse för etnologiska och folkloristiska 
undersökningar. Det handlar exempelvis om hur 
kulturhistoria brukas i dialogisk form inom sociala 
medier, hur kulturinstitutionerna suddar ut gränsen 
producent/brukare samt hur traditioner och händelser 
förskjuts mellan virtuella världar och real life.  

Mads Dupont Breddam och Astrid Pernille Jespersen 
från Köpenhamns universitet fördjupar frågan om 
relationen real life och det virtuella. De arbetar med 
etnografiska reflexiva undersökningsmetoder som 
involverar brukare i innovationsprocesser, så kallad 
praktikorienterad innovation. Genom ett ”etnologiskt 
designspel” utvecklar de hur människor kan handla 
livsmedel on-line. Och via så kallade ”surfing 
conversations” analyserar de brukarnas/konsumenternas 
olika slags vardagsliv som grund för utvecklingen av 
den interaktiva handeln med livsmedel. 

Cecilia Fredriksson från Lunds universitet utvecklar 
temat e-handel vidare. Här är det författarens egen 
reflexiva praktik som nät-shoppare som utgör empiriskt 
centrum för forskningen om analog och digital 
vardagsverklighet. Fredriksson ställer sig härigenom 
frågor om vilka kulturella uttryck och praktiker som 
karaktäriserar e-handeln och vad det är som skapar 
värden för virtuella butiker. Hon analyserar fram en 
rad grundläggande empiriska och teoretiska aspekter på 
dagens e-handel och placerar därmed detta ”nätbruk” 
i en större kulturell kontext.
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Hanna Jansson från Uppsala universitet (fr.o.m. 
ht 2010 Stockholms universitet) konkretiserar 
metoddiskussionen om hur den kvalitativt inriktade 
forskaren kan finna vägar i obegränsade materialmängder 
på nätet. Hon fokuserar också metoder för att forska 
om själva översättningsprocessen, hur det går till när 
de analoga objekten formateras digitalt och tvärtom. 
Janssons bidrag som bland annat utgår från en 
studie om stick-bloggar visar med all tydlighet hur 
gränssättningen mellan det fysiska och det virtuella 
kan problematiseras och utmanas.

Robert Willim från Lunds universitet bidrar 
ytterligare med att ta fram metoder för kvalitativ 
analys av företeelser på nätet. Han pekar på hur 
pass få forskare som uppmärksammar mjukvarornas 
kulturella inre logiker, exempelvis hos de program vi 
använder för ordbehandling, informationssökning, mm. 
Willim uppmärksammar behovet av att utveckla såväl 
systematiska (algoritmiska) metoder som handgrepp som 
ger utrymme för det slumpmässiga (irreguljära metoder) 
och vad han kallar för ”algoritmbaserad serendipitet”, 
där regelmässig systematik och slumpmässighet korsas 
i en och samma metod.  

Charlotte Hagström från Lunds universitet 
experimenterar med kvalitativt utforskande av 
förhållandet mellan det virtuella och real life. Hennes 
avatar i spelet ”World of Warcraft” (WoW) bedriver 
fältarbete och har handledning med studenters avatarer. 
Hagström gör också ett slags intersektionell analys av 
hur avatarer inom WoW namnges, vilket speglar socialt 
och kulturellt relevanta kategorier i såväl spelets hårda 
värld som in real life. 

Jenny Gunnarsson från Södertörns högskola framhåller 
också det egna deltagandet som metod och lyfter fram 
metodologiska frågor för den kvalitativt inriktade 
forskaren. Hon diskuterar hur mikroberättandet i 
feministiska bloggar är en del av vardagslivet genom 
att de både speglar personliga vardagserfarenheter 
och dessutom ofta är skapade i hemmen eller i andra 
vardagssammanhang. Hon skriver också om sina egna 
experiment med att driva en blogg och det hon kallar för 
reflexiv teknikanvändning, där forskaren är en reflexiv 
medskapare, som en metod att förstå bloggteknologin 
som en meningsskapande teknologi. 

Sverker Hyltén-Cavallius från Stockholms universitet 
diskuterar sin undervisning med att få etnologstudenter 
att utforska nätet utifrån kulturanalytiska perspektiv. 
Han tar till exempel upp skillnaden mellan 
vardagssurfande och vetenskapligt surfande och gör 
en systematisk genomgång av vilka aspekter man kan 
göra studenterna uppmärksamma på när det gäller nätet 
som kontext. Det kan handla om länkars normativa 

närvaro, hur det visuella byggs upp för att signalera 
identifikation eller regelrätt analys av texter. 

Lars Kaijser från Stockholms universitet undersöker 
Internets konstitution genom att utgå ifrån hur 
Beatles framställs i samband med att gruppens 
samtliga originalskivor släpptes på nytt på cd 2009. 
En av Kaijsers grundläggande resonemang kretsar 
kring hur framställningen, bestående av en mångfald 
av röster, villkoras av nätets uppbyggnad. Artikeln 
breddar vår förståelse av hur nätets konstitution är en 
förutsättning för meningsproduktion, i detta fall kring 
en central ikon, laddad med känslor och personliga 
förhållningssätt.

Anders Gustavsson från Universitetet i Oslo undersöker 
det ökade bruket att sörja husdjur, i detta fall katter, 
på minnessidor på nätet. Han analyserar fram 
ett antal bärande teman vilka säger mycket om de 
förändringar som skett i människors sätt att förhålla 
sig till sina husdjur. Det empiriska materialet visar 
närgånget de sörjandes inre tankar och hur de på ett 
meningsskapande plan förstår sina djur. Gustavsson 
skriver att minnessidorna tycks fylla en alldeles särskild 
uppgift i en tid då döden tabuerats och framförallt 
privatiserats. Internet ses som ett offentligt rum där 
man under pseudonym kan uttrycka sina inre känslor 
och få respons från deltagande okända människor. 

Eva Fägerborg belyser kort och översiktligt några frågor 
om nätet och digitala medier utifrån museernas horisont 
och framförallt utifrån samtidsdokumentationen. Hon 
tar till exempel upp möjligheter och problem med att 
betrakta Internet som ett fält för materialinsamling, 
undersökning, dokumentation och inte minst som en 
arena för museerna att synas på. Andra aspekter som 
Fägerborg problematiserar är Internet som verktyg och 
som kommunikation. Artikeln avslutas med en lista med 
ett urval av länktips.

Numret avrundas av Tove Ingebjørg Fjell från 
Institutt for kulturstudier og kunsthistorie i Bergen. 
Hon problematiserar en rad centrala frågor som 
kulturforskare ställs inför då material ska hämtas 
från nätet. Ett av dessa problem är hur forskaren ska 
hantera insändare och inlägg av mer känslig natur. 
Avsändarna kan visserligen uppfatta sina privata texter 
och bilder som offentliggjorda, men inte som offentliga 
och därmed fria att lyftas ur sina sammanhang för 
att exempelvis sättas in i forskningskontexter. Ett 
annat problem är svårigheten att anonymisera källor 
på ett betryggande sätt på grund av dagens effektiva 
sökverktyg. Hur ska invidskyddet kunna tillgodoses 
och vilka fällor finns det? Med Tove Ingebjørg Fjells 
artikel landar temanumret i konkreta etiska frågor och 
i en etisk diskussion med bäring långt in i framtiden. 
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Siden ca. 2005 har nettet ikke været det samme. Den 
udvikling, som normalt betegnes web 2.0 har betydet, 
at nettet som publiceringsmedie i stadigt stigende grad 
erstattes at nettet som et kommunikativt og dialogisk 
medie. Artiklen diskuterer nogle af de nyere tendenser, 
beskriver eksempler på hhv. institutioners brug af sociale 
formidlingsmuligheder og peger på områder af særlig 
interesse for etnologisk/folkloristiske undersøgelser. 

Tidligere var nettet et sted, der primært rummede 
envejs-kommunikation. Det sted, hvor afsendere 
publicerede materiale, der skulle læses af modtagere, 
præcis som en trykt publikation. Man ”lagde tekster 
ud på nettet”, ofte uden at tilrettelægge disse specielt 
med hensyn til mediets særlige muligheder. Nogle af de 
første institutionswebsites fra fx arkiver og museer, der 
blev etableret i 1990´erne midte og frem, var tydeligt 
udarbejdet ud fra denne tankegang. Den tids første sites 
informerede om fx åbningstider, udstillinger, adgang til 
samlingerne etc. Hovedfokus for disse websteder var at 
informere om institutionernes off-line tilbud snarere 
end at anvende det nye medie som en selvstændig kanal 
eller et rum for formidling af den kulturhistorie, som 
institutionen varetog. 

Omkring 2004 begyndte webinteresserede at tale 
om en ny tendens. Nettet var ved at udvikle sig til 
et kollaborativt rum. Dvs. at grænserne mellem 
producenter/forbrugere af netindhold blev stadigt 
mere udviskede, fordi netbrugere i stigende grad 
kommunikerede, skabte indhold og delte det med 
hinanden. Denne, kvalitative, ændring blev snart kendt 
under betegnelsen 2.0.

Den, der skabte udtrykket var forlæggeren og bloggeren 
Tim O`Reilly, som bl.a. udgiver bøger om computere, 
programmering, m.m. I efteråret 2005 pegede han i 
blogindlægget ”What is web 2.0” på en lang række af 
de tendenser og markører, som viste grænserne mellem 
den hidtidige og den nye måde at anvende nettet på:

Imidlertid havde den synsvinkel, hvor nettet blev 
betragtet som et publiceringssted ikke gjort det nemt 
at finde reelt, kulturhistorisk indhold i de år hvor 
nettet begyndte at blive mainstream. Publiceringerne 
rummede som nævnt ofte faktualia om adgang til fysiske 
lokationer, og ét synspunkt var, at netadgang til for 
meget indhold kunne gøre netbrugere uinteresserede 
i fysiske besøg. 

En af de første større danske sites, der rummede 
kulturhistorisk indhold i et vist omfang var ”Danske 
Konger”, der blev udarbejdet af en privatperson med 
interesse for webdesign. På websiten, der pt. stadig vises 
blandt de første i en google-søgning, forklarer sitets 
ejer Kim Slejborg, at mangel på historisk webindhold 
var en del af hans motivation for at oprette webstedet 
Danske Konger:

Baggrunden for Danske konger ...og deres historie 
var, at min datter Signe, der på det tidpunkt gik i 
7. klasse, ikke kunne finde nogen oplysninger om 
Christian 4. på Internet. Det ærgrede mig, at vores 
historie var så dårligt repræsenteret, så i november 
1997 skrev jeg en kort biografi om monarken. Til 
min store overraskelse modtog jeg efterfølgende 
masser af e-mail fra folk, der havde læst biografien 
og roste mit initiativ. Mange opfordrede mig til 

Etnologi og folkloristik på nettet
Charlotte S. H. Jensen

Web 1.0 Web 2.0
DoubleClick --> Google AdSense 
Ofoto --> Flickr
Akamai --> BitTorrent
mp3.com --> Napster

Web 1.0 Web 2.0
Britannica Online --> Wikipedia
personal websites --> blogging

evite -->
upcoming.org and 
EVDBw

domain name 
speculation -->

search engine 
optimization

page views --> cost per click
screen scraping --> web services
publishing --> participation
content management 
systems --> wikis
directories 
(taxonomy) -->

tagging 
(“folksonomy”)

stickiness --> syndication
Skemaet er hentet fra http://oreilly.com/web2/archive/what-is-
web-20.html

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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at skrive videre på, hvad der udviklede sig til at 
omfatte historien omkring hele den oldenborgske 
kongerække. (www.danskekonger.dk)

InstItutIoner formIdler I 2.0 
I analogi med den skepsis, som en del institutioner 
havde over for det nye medie i 1990´erne, har der også 
været en vis skepsis overfor den nye måde at bruge 
mediet på efter 2005. Men der foregår efterhånden en 
betydelig formidling via sociale netværkssteder og med 
brug af det, man kunne kalde ”den sociale ideologi”. 
Tæt på mainstream må denne form for kontakt siges 
at være, når selv en institution, der formidler en så 
alvorlig historie som ”The Auschwitz Memorial” vælger 
at anvende Facebook.Auschwitz Memorial oprettede 
sin facebook-side 15. oktover 2009 og fik i løbet af 
kort til flere tusind kontakter. En tilsvarende brug af 
mediet ses med oprettelsen af en profil for den lille 
Henio Zytomirski, der omkom i dødslejren Majdanek.1

Ikke mindst i England og USA har kulturhistoriske 
fagfolk gjort en betydelig indsats for at anvende den 
dialogiske form. Fx har National Archives i Storbritannien 
med projekter som Moving Here (www.movinghere.
org.uk) der startede allerede i 2003 og wiki´en Your 
Archives (http://yourarchives.nationalarchives.gov.
uk)  forsøgt at skabe steder, der bygger på dialog og 
brugerdeltagelse.... og skoler kan bestille tjenester, der 
involverer realtidstilstedeværelse. Victoria & Albert 
Museum bruger mikrobloggingtjenesten Twitter til 
at inddrage interesserede, der ikke kan være til stede 
ved institutionens ”Friday Late”-arrangementer og 
kommunikere med med dem i realtid. I Holland 
anvender arkivet Brabrants Historisch Informatie 
Centrum chat som redskab for vejledning.2

British Museum har en meget aktiv Facebook-side 
med mange fans, og integrerer de forskellige sociale 
medier i en kombination. Fra kunstmuseernes verden 
kunne man nævne The Met, som både anvender flickr, 
YouTube, iTunes, delicious, Facebook, MySpace og 
Twitter. Desuden tilbydes der podcasts og et traditionelt 
nyhedsbrev via mail. The Met åbner op for, at brugernes 
billeder integreres i museets website, og det svenske 
Rigsantikvarembede har, som den første nordiske 
kulturarvsinstitution en meget aktiv deltagelse på 
flickr commons.

Historic Royal Palaces har en YouTube-kanal, der bl.a. 
rummer 6 videoer, hvor 6 forskellige medarbejdere 
argumenterer for, at netop deres favorit blandt Henrik 
den Ottendes 6 koner var ”den bedste” i flokken. Det 
er ikke alle medarbejderne der har historisk-akademisk 
baggrund. Ved at give stemme til historieinteresse hos 

medarbejdere med anden baggrund, bliver det legalt i 
det museale rum at forholde sig til perioden, Henrik 
og konerne ud fra forskellige videnspositioner.

Historic Royal Palaces gav også Henrik selv en stemme, 
nemlig på Twitter, hvor han udsendte tweets om sine 
tanker i forbindelse med den forestående kroning. 
Anledningen var kroningsjubilæet i sommeren 2009. 
Det sidste i rækken af ”kroningstweets” blev sendt 24 
juni: ”I ’m contented, all I need now is a son to secure the 
future of Tudor monarchs – I ’m sure Katherine will be 
pregnant soon, and bear a boy.” Helt sådan gik det som 
bekendt ikke, og man kan gætte på, at mange af de ca. 
1.100 followers har haft dette i baghovedet. Selvom 
almenkendskabet i dette tilfælde må formodes at være 
betydeligt, ”kan” Twitters korte statements i ”historisk 
realtid” noget, som en lineær tekst ikke ville kunne. 
Den kan give en fornemmelse af et hændelsesforløb 
under udvikling.

Netop denne måde at bruge mediet på har jeg med et 
begreb fra bloggen The Daily Irritant3 valgt at kalde 
twitenactment. Twitters form er som skræddersyet til – i 
en højfrekvent form - at give mulighed for indlevelse i 
komplekse hændelsesforløb, der foregår i en simuleret 
realtid. 

Folkene bag bloggen TwHistory præsenterede deres 
koncept på UNESCO´s e-learning seminar i Barcelona 
tidligere på året. Deres slides, som findes på Prezi.com, 
interesserer sig for fænomenet ”twitenactment”.  Her 
beskrives flere af denne type projekter, hvor twittere, 
som hver især repræsenterer historiske personer, har 
en stemme, som samles i en fælles strøm. Et af de 
første projekter var ”Slaget ved Gettysburg”4 der 
samlede 11 TwHistory frivillige, der twittede som bl.a. 
Abraham Lincoln, Charles Wainwright mfl. Projektet 
startede i april og løb hen over sommeren. For nogle 
af twitenacterne blev perioden noget kortere end for 
andre. Strømmen at tweets stoppede naturligvis hvis 
en person faldt. 

Et andet, lignende projekt udførtes af frivillige 
gymnasieelever, som twittede Cubakrisen gennem 
konti som fx JFK, Krustjov, Castro, ”medierne” etc. 
Her blev der twittet i nutidssprog og med brug af de 
tags, som er typiske for mediet.  En anden form er 
Genny Spencers dagbog fra 1937 og War Cabinet hvor 
National Archives benytter originale dokumenter som 
grundlag for deres tweets. Den hidtil eneste danske 
twitenacter ,som jeg har kendskab til, er politikeren 
Orla Lehmann, som var amtmand i Vejle 1848-61, og 
som fra januar 2010 twitter som sin tid her.5

Formen er formidlingsmæssigt interessant, fordi 
den i modsætning til en lineær fremstilling giver 
mulighed for, at brugeren kan følge - også altså opleve 

1Den etiske problemstilling i profilen http://www.facebook.com/
henio.zytomirski som meget hurtigt fik flere tusind venner, har 
bl.a. været omtalt på Mashable http://mashable.com/2010/02/04/
facebook-profile-holocaust-victim/
2http://www.bhic.nl

3http://wwwirritant.blogspot.com
4Se http://twhistory.com/gettysburg/
5De nævnte konti findes på http://twitter.com/Genny_Spencer, http://
twitter.com/ukwarcabinet og http://twitter.com/Orla_Lehmann

http://www.danskekonger.dk
http://www.movinghere.org.uk/
http://www.movinghere.org.uk/
http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/
http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/
http://www.facebook.com/henio.zytomirski
http://www.facebook.com/henio.zytomirski
http://mashable.com/2010/02/04/facebook-profile-holocaust-victim/
http://mashable.com/2010/02/04/facebook-profile-holocaust-victim/
http://www.bhic.nl/
http://wwwirritant.blogspot.com/
http://twhistory.com/gettysburg/
http://twitter.com/Genny_Spencer
http://twitter.com/ukwarcabinet
http://twitter.com/ukwarcabinet
http://twitter.com/Orla_Lehmann
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- hændelsesforløbet fra en selvvalgt vinkel. Deltagerne, 
som twitter, skal have styr på et reelt handlingsforløb, 
fx gennem analyse af originale kilder. De skal afdække 
og aktivt bruge de indbyrdes relationer, der kan påvises 
mellem de implicerede og de skal kunne omsætte 
væsentlige udtalelser til max 140 karakterer.

Simuleret realtid er imidlertid ikke særegent for Twitter 
som platform. Netop ønsket om en realtidsoplevelse var 
en del af baggrunden for et lidt ældre initiativ, Harry 
Lamins blog fra 1. verdenskrigs skyttegrave. 

William Henry Bonser Lamin var født i Awsworth 
Notts, i  august 1887. Da han var 29 år, i 1917, blev 
han soldat i 1. Verdenskrig. Harry skrev mange breve 
hjem til familien og med 90 års ”forsinkelse” begyndte 
hans barnebarn Bill, at poste transskriberede versioner 
af brevene på en ganske almindelig og gratis blogspot-
blog.6 I et interview med Daily Mail 4/1 2008 forklarede 
Bill, at han havde ”published the bulletins in real time 
because he wanted to recreate the tension felt by families 
waiting to hear if their loved one had survived or died in 
battle.” Der findes andre lignende blogs, der arbejder 
med den simulerede realtid, bl.a. en tysk soldats breve 
og en amerikaners hilsner fra WWII.  

Det er en særpræget historie-oplevelse at læse med 
over så lang tid, vide at historien er ”sand” og ikke vide, 
hvordan den ender, eller hvornår næste afsnit kommer.  
I dette tilfælde endte historien godt. I januar 1920 kom 
det sidste brev, hvor han skrev, at han nu var kommet ” 
home at last for good” i Mill Street til sin kone Ethel 
og deres lille dreng William.

ETNOLOGISKE MULIGHEDER I 2.0
De sociale netværkssteder rummer muligheder for 
formidling og dialog om historiske emner og personer. 
Men det er også et rum, hvor personer forholder sig 
til emner, aktiviteter og til hinanden. De relationer, 
normer og omgangsformer som skabes på digitale 
steder, er lige så velegnede som genstand for etnologiske 
undersøgelser som dem, man finder IRL.

I virtuelle verdener forsøger beboerne fx ofte at markere 
IRL-traditioner, og interessant nok: på nogenlunde 
samme måde. Midsommer er en markant årsfest i de 
nordiske lande, men også i de nordiske sims i Second 
Life. Både Second Sweden og Noreg markerede i 2009 
midsommer med store fester og livemusik, og med så 
mange deltagere, at det kunne mærkes i form af lag 
(dvs. vanskeligheder ved at navigere på grund af et 
stort antal samtidige brugere). 

Second Sweden havde opsat en midsommerstang og 
udsmykket med svenske flag, plus en stor dalarhest i 
de blå-gule farver. Mange avatarer sås i en form for 
”nationaldragt”, hvilket i øvrigt gjaldt for både svenske 
og ikke-svenske deltagere. Den norske sim Noreg bød 
også på en midsommerstang, dog også her forsynet 

med blå-gule bånd. Måske fordi man ikke havde nået at 
bygge én selv og derfor havde anvendt en svensk i stedet.

Second Sweden byder også på en traditionsrig Lucia-
fest, med optog, Lucia-sang m.m. Til Valentinsdag 
- ”Alla Hjärtans Dag” - har den svenske sim i flere 
år afholdt en form for fest:  et bal, hvor festområdet 
udsmykkes med hjerter, roser og anden,  traditionelt 
”romantisk” pynt.  Fester som jul og Halloween fejres med 
en række af de samme udtryk og markører, som kendes 
fra RL. Der opsættes Halloween-dekorationer i form af 
græskarlygter, der etableres ”uhyggelige lokaliteter” med 
skeletter, edderkopper, kister etc.. På samme måde er 
julen i Second Life fuld af vinterlandskaber, Santa Claus 
og Mrs Claus avatarer og julemarkeder, med masser 
af små boder, hvor avatarerne kan shoppe eller fx få et 
karamelliseret æble at gå rundt med.  Dvs. aktiviteter, 
der i høj grad trækker på markører og elementer fra 
den virkelige verden

På denne måde tager vi tilsyneladende en række af RL´s 
traditioner med os ind i de virtuelle fællesskaber. Vi 
kan i princippet ALT i en virtuel verden, men vælger 
alligevel pt. nogle former, som vi kender fra RL og 
derfor ikke har svært ved at genkende eller relatere 
til, og hvis koder vi kender. Traditionerne definerer 
os som gruppe, og giver samtidigt noget at vise andre 
grupper – noget at invitere dem indenfor i. 

Men måske er der også særlige virtuelle traditioner og 
skikke under udvikling.  SL´s fødselsdag kunne være 
et element til undersøgelse. Hvordan fejrer en virtuel 
verden sig selv? I hvilket omfang anvendes symboler 
og ikoner fra RL , fx fødselsdagskager, lys etc.  Og i 
hvilket omfang skabes helt nye? Desværre falder SL´s 
fødselsdag på Sankt Hans aften, og kan derfor være 
vanskelig at deltage aktivt i, hvis man samtidigt skal 
passe de hjemlige båltraditioner. 

Et andet - rent virtuelt - event er sneboldkampen 
mellem brugere af Second Life (kaldet residents) og 
”Lindens”, dvs. medarbejdere i det firma, som driver 
netop denne virtuelle verden. 

En helt tredje form for tradition hører til den virtuelle 
privatsfære, nemlig den såkaldte rezzday. Rezzday er 
”den virtuelle fødselsdag”, dvs. den dag hvor en avatar 
første gang blev oprettet og begav sig ude i den store, 
vide og virtuelle verden. 

Traditionen blev kickstartet ved eventet ”Poppins 
Challenge” 18. oktober 2008 af den kvindelige avatar 
Moggs Oceanline. Hun forklarer ideen således i 
rezzday-flickr gruppen: ”It **could** be a symbolic thing to 
do on your rez day... you know... jumping naked from the 
sky is a symbolism of jumping into the unknown world of 
second life. Or... alternatively - it could just be some silly 
fun.” I januar 2010 indeholder gruppen ca. 50 billeder 
af avatarer, der iført paraply og ikke så meget andet, 
suser ned gennem skyerne.7

6Harrys blog findes stadig på http://wwar1.blogspot.com 7Gruppen findes på http://www.flickr.com/groups/poppinsrezdayjump/

http://wwar1.blogspot.com/
http://www.flickr.com/groups/poppinsrezdayjump/
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På sociale netværkssteder findes ikke blot traditioner, 
men også skrevne, men også især uskrevne, regler for 
hvordan der interageres. Disse former kan - i det samme 
netværk være forskellige i forskellige aldersgrupper. 
Eksempelvis er der tegn på, at yngre, som i Danmark 
skifter det mere teenageprægede netværk Arto ud med 
Facebook, tager særlige udtryksformer med sig ind i 
det nye netværk. Det gælder måske de konventioner 
som har betydet at fx piger, der har et særligt tæt 
venindeforhold ”gifter” og ”forlover” sig med hinanden, 
eller angiver hinanden som ”søskende” uden at være i 
biologisk eller familiemæssig forbindelse.8 Også den 
måde, så fx tilknytning til grupper og sider som ”Neej 
mor jeg kom ikke for sent i seng, jeg kom bare for tidligt 
op!!” og ”Man må ikke …..” - Rend mig, jeg gøre det 
alligevel!:D” kan anvendes kommunikativt.

Det er naturligvis ikke alle, der ser positivt på 
netværksmulighederne. Der har været talt om 
netværkstræthed eller ”networkingfatigue” Fænomenet 
omtaltes fx allerede 2007 på netstedet slashdot9 og der 
findes selvfølgelig netværkskritiske, der mener at ikke 
virtuel social kontakt er at foretrække. Disse kaldes 
også GAL´ere - dvs. ”getalife”´ere.10

Et interessant element for etnologisk opmærksomhed 
er derfor også er den ”modbevægelse”, der skabes af 
personer og websteder, der har en negativ holdning 
til sociale netværkssteder. Der findes netværkssteder, 
som opfordrer personer til at begå virtuelt-socialt 
selvmord eller ændre netværksindstillinger, som gør det 
vanskeligt for andre at skabe kontakt.netsteder af denne 
type er fx fx www.seppukoo, www.enemybook.org og  
www.isolatr.com. Denne ”mod-trend” har også været 
genstand for kommerciel udnyttelse - i begyndelsen 
af 2009 da fastfood-kæden Burger King skabte 
Facebookapp´en ”The Whopper Sacrifice”, der gik 
ud på at give en gratis burger til facebookbrugere, 
der defriendede 10 af deres kontakter. App´en findes 
tilsyneladende ikke længere på www, men er omtalt 
i artikel på det meget brugte netsted for nyheder om 
sociale medier, Mashable, fra 2009.11

I den mere ”seriøse” ende af spektret findes fx de 
mange trends, der påbyder, at profilbilleder ændres 
på en bestemt måde for at markere tilslutning til 
forskellige synspunkter. Et eksempel kunne være de 
grønne profilbilleder på Twitter, som i sommeren 2009 
markerede støtte til den iranske oppostition. 

En særlig Twitter-relateret tjeneste www.twibbon.com, 
har udviklet en service, som gør det muligt at sætte 
særlige ikoner på sit profilfoto for at vise sympati med 
fx velgørende aktiviteter etc. Et lignende fænomen 
er organiseret brug af bestemte statusmeddelelser på 
Facebook. Fx meddelelsen ”Jeg er Kurt Westergaard” 
som i januar 2010 anvendtes som sympatitilkendegivelse 
overfor Muhammed-tegneren af samme navn. 
Kurt Westergaard blev overfaldet i sit hjem af en 
øksebevæbnet mand, og Facebook-statusmeddelelsen 
blev anvendt for at vise afstandtagen overfor hændelsen. 
Et tredje eksempel kunne være ”stilhedsaktionen” 15-
16 januar, som opfordrede til at mindes ofrene for 
jordskælvet i Haiti med en bestemt status, men som 
også henstillede, at deltagerne lod denne tilkendegivelse 
stå i et længere tidsrum. 

På denne måde får statusmeddelelsen en funktion, der 
minder om fx 70´ernes badges - en offentlig, mere 
”langvaring” tilkendegivelse af bestemte fx humanitære 
og politiske standpunkter. 

Det kan være svært at vide, hvornår og hvordan 
aktiviteter af ovennævnte art starter. Men i dag har 
kulturforskeren faktisk et nyt hjælpemiddel i Google, 
nærmere betegnet den tjeneste, der kaldes Insights. 
Her er det muligt at undersøge søgemønstre, start og 
geografisk udbredelse for forskellige søgefraser og 
sammenligne dem med andre. 

Det er ikke alle netbrugere, der straks vil forstå en 
ny trend eller markering. Nogle vil have brug for at 
søge oplysning om betydningen ved fx at google. Et 
konkret eksempel kunne være kvindelige facebook-
brugeres ”farve-opdateringer” omkring 3-7 januar. 
Statusopdateringerne indeholdt blot indeholdt ét enkelt 
ord, en farve. Meningen var, at deltagerne ved at skrive 
farven på deres BH, kunne være med til at sætte fokus 
på brystkræft. Søgeordene ”farve  facebook” oplevede 
et sandt boom i disse dage, hvorimod interessen for 
søgningen ”brystkræft” kun steg en ganske lille smule. 
Dette er naturligvis ikke ”bevis” på at der ikke kunne 
være skabet øget interesse for brystkræft, men kun at 
en sådan evt. interesse ikke har givet udslag i en øget 
søgeaktivitet. 

Den samme tjeneste kan give en hjælpende hånd til 
den, der forsker i rygter. Da Facebook i april 2009 var 
”ramt” af en hoax, der opfordrede til at undlade at blive 
”venner” med en væmmelig hacker ved navn Christopher 
Butterfield, kunne Google Insights give fingerpeg om 
rygtet. I hvilke lande og hvornår blev googlesøgningen 
efter Butterfield hyppigt forekommende, hvornår var 
interessen klinget af, etc.

Ligesom nettet nok aldrig bliver det samme, bliver 
studiet af folkekultur næppe atter noget, der kan 
bedrives uden at inddrage transmediale synsvinkler 
eller redskaber.

8Malene Charlotte Larsen: ”Sociale netværkssider og digital 
ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet” i 
MedieKultur, Vol 47. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/
mediekultur/article/view/1474
9http://slashdot.org/articles/07/01/02/237223.shtml
10http://acronyms.thefreedictionary.com
11http://mashable.com/2009/01/09/whopper-sacrifice/
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Surfing Conversations
The development of a methodological approach to the 

Internet as practice
Mads Dupont Breddam & Astrid Pernille Jespersen

ABSTRACT
In this article, we describe the development of two 
ethnographic research methods — the ethnologic 
Design Game and the Surfing Conversation — with an 
emphasis on the latter. These methods are considered to 
be reflexive approaches that engage users in innovation 
processes, and they are a part of the concept of practice-
oriented innovation that investigates the dynamics 
of practices. This concept has been developed from 
user-driven innovation, a description of how to apply 
cultural analysis in investigations of Internet practice.

Key words
Surfing Conversation, ethnologic Design Games, 
virtual and corporeal spaces, everyday practices, cultural 
analysis, user-driven innovation, reflexive methods, and 
practice-oriented design and innovation.

INTRODUCTION
This article discusses the practical challenges, 
experiences and theoretical reflections that have 
inspired us and our fellow colleagues at Center for 
Cultural Analysis (CKA) to develop a new method of 
ethnographic research — the ”Surfing Conversation.”  
The starting point for our work and for this article 
was a specific project called “The interactive grocery 
shopping of the future.” In the first part of this article, 
we will describe this project and its goals in some detail. 
As will become clear, the approach of this project was 
”user-driven,“ meaning that its aim was to develop new 
Internet-based solutions and business concepts through 
close interaction with and investigation of users. In 
the next part of the paper, we will describe several 
initial reflections on practice and innovation, including 
how these were applied in the development of user-
driven innovation to practice-oriented innovation. The 
first reflexive method outlined in the investigation of 
user practices is the ”ethnologic Design Game.” Next, 
we will describe some further theoretical reflections 
(i.e., Marc Augé’s theory of non-places) on the nature 

of Internet practice, which eventually led CKA to 
develop the method called the Surfing Conversation. 
In the conclusion, we outline the possible benefits 
of this practice-oriented approach, and indicate some 
directions for further development.

The fieldwork examples we provide were part of a 
project called “The interactive grocery shopping of the 
future.”1 The project was a collaboration between CKA, 
Art of Crime, COOP-NETTORVET and Copenhagen 
Institute for Futures Studies, and it was financially 
supported by the Danish Enterprise and Construction 
Authority’s program for user-driven innovation.2 The 
main purpose of the project was twofold: to develop 
business models for future grocery shopping in the 
virtual world of the Internet, and to develop new 
methods of user-driven innovation. 

CKA’s central contribution to the project was to gather 
knowledge on everyday grocery-shopping practices. 
In “The interactive grocery shopping of the future,” 
CKA used a wide range of traditional ethnographic 
methods — such as qualitative interviews, participant 
observation, photography, video, etc. — to gather 
extensive empirical knowledge about conventional 
grocery-shopping practices. In the course of this 
research, CKA developed new reflexive methods to 
investigate practices in virtual on-line spaces, and these 
methods are the main subject of this article. 

This article will follow a two-step argument regarding 
two methodological inquiries. First, we questioned 
whether interactive grocery shopping will transform 
grocery shopping from a conventional in-store experience 
to a virtual on-line practice. The primary goal of grocery 
shopping will remain the same: to buy groceries. However, 
it may be that this will be achieved through different 
itineraries. Because of this question, CKA investigated 

1 This article is based on the ethnologic part of the project conducted 
by the authors together with Michael Christian Andersen, Julie 
Bønnelycke and Tine Damsholt at Center for Cultural Analysis. 
The report can be obtained at: http://centerforkulturanalyse.ku.dk
2 http://www.deaca.dk/userdriveninnovation 
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existing shopping practices using a practice-oriented 
approach, and it was this idea that helped to develop 
the method of the ethnologic Design Game. 

The second question was whether virtual grocery 
shopping will generate new practices. We determined 
that the Internet should not simply be considered 
technology, but should be seen as a separate yet 
connected entity that was entangled into the practice 
of grocery shopping. From this, CKA developed the 
Surfing Conversation as a method that could be used to 
investigate Internet practice because it also considered 
significant off-line entities — for example, what a user 
preferred to cook for dinner. As methods, the ethnologic 
Design Game investigated practices of conventional 
grocery shopping, and the Surfing Conversation 
incorporated this knowledge into the overall process 
of the interactive grocery shopping of the future.

FROM USER-DRIVEN INNOVATION 
TO PRACTICE-ORIENTED 
INNOVATION
In the following section, we will discuss how CKA 
addressed these questions. The departure point was 
user-driven innovation, but this was developed into the 
specific approach of practice-oriented innovation. In the 
field of contemporary cultural analysis, the term user-
driven innovation has been used to identify a wide range 
of approaches that are believed to be somehow more 
faithful to what the users ”really” want from technology 
and product innovation. CKA does not contend to 
hold a position on user-driven innovation. However, 
CKA does claim to have the ability to gain important 
knowledge from users through the use of ethnographic 
methods. In the grocery-shopping project, this was 
accomplished by developing empirically specific and 
user-reflexive methods. As a project assigned to CKA, 
the investigation also needed to deliver a certain kind 
of results. Because of this, CKA could not engage in an 
ideal type of user-driven innovation, where the users 
conduct the entire innovative process. Additionally, 
we do not think that ”democratizing innovation” (von 
Hippel 2005) through a user-driven approach is an 
obvious benefit to the process — this demands that 
every single product should be specifically designed for 
each user, or that the final product is a ”democratized” 
product, which actually does not fit anyone. Instead, 
CKA has developed methods that involve the user in a 
reflexive process — meaning that the users participate in 
the fieldwork by deciding what to talk about and where, 
while remaining in the setting of grocery shopping. 
This is a practice-oriented approach. Instead of focusing 
on the users, the product or the relationship between 
them, CKA analyzes the practices that the product 
should be designed to engage in, as well as the process 
of transforming these practices (Shove et al. 2007).

In ”The Design of Everyday Life,” the authors (Shove 
et al. 2007) present practice-as-entity and practice-
as-performance as key concepts of practice-oriented 
design (Shove et. al 2007:148). The practice-as-entity 
is the specific action of doing something — it is “a 
temporally unfolding and spatially dispersed nexus of 
doings and sayings” (Shove et al. 2007:13). The practice-
as-performance is the “active process of doing through 
which the practice-as-entity is sustained, reproduced and 
potentially changed” (Shove et al. 2007:13). Hence, the 
entity and performance is co-constitutive and should 
not be viewed as two separate and distinct sorts of 
practice. The practice-oriented approach “centres not 
on objects, and not on users and consumers, but on the 
more encompassing dynamics of practice” (Shove et al. 
2007:134). As such, the focus is on doings: The practice 
or performance as an assemblage of a wide range of 
elements that cause a user to do something, and thereby 
constitute the specific entity. Changing elements in 
the performance can cause changes in the entity. A 
user-driven innovative approach may be fruitful in 
producing products for a certain practice. However, 
the performance will be changed when bringing a new 
product to the users. Conversely, a practice-oriented 
approach investigates the practices in which a product 
is supposed to engage users, and hence transform the 
practices.

In the case of grocery shopping, a lot of people are 
doing almost the same thing: going to a store to buy 
groceries. This is the entity, but the performance 
can take many different configurations. Fieldwork 
conducted with Beth and Amanda exemplifies the 
difference in performance. Beth is retired from work 
and goes to the grocery store to meet other people, 
and not only to buy groceries: “There can be days where I 
don’t see other people than those over there [in the grocery 
store]. I think it’s nice to come over here, and get a chat.” 
Compared to Amanda, who is a working mother and 
whose daughter’s swimming lessons on Fridays are an 
important part in the performance of which groceries to 
buy, when they should be consumed, etc.: “On Fridays, 
our daughter has swimming lessons, so we have to eat 
quite early. Friday is a day when everything just has to 
be easy.” Both Beth and Amanda do grocery shopping, 
but for quite different reasons. Their practices are an 
assemblage of very different elements into a similar 
entity, but with different performances.

The approach of practice-oriented product design 
engages these concepts by investigating the practices 
that a product is supposed to fit into — both as entity 
and performance. It is not only which use the product 
enables or which opportunities it offers. A new product 
will change practice, or even cause new kinds of practice. 
In the case of Beth, grocery shopping solely on the 
Internet would prevent the practice she wanted from 

3 von Hippel uses the term ‘user-centred innovation.’
4 Shove et al. cites this quotation from professor of philosophy, 
Theodore R. Schatzki.
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the conventional grocery shopping experience, which 
is to buy groceries and also to meet other people at the 
store. In the case of Amanda, Internet grocery shopping 
could possibly help her perform this everyday practice 
more easily because practices other than the entity of 
grocery shopping are also significant to her. Because 
of this, it is important to look beyond the practice-
as-entity. If the practice of grocery shopping is going 
to be transformed by a transition to virtual grocery 
shopping, then it is important to pay attention to both 
the existing practice and the elements that are going 
to be transformed.

In the following section, we describe the ethnologic 
Design Game that was used to investigate the practice 
of grocery shopping as performance. The knowledge 
gained was used to formulate the analysis of the 
opportunities available from future grocery shopping 
on the Internet. This is why we speak of practice-
oriented innovation.

ETHNOLOGIC DESIGN GAME
The method of ethnologic Design Game was developed 
and inspired by the methodological development of 
participatory design at The Danish Design School 

(DKDS) (see, for example: Brandt 2006; and Binder, 
Brandt and Gregory 2008). However, the concept of 
Design Game from DKDS was further developed by 
CKA into a specific method — the ethnologic Design 
Game — that could be used to gather empirical 
knowledge about the practice of grocery shopping.

When the ethnologic Design Game was developed, 
the main insight from the preliminary analysis of the 
empirical knowledge was that grocery shopping is a 
continuous negotiation between different preferences. 
Users did not only choose groceries because they were, 
for example, cheap, healthy or light. Instead, preferences 
such as these were among the other elements that 
were continuously negotiated and assembled in 
the practice of grocery shopping. Therefore, it was 
important to develop the ethnologic Design Game 
in a way that the users could not avoid describing 
their practice of grocery shopping. This challenge was 
met by constructing a game that consisted of seven 
categories of bricks — there were between three and 
ten bricks in each category. The entire game was 
constructed around the elements that were extracted 
from the empirical material, from planning grocery 
shopping to finishing a meal. Some categories were, 
for example, “shops” (where the bricks were a variety 

This photograph shows a completed ethnologic Design Game. The user has chosen her bricks from the seven categories and pro-
duced a visual representation of her practice of grocery shopping. In the background, some of the bricks that were not chosen can 
be seen as well as the ethnologist’s digital recorder. The picture also shows some of the user’s everyday cooking utensils.
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of different conventional Danish grocery stores, such 
as Netto or Irma) and “cooking” (bricks that described 
who was doing the cooking, using a recipe, etc.). The 
game also contained three ”joker-bricks,” which the 
participants could use as they felt appropriate, especially 
if none of the other bricks corresponded to what they 
thought was the most accurate. Each category was 
printed on different colored pieces of cardboard and 
laminated, which made them easy to distinguish and 
handle. By the end of each game, the user (or users) 
had produced a visual representation of their practice 
of grocery shopping. This would accompany a digital 
sound-recording of the game, and would also become 
good visual material in presentations to the project 
partners (see example below).

The process of playing the Design Game was conducted 
by an ethnologist and at least one user as a player. The 
ethnologist provided a brief overview, explaining that 
the game was about collecting the bricks that were 
central to the user’s practice of buying and consuming 
groceries. He then presented the first category to the 
player, asked her to collect the bricks and explain why 
she chose as she did. When the Design Game was played 
with two players — often a couple or people who knew 
each other — the game was exceptionally productive. 
One player might explain her choice of bricks, while 
the other player might comment on these choices and 
explanations. This initiated very interesting — and 
sometimes almost defensive/offensive — discussions 
between the two players. Sometimes, it prompted the 
players to re-choose and re-arrange their bricks and 
arguments.

When Daniel chose the bricks of ”organic” and ”animal 
welfare” as important elements in his practice of grocery 
shopping, he commented that the two bricks actually 
could not be combined. This provoked his wife Mary 
into demanding an explanation:

Daniel: “But they can also be opposite. If you’re 
completely fanatic, then ‘organic’ and ‘animal 
welfare’ cannot be combined.”
Mary: “Think a little about that. [Pause] Then 
explain what you mean by that!”
Daniel: “It was meant in such a way…It’s because 
organic products have to be cultivated — if you’re 
all into such a hunter-gatherer thing, then you 
would say, ‘If you keep animals in captivity, then 
you already have disregarded animal welfare 
completely’.”

The bricks for “organic” and “animal welfare” were often 
seen in combination, though. Playing with Daniel and 
Mary, the game explained that “organic” and “animal 
welfare” were important elements in their practice, but 
also that they were not completely obvious as benefits.

The ethnologic Design Game placed itself in relation to 
the ethnologist, who wanted a certain kind of knowledge, 
and the user, who was able to give it. The game provided 

a setting in which the user could unfold and explain the 
practice of grocery shopping, without flying off on a 
tangent. The Design Game enabled the user to unravel 
the comprehensive and heterogeneous practice that is 
everyday grocery shopping. This could be constituted 
of elements, such as a preference for different products, 
discourses on health or climate, logistical aspects like 
having a car or not — among others. These are all 
elements that constitute the everyday practice of grocery 
shopping as a complex socio-material practice, and the 
method of the ethnologic Design Game is useful to 
investigate this practice.

The method of the ethnologic Design Game expanded 
the boundaries of what was possible in uncovering 
extensive knowledge about everyday practices. But 
it also highlighted the complexities shown by the 
approach of practice-oriented innovation on everyday 
practice. And this was even before the virtual spaces 
were taken into consideration. CKA wished to use the 
preliminary analysis from the traditional fieldwork and 
the ethnologic Design Game to gain better knowledge 
about Internet practice, especially concerning grocery 
shopping. The knowledge collected earlier stressed that 
practices were not only entities but also performances — 
and these have a wide range of different configurations. 
By accounting for the virtual element in the analysis, 
the methodological concept of the Surfing Conversation 
was developed. As a method for gathering knowledge 
about Internet practice, it acknowledges practice both 
as an entity and as performance. 

GAP BETWEEN VIRTUAL AND 
CORPOREAL SPACES
There is a tendency to see the virtual (on-line) and 
corporeal (physical) as something distinct and separate. 
The common notions of on-line or off-line are the most 
obvious examples of this distinction — either you are 
on or you are off. There have been a range of good 
attempts to conceptualize this methodologically, one 
of which briefly follows.

Anthropologist Charlotte Aull Davies’ broad 
methodological approaches in “Reflexive Ethnography” 
acknowledge the Internet as a field in its own right, 
and also that it is used in a non-virtual space. When 
the ethnographer wants to explore Internet practice, 
this gives rise to a methodological dilemma: the 
ethnographer seemingly has to be in two places at 
once. Because of this, “[t]he only way ethnographers 
can fully experience this is during their own on-line 
activities, when they are aware of the simultaneity of 
on-line and off-line engagement and can observe activities 
at this interface” (Aull Davies 2008 [1998]:165-166). 
Even though acknowledging that Internet practice is 
not only found in the virtual spaces, it seems almost 
impossible to get a grip on the simultaneity of on-line 
and off-line practice, other than the ethnographer’s own 
experience. Instead, Aull Davies provides a range of 
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methodological recommendations on how to investigate 
the use of the Internet on the Internet, while remaining 
aware that there is also a context to it. With “reflexive 
ethnography,” Aull Davies investigates on-line practices 
as entities found solely on the Internet. In this way, 
Aull Davies reproduces the gap between on-line and 
off-line, or the gap between virtual and corporeal spaces. 
The methodological problems of separating Internet 
practice from other everyday practice are dismissed into 
a ”context awareness.” Rather than accept Aull Davies’ 
dismissal of the problem, CKA wanted to engage in and 
develop methods to analyze a certain sort of practice 
in everyday life — grocery shopping. These methods 
would account for the entangled character of virtual 
and corporeal spaces, which we will elaborate on in 
the following section.5 

SPACE, PLACE AND NON-PLACE
When analyzing the virtual spaces of grocery shopping, 
our approach needed one further elaboration on the 
theoretical framing. This was regarding the concepts 
of space, place and non-place. In the following section, 
we present an example that illustrates the entangled 
character of virtual and corporeal spaces. Then we 
present a more theoretical understanding of the 
concepts.

In a Surfing Conversation (on which we will elaborate 
extensively below), Tom was using his computer to 
shop on the Internet for a certain meal at an existent 
Danish grocery store. He started to describe how he 
only navigates by the pictures and not the text, and 
then his daughter breaks into the conversation and asks 
what we are doing. Tom explains the project briefly, and 
then continues to solve a problem he has encountered.

Tom: “I believe there are pictures of everything 
the text describes, so I’m not reading that. But you 
can make it [the meal] without bacon, and usually 
we have bacon in the freezer so I pass it this time. 
Then I need something...That was the meat, now 
I’m getting some pasta.”
Marie (daughter): “What are you doing?”
Tom: “It ’s something about buying food on the 
Internet. But I think we are just going to finish 
it, but I can tell you about it later, Marie. This I 
do not understand…”

This example shows a wide range of entangled aspects 
concerning virtual and corporeal spaces. Tom cannot 
find bacon on the virtual site, but that is not a problem 

because he usually has it in the freezer. His practice in 
the virtual space is connected to his practice around the 
home freezer and other conventional grocery shopping. 
His daughter, to whom he promises to explain the 
project later (in a future, corporeal space), abruptly 
interrupts the practice in the virtual store. Tom speaks to 
his daughter, and then quickly returns to the computer 
and the virtual space, where he cannot solve a problem. 
The problem was created because he only navigated 
through the pictures and not the text. Grocery-shopping 
practice on the Internet is not divided into virtual or 
corporeal spaces. It is a heterogeneous, socio-material 
and continuing construction that involves the freezer, 
which contains bacon, as well as promises of further 
explanation practice in a vision of a future space, the 
arrangement of the virtual store, etc.

With influence from philosophical scholar Michel de 
Certeau, anthropologist Marc Augé has distinguished 
between space, as the relational and practiced entity; 
place as the non-practiced entity; and non-place, on 
which we will elaborate below. Augé’s places are a 
configuration of elements, but also “places of identity, of 
relations and of history” (2006 [1995]:52). Augé’s place 
is, as is de Certeau’s, relational, but it also inscribes 
identity to its inhabitants and thereby becomes 
historical and with minimal stability (2006 [1995]:54). 
In contrast, space is a “frequentation of places” (Augé 
2006 [1995]:85); or with de Certeau, space is the 
practiced place and “is composed of intersections of mobile 
elements” (de Certeau 1988 [1984]:117). De Certeau’s 
place can be represented on a map, while Augé’s place 
can only be partially represented this way, because the 
map should not include any historical and identifying 
characters of the place. Augé then introduces the 
notion of non-place: When the place without identity, 
relations or history can be practiced into a space, we 
have the non-place.6 This could be, for example, places 
of transit like the airport or the highway (Augé 2006 
[1995]:75-115).

The non-place is interesting in relation to virtual spaces 
— the practice of the virtual place, which transforms it 
to a virtual space, can (due to technological opportunities 
of multi-platform Internet use) partly be practiced in 
a non-place. For example, it is easy to imagine grocery 
shopping on a netbook or laptop while on the train 
going home from work, and thereby utilizing time that 
otherwise not would have been applicable. It is not, 
however, certain that users want to utilize that time 
— we will explore this later in the article.

The difference between the practiced spaces and 
non-practiced places can shed light on the difficulties 
regarding the investigation of Internet practice. The 
Internet practice can be considered as something that 
occurs in a double space. It is simultaneously practiced 

5 Other attempts have been made at this: For example, in their analysis 
of Internet and identity in Trinidad, anthropologist Daniel Miller 
and social and political scientist Don Slater show how “’being Trini’ 
is integral to understanding what the Internet is in this particular 
place; and that using the Internet is becoming integral to ‘being 
Trini’” (Miller and Slater 2000:1). In this article, we do not attempt 
to explain an almost national identity, but rather the phenomenon 
of grocery shopping as a performance.

6 What we perhaps would have preferred to call the non-space, due 
to the focus on practices.
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on a specific place on the Internet (a virtual space), as 
well as in a corporeal space (or potential non-place). 
The practice is constituted in both these spaces, and 
as such the gap between virtual and corporeal is 
inadequate. From addressing this as a methodological 
question, CKA developed the method of the Surfing 
Conversation.

SURFING CONVERSATION7

The Surfing Conversation was developed as a method 
that went beyond the dichotomous understanding of 
virtual and corporeal spaces and produced empirical 
knowledge concerning practices that occurred 
simultaneously on and off the Internet. This was 
especially important because one of the main goals 
of the project was to create a business model for the 
interactive grocery shopping of the future.

During a Surfing Conversation, the user and the 
ethnologist were physically sitting next to each other 
in front of a computer with Internet access. The 
ethnologist started with a presentation of what the user 
was supposed to do, which was to go grocery shopping 
for a meal of the user’s own choice on a specific Danish 
virtual grocery store. The user was instructed to ”think 
aloud” — that is, to explain what he was doing, such 
as “Now I’m clicking on the picture of minced meat.” 
The Surfing Conversation should provide the setting 
of both a virtual and corporeal space in which the 
user presents his reflections while using the interactive 
grocery store. If the user forgot to explain what he was 
doing, the ethnologist would ask a question like, “What 
are you doing now?” — not to lead the answers, but 
to prompt the user to explain aloud. In this way, the 
Surfing Conversation got the user to solve a particular 
challenge and provide information about the practice 
of grocery shopping on the Internet. This was done 
through a user-reflexive process, where the user was 
asked to solve a problem in a way that would make 
the solution compatible with his everyday practice. By 
doing so, the Surfing Conversation gathered empirical 
knowledge on Internet practice — both as entity and 
performance, and also as a part of the more general 

7The Surfing Conversation was developed with inspiration from 
anthropologists Tim Ingold and Jo Lee’s concept of “walk and 
talk” (2006) and also ethnologist Marie Sandberg’s critique of the 
phenomenological features of Ingold and Lee’s concept, which further 
developed into “Walking Conversations” (2009).

Screen shot reproduced with kind permission from Torvet.dk. During a Surfing Conversation, the ethnologist would sometimes 
take ”screen shots.” The screen shot above shows the completed order at a Danish virtual grocery store. The user needed potatoes, 
chicken and root vegetables to make an evening dinner. She did not buy ingredients such as spices because she already had them in 
the kitchen. The user also bought bananas because they were on sale, not because she was going to use them for the dish.
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everyday practice-as-performance of grocery shopping.

Further elaborating on the quote from Tom and 
his daughter Marie (cited above): It shows that 
Internet practice is not something contained in an 
exclusive virtual space. The practice-as-entity may be 
oscillating between a virtual and corporeal space, but 
the performance is constituted of elements found on 
the Internet and in the home (where the computer is 
located). However, it is also constituted by relations 
between what both the virtual and conventional grocery 
shop offers or not — and what the freezer probably 
contains. The performance is constituted through a 
series of elements: the freezer, daughter, ethnologist, 
computer, etc. And in the case of grocery shopping 
on the Internet, Tom’s practice goes even further 
when involving a product (bacon) that was purchased 
in a conventional store — then the entire practice 
concerning conventional grocery shopping is brought 
into play in connection to the Internet practice.

Although technology makes it possible to conduct 
virtual grocery shopping almost anywhere, it also 
needs to be considered whether users actually want 
this opportunity. The computer can be used in relation 
to a wide range of other material elements. These could 
be, for example: the type and physical placement of 
the computer (bedroom, office, living room, portable 
laptop or netbook, mobile phone, etc.), the extent of the 
computer’s interconnectivity with other technological 
elements (printer, digital camera, the computer at work, 
etc.), whether the computer is considered a desirable 
object or something that should be hidden — or thrown 
— away. If future grocery shopping is going to be 
conducted in a non-place, it is a technical requirement 
that there is access to the Internet in these non-places. 
However, it also needs to be taken into consideration 
whether users actually want to utilize this time with the 
computer. Sometimes being away from the computer 
is felt to be a preferred freedom — sometimes it isn’t. 
New technological opportunities are not necessarily 
good for everyone, and therefore one cannot expect 
users to do everything on the computer. Samantha, a 
working mother, is an example of someone who would 
prefer not to use the computer, but is sometimes forced 
to anyway: “I should use it [the computer] more…The 
girls’ school gives information here. We should sit down 
every day…it’s something that takes f ive minutes. But I 
don’t — and it’s something that only takes a short time”8.  
As a result of this, it is important that throughout 
the Surfing Conversation, the ethnologist carefully 
observes the use of the computer and the Internet. But 
it is equally important that he observes what is going 
on around the computer, especially elements that may 
exert an influence on the computer practice. This could 
be, for example, children’s play, the placement of the 
computer, kind of computer, etc. All sorts of unexpected 

elements can potentially influence, promote or prevent 
Internet practice. It also shows that even if a user 
could conduct virtual grocery shopping everywhere at 
any time, it is not certain that the user actually wants 
this — it is more certain that some users do not want 
this opportunity.

Throughout a Surfing Conversation, the user was 
reflexive with regard to the innovative process. The 
user was able, as with the ethnologic Design Game, 
to decide how to solve the challenge that was defined 
by the ethnologist. Put in general terms of practice-
oriented innovation, both the ethnologic Design Game 
and the Surfing Conversation placed the practice-as-
entity of grocery shopping with the user into a setting 
that combined certain elements. The ethnologic Design 
Game used a wide range of elements and produced an 
image of the user’s grocery-shopping practice. The 
Surfing Conversation used a challenge and elements 
such as the meal, the physical setting, the specific 
virtual grocery store, etc. With both methods, all 
the elements could be combined and transformed by 
the user as she preferred, which then represented the 
practice-as-performance of daily grocery shopping and 
Internet use. In this way, both methods presented a 
particular setting that was tied to a specific task, but 
one that was not fixed because each user could change 
and shape it to make it fit the requirements of her 
practice. The ethnologic Design Game investigated the 
practices that were to be transformed by a transition 
to virtual grocery shopping. The Surfing Conversation 
investigated Internet practice as a performance that 
was constituted of simultaneously on-line and off-line 
elements, and the relations between them.

Summarizing the Surfing Conversation as a method 
includes elements of both the traditional qualitative 
interview and participant observation. These 
are combined with the more theoretical insights 
surrounding virtual and corporeal spaces and places, 
practice-oriented innovation and the preliminary 
analysis. In this way, the reflexive method of the Surfing 
Conversation transcends what Aull Davies presented 
simply as a context that the ethnologist needed to 
be aware of. Perhaps a Surfing Conversation could 
have been conducted without the earlier ethnologic 
Design Game. However, the ethnologic Design Game 
was important in the methodological development 
because it showed the immense complexities of grocery 
shopping. Without the knowledge of conventional 
grocery shopping provided by the ethnologic Design 
Game, we do not believe that the Surfing Conversation 
would have been nearly as effective in understanding 
the empirical knowledge that was produced.

CONCLUSION
In this article, we have described the concept of 
practice-oriented innovation and the development of 
two reflexive methods, the ethnologic Design Game 

8 These conclusions are taken from an unpublished project conducted 
by Mads Dupont Breddam.
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and the Surfing Conversation. Understanding practice-
oriented innovation provided a framework for how to 
investigate existing practices that may be transformed 
by a transition from conventional to virtual grocery 
shopping. And the development of the ethnologic 
Design Game and the Surfing Conversation provided 
methods to better investigate ”virtual practices.” The 
idea of a separate Internet sphere was dismantled to 
focus attention on practice-as-performance, which is 
constituted of a wide range of different elements, and 
is performed in different spaces simultaneously with 
regard to Internet practice.

The two reflexive methods were developed through a 
dynamic process of gathering empirical knowledge and 
doing preliminary analysis, which required progressive 
theoretical growth. In this way, the reflexive methods 
were in an ongoing process of development, always 
adapting to the specific empirical field. With regards 
to interactive grocery shopping of the future, the 
ethnologic Design Game and the Surfing Conversation 
were empirically sensitive methods that resulted from 

that process. These methods can probably be adjusted 
and applied to other analytical fields of study, or other 
methods might be developed through an approach 
using practice-oriented innovation with inspiration 
from CKA’s work.

The advantage of practice-oriented product innovation 
is that it pays attention to the user, and is therefore 
somewhat user-driven, but it also acknowledges the 
transformational potential in bringing a new product 
to the market. Transformations in practices can be 
difficult to get a hold of, but they are important to pay 
attention to. The empirical examples discussed in this 
article all show that the practice of grocery shopping is 
a performance that is assembled from many different 
elements. Reflexive methods and practice-oriented 
innovation provides an opportunity to conduct cultural 
analysis in processes of innovation. The ethnologic 
Design Game and the Surfing Conversation are 
methods that provided specific answers to practice-
based questions regarding the interactive grocery 
shopping of the future.
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Jag hittar det fina omdömet på auktionssajten Traderas 
omdömessida. Trots att det är mitt etthundrafyrtionde 
positiva omdöme ilar en barnslig lyckokänsla genom 
kroppen. Jag är en perfekt Traderare som har fullgjort 
mitt uppdrag. Varan jag sålt har packats enligt alla 
konstens regler. Portot har inte understigit det jag 
uppgav i annonsen och jag har skickat varan i nära 
anslutning till kundens betalning. Kunden återgäldar 
min ansträngning genom det omsorgsfullt tecknade 
omdömet som perfekt traderare, ett omdöme som 
dessutom alla andra besökare på sajten också kan läsa.1

Den här texten handlar om e-handel och virtuellt 
fältarbete. I fokus befinner sig auktionssajten Tradera 
som är ett svenskt e-bay-företag. E-handel har blivit ett 
folkligt fenomen i Sverige genom sajter som Blocket 
och Tradera. Här engageras en stor mängd säljare och 
köpare dygnet runt.2 Den virtuella butiken är öppen 
för alla som har tillgång till nätet och har aldrig stängt. 

Hur kan man förstå och analysera de kulturella uttryck 
och praktiker som karaktäriserar det här fenomenet? 
Vilka värden kan kopplas till e-handel och hur ser de 
processer ut som skapar värde för virtuella butiker? 
E-handel är ännu ett relativt outforskat fenomen, och 
jag kommer att formulera ett antal aktuella teman 
och frågeställningar med utgångspunkt från Traderas 
tjänsteerbjudande som empiriskt exempel.3

Tradera AB erbjuder en specifik form av elektronisk 
marknadsplats där varor kan köpas och säljas mellan 

Traderas registrerade medlemmar. Alla försäljningar 
och transaktioner sker direkt mellan medlemmarna och 
Tradera är inte en part i de auktioner och försäljningar 
som äger rum på sajten. Tradera är också en virtuell 
mötesplats för många människor idag, en ”global bazar” 
(Brown & Morgan 2006) som är en del av en universell 
marknad. Här säljs både begagnade och nya varor av 
såväl privatpersoner som företag. Den ursprungliga 
idén bygger på en vision om en nätverkande elektronisk 
marknad för samlare. Idag har Tradera och liknande 
sajter utvecklats till gigantiska loppmarknader i 
cyberspace. Sedan 2006 är Tradera ett E-bay-företag 
och så här beskriver man sig själv på hemsidan:

E-bay har under sina 13 år vuxit från en mans vision till 
ett globalt fenomen, och finns idag representerade på 
39 marknader runt om i världen. Traderas medlemmar 
är idag en del av en världsomspännande Community 
med över 276 miljoner medlemmar. (www.tradera.com)

Tradera beskrivs här som en stark gemenskap med 
anspråk på visioner. Tradera framställs som något mer än 
en kommersiell plats; som en gemensam angelägenhet 
för många människor, sprungen ur ”en mans vision”. 
Kopplingen mellan det lokala och det globala är 
uppenbar och ett genomgående tema vad gäller virtuell 
handel är just hur man skapar känslan av en plats. Redan 
i den korta beskrivningen i citatet ovan finner vi hur 
dynamiken mellan det globala och det lokala tar sig 
uttryck i benämningar som ”en världsomspännande 
Community”. Genom att vara en del i Tradera blir vi 
också medlemmar i en global gemenskap. Detta blir 
ett viktigt inslag i de förtroendeskapande praktiker som 
är i fokus för min analytiska ingång till e-handel och 
Tradera. 

Texten har nu inletts med en kort introduktion och 
reflektion kring e-handel och Tradera. Jag kommer 
i de följande avsnitten att redogöra för hur jag 
metodologiskt närmar mig fenomenet och därefter ger 
jag läsaren en inblick i några teoretiska perspektiv på 
e-handel och auktionssajter. Med utgångspunkt från 
dessa metodologiska och teoretiska verktyg gör jag en 
tät beskrivning som utmynnar i analys och tolkning 
av fenomenet. 

E-handelns virtuella etnografi
Om förtroende och tillit på Tradera

Cecilia Fredriksson

1Utdrag ur författarens privata Fältanteckningar.
2I början av 2010-talet rapporterar tidskriften Market att ”E-handeln 
fortsätter att slå butikshandeln” och menar med stöd från HUI 
(Handelns Utredningsinstitut) att e-handeln har ett utbud som är 
väldigt passande för ”svaga tider”. Men fortfarande är e-handeln 
ganska liten och motsvarade enligt HUI bara 4,2% av den totala 
försäljningen i svensk detaljhandel under 2009 (www.market.se den 
8/2 2010).
3Delar av den här texten ingår även i läroboken “Butiken. Upplevelse, 
organisering och plats.” (Eskilsson & Fredriksson 2010) under 
rubriken “Den virtuella butiken. Om försäljning, fara och förtroende 
på Tradera.”

http://www.tradera.com/
http://www.market.se/
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ATT FäLTARBETA På NäTET
“Skynda och köp mina kläder för nästan noll spänn 
på Tradera” (http://twitter.com/Tradera)

Hur kan man studera en sajt på nätet? Hur kan 
man förstå de praktiker som är kopplade till den 
här tjänsten? Mitt syfte är att studera e-handel på 
Tradera med fokus på värdeskapande processer (Prahalad 
& Ramaswamy 2004, Grönroos 2008). För att förstå 
relationen mellan Traderas tjänsteerbjudande och 
aktörernas värdeskapande har jag valt att studera 
olika praktiker. Man kan beskriva praktik som en 
uppsättning sammanhängande göranden och säganden 
som inbegriper uppfattningar, värderingar, artefakter 
och symboler (Schatzki et al. 2001, Czarniawska 2007). 
Praktiker är kopplade till en specifik social och kulturell 
kontext, eller sammanhang, där praktikerna ständigt 
skapar och reproducerar kontexten samtidigt som de 
påverkas av den. Genom att studera praktiker kan vi 
förstå hur exempelvis värde skapas och upprätthålls i 
en kultur eller i en organisation. 
Organisationer kan betraktas som sammanlänkade 
praktiker som är i ständig förändring. Tradera kan, 
utifrån det här perspektivet, studeras som ett antal 
praktiker där säljare och köpare använder sig av, och 
samtidigt bidrar till, tjänstens utformning och utbud 
på olika sätt. Samtidigt är säljarna och köparna en del 
av själva sammanhanget och formar denna utifrån sina 
olika praktiker. För att studera hur värde skapas kommer 
jag att beskriva några olika praktiker på Tradera med 
hjälp av etnografisk metod (Ehn & Löfgren 2001, 
Kaijser & öhlander 1999, Sunderland & Denny 2007, 
Aspers 2007, Czarniawska 2007, Fredriksson & Jönsson 
2008). I den här studien har jag främst använt mig av 
deltagande observation för att förstå hur värdeskapande 
som process iscensätts och kommuniceras på Tradera. 
Det empiriska materialet för den här studien utgörs av 
en serie deltagande observationer på sajten Tradera. De 
första observationerna gjordes i början av november 
2009 och de sista i början av februari 2010. Min första 
helg på Tradera tillbringades i soffan tillsammans 
med en envis förkylning. Jag slogs av den enorma 
bekvämligheten i att ligga under en filt och samtidigt 
shoppa för fullt på nätet. Varorna var bara ett litet 
klick bort, en lätt tryckning på funktionen för ”Lägg 
ditt bud” och så kunde till exempel den där fantastiska 
sjalen från Noa Noa eller en helt oemotståndlig 
vintage-klänning från 70-talet vara min. Det blev 
några få försiktiga bud den första helgen. Helst på 
auktioner som bara hade timmar eller minuter kvar 
innan de tog slut. Detta följdes av att jag bedrev ett 
virtuellt fältarbete under tre månader, och innan dess 
hade jag aldrig varit i kontakt med Tradera. Under 
dessa tre månader besökte jag i princip sajten dagligen, 
en intensiv aktivitet som ofta följdes av upprymdhet 
och ibland en lättare yrsel. Jag lade upp ett eget 
konto, bjöd på auktioner och köpte varor. Efter en 
tid började jag även lägga upp egna auktioner och 

sålde framgångsrikt ett stort antal objekt från mina 
egna garderober och överfyllda köksskåp. 

Ett fascinerade inslag under fältarbetes gång var den 
handfasta praktik som den virtuella försäljningen på 
Tradera innebar med allt från val av förpackningsmaterial, 
inslagningsrutiner och postbesök. För att inte tala 
om den utrymmeskrävande förvaringen av större 
eller mindre, och möjliga och omöjliga, kartonger för 
transport av sålda varor:

Jag nyttjar alltid Postens tjänster och har blivit något 
av en återkommande och långdragen gäst i den lokala 
ICA-butiken. Jag hoppas att man där tjänar någonting 
på sin posthantering. Med tanke på de miljontals 
besökare på Tradera varje månad måste det bli många 
tusentals paket som skickas kors och tvärs genom 
Sverige. Kunden betalar. Alltid. Någon enstaka gång 
har jag sett undantag från denna oskrivna regel. Det 
har då gällt dyrare märkesvaror där fraktkostnaden 
endast utgör en liten del i hela affären. Men på de flesta 
vardagliga auktioner är frakten en ganska stor del av 
summan. Inte sällan övergår den priset för varan, som 
om man har tur kan stanna på en enda krona. Fast en 
köpare som betalar en krona blir knappast en perfekt 
Traderare, det krävs lite mer än så.4

Det finns många metodologiska överväganden när 
det gäller deltagande observation. För etnologer och 
antropologer är detta moment ofta grundat i en gedigen 
erfarenhet av att bedriva kortare eller längre fältstudier. 
Observationerna kan vara mer eller mindre systematiska 
och öppna eller dolda. När det gäller observationer på 
nätet och bruket av Internet som empiriskt källmaterial 
(jfr Miller & Slater 2000, Hine 2005, Krogh Petersen 
2009) är det vanligt att forskaren är dold för dem som 
är i fokus för undersökningen. Det är också vanligt att 
man uppfattar nätet som ett offentligt rum (Fjell 2005) 
och att allt som diskuteras i den ”virtuella verkligheten” 
oproblematiskt kan översättas till världen utanför 
nätet (Sveningsson 2004). Men allt som publiceras 
på nätet är inte offentligt och det är viktigt att ta reda 
på vad som gäller för de olika forum eller tjänster man 
studerar. Vad gäller Tradera finns exempelvis riktlinjer 
från företaget kring hur man får använda eller citera 
medlemmarnas forum. Här är det inte tillåtet att 
citera olika inlägg från medlemmarna utan Traderas 
medgivande. Min observation av Tradera fokuserar 
här själva tjänsteerbjudandet så som det presenteras för 
även icke-medlemmar. Dock använder jag även mina 
egna erfarenheter som deltagare i – och observatör av 
– säljandets och köpandets olika praktiker på Tradera.

För att få en inblick i hur värdeskapande går till på 
Tradera ska vi titta lite närmare på en del av den 
komplexa organisering som ligger bakom denna 
process. Men innan dess ska jag kort redogöra för några 
teoretiska perspektiv på e-handel och konsumtion på 

4Utdrag ur författarens privata Fältanteckningar.

http://twitter.com/Tradera
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nätet, samt utveckla och fördjupa min problematisering  
av fenomenet Tradera i relation till tidigare forskning.

NYGAMMAL BUTIK På NäTET?
Inom detaljhandeln har man länge varit upptagen med 
att klassificera olika former av handel. Intresset för 
just klassifikation är kännetecknande för en stor del 
av den teoribildning som fortfarande är tongivande 
inom det här fältet. Företagsekonomen Johan Hagberg, 
som ingående studerat e-handelns utveckling, menar 
att forskningen om detaljhandel har varit fokuserad 
på detaljhandelns förändring (Hagberg 2008). 
Upptagenheten av att klassificera och dela in olika 
former av detaljhandel har på så sätt blivit vägledande 
för de forskningsfrågor och kunskapsmål som drivit 
olika detaljhandelsstudier. En vanlig reflektion handlar 
därför om hur man kan veta vilken form för handel man 
faktiskt studerar (ibid:41). Enligt Hagberg så menar 
många forskare att nya former för detaljhandel oftast 
bygger på tidigare former. 

Idag ser vi en stor förändring från traditionell 
butiksbaserad detaljhandel mot ett ökat användande 
av e-handel (Keen et al 2002). Upptagenheten av att 
klassificera olika ”butiksformat” är påtaglig just när 
det gäller e-handel. Vid 2000-talets början talades 
det mycket om hur e-handeln skulle förändra den 
traditionella detaljhandeln. När e-handeln inte infriade 
förväntningarna vändes den positiva uppmärksamheten 
till stor besvikelse över att ”e-handeln var död” (Hagberg 
2008). Bara några få år senare blomstrade e-handeln 
igen och man kan i det här sammanhanget fundera 
över hur periodiseringen av olika detaljhandelsformer 
”blir till”. Hagberg menar att det finns gott om teorier 
kring hur olika detaljhandelsformer förändras, medan 
studier av detaljhandelsformer i tidiga skeden är desto 
svårare att hitta (jfr Fredriksson 1998). 

I vilken fas befinner sig e-handeln? Kan e-handel som 
bygger på budgivning och auktioner överhuvudtaget 
betraktas som en detaljhandelsform? Fenomenet skulle 
snarare kunna analyseras med utgångspunkt från hur 
den traditionella butiken och detaljhandelsformen 
skapar motkulturer och alternativa former för handel. 
Man kan med fördel analysera auktionssajter på nätet 
som ett uttryck för samtida återbrukstendenser med 
rötter i såväl förmoderna auktioner som senmodern 
second-hand- och loppmarknadskultur (jfr Fredriksson 
1996, Gregson & Crewe 2003, Fredriksson 2006). 
Frågan om e-handel är en ny form av detaljhandel 
kommer att ställas många gånger. Kanske fenomenet 
bara är en uppgradering av den omkring 100 år gamla 
postorderförsäljningen? I det här sammanhanget nöjer 
jag mig med att konstatera att det är en annorlunda 
form och min ambition är att problematisera några 
teman och praktiker som är specifika för den 
virtuella butiken med utgångspunkt från Traderas 
tjänsteerbjudande.

ATT SHOPPA På NäTET
Vad innebär det att handla på nätet? Hur upplever vi 
som konsumenter att köpa en vara av någon som vi inte 
kan se, höra eller tala med? Som kund är du utlämnad 
åt ett gränssnitt på din dataskärm och upplevelsen av 
”butik” är annorlunda än i den traditionella, fysiska 
butiken. På vilket sätt upplevelserna skiljer sig åt har 
dock inte studerats närmare. 

Forskningen kring konsumtion på nätet har varit 
ganska fragmenterad och ofta inriktad på mer eller 
mindre tekniska förklaringsmodeller. Intresset för 
konsumentens förhållande till tekniken har ofta 
överskuggat intresset för nätet som marknadsplats. 
Dock kan de mer tekniska förklaringsmodellerna 
ibland visa sig vara väl så intressanta eftersom dessa 
har ambitionen att förstå interaktionen och samspelet 
mellan människa och teknik. Då konsumentforskningen 
till övervägande grad fokuserar konsumenters behov 
och motivation blir dessa förklaringsmodeller relativt 
psykologiserande. 

En modell som ofta används för att förstå interaktionen 
mellan människa och teknik är den så kallade 
”Technology Acceptence Model (TAM) som utvecklats 
av Davis (1989). Enligt den här modellen kan man 
förstå acceptansen och tillägnelsen av ny teknik utifrån 
individens attityd till användandet av tekniken. Dessa 
attityder kan i sin tur delas in i två grundläggande 
faktorer: användbarhet och användarvänlighet. 
Erfarenheten av teknikens eventuella användarvänlighet 
ligger, i enlighet med logiken i detta perspektiv, till grund 
för om vi uppfattar tekniken som användbar eller inte. 
För att studera drivkrafterna bakom konsumenternas 
e-handel kan man studera hur man tillägnar sig nya 
självbetjäningstekniker och shoppingsystem på nätet. 
Utifrån det här perspektivet tittar man på de fördelar 
och effekter som näthandel innebär för konsumenten. 
Dessa kategoriseras ofta i funktionella och hedonistiska 
dimensioner. Den funktionella, eller nyttoinriktade, 
dimensionen rymmer fördelar som, i enlighet med 
TAM-modellen, kan klassificeras som ”användbarhet” 
och ”användarvänlighet” medan den hedonistiska 
dimensionen rymmer mer nöjesbetonade fördelar.

Den e-handelsforskning som alltför ensidigt fokuserar 
användarens relation till tekniken behöver utvecklas 
och fördjupas med utgångspunkt från de många olika 
faktorer som ligger bakom vår lust till, och behov av, 
att shoppa på nätet. För att se e-handeln i ett bredare 
perspektiv kan man med fördel välja att ta analytiskt 
utgångspunkt i faktorer som konsument, situation, 
produkt, erfarenhet och förtroende (jfr Monsuwé et al 
2004). Genom att ta hänsyn till sociala, kulturella och 
ekonomiska villkor kan man nå en djupare förståelse 
för olika relationer till teknik och shopping. 

Vad gäller konsumenten är grundläggande demografiska 
faktorer som exempelvis ålder, kön, utbildning och 
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inkomst viktiga att problematisera. Lika viktigt är 
det dock att vara uppmärksam på hur studier med 
utgångspunkt ifrån sådana faktorer plötsligt kan slå 
fast ”sanningar” som att välutbildade med hög inkomst 
har lättare för att handla på nätet eller att kvinnor 
fortfarande föredrar att köpa på postorder (jfr Burke 
2002). även om en sådan iakttagelse kan vara giltig 
under en viss tid vet vi idag att trender inom handel kan 
förändras väldigt fort och att dagens konsumenter är vad 
man ibland kallar ”multi-channel shoppers” (Monsuwé 
et al 2004:117). 

Faktorer som påverkar en situation kan exempelvis vara 
brist på tid, orörlighet, geografiska avstånd eller behov 
av specifika varor. Att handla på nätet är ju framför allt 
bekvämt eftersom man varken behöver förflytta sig eller 
rätta sig efter öppettider. Denna totala tillgänglighet 
underlättar för den stressade konsumenten som i 
lugn och ro kan shoppa när tid finns. å andra sidan 
kan kanske den totala tillgängligheten resultera i en 
överkonsumtion hos dem som har väldigt mycket 
tid över för virtuell handel. Vad gäller Tradera kan 
man märka hur tjänstens popularitet ofta förknippas 
med en allmän kritik av ett allt bredare varuutbud. Så 
här uttrycker sig en skribent i ett inlägg på en privat 
nyhetssajt om olika fenomen på nätet:

Tradera må vara större medlemsmässigt. Men antalet 
annonser har minskat, antalet intressanta samlarföremål 
har kraftigt minskat. Tradera är idag rätt så trist och 
tråkig med mycket skräp och mainstream-produkter. 
Jag handlar allt mer på andra handelsplatser och allt 
mindre på Tradera (www.geiser.se).

Vad gäller produkter är detta en faktor som på många 
sätt formar e-handelns utbud. Varor som oproblematiskt 
kan säljas på nätet är standardiserade produkter som 
till exempel böcker, musik, filmer eller vitvaror där 
man sällan behöver använda mer än sitt seende för 
att ta ställning till ett köp. Varor som kräver att flera 
sinnen är inblandade sägs sälja lite sämre och varor 
som kräver personlig service är också mer svårsålda 
(Elliot & Fowell 2000). Dock har försäljningen av 
väldigt intima produkter där den personliga integriteten 
är avgörande visat sig vara väl lämpad för e-handel 
(Grewal et al 2002). 

Vidare har den personliga erfarenheten av att handla 
på nätet stor betydelse för hur konsumenter idag 
anammar e-handeln (Burke 2002). Goda erfarenheter 
ger självklart en lust att fortsätta shoppa på nätet, 
medan dåliga erfarenheter skapar en ovilja. Men 
erfarenheter kan också vara kollektivt delade och här 
finns en nivå som ligger utanför de mer individuella och 
psykologiserande faktorer jag nämnt här. Den delade 
erfarenheten uppträder ofta i form av ”offentliga samtal” 
på bloggar, facebook och andra sociala medier. Här finns 
möjlighet att erfara e-handeln utan att personligen 
ha tagit del av den. Vad jag vill peka på är de olika 
sätt att ”tala om” e-handel som kommer till uttryck i 
såväl offentliga som mer privata sammanhang. Så här 

uttrycker exempelvis en bloggare i slutet av 2009 sina 
reflektioner kring Tradera:

“Farligt med Tradera när man är sjuk kan jag lova. 
Men det är ju billigt egentligen. Har köpt två nya 
objektiv, två böcker, två batterier till kameran inför 
en STOR fotografering och sen har jag sålt ett 
objektiv med som jag ALDRIG använder. Allt 
för ca 1500 kr.”5

Det är inte oviktigt hur man i media och andra 
kanaler debatterar och talar om e-handelns för- och 
nackdelar. Att det skulle vara ”farligt med Tradera” 
som den citerade bloggen slår fast är ett intressant 
uttalande med många bottnar. Dels förhåller det sig till 
en mer allmän, och historiskt långdragen, moral kring 
konsumtionens mer förföriska sidor. Att vi blir förförda 
och förledda att konsumera är ett mycket specifikt 
särdrag i den västerländska konsumtionskulturen ( Jfr 
Campbell 1987). Här finns en lång tradition av att 
hantera det dåliga samvete som uppstår när vi upplever 
att vi på olika sätt förköpt oss. Detta är alltså inte 
något specifikt för e-handeln, men naturligtvis kan 
dessa kulturella särdrag förstärkas och tydliggöras i ett 
nytt konsumtionssammanhang. Det som däremot är 
specifikt är att den förförda konsumenten på Tradera 
samtidigt kan agera som säljare och på så sätt också 
erfara tillfredsställelsen i att ha genomfört en lyckad 
försäljning. 

Avslutningsvis är användarnas förtroende för e-handel 
en av de kanske mest kritiska faktorerna idag (Lee 
& Turban 2001). Avsaknaden av personal, som ofta 
betraktas som den mest förtroendeskapande resursen 
i en butik, skapar ett tomrum som den virtuella 
butiken på olika sätt måste ersätta. Att översätta och 
omvandla de fysiska mötena i en traditionell butik till 
en teknisk tjänst är en av de viktigaste utmaningarna 
för e-handeln. Här handlar det både om att möta 
användarens osäkerhet inför ett tekniskt system och 
bristen på tillit till den specifika butiken eller tjänsten. 

Avsaknaden av servicepersonal, andra kunder och 
butiksmiljöns annorlunda utformning är slående när 
man handlar på nätet (jfr Mossberg 2003). Varken 
fysisk beröring, några dofter eller smaker är möjliga 
att uppleva. Däremot stimuleras seendet i mycket hög 
grad, och i vissa fall även hörseln. Möjligen är även det 
sjätte sinnet inblandat, i alla fall tar det virtuella rummet 
en hel del av vår fantasi och föreställningsförmåga i 
anspråk. 

Sittandes framför datorn besöker vi allt oftare dessa 
imaginära platser, dessa föreställda rum, som egentligen 
inte ”tar plats” mer än i våra medvetanden. Den virtuella 
butiken är därför en märkligt renodlad tjänst. Den 
virtuella butikens tjänsteerbjudande är ofta väldigt 
konkret och inriktat på att underlätta kundens inköp. 
Precis som i den traditionella butiken handlar det om att 

5http://dizela.blogg.se/2009/december/tradera-shopping.html

http://www.geiser.se
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kommunicera ett erbjudande, men e-handeln behöver 
inte ta vägen över kundens fysiska välbefinnande eller 
bekymra sig om hur kunden exempelvis upplever de 
andra kunderna eller butikspersonalens beteende. Att 
tekniskt designa ett virtuellt butikserbjudande borde 
kanske därför vara så mycket lättare? 

Jag kommer i den följande texten att fokusera på 
de förtroendeskapande praktiker som kommer till 
uttryck i Traderas tjänsteerbjudande. I den inledande 
bakgrundsbeskrivning har jag introducerat Tradera 
som ett svenskt e-bay-företag och kort beskrivit 
tjänsten utifrån företagets självpresentation. Jag har 
också redogjort för syftet som handlar om att fokusera 
värdeskapande processer på Tradera. Med utgångspunkt 
från de praktiker som kommuniceras i Traderas 
tjänsteerbjudande kommer jag att tolka hur värde skapas 
på en virtuell marknad som Tradera. Jag kommer i 
nästa avsnitt att göra en tätare etnografisk beskrivning 
av Traderas tjänsteerbjudande. Beskrivningen kommer 
även att fungera som en analytisk text. Jag har valt att 
utgå från Traderas kommunikation till medlemmarna, 
dock kan denna information även läsas av dem som inte 
är medlemmar. Texten återfinns i Traderas portal innan 
man loggar in som medlem på sajten, och jag betraktar 
detta som ett offentligt material. Min framställning av 
det empiriska materialet följer alltså till en del Traderas 
tjänsteerbjudande som innefattar hur man lär sig att 
sälja och köpa på Tradera. Min ambition med avsnittet 
är, förutom de specifikt analytiska delarna, även att ge 
exempel på hur man kan analysera olika textdokument 
som ett empiriskt material.6

SäLJANDET SOM LäROPROCESS
“Fick sålt min gamla tvärflöjt på Tradera för någon 
dag sedan. 1800 spänn kändes inte fy skam ;-)” 
(http://twitter.com/Tradera)

Tradera är en butik på nätet där medlemmarna kan 
köpa och sälja varor dygnet runt. Företaget uppger att 
miljontals köpare och säljare besöker Tradera varje 
månad, och på Tradera kan man ”köpa nästan allt mellan 
himmel och jord”. För att kunna utnyttja tjänsten måste 
man först bli medlem och skapa ett alias för att kunna 
logga in på Traderas ”community”. Därefter befinner 
man sig i en ofantligt stor butik. Butiken utgörs av 
ett till synes oändligt och oöverblickbart stort antal 
erbjudanden. Man kan delta som både köpare och 
säljare. Scenen är fri.

Det kostar ingenting att vara medlem och Tradera 
tar inte ut någon avgift från köparna. Däremot är ett 
antal olika avgifter kopplade till säljprocessen, och 
dessa kostnader faktureras säljaren en gång i månaden 
genom ett speciellt konto som skapas hos Tradera. 
Tradera tar ut ett antal olika avgifter beroende på 
varans slutliga försäljningspris, och om en vara skulle 

bli osåld faktureras säljaren, beroende på utropspriset, 
ett par kronor per objekt. Tradera erbjuder även olika 
säljverktyg som att exempelvis ”highlighta” ett objekt 
för fem kronor styck, låta varan visas högst upp i de 
rullande säljlistorna och låta försäljningen starta om 
automatiskt om inte varan blivit såld. 

Den som vill börja sälja erbjuds en kort introduktion 
i konsten att lära sig sälja i tre enkla steg. Användaren 
kan välja mellan sex olika fiktiva personer som man 
vill följa under säljprocessen. Dessa representeras för 
användaren av identifikationsobjekt i form av bilder 
på en småbarnsmamma, en ung man i solglasögon, en 
äldre man med grånande skägg, en medelålders kvinna, 
en yngre kvinna och en medelålders man. Jag ska inte 
närmare gå in på dessa kategoriseringar här, men vill 
poängtera att det naturligtvis är min tolkning av de 
sex bilderna som ligger till grund för beskrivningen. 
Naturligtvis kan man tolka detta på olika sätt, men 
tjänstens visuella utformning har dock en viss kulturell 
övertydlighet som begränsar antalet tolkningar. 

Om vi klickar på den yngre mannen med solglasögon, 
med det fiktiva namnet ”Raymond”, följer ett antal val 
mellan olika objekt som ”Raymond” kan sälja. Enligt 
instruktionerna är förfarandet ungefär det samma 
oavsett vad man väljer att sälja, men att det kan skilja 
sig åt vad gäller fraktsättet. ”Raymond” kan välja 
mellan sex olika objekt att lägga ut till försäljning: 
en mobiltelefon, en biljett, en soffa, ett par jeans, en 
ryggsäck och en papegoja. Genom att klicka på de 
olika objekten hamnar användaren i olika kontexter 
som beskriver de praktiker som vanligtvis förknippas 
med varans speciella karaktär. Valet av objekt är också 
tydligt pedagogiskt upplagt, och redan här poängteras 
ramarna för sajtens aktiviteter. Bakom papegojan döljer 
sig en röd förbudsskylt som indikerar att det inte är 
tillåtet att sälja djur på Tradera. Här får man också 
veta att det inte heller är tillåtet att sälja exempelvis 
alkohol, tobak eller begagnade underkläder. 

Om vi istället väljer att klicka på jeansen hamnar vi i den 
första fasen av säljprocessens tre viktiga steg som här 
kallas Förberedelse. Här handlar det om att ”Raymond” 
bör göra en liten marknadsundersökning genom att söka 
bland utbudet av jeans på Tradera och sätta sig in i 
aktuella prislägen och olika sätt att presentera jeans på. 
Användaren får även en lektion i konsten att ta en bra 
och säljande bild, och hur man kan uppskatta kostnaden 
för att frakta varan till köparen. (Som säljaren enligt 
praxis nästan alltid står för.) När förberedelserna är 
klara är det dags för den andra fasen, som här benämns 
Sälj, och omfattar moment kring hur man skriver en 
lockande och samtidigt informativ rubrik samt hur 
man på bästa sätt beskriver objektet i annonsen. Här 
uppmanas användaren att beskriva objektet så tydligt 
som möjligt med utgångspunkt från ”allt som en köpare 
kan tänkas vilja veta” och Tradera poängterar vikten 
av att vara uppriktig med eventuella fel eftersom denna 
information ger nöjda köpare. Vidare väljer säljaren 
här att ange hur man vill få betalt, exempelvis direkt 

6Om inget annat anges i texten är den återgivna empirin hämtad 
från www.tradera.com.

http://twitter.com/Tradera
www.tradera.com
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insatt på konto eller kontant vid avhämtning. Tradera 
erbjuder även andra betalningstjänster där en tredje 
part reglerar betalningen mellan säljare och köpare. 

Nu har det blivit dags att fundera över utropspriset som 
representeras av en bild på en guldfärgad enkrona, en 
”guldpeng” som med hjälp av några blänkande streck 
signalerar vinst och framgång. Rubriken på denna 
information är Ett lågt utropspris ger fler bud. Här kan 
man klicka sig vidare till en fördjupning kring konsten 
att sätta priser och i texten slås fast att de flesta objekt 
på Tradera ”säljs via det klassiska auktionsformatet”. 
Tradera menar att säljaren på så sätt får ut det högsta 
möjliga priset på en vara eftersom ”priset bestäms av 
efterfrågan”. Ett lågt utropspris sägs vara ”attraktivt” 
och locka fler budgivare så att en auktion kommer 
snabbare igång. Man poängterar också vikten av att 
inte ha samma pris ”som i butik” eftersom man då 
troligen inte får några bud på objektet. 

Det finns dock några olika variationer på det klassiska 
auktionsformatet. Säljaren kan välja att kombinera 
utropspriset med ett så kallat ”köp-nu-pris” som 
innebär att varan kan säljas till ett fast pris genom 
att köparen klickar på ”köp-nu-funktionen” och på 
så sätt avslutar auktionen i förtid. Oftast ligger detta 
pris ganska högt och erbjudandet om att köpa direkt 
kan bara användas innan första budet är lagt. Denna 
funktion kräver en del vana vid Traderas säljsystem, och 
kräver även att säljaren har erfarenhet av att uppskatta 
en varas pris. Den här praktiken skapar dock en 
flexibel konsumtionskultur som möjliggör både snabba 
klipp och spännande budgivningar. Praxis för sajten 
handlar ju om auktioner och den speciella kultur av 
oförutsägbarhet som budgivningar skapar. Det finns 
dock många konsumenter som känner en olust inför 
budgivningar och hellre väljer den traditionella, eller 
snarare moderna, formen av handel. Det finns också 
säljare som av olika anledningar vill få sålt sina varor 
snabbt och inte har lust (eller råd) att vänta den vecka 
eller två som det vanligtvis handlar om vid en auktion. 
Vidare finns möjlighet att endast sälja varor till ett fast 
pris utan budgivning och objektet ligger då, på samma 
sätt som vid auktionerna, ute mellan 3-14 dagar med 
möjlighet till två omstarter. De säljare som väljer att 
sälja till ett fast pris uppmanas av Tradera att hitta ett 
pris som kan attrahera rätt köpare och samtidigt vara 
konkurrenskraftigt eftersom ”många köpare är pålästa”. 
Min erfarenhet av möjligheten till fast pris är dock 
att detta sällan omfattar de mest åtråvärda varorna. 

Den tredje och sista fasen handlar om att genomföra 
en försäljning. Nu gäller det, enligt instruktionerna, 
att följa med ”i den spännande budgivningen” och 
att svara på eventuella frågor från potentiella köpare. 
Som medlem går det att skicka ett e-mail till säljaren 
genom en speciell funktion. Kunden ”avslöjar” 
därmed sig själv och blir alltså den som ”bryter” det 
anonyma shoppingsurfandet och den annars anonyma 
budgivningskulturen. Säljaren kan välja att svara på 
en förfrågan, och därmed avslöja sin identitet och sitt 

alias, eller att undvika kontakten. Tradera uppmanar 
dock sina säljare att alltid besvara dessa frågor som ett 
viktigt led i hur man genomför en försäljning. 

Under pågående auktioner har jag själv ibland fått en 
del förfrågningar över mailen och alltid besvarat dessa. 
Oftast har de gällt en specifik fråga om material eller 
storlek, några gånger har de varit mer personliga. Jag 
återger här en anonymiserad mailväxling mellan mig 
och en annan Traderamedlem. Mailet kom när jag 
som ”nybörjare” på Tradera hade lagt upp mina första 
egna auktioner, och kommunikationen gäller en äldre 
adventsstjärna som jag, utifrån bristande erfarenhet, 
hade angett ett anmärkningsvärt lågt fraktpris för:

“Hej Jupiter61
Jag köpte en likadan stjärna nyligen på Tradera och 
fick betala 150 kr i frakt, säljaren sa att paketet 
var för stort för att kunna skickas som brev, så 
jag skulle vara glad om du vill svara mig hur det 
kommer sig att du kan skicka för 71kr.
Ha en trevlig fortsättning på helgen! 
Mvh Maximål47”

“Hej,
tack för ditt mail. Jag är ny på Tradera och har 
nog gjort en missbedömning av fraktkostnaden! 
återstår att se vad det blir när jag skickar varan, 
om inte annat får man lära sig av sina misstag...
med vänlig hälsning 
Jupiter61”

“Hej!
Du ska veta att misstag kan man göra fast man är 
gammal på Tradera....
Ha en fin fortsättning på helgen! 
Mvh Maximål47”

Den här kommunikationen visar hur Traderas 
tjänsterbjudande möjliggör en kontakt mellan 
medlemmarna utanför det organiserade systemet. 
Man kan betrakta kommunikationen som en 
informell läroprocess där medlemmarna aktivt 
stödjer Tradera genom att både se till att de ”rätta” 
praktikerna i ”Traderakulturen” efterlevs och genom 
mailkontakten på ett personligt sätt välkomnar nya 
medlemmar. Kommunikationen kan beskrivas som en 
värdeskapande process där en äldre medlem genom 
denna övergångsritual introducerar en nykomling och 
tillfälligt utövar ett slags ställföreträdande värdskap 
på sajten. 

När budgivningen är över (vid det datum och klockslag 
som säljaren valt) skickar säljaren ett så kallat 
”vinnarmail” till den som lade högsta budet. Men först 
skickas ett automatiskt mail från Tradera, i samma 
stund som auktionen går ut, till båda säljare och köpare 
som gratuleras till köpet respektive försäljningen. I 
detta ögonblick avslöjas också de verkliga identiteterna 
och Traderas tjänster är över för den här gången. För 
säljaren återstår att genomföra försäljningen genom 
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att skicka varan, invänta ett omdöme från säljaren 
och därefter lämna ett omdöme på köparen i Traderas 
omdömessystem. 

BUDANDETS OCH KöPSLåENDETS 
KONST

“Insåg precis att jag tjackat grejor för 6400kr på 
Ebay och Tradera de senaste 60 dagarna. Smått 
galet.” (http://twitter.com/Tradera)

För köparen är det en betydligt enklare process att 
komma igång på Tradera. De flesta börjar med att surfa 
runt och bekanta sig med denna oändliga marknad 
innan man tar aktiv del i budgivningen. Till sin hjälp 
har köparen ett antal kategorier som exempelvis 
”Antikt & Design”, ”Böcker & Tidningar”, ”Mynt 
& Sedlar”, ”Smycken & ädelstenar”, ”Kläder” eller 
”Samlarsaker”. Totalt finns omkring 25 kategorier (med 
underkategorier) att välja mellan. Dessutom finns en 
post för ”övrigt”. 

Det mesta verkar kunna köpas på Tradera, men var 
går gränsen? Det finns mycket tydliga restriktioner 
kring vad man faktiskt inte får sälja och köpa på 
Tradera. Objekt som alltid är förbjudna är exempelvis 
alkohol, djur, droger, läkemedel, tobak, stulen egendom, 
pornografiskt material, piratkopior, lotter och explosiva 
objekt. Vidare är det inte tillåtet att sälja ”objekt som 
kan väcka anstöt”, tjänster eller människor. Traderas 
kategorisering av vad som får säljas eller inte säljas är 
tydlig och kulturanalytiskt intressant. Däremot befinner 
sig en del varor i gråzonen för vad som är tillåtet. Dit 
hör ”objekt som är tillåtna med vissa restriktioner” och 
det kan vara exempelvis aktier, biljetter, förfalskade 
sedlar (för samlaren) presentkort eller vissa vapen. 

På Traderas ”Hjälp-sidor” får nybörjaren instruktioner 
kring konsten att lägga ett bud. Några saker som man, 
enligt sajten, bör tänka på innan man sätter igång är att 
alla bud är bindande och att man som köpare är skyldig 
att fullfölja affären om man vinner auktionen. Köparen 
uppmanas också att kontrollera säljarens omdömen 
från tidigare affärer och att kontakta säljaren om 
man undrar över något. Man kan också låta Tradera 
”sköta budgivningen” genom att köparen lägger ett dolt 
maxbud. Det transparanta systemet gör vidare att varje 
budgivningshistorik är synlig för medlemmarna och 
mycket tid kan ägnas åt att rekonstruera en försäljning. 

Just själva budgivningen verkar utgöra en stor 
del av dragningskraften för besökarna. Detta 
spänningsskapande moment tillför Traderas 
tjänsteerbjudande ett viktigt drag av oförutsägbarhet 
och magi som också bidrar till en upplevelse av 
autenticitet (jfr Löfgren & Willim 2005 ). Resultatet 
av en budgivning är aldrig på förhand givet och de 
sista minuterna av en auktion bevakas ofta av flera 
”åskådare”. Det stigande antalet besökare kan iakttas 
av alla som bevakar auktionen och skapar en märklig 
känsla av trängsel och upphetsning. Trots att det kanske 

inte kommer flera bud stiger antalet besökare i takt 
med att tiden rinner ut. Samtidigheten i detta moment 
är avgörande för känslan av gemenskap. Den märkligt 
fascinerande känslan av att ha deltagit på en stökig 
och fullsatt auktion, trots att man bara suttit bekvämt 
tillbakalutad i favoritfåtöljen, är en mycket speciell 
upplevelse på Tradera.

Så här beskriver journalisten Charlotte Lundqvist i en 
kåserande kolumn i gratistidningen City sina första 
stapplande steg på Tradera:

“Jag hade inte fattat det då. Men det är krigslist som 
gäller om man vill göra de bästa kapen på Tradera.
Att lägga ett halvhjärtat bud en vecka i förväg kan 
kännas som att pinka in reviret. Men har i stället 
rakt motsatt effekt. Fler får upp ögonen för skatten 
och ligger i smyg och lurpassar när tiden håller på 
att rinna ut. /---/
Lätt Tradera-beroende har jag numera kalendern 
full med kryptiska meddelanden som ”22.15 
kakburk och ”14.50 teakspegel” för att kunna 
göra en framryckning fyra minuter innan avslutad 
auktion.
Men för att inte hemmet ska svämma över 
fullständigt planerar jag att tillämpa principen en 
in en ut. Nu är det dags att skaffa ett säljkonto.”
(City Malmö Lund, 9/2 2010)

Många köpare blir alltså både säljare och köpare, 
och utövar dessa två praktiker samtidigt. Detta ger 
medlemmarna liknande erfarenheter som bidrar till 
känslan av gemenskap och att vara en riktig ”Traderare”. 

Trots ömsesidigheten på denna virtuella marknad är 
risken att bli lurad ändå stor för köparen. Tradera 
erbjuder därför på sitt så kallade ”Säkerhetscenter” 
vad man benämner som ”Fyra gyllene regler för säkrare 
e-handel”. Den första regeln handlar om att man ska 
”lära känna” säljaren genom att titta på de omdömen 
som säljaren tidigare fått. Helst ska dessa omdömen 
inte ha erhållits under en kort tid utan en kontinuitet 
under längre tid är att föredra. Med nya säljare bör man 
vara extra försiktig och kanske till och med ta kontakt 
per telefon när det är dags att betala för varan. Gör inga 
affärer online som du inte skulle göra offline, uppmanar 
Tradera sina köpare. De tre följande reglerna handlar 
om att använda säkra betalnings- och frakttjänster, att 
aldrig svara på mailförfrågningar om personuppgifter 
och slutligen att vara extra försiktig om något verkar 
vara för bra för att vara sant. Utöver dessa råd och regler 
finns ytterligare fördjupningssidor kring säkerheten 
på Tradera. 

TRANSPARANTA TRANSAKTIONER
Säkerhet och förtroende är viktiga ingredienser 
för att skapa trygghet på en virtuell marknadsplats 
som Tradera. Vid introduktionen av nya köpare är 
säkerhetssystemet ett genomgående tema. Men det 

http://twitter.com/Tradera
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är också viktigt att Tradera framstår som en trygg och 
säker plats, och ofta hänvisar man till den öppenhet 
och transparens som råder på sajten:

Till skillnad från köp- och säljsajter är man inte 
anonym på Tradera. På Tradera är personnumret 
kopplat till varje användare, vilket innebär att 
de som bluffar löper mycket stor risk att åka 
fast. Tradera är inte heller förstahandsvalet för 
personer med grumliga uppsåt, det finns andra 
mer anonyma marknadsplatser för skojare. Hos 
Tradera finns även ett unikt omdömessystem som 
gör det enklare för köparna att bedöma hur seriösa 
säljarna är. 

Bedömningssystemet är en ofta debatterad praktik i 
såväl Traderas diskussionsforum som i vetenskapliga 
artiklar kring management, e-handel och auktionssajter. 
Detta system går i korthet ut på att både köpare och 
säljare lämnar ett antingen positivt eller negativt 
omdöme efter avslutad affär. Omdömet är kopplat 
till den specifika transaktionen och det går inte att 
”lura systemet” genom att ge omdömen på sig själv. 
Dessa omdömen är synliga för alla medlemmar och 
tillsammans med sitt alias presenteras antalet omdömen 
inom parantes. Antalet omdömen följs av en stjärna 
som byter färg i takt med att aktören får allt fler 
omdömen. Den första stjärnan (gul) erhålls efter tio 
stycken omdömen, både som säljare och köpare, och 
den gula stjärnan följs så av den rosa och efter hundra 
passerade omdömen får medlemmen en röd stjärna. 
Stjärnsystemet sträcker sig vidare upp, i olika intervaller, 
till och med 50 000 omdömen. Utöver antalet omdömen 
ges också en omdömesprocent som visar hur en säljare 
”presterat den senaste tiden”. 

Inom kommunikationsforskningen menar vissa att 
en av hemligheten bakom de stora framgångarna 
för auktionssajter som E-bay ligger i själva 
bedömningssystemet (Rietjens 2006). Detta 
transparanta system skapar förtroende och bidrar 
även till interaktionen mellan säljare och köpare. 
Bedömningssystemet fungerar som god eller dålig 
marknadsföring för såväl säljare som köpare, och 
köparna uppmanas av Tradera att kontrollera en säljares 
bedömningar innan man lägger ett bud på en auktion. 
Förutom ett allmänt positivt eller negativt omdöme kan 
medlemmarna skriva ett kort utlåtande om varandras 
förtjänster som köpare eller säljare. Dessa omdömen har 
karaktären av korta standardfraser som även de bidrar 
till profilen hos den som ger omdömet, eftersom även 
de lämnade omdömena är synliga i systemet.

Mina första egna omdömen var försiktigt neutrala, 
men i takt med en växande värderingsförmåga blev 
dessa mer frikostiga och personliga. Mottagandet av 
olika omdömen skapade också en erfarenhetsbank att 
inspireras av. För att ge läsaren en inblick i hur dessa 
omdömen kan ta sig uttryck återger jag här några 
erhållna omdömen ur mitt eget bedömningssystem. 
Varje rad motsvarar en specifik bedömning. Jag har 

anonymiserat omdömena genom att ta bort länken till 
den aktuella auktionen samt bedömarens alias.

“Sååå söta+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++”

“Stort tack!”
“Tack för en mycket fin handel!!!!!!!!!!!!”
“Snabb leverans, välpackad vara, trevlig kontakt.
Kan varmt rekommenderas!”

“Perfekt säljare, seriös. Mycket nöjd med 
varan!!!!!!!!!!”

“Fin vara. Allt bra.”
“Snabb betalning. Mina varmaste rekommendationer. 
Välkommen åter.”

“Mkt snabb och trevlig affär. STORT TACK TILL 
DIG.”

“blixtsnabb leverans, seriös säljare, bara ++++++”
“perfekt”
“snabbt o bra”
“Väldigt bra! Snabb leverans.”
“Ett nöje att göra affärer med+++++++”
“¯¯¨˜“ª¤.¸°¸.¤ª“˜¨¨¯PERFEKT-:¦:-TRADERARE¯¨˜“ª¤.¸°¸.¤ª“˜¨¨¯¯¨ “

Genom att fullfölja sina grundläggande åtaganden är 
det lätt att känna sig som en stjärnsäljare och alldeles 
förträfflig kund på Tradera. Efterhand blir man dock 
snabbt medveten om att de flesta bedömningar ser 
ut ungefär på det här sättet. Ambitionen hos säljare 
och köpare är att få positiva omdömen och på så sätt 
utveckla en typ av personligt varumärke. Omdömena 
på Tradera är mycket sällan negativa, och när det ändå 
inträffar finns möjligheten för säljare och köpare att 
genom en gemensam överenskommelse ta bort negativa 
omdömen. 

Eftersom både säljare och köpare lämnar omdöme om 
varandra efter avslutad auktion uppstår en intressant 
praktik kring detta förfarande som går ut på att köparen 
är den som först lämnar omdöme efter att han eller 
hon mottagit varan, och därefter lämnar säljaren sitt 
omdöme på köparen. Ofta är det en nervös väntan för 
säljaren som är den som ska bedömas utifrån kriterier 
som varans skick, leveranstid och fraktkostnad. Köparen 
har ju redan genom sin betalning (som säljaren enligt 
praxis mottagit innan varan skickats) fullgjort sin 
del av affären. Det är alltså köparen som vanligtvis 
ger det första omdömet, som brukar vara positivt 
eftersom behovet av ett positivt omdöme tillbaks ofta 
överträffar lusten att ge en negativ bedömning. Ett 
negativt omdöme från en köpare resulterar så gott 
som alltid i ett negativt omdöme tillbaks. Detta är 
en praktik som ofta diskuteras som en problematisk 
“vendetta-kultur” av medlemmarna på sajtens forum, 
och diskuteras även i debatt- och vetenskapliga artiklar. 
Omdömessystemet på E-bay sägs vara en av de flitigast 
studerade mekanismerna för feedback på nätet och även 
i detta sammanhang är förtroende och tillit de teman 
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som genomsyrar resultaten. Positiva omdömen bidrar 
till att stärka det personliga varumärket och för att 
bli en framgångsrik säljare på Tradera är det “virtuella 
ryktet” (Rietjens 2006) en helt avgörande faktor.

FöRTROENDESKAPANDE 
PRAKTIKER

“och tradera är nu officiellt min nya hobby” 
(http://twitter.com/Tradera)

Varor, tjänster och service är idag viktiga och 
värdeskapande ingredienser i en förändrad 
konsumtionskultur som kännetecknas av en allt större 
kundmedvetenhet inom detaljhandeln (Eskilsson 
& Fredriksson 2010). Konsumtionens förändrade 
samhällsbetydelse innebär att konsumenten efterfrågar 
andra värden som kan kopplas till upplevelsen av en 
vara eller en tjänst (du Gay & Pryke 2002, Brembeck 
& Ekström 2004, ösberg & Kaijser 2010). De så 
kallade “upplevelseföretagens” utmaningar är att utifrån 
detta perspektiv stödja kundens processer på ett sätt som 
skapar värde för kunden (Grönroos 2005).  Hur hanterar 
Tradera den här utmaningen?

Att handla på nätet förknippas, som vi sett, ofta 
med stor osäkerhet. Vad gäller e-handel i allmänhet 
handlar det ofta om att konsumenten upplever 
själva betalningen och användningen av betalkort 
som speciellt riskfylld, eller känner en oro inför att 
man kanske inte har möjlighet att lämna tillbaka en 
vara som man är missnöjd med (Merrilees & Fry 
2003). Detta innebär en grundläggande utmaning för 
e-handel som specifik detaljhandelsform. För att kunna 
hantera bristen på förtroende för den virtuella butiken 
måste e-handelsföretagen ha en insikt i hur kunden 
interagerar med nätet och vilka strategier som kan 
motverka denna osäkerhet (Urban et al 2000). När 
det gäller auktionssajter som e-bay och Tradera verkar 
osäkerheten hos användaren öka ännu mer och en del 
studier pekar på att ”användarvänligheten” hos dessa 
tjänster till och med kan öka osäkerheten (Brown & 
Morgan 2006). Möjligheten för vem som helst att när 
som helst agera säljare på nätet kan alltså vara en av 
anledningarna till kundernas brist på förtroende. 

Jag har beskrivit hur Traderas tjänsteerbjudande genom 
olika praktiker skapar tillit och förtroende för e-handel 
som delvis ny detaljhandelsform. Genom att analysera 
några olika delar av tjänstens utformning har jag visat 
hur Tradera hanterar den brist på förtroende som 
omgärdar dagens e-handel. Den övergripande praktiken 
på Tradera handlar i den här studien om olika former 
av interaktion.  Interaktionen avser både den som äger 
rum mellan medlemmarna och mellan medlemmarna 
och det tekniska systemet. Marknadsorienterade studier 
har visat att graden av interaktion på nätet kan öka 
förtroendet hos användaren (Merrilees & Fry 2003). 
Ju mer man interagerar med tjänsten på sajten desto 
tryggare känner man sig. En annan strategi kan vara 
att utforma och designa tjänsten med hjälp av fiktiva 

och förtroendeskapande karaktärer (McGoldrick et al 
2006). även här är syftet att få användaren att interagera 
med karaktärerna. 

På Tradera sker en ständig interaktion mellan 
medlemmarna. Genom praktiker som transparanta 
budgivningar och bedömningar etableras förtroende 
för både andra medlemmar och det tekniska systemet. 
Tekniken spelar här en viktig roll för att stödja de 
värdeskapande processer som sker mellan medlemmarna. 
Den grundläggande utmaningen för de transaktioner 
som sker på Tradera handlar dock om att interagera 
med främlingar som vi varken kan se eller höra. Vi 
har ingen möjlighet att uppfatta kroppsspråk, tolka 
ansiktsuttryck eller avläsa nyanser i språket. å andra 
sidan kan man tolka de praktiker som tar plats på 
Tradera som befriade från de tolkningskrav som vanligtvis 
infinner sig i den traditionella, fysiska butiken. Inte alla 
uppskattar den intimitet och närhet som ett vanligt 
butiksbesök kan innebära. Det ligger nära till hands 
att fundera över Tradera som en form av ”demokratiskt 
rum” där alla besökare har tillträde oavsett bakgrund 
och kompetens. Ditt alias som medlem gör det också 
möjligt att prova olika identiteter. Givetvis bör en 
sådan tolkning utmanas och kritiskt granskas utifrån 
fördjupade studier av exempelvis de krav som Traderas 
medlemmar förväntas leva upp till.

Genom det transparanta bedömningssystemet blir 
identiteten på medlemmarna föremål för en form av 
historieskrivning. Omdömena fungerar som viktiga 
kontrollinstrument vad gäller de anonyma säljarnas 
och köparnas trovärdighet. Men bedömningssystemet 
skapar inte bara tillit och förtroende utan ger också 
medlemmarna möjlighet att utläsa en sammanhängande 
berättelse om varandra. Genom att ge personligt 
utformade omdömen skapar man samtidigt berättelsen 
som sig själv. Dessa moment kan tolkas som en form av 
narrativa praktiker med koppling till sense-making och 
storytelling (jfr Weick 1995, Boje 2001, Czarniawska 
2004, Mossberg 2006, Fredriksson 2010). Här sker 
en ständigt pågående meningsskapande praktik där 
medlemmarna på Tradera ägnar tid åt att rekonstruera 
och pussla ihop olika bedömningsfragment till en 
sammanhängande helhet.

BUDGIVNINGENS MAGI
“Vill lägga mig ner och dö. Har varit offline i två 
dagar och redan missat sju aktioner på tradera. 
Why god why?” (http://twitter.com/Tradera)

Den mest utmärkande praktiken på Tradera är 
själva auktionen och budgivningen. Tradera är en 
auktionssajt och inte en butik med fasta priser. Detta 
är också viktigt för Traderas profilering som unikt 
tjänsteerbjudande och man uppmanar, som vi sett, sina 
användare att inte sätta priser som ligger för nära de 
traditionella butikernas prisnivåer. Möjligheten till 
fasta priser skapar dock en flexibilitet i systemet som 
ger utrymme för flera olika praktiker. Budgivningens 
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betydelse bör dock inte underskattas. Här ligger 
Traderas unika profilering i jämförelse med traditionell 
butiksförsäljning. Budgivningen kan skapa en känsla av 
ursprunglig marknadsplats med en omedelbar närhet 
till oförutsägbara och spännande upplösningar på en 
försäljning. å andra sidan kan denna praktik bidra 
till olust hos vissa användare som då har möjlighet 
att välja de försäljningar till fast pris som också finns 
representerade. Som tidigare konstaterats är dagens 
konsumenter vad man kallar ”multi-channel-shoppers” 
och därför är flexibiliteten i Traderas tjänsteerbjudande 
ett viktigt inslag i erbjudandets sammansättning. 
Detta bygger på en förmåga hos konsumenten att 
växla mellan olika praktiker där man ena dagen vill 
uppleva budgivningens mer dramatiska sidor, för att 
nästa dag välja en tryggare och mer förutsägbar form 
av shopping. Att konsumera är en komplex praktik som 
inte kan reduceras till alltför enkla kunderbjudanden.

Inom forskningen om detaljhandel finns en tendens 
att bortse från konsumtionens sociala och kulturella 
betydelse. Trots att en del managementperspektiv 
pekar på behovet av att stödja kundens processer på 
ett sätt som skapar värde för kunden reduceras ofta 
konsumenten till en rationell och beräknande individ 
som enbart söker fakta kring för- och nackdelar med 
ett eventuellt köp. Denna föreställning om kundens 
rationalitet karaktäriseras inom detaljhandeln ofta av 
ett förenklat kunderbjudande. Detta utmanas idag av 
mer komplexa och sammansatta virtuella tjänster där 

kunden blir en aktiv medskapande aktör. Vilka är de 
framtida utmaningarna för e-handeln? Sedan början av 
2000-talet har e-handeln utvecklats enormt och spås 
en lysande framtid. Vad händer när den ”traditionella” 
detaljhandeln interagerar med auktionssajter som 
Tradera? Hur kan auktionssajterna slå vakt om sin 
specifika profilering och praktik? Vad kan detaljhandeln 
lära av auktionssajter som Tradera? 

Budgivningens magi är en värdeskapande praktik som 
idag blir ett allt vanligare inslag när mer traditionell 
detaljhandel etablerar sig som aktör på en auktionssajt 
som Tradera. Sajten har nyligen skapat ett rum för 
vad man kallar ”Sveriges nya shoppinggalleria” och 
konstaterar vidare att ”Nu finns det butiker på Tradera!”. 
Man efterlyser även nya butiker som vill öppna. En kedja 
som exempelvis Lindex har öppnat en butik på sajten där 
man auktionerar ut ett antal varor med utropspriset en 
krona. Man kan fundera över denna utveckling och om 
detta är ett effektivt sätt att interagera med kunden och 
låta konsumenten bli medskapare av en varas pris? Eller 
handlar det mest om marknadsföring och synas i ett nytt 
sammanhang som har en aura av spänning och dynamik 
till skillnad från den traditionella butiken? Vid ett besök 
i Lindex virtuella butik på Tradera i februari 2010 visar 
det sig att endast 54 varor är föremål för auktion. De 
54 auktionerna är ett försvinnande litet antal i kedjans 
totala omsättning, men förmodligen tillräckligt för att 
skapa en tillfällig plats på uppmärksamhetens virtuella 
marknad.
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Digitala texter och analoga fältarbetare – 
Internetetnografins metodologiska dilemman 

Hanna Jansson

Att som etnolog arbeta på Internet har många likheter 
med mer traditionellt fältarbete – i mer traditionella 
etnologiska fält. Man rör sig i samma ”miljöer” som sina 
informanter och observerar aktiviteten på offentliga 
eller semi-offentliga arenor, för att därefter samla in ett 
empiriskt material. (jfr Palmenfelt 2007:230) Online 
finns en outsinlig källa av texter och bilder skapade 
av informanterna – material som ännu inte redigerats 
av forskare eller lagrats i arkiv, och som därför passar 
utmärkt för nyfikna etnologer och folklorister. Samtidigt 
rör det sig om ett interaktivt och snabbt föränderligt 
medium som fick sitt kommersiella genombrott för 
drygt tio år sedan, och där det ännu inte finns några 
för fältet direkt anpassade kvalitativa metoder. Denna 
artikel diskuterar några av de metodologiska problem 
och frågor som kan uppstå i och med den humanistiska 
forskarens möte med Internet som källa. Hur hittar man 
lämpliga informanter bland tusentals användare – och 
hur skapar man ett empiriskt material ur en textvärld 
som sträcker sig flera år tillbaka i tiden? Hur kan en 
forskare, van att arbeta med papper och penna som 
främsta verktyg, hantera texter som är beroende av sin 
digitala form för att inte förlora sina karaktäristiska 
egenskaper? Och hur kan man förstå de texter online 
som beskriver livet offline? Resonemanget utgår från 
mina erfarenheter från två tidigare onlinestudier, och 
framförallt från arbetet med en masteruppsats i etnologi, 
om relationen mellan handarbete och berättande på 
svenska stickbloggar.

Ett av de första stegen i undersökningen är självklart 
att börja bilda sig en uppfattning om fältet och om vad 
som ska utgöra studiens empiri. Ska man endast se till 
onlinematerial, eller ska man även komplettera med 
mer traditionella kvalitativa metoder som intervjuer 
och observationer? För att avgöra detta, menar jag, 
behöver man utgå från såväl studiens syfte som vad som 
kännetecknar det aktuella fältet. Jag har tidigare utfört två 
onlinestudier där material samlats in från internationella 
diskussionsforum, på vilka samtalen helt kretsat kring 
redan befintliga populärkulturella texter. Det första fallet 
rörde en folkloristisk studie av The Phantom Discussion 
Board, där så kallade ”phans” av berättelserna om 
Fantomen på Operan samlades. De hade, föga förvånande, 

omfattande kunskaper rörande Fantomen-relaterade 
texter, men vad som var mer överraskande var den enorma 
intertextuella kompetens som de regelbundet uppvisade. 
Tillsammans skapade de parodier och humoristiska texter 
som vävde samman citat och referenser från Fantomen 
på Operan med till exempel ABBAs melodier och kända 
storfilmer som Matrix-triologin och Star Wars. ( Jansson 
2006a) Den andra studien undersökte kritiska diskurser 
och subkulturell kompetens på ett diskussionsforum 
för den amerikanska TV-serien Dead Like Me, vilken 
till fansens förtret hade lagts ner efter bara en säsong. 
Forumet präglades av ett stort antal användare som i regel 
skrev endast ett inlägg var. Det fanns ändå en utpräglad 
diskurs bland dem; en intelligent serie för en intelligent 
och kritiskt tänkande publik hade lagts ner, medan den 
övriga TV-publiken utgjorde en omdömeslös massa som 
år efter år fick fortsätta att se sina populära, men ack 
så enfaldiga, serier. ( Jansson 2006b) även om de två 
undersökningarnas fokus därmed såg fullständigt olika 
ut kretsade de empiriska materialen i båda fallen helt 
och hållet kring text; både de texter som deltagarna själva 
skapade, och de populärkulturella texter som låg till grund 
för forumens existens. Det föreföll därför som självklart 
att basera analysen av parodiska former och irriterade 
diskurser endast på ett insamlat, digitalt, textmaterial.

Under det i skrivande stund ännu pågående arbetet 
med en masteruppsats om stickbloggar ( Jansson 2010) 
var valet däremot inte alls lika enkelt, trots att bloggen 
som genre mycket väl skulle kunna ligga till grund 
för folkloristiska textstudier eller medieinriktade 
diskursanalyser. Stickbloggen visade sig nämligen vara 
en arena där traditionellt handarbete möter modern 
digital kommunikationsteknik, och där de publicerade 
texterna och bilderna fullkomligt genomsyras av 
stickningens taktilitet och ting. Stickbloggarna måste, 
menar jag, förstås som texter som helt centreras kring 
något som inte är text, och kring något som tvärtom 
måste utföras och upplevas med den egna kroppen för 
att bli förståeligt. Texterna beskriver ”mjuka”, ”mumsiga” 
och ”sticksiga” garner, och på hundratals fotografier kan 
bloggarnas besökare se handleder, huvuden och fötter 
som bär upp pågående eller just avslutade stickprojekt. 
Därtill är förutsättningen för bloggens fortlevnad att 
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det händer någonting i skribentens stickliv mellan 
två blogginlägg – ett nytt garn inhandlas, ett projekt 
påbörjas, växer, förkastas eller färdigställs. Utanför den 
digitala världen finns alltså den analoga värld som 
stickbloggarnas texter och bilder skildrar. 

Denna paradox har haft stor inverkan på val av material 
och metod. Det skulle inte vara tillräckligt, bedömde 
jag, att endast basera studien på bloggarnas texter. I 
takt med att uppsatsarbetet allt mer kom att kretsa 
kring stickbloggarnas ständiga växlingar mellan analoga 
upplevelser och digitala representationer föll det sig 
självklart att jag behövde träffa mina informanter för 
intervjuer, och delta i situationer där stickare möts. 
Materialet utgörs därför av såväl blogginlägg och 
fotografier från tre svenska bloggar, som intervjuer 
med upphovskvinnorna och deltagande observationer 
från stickcaféer och -mässor. Förhoppningen är att 
empirin därmed ska kunna visa på den relation mellan 
digitala texter och analoga upplevelser som präglar 
fältet, och möjliggöra analys av denna.

HUNDRATALS BLOGGAR, TRE 
INFORMANTER
Att på en och samma gång fältarbeta både online och 
offline medför att man parallellt behöver utforma och 
bearbeta flera olika uppsättningar material, som alla 
medför sina respektive övervägningar och dilemman. 
Här ska jag endast diskutera några av de bryderier som 
onlinematerialet har gett upphov till. Hur hittar man 
för det första lämpliga bloggar att studera, när det finns 
hundratals? Och hur skapar man därefter ett empiriskt 
material ur en enorm textmängd som sträcker sig flera 
år tillbaka i tiden, och dessutom växer ytterligare för 
varje dag som går? 
Att initialt hitta källor online innebär att man till stor 
del behöver förlita sig till sökmotorernas träffsäkerhet. 
Det väcker frågor om den makt som dessa kommer att 
ha över den växande Internetforskningen. Kommer vi 
framöver att vara utlämnade till söktjänster som drivs 
av vinstdrivande företag, och till de faktorer som styr 
den ordning i vilka träffarna listas, för att nå våra 
källor? Då just bloggenren kännetecknas av länkar 
till andra bloggar inom ett nätverk erbjuder den dock 
en möjlig väg kring problemet. Förutom de länklistor 
som återfinns i bloggens marginal (Våge 2005) präglas 
också själva blogginläggen i hög grad av länkar till 
andra aktörer. Därtill signerar de läsare som väljer 
att skriva en kommentar till ett inlägg i regel sin text 
med en länk till den egna bloggen. Tack vare detta 
går det efter att ha lokaliserat en enda temablogg att 
snabbt orientera sig vidare till tiotals andra aktörer 
inom nätverket – vars bloggar i sin tur länkar vidare 
till ytterligare andra. 
Detta resulterar så klart snabbt i en stor mängd 
individuella textarenor, som paradoxalt nog samtidigt är 
relativt lika varandra. För att kunna urskilja potentiella 
informanter i myllret behöver man ha ytterligare 

sökljus och urvalskriterier. I mitt fall var målet att hitta 
engagerade stickbloggare, som skrev regelbundet och 
då huvudsakligen om stickning och textilt handarbete. 
önskemålet var också att informanterna skulle bo i 
Stockholm med omnejd för att underlätta intervjuer 
och möten med dem. Den stickerska, boende mellan 
Stockholm och Uppsala, som först gick med på att 
medverka i studien kunde tipsa om andra tänkbara 
informanter i hennes bekantskapskrets som därefter 
kontaktades. Informanterna kom initialt att bestå av fyra 
kvinnor, varav tre är boende i trakterna av Stockholm 
och Uppsala, medan den fjärde bor i Göteborg. Den 
sistnämnda utelämnades senare då materialet behövde 
reduceras kraftigt, och intervjuer redan var gjorda med 
de tre kvinnorna på ostkusten. 

även när man huvudsakligen använder sig av aktörernas 
egna länkar och rekommendationer kvarstår ändå risken 
att Internetforskare huvudsakligen rör sig på sidor som 
antingen utmärker sig bland sökmotorernas träffar, eller 
som flitigt länkas till av användare. Forskningen kan 
då i hög grad komma att baseras på texter producerade 
av en digital eller lokal elit (jfr Vallström 2002:104), 
medan mindre populära bloggar eller hemsidor, med 
få läsare och besökare, förblir osynliga och ostuderade. 
En utmaning för digitala fältarbetare är då att även 
ta sig till Internets ödemarker och de textproducenter 
som agerar där.

EN ANALOG MARODöR AV 
DIGITALA TExTER
Med kvinnornas godkännande var det dags att börja 
insamlingen av materialet. På bloggarna finns ofta 
skribentens inlägg tillgängliga från flera år tillbaka, 
tillsammans med tusentals fotografier och oräkneliga 
läsarkommentarer. Det är lockande men ogörligt att 
skapa sig en detaljerad bild av bloggarnas samlade 
innehåll, eller att följa alla de hyperlänkar som från 
varje blogginlägg leder läsaren vidare till andra texter. 
Hur avgränsar man då sitt arbete när Internet och det 
interaktiva nät som bloggarna spinner är gränslöst? 
Vad väljer man bort när innehållet i tidigare inlägg 
kan förklara innebörden av ett senare? 

Bloggen är organiserad kring tid, genom att de daterade 
inläggen publiceras i omvänd kronologisk ordning 
och sorteras efter månad och år. Det kanske enklaste 
tillvägagångssättet för materialinsamling är därför att 
studera samtliga inlägg från en viss tidsperiod. I det 
här aktuella fallet gick jag ett år tillbaka i tiden och 
kopierade inlägg skrivna från mars 2008 till och med 
februari 2009, klistrade in dem i ett nytt textdokument 
och skrev ut. Det var en synnerligen tidseffektiv 
materialinsamling, som också erbjöd en nödvändig 
begränsning. Att skriva ut interaktiva och digitala texter 
innebär att man stoppar upp deras progression och gör 
dem statiska, vilket underlättar analysen. Hyperlänkarna 
går inte längre att följa och det går inte heller att läsa 
läsarkommentarer. Därmed kan man fokusera på själva 



Nätverket 2010: 17: 29–33 
http://natverket.etnologi.uu.se31

#Digitala texter och analoga fältarbetare – Internetetnografins metodologiska dilemman 

blogginläggen och deras innehåll, utan att distraheras 
av den enorma mängden av angränsande texter. Den 
digitala teknikens fördelar till trots ville jag också att 
textmaterialet skulle få en fysisk form för att kunna 
hantera och bearbeta det. Jag behövde kunna bläddra 
bland pappren, stryka under och snabbt klottra ner 
kommentarer (jfr Latour 1998:225). 

Samtidigt uppstår då genast en rad nya problem. 
Det digitala låter sig nämligen inte översättas till 
analogt utan att göra rejält motstånd. Bloggarna är, 
liksom Internet i övrigt, intermediella (Holmberg & 
Svensson 2004:7, Palmenfelt 2007:253) och inkluderar 
förutom huvudmedierna text och bild även ljud 
och rörliga bilder. Paradoxalt nog är detta mediella 
gränsöverskridande ändå ytterst begränsat, eftersom 
bloggarna i högsta grad är beroende av just datorer 
och Internet för att förbli förståeliga och behålla sin 
karaktär. Min överföring av texterna, från digitalt till 
analogt, förändrar materialet i så hög grad att det inte 
längre kan sägas röra sig om bloggtexter i egentlig 
mening (jfr Honko 1998). Länkarna reduceras till 
understrukna ord, fråntagna sin förmåga att referera 
och förklara. De interaktiva aspekterna försvinner, och 
det går inte att skapa sig en bild av läsarnas gensvar 
i det nu oåtkomliga kommentarsfältet. Därmed 
exkluderas också en betydande del av bloggarnas texter 
ur materialet. De många fotografierna i materialet 
förstörs även de av utskriften, då all den möda som 
informanterna lägger ner på att fotografera stickade 
objekt på ett representativt sätt går förlorad. I det 
utskrivna materialet är bilderna små grå kvadrater, där 
man i bästa fall ser vad fotografierna föreställer, men 
där alla färger och ljusskiftningar har gått förlorade. 
Forskare med Internet som fält behöver därmed ha 
tillgång till kvalificerad teknisk utrustning, från snabb 
uppkoppling till stor bildskärm och färgskrivare, för 
att underlätta arbetet och inte förvanska det studerade 
materialet (jfr Honko 1998:39).

även sättet att läsa skiljer sig plötsligt helt från hur 
bloggens läsare hanterar texterna. I stället för att vänta 
på att bloggen ska uppdateras med det senaste inlägget 
för att sedan scrolla och klicka framför skärmen, 
sitter jag under arbetet vid ett bord med en lunta 
av samlade texter framför mig och bläddrar, stryker 
under och ringar in. Att arbeta med en analog och 
retroaktiv version av de digitala texterna har därför 
krävt att jag parallellt granskat bloggarna online. Under 
våren 2009 följde jag bloggarna i realtid, och förde 
fältdagbok över de nyskrivna inläggen i takt med att 
de publicerades, för att uppleva bloggarna på ett sätt 
som mer liknar övriga läsares. Jag satt även framför 
datorn och studerade det retroaktiva materialets inlägg, 
och kunde då följa länkarna, läsa kommentarerna och 
framförallt förstora bilderna – nu i färg – för att se vad 
de faktiskt föreställde, och kunde då också upptäcka 
och uppskatta skönheten i dem. Att arbeta med en 
dubbel uppsättning material kan således underlätta 
för fältarbetare vana att arbeta med penna och papper, 

samtidigt som det tillåter materialet att förbli en del av 
ett både gränsöverskridande och begränsande medium.

STICKNINGEN SOM FöLJETONG
Bloggen må vara organiserad kring tid, men innehållet 
i texterna tar emellertid inte hänsyn till fältarbetarens 
urval av tidsperioder. Uppsatsmaterialet är fullt av 
hänvisningar till tidigare omnämnda stickprojekt, och 
projekt kan ligga i träda i månader eller år innan de 
plötsligt återupptas och färdigställs. Nu ett år senare 
dyker fortfarande stickade objekt och ännu pågående 
projekt som förekommer i materialet upp i nyskrivna 
inlägg. Berättelserna om stickningen tar således inte 
slut bara för att materialinsamlingen upphör vid ett 
visst datum, och alla empiriska urval kommer därför 
med nödvändighet att stympa många av materialets 
berättelser. 

Ett sätt att frånkomma konstruerade datumgränser är 
den metod som Barbara Czarniawska kallar att följa 
objektet (2007:92). Metoden är nära sammankopplad 
med Bruno Latours teoretiska begrepp översättning, 
(1986:267ff ) och innebär att man följer ett objekts 
transformationer och dess upprepade växlingar 
mellan form och text. Latour följde själv franska och 
brasilianska vetenskapsmän under en expedition i 
Brasiliens djungel, och kunde då se hur de omsorgsfullt 
omvandlade materia till vetenskapliga data genom långa 
transformationskedjor. Med minutiös noggrannhet 
stakade de utifrån befintliga kartor och dokument ut 
ett område i gränslandet mellan savann och skog, och 
samlade in jord- och växtprover som sorterades och 
kategoriserades för att senare tjäna som bevis för deras 
slutsatser i rapporter och diagram. (Latour 1998, se även 
Adolfsson 2003) Genom dessa översättningsprocesser 
blir djungelns jord kommunicerbar för naturvetarna, 
(Latour 1986:267ff, 1998) samtidigt som den 
observerande sociologen skapar en berättelse om dessas 
arbetsprocess, från början till slut. 

I fallet med den här aktuella studien har metoden 
inneburit att jag under analysen av materialet har 
försökt följa vissa av de föremål som dyker upp på 
bloggarna, och deras transformationskedjor. Särskilt 
två stickade projekt har valts ut, som uppfattades 
både som representativa för materialet i stort och 
som uppseendeväckande och utstickande tack vare 
sättet de skildras på. Jag har så långt det är möjligt 
strävat efter att identifiera de inlägg som rör dessa 
projekt oavsett när de är skrivna, och sedan följt deras 
representationskedjor. Målet var att se hur själva 
föremålen växer fram och hur de översätts och (re)
presenteras på bloggarna. Metoden innebär därmed att 
man inte endast ser till slutresultatet – till de faktiska 
texterna eller till det färdiga stickade objektet – utan 
istället lägger stor vikt vid de processer som leder fram 
till dessa (jfr Czarniawska 2007:9; jfr Latour & Woolgar 
1979:50; jfr Latour 1988:39). Informanterna har i regel 
flera stickprojekt igång samtidigt, och dessa kan ta 
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alltifrån någon dag till flera år att färdigställa. Det gör 
att berättelserna om ett enskilt projekt ofta återfinns i 
blogginlägg utspridda över tid, mellan vilka bloggens 
texter handlar om andra projekt. Att då fokusera på 
vissa stickningar och följa deras transformationskedjor 
möjliggör en analys av de både sammanhängande och 
splittrade berättelser som gömmer sig i inläggens 
vimmel. Metoden har därför erbjudit en välbehövlig 
strukturering av ett material som länge framstod 
som så mångfacetterat och osammanhängande att en 
systematisk analys av det skulle förbli omöjlig – och 
att relevanta inlägg som inte ingår i materialet ändå 
har kunnat inkluderas i analysen. 

DET DIGITALA FäLTARBETETS 
TAKTILA KUNSKAP
Stickbloggarna skildrar alltså ett handarbete som i mångt 
och mycket karaktäriseras av fysiska upplevelser och 
kroppsliga praktiker. Taktil kunskap, menar Charlotte 
Hyltén-Cavallius, är svår att kommunicera och bjuder 
motstånd när den ska representeras (2007:26). ändå 
är det just detta som informanterna ständigt gör, 
då de försöker sätta ord på sina känselupplevelser 
av stickningen. Går det att förstå dessa upplevelser 
endast genom att läsa om dem, eller genom att lyssna 
på informanternas berättelser? Hur ska en oinvigd 
fältarbetare förstå de digitala texternas påtagligt analoga 
aspekter? Då etnologin ännu saknar en utvecklad 
begreppsapparat för att omvandla fältarbetarens 
upplevelser av känsel, doft och smak till kunskap, 
riskerar icke-visuella iakttagelser att ständigt få stå 
tillbaka för blickens makt och företräde (Hyltén-
Cavallius 2007:25f ). Att med den egna kroppen gå 
in i fältet och utforska dess material, glädjeämnen och 
problem kan då vara ett sätt att utöka de visuella och 
analytiska observationerna med den egna kroppens 
taktila upplevelser. 

Vid undersökningens början hade jag stickat sporadiskt 
under femton år, men var fortfarande på nybörjarnivå, 
utan att kunna särskilt mycket mer än vad jag lärt 
mig under skolans slöjdlektioner. Utvecklingen som 

stickare inleddes överraskande nog så fort jag började 
rekognosera bland bloggarna, och med tiden har de 
egna stickprojekten kommit att bli allt fler och allt mer 
avancerade. Det ska ärligt erkännas att detta inte var 
så mycket ett strategiskt beslut, utan mer en följd av 
stickbloggarnas pedagogiska och inspirerande texter 
och bilder. ändå har stickningen medfört en lång rad 
analytiska insikter. Det var exempelvis först när jag 
insåg att mitt vackra men alltför sträva garn inte skulle 
bli en skön sjal som jag plötsligt förstod stickarnas 
fascination för garners mjukhet, och varför bloggare 
efter bloggare beskriver hur hon går runt i garnbutiker 
och ”klappar” nystan, och ömt lägger dem mot kinden. 
För att vara en kompetent stickare och garnkonsument 
behöver man kunna använda kroppens och känselns 
erfarenheter. (jfr Hyltén-Cavallius 2007:42) I de fall 
då de studerade digitala texterna präglas av analoga 
upplevelser kan det alltså vara produktivt eller till och 
med nödvändigt för fältarbetaren att lämna skrivbordet 
och datorn för att låta den egna kroppen upptäcka 
fältets högst väsentliga taktila kunskaper.

Det egna växande stickintresset har, avslutningsvis, 
medfört att jag läser stickbloggar även på fritiden, 
för eget nöjes skull och som en hjälp i det ännu 
något trevande handarbetet. Det gör att det ”mentala 
materialet” fortsatt att växa långt efter att det faktiska 
fältarbetet avslutats. På samma gång som detta ger 
fördjupad kännedom om fältet, blir det också allt svårare 
att sålla bland intrycken och de analytiska insikterna. 
Eftersom Internet är så extremt lättillgängligt – även 
från det egna hemmet – kan det därför vara en fördel 
för forskare som rör sig i digitala miljöer att studera 
fält som de inte har något privat intresse av, och som 
de därför inte uppsöker utanför arbetstid. även om 
Internet som fält är gränslöst är inte fältarbetarens tid, 
energi och resurser det. Att kunna sätta upp gränser 
för den tid man lägger ner på det lockande fältet – och 
för den mängd empiri som man rimligtvis kan hinna ta 
hänsyn till och omsorgsfullt bearbeta – kan därför vara 
en lika viktig förmåga som att kunna anpassa sig till 
de krav ett digitalt material ställer på en synnerligen 
analog fältarbetare. 
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Digital teknik, elektronik och mjukvara flätas idag in i 
alltfler sammanhang. Gränserna för det vi kallar Internet 
blir mer och mer svårdragna. Jag vill med utgångspunkt 
i detta konstaterande föreslå två olika sorters metoder 
för att göra etnografiska undersökningar. Jag kallar dem 
för algoritmiska samt irreguljära metoder. Dessa ska 
inte ses som någon form av ersättning till beprövade 
etnografiska metoder, utan snarare som ett komplement. 
Metoderna är inte heller något helt nytt, utan de bygger 
på utveckling av tidigare undersökningsmetoder. 

VAD äR NäTET?
Definitionen av Internet sammanfaller i vardagslag 
ofta med World Wide Web, systemet av webbplatser 
sammankopplade med hyperlänkar. Människor säger 
saker som att: ”jag ska gå ut på nätet” eller ”jag surfade 
på nätet”, och refererar då till en avgränsad praktik. Den 
medvetna användningen av Internet har ofta handlat 
om upplevelser vid en datorskärm, via en webbläsare 
understödd av de tre standarderna url, http och html. 
Med framväxten av applikationer som Facebook blev 
social interaktion via Nätet alltmer utbredd en bit in 
på 2000-talet. 

Internetanvändandet har under de senaste decennierna 
ökat explosionartat i omfattning, och har under 
denna tid också förändrats. Nätet bygger på en 
teknisk infrastruktur som väver samman mycket mer 
än webbläsare och e-postprogram. I takt med att 
innovationer och nyutvecklad utrustning integreras 
med Internet förändras såväl Nätet som användningen. 

I ljuset av dessa förändringar är det inte helt enkelt att 
i detalj mejsla ut avgränsade nätbaserade etnografiska 
metoder som är relevanta både idag och imorgon. Nätet 
är inget avgränsat rum eller arkiv och ingen homogen 
text som väntar på att dechiffreras. Nätet står liksom 
världen i övrigt i förändring och ger upphov till en 
stor mängd potentiella etnografiska fält. 

När detta skrivs vävs Internetanvändandet i länder 
som Sverige alltmer samman med ny mobil teknisk 
utrustning. Telefoner försedda med mediespelare, GPS, 
kameror och en stor variation av mjukvara kopplas 

samman med Internet. Alltfler föremål förses med 
elektronik och kan därmed kopplas samman. Därför 
kan det i flera avseenden vara kontraproduktivt att 
tala om en avgränsad nätetnografi. Vissa applikationer 
och tillämpningar av Internet, som webbläsare eller 
Facebook, genererar potentiellt material. I anslutning 
till dessa applikationer kan det vara värt att ta fram 
fungerande metoder, liksom det tidigare funnits 
ett värde i avgränsade metoder vilka fungerar som 
vägledning i till exempel fysiska arkiv eller under 
intervjuer.  Men Internet är som sagt mer än det som 
under de senaste decennierna har visats på datorskärmar. 
Internet finns även närvarande i matvaruaffärernas 
kortläsare, i bilars elektroniska utrustning, i postpakets 
streckkoder, i sensorer och sändare i alltfler artefakter 
(Thrift 2008). Under flera år har det talats om ”The 
Internet of Things” (ibland everyware eller ubicomp 
en förkortning av ubiquitous computing) (Greenfield 
2006). Detta innebär att en mängd föremål som omger 
oss i vardagen med hjälp av elektronik kan förses med 
adresser och identiteter som kopplar samman dem med 
Internet. 

”Nätetnografi” ska som sagt förstås i ljuset av dessa 
förändringar. Det är därför värt att med ett öppet 
sinnelag ta med sig erfarenheter från olika typer 
av tidigare etnografi när vi utforskar det som sker i 
anslutning till den digitala tekniken. För de fält som vi 
idag definierar genom att tala om Nätet är långtifrån 
avgränsade. 

ALGORITMISKA METODER
“algoritm, följd av instruktioner för ett beräk-
ningsarbete som i ett ändligt antal steg löser ett 
beräkningsproblem och därmed kan utgöra grunden 
för ett datorprogram” (Nationalencyklopedin).

I en värld där alltmer vävs samman av elektronik 
blir algoritmer oerhört centrala. Beräkningar sker i 
bakgrunden av en rad digitala processer och bestämmer 
hur olika förlopp tar form. En algoritmisk metod 
innebär ett medvetet användande av hjälpmedel 
baserade på datorbaserade algoritmer för att analysera 
forskningsmaterial. Allt datoranvändande bygger 
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förvisso på att algoritmer tillämpas, vilket innebär 
att utbredda praktiker som ord- och bildbehandling 
egentligen är en sorts rudimentära algoritmiska 
hjälpmedel. Men med algoritmiska metoder menar jag 
mer avancerad användning av mjukvara för att analysera, 
systematisera och undersöka komplext material. De 
algoritmiska metoderna kan kopplas samman med 
framväxten av det som kallas för digital humanities. 
Vid användandet av algoritmiska metoder bör forskaren 
ha en viss kunskap om digital teknik. Software studies är 
en bra utgångspunkt för att skaffa sig en kritisk förståelse 
för vad tekniken betyder. Forskare som Matthew 
Fuller (2008) och Lev Manovich (2008) har i en rad 
publikationer skrivit om mjukvarans kulturella betydelser. 
Ett sätt att i praktiken tillämpa algoritmiska metoder 
är att använda sig av databaser som en bärande del 
för insamling av material. Det finns program som 
till exempel Atlas.ti som är gjorda för att kunna 
systematisera och hantera kvalitativt material.  Med 
hjälp av dessa kan man systematisera intervjuer, bilder, 
inspelningar etc (se Voldum & Havelund 2008:31). även 
övrigt digitalt genererat material kan systematiseras. I 
samband med att alltmer data härmed kan bearbetas 
numeriskt så blir gränsen mellan kvalitativt och 
kvantitativt material suddig. 
Frågan är vad detta betyder för utvecklingen av 
etnografiska metoder? Förhoppningsvis kan nya 
elektroniska verktyg fungera som ett välbehövligt 
komplement, inte minst i studier av nätbaserade 
fenomen.
Lev Manovich har introducerat termen cultural 
analytics (ska inte förväxlas med cultural analysis) i 
syfte att argumentera för hur mjukvara kan användas 
i humanistisk forskning. Han betonar också hur 
mjukvarubaserade metoder ger helt nya möjligheter 
att representera och visualisera forskningsresultat. 
The envisioned highly detailed interactive visualizations 
of cultural flows, patterns, and relationships will be 
based on the analysis of large sets of data comparable 
in size to data sets used in sciences (i.e. a few or even 
dozens of terabytes). The data sets will come from 
two main sources. The first source is media content - 
games / visual design / music / videos / photos / art / 
blogs / webpages, etc. In visualizing this content, we 
will use not only already existing metadata (such as 
image tags created by the users) but also new metadata 
which we will generate by analysing the media content 
(for instance, image processing of Flickr images). The 
second source is digital traces left when people discuss, 
create, publish, consume, share, edit, and remix these 
media. (Manovich 2007)
Användningen av databaser för analys samt data-
genererade visualiseringar är ännu i sin linda i veten-
skaper som etnologi, men i samband med forskning 
kring fenomen kopplade till ett ständigt expanderade 
Internet kan de utgöra en stor potential. Det kan vara 
värt att inspireras av det som sker inom fält som digital 

humanities, liksom av nya sätt att visualisera information 
eller nya sätt att organisera material.1

VERKTYGENS VILLKOR
Vad är för- och nackdelarna med användningen av nya 
digitala forskningsverktyg? 

För att svara på denna fråga kan det vara värt att 
reflektera över vad de verktyg vi idag använder oss av gör 
med forskningen. En stor del av forskningsprocessen 
för de flesta etnologer tar plats vid datorns tangentbord 
och skärm. Många tar, när detta skrivs, till exempel hjälp 
av Google’s sökmotor i sitt arbete. Men vi vet ganska 
lite om villkoren för urvalet i sökmotorer, och om hur 
indexeringen av träffarna sker. Vilka algoritmer och 
vilken avsiktlig sortering sker? När vi använder oss av 
algoritmiska metoder är det viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till vad algoritmerna egentligen gör. I 
användandet av digital teknik kan det ofta vara svårt att 
förstå vad som egentligen händer under gränssnittens 
yta, något som gör att en diskussion om verktygens 
och teknikens roll är viktig i forskningssammanhang 
(se Willim 2006). 

Program som Microsoft Word är andra verktyg som 
i stort sett alla använder sig av. Men vad har till 
exempel ordbehandlarens olika funktioner betytt för 
forskningen? Kopiera-och-klistra in-funktioner, sök- 
och formateringsverktyg, synonymordböcker och andra 
algoritmbaserade tillämpningar påverkar på olika sätt 
form och innehåll i den vetenskapliga produktionen. 
Redskapen vi använder oss av är aldrig neutrala, utan 
vi är tillsammans med tekniken integrerade i en sorts 
kognitiv och epistemologisk återkopplings-loop som 
påverkar vårt skapande(se Willim 2002, jfr Hayles 2006).

Det kan förekomma en blindhet för verktygs, mediers 
och teknikers sätt att påverka oss som forskare. Vi 
diskuterar gärna vetenskapliga metoder. Fokus hamnar 
ofta på hur vi analyserar text och tal, fältobservationers 
möjligheter och fallgropar, villkor för transkribering 
av ljudinspelningar, källkritik i arkiven etc. Men de 
mest vardagliga dimensionerna av vårt arbete, som 
till exempel ordbehandling, förbises ofta. Att börja 
experimentera med nya algoritmiska metoder kan vara 
ett utmärkt tillfälle att också lyfta fram en bredare 
diskussion om våra verktygs betydelse för forskningen.2

1Referenshanteringssystemet Zotero är ett exempel på nytänkande 
när det gäller sortering av information (se www.zotero.org/ ). Hans 
Rosling och företaget Gapminder har utvecklat nya sätt att visualisera 
framförallt statistik (se www.gapminder.org/ ). Dessa exempel kan 
vara värt att hålla ögonen på även för etnologer. Utöver dessa exempel 
växer det fram en diger flora av mjukvarubaserade verktyg att använda 
sig av i såväl insamling, analys som representation av forskning.
2Diskussionen om verktygens villkor bör också kunna leda till mer 
experimenterande med nya former för vetenskaplig produktion. Nya 
medier möjliggör nya sätt att kommunicera forskning, något som kan 
kräva att nya kriterier för meritering tas fram. kriterier som bryter 
med dagens strömlinjeformade publiceringsstrategier som betonar 
traditionella vetenskapliga artiklar, böcker och konferens-papers 
(Ippolito et.al. 2009, Kjellberg 2009).

http://www.zotero.org/
http://www.gapminder.org/
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IRREGULJäRA METODER
Perhaps what unites art, philosophy and science is 
that at its best each reaches toward the unknown. 
Important art invokes the transcendent, philosophy 
strives to comprehend the metaphysical and science 
offers glimpses into the mysterious. Think of Titian’s 
Assumption of the Virgin, Schopenhauer’s Will or 
Einstein’s description of the mystical as a “beautiful 
emotion.” In each case we are referred to aspects of 
reality that lie beyond our immediate grasp but toward 
which we feel compelled to reach. (Pepperell 2009:384)

Algoritmiska metoder kan som sagt innebära ett 
komplement till mer etablerade etnografiska metoder. 
Men det kan även behövas en sorts mer utpräglad motpol 
till den rationalism som kan genomsyra användandet av 
numeriska och algoritmiska metoder. Att arbeta inom 
ramarna för ett standardiserat system skapar möjligheter 
till effektiv produktion. Men standarder skapar också 
begränsningar (jfr Willim 2002). Det kan också finnas 
en alltför stark förhoppning till vad nya algoritmiska 
sätt att organisera och hantera kunskap kan innebära. 
Det finns något förföriskt i strävan efter ”den perfekta 
ordningen”. Vi lever i en tid när inte minst Internets 
ständiga expansion frammanar visioner om de nya 
mediernas och verktygens potential. Det kan krävas en 
viss reflexiv distans i användandet av nya algoritmiska 
metoder. Alltför stark tilltro till mjukvaras möjligheter 
kan leda till en slags algoritmani, ett närmast maniskt 
behov av att på ett förutsägbart sätt samla material i 
olika databaser som sedan kan analyseras. Insamling av 
stora datamängder, data-mining och pattern recognition 
erbjuder tveklöst nya möjligheter. Men det är ändå 
värt att konstatera hur nya fascinerande verktyg ofta 
skapar känslor av enorma möjligheter, som sedan i den 
historiska backspegel framstår som naiva. 

I ljuset av detta kan det finnas behov för det något 
irreguljära. En motpol till en strömlinjeformad 
teknikstödd rationalitet. ”Som forskare söker vi möjligen 
för ofta efter kunskaper och färdigheter och ger för lite 
uppmärksamhet åt det trevande och ofärdiga” skriver 
Erik Ottoson i en artikel som förespråkar mer trevande 
etnografiska metoder (2009:158). Han fortsätter med 
att betona vikten av att som forskare ha förmågan att 
improvisera och byta spår som ett komplement till 
systematik och tydlighet (ibid). Ottosons ståndpunkt 
överensstämmer med mitt förespråkande av irreguljära 
metoder som ett komplement till algoritmiska metoder. 
Irreguljära metoder kan då definieras som öppna 
processer vars utveckling inte går att på förhand 
bestämda. 

Ottoson skriver om urban etnografi och om hur vi bättre 
kan förstå det som tar plats i olika rum. Han inspireras 
av bland andra Guy Debords och situationisternas 
psykogeografi med dess sökande efter känslomässiga 
dimensioner i framförallt urbana miljöer, samt Rebecca 
Solnits reflektioner kring den kreativa potentialen i 
att gå vilse. Han talar om behovet av att ”drifta” som 

ett sätt att aktivera nya betydelser i landskapet, och 
om potentialen i att iscensätta situationer som kan 
avtäcka det som tas för givet.3

Att våga ha en mer trevande attityd, där det lämnas 
utrymme för vissa infall, kan vara en fruktbar 
forskningsstrategi. Ett sätt att tillämpa irreguljära 
metoder kan bestå i projekt som medvetet placeras 
i gränslandet mellan forskning och konstnärlig 
gestaltning (Willim 2009). Härmed kan i bästa fall 
uppstå ett kreativt spänningsfält, som närs av skillnaden 
mellan olika praktiker. ”There is some value in the claim 
that the three main branches of inquiry remain distinct 
in that the arts proceed by intuition, the humanities by 
argument and the sciences by experiment.”(2009:384) 
som Robert Pepperell skriver i en kort text som 
reflekterar över konstens och vetenskapens betydelse 
idag. Det finns skillnader mellan olika typer och 
forskning och konst, skillnader som också kan utgöra 
en intellektuell potential. Alla dessa praktiker strävar 
på ett eller annat sätt mot att ge oss bättre förståelse för 
det okända. Jag ska kort beskriva några egna försök att 
driva projekt som pendlar mellan konst och forskning. 

Projekten är en rad nätbaserade konstverk som jag 
tillsammans med filmaren Anders Weberg har gjort 
under de senaste åren. Verken som är sprungna ur 
min praktik som kulturanalytiker, har inte varit del av 
forskningsprojekt, även om frågeställningarna, idéerna 
och koncepten som verken är uppbyggda av har sprungit 
ur kulturanalytiska frågeställningar. Verken fungerar 
som gestaltningar, men de är även en slags kulturella 
sonder. När de är ”utskickade” i olika sammanhang lever 
de sitt eget liv. De är som en sorts undersökningsredskap 
som genererar (på förhand svårförutsägbar) information 
som väcker nya frågor. Människor upplever verken, de 
mottas på olika sätt. I något fall har de också inspirerat 
till nya verk av andra konstnärer. Verken är en sorts 
empirigeneratorer som lär mig något om verkligheten. 
Dessutom står de i transformation på sätt som jag inte 
längre själv kan kontrollera. Om man som forskare är 
öppen för de återkopplingar verken genererar kan detta 
utgöra en sorts irreguljärt empiriskt material. 

Elsewhereness består av en serie filmer som undersöker 
frågor om platsspecifik konst och, som prövar 
förhållanden mellan etnografisk närhet och distans 
(Schneider 2008). Detta görs genom en överdriven 
närmast karikatyrartad positionering. En positionering 

3Det finns en kulturhistoria kring dessa alternativa, irreguljära 
tillvägagångssätt. Inte minst när det gäller förhållandet till städer och 
landskap. Debord, liksom tidigare de franska surrealisterna har hävdat 
betydelsen av alternativa sätt att närma sig verkligheten. Författaren 
Merlin Coverley gör en föredömlig exposé genom psykogeografins 
genealogi, där termens introduktion i 1950-talets Paris inte alls är 
någon startpunkt för alternativa, radikala och ofta visionära sätt 
att förstå och föreställa sig fysiska omgivningar (2006). Det finns 
intressanta kopplingar mellan författare och teoretiker som William 
Blake, Walter Benjamin, Michel De Certeau och Iain Sinclair. 
Coverley gör en lättläst genomgång av visionära beskrivningar och 
verkligt ögonöppnande metoder som i historien fått samsas med 
högtravande manifest som sällan efterföljts av konkreta exempel.
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som vänder på försöken att nå etnografisk närhet, och 
istället väljer extrem distans.

Tidiga platsspecifika konstverk under 1960 och 
70-talen var ofta massiva och hade stora proportioner. 
De var också kommentarer till kommodifieringen av 
konstvärlden. Många av dessa verk var platsbundna och 
illustrerar Richard Serra’s utspel: ”att flytta verket är 
att förstöra verket” (Kwon 2004). Sedan dess har den 
platsspecifika konsten transformerats. Den tar sig idag 
ofta an det sociala och handlar om engagemang och 
relationer mellan människor som bor på en viss plats 
och besökande konstnärer (jfr. Foster 1995).

Elsewhereness vänder som sagt på sökandet efter 
etnografisk närhet. Verket handlar istället om det 
efemära, om urban alienation och icke-närvaro. Det 
drar möjligheterna hos digitala medier till sin spets 
i förhållande till platsspecifik konst. På sätt och vis 
parodierar det också den platsspecifika konstens 
historia ( Jfr Kwon 2004). Elsewhereness handlar om 
att konstnärerna INTE är där, de är någon annanstans 
och berör möjligtvis på avstånd.

Verken i Elsewhereness-serien är skapade enbart av 
ljud och bildmaterial funnet på webben, material som 
härrör från en specifik plats. De audiovisuella bitarna 
manipuleras och sätts samman till en surrealistisk 
resa genom ett förfrämligat landskap, en resa baserad 
enbart på konstnärernas kulturspecifika och stereotypa 
förförståelser av den aktuella platsen.

Elsewhereness-filmerna kan laddas ner till mediespelare 
eller mobiltelefoner och betraktas medan man rör sig i 
de omgivningar varifrån det använda materialet härrör.

Den första delen av serien var Elsewhereness: Yokohama, 
beställt av Dislocate 08-festivalen i Yokohama/Tokyo. Del 
två var Elsewhereness: Cape Town, och visades maj 2009 
i samband med utställningen City Breath i Kapstaden.

I takt med att serien växer kommer ett antal platser 
förenas i ett nät av drömlika associationer som spelar 
på likheter och skillnader, som reflekterar något av 
de olika platserna men också kulturella förförståelser. 
Seriens delar kan ses på: http://www.elsewhereness.
com Genom att verket är nätbaserat kan man på olika 
sätt ”följa det” efterhand. På detta sätt kan algoritmiska 
metoder integreras med de irreguljära. Att se hur verket 
kommenteras och refereras till i olika sammanhang 
kan eventuellt fungera för att få ny förståelse, eller för 
att väcka tankar i samband med besläktade projekt. 

ALGORITMBASERAD SERENDIPITET
Nätets numeriska och algoritmiska uppbyggnad ger 
potential för en regelmässig systematik. Men med sin 
oförutsägbara och oöverskådliga struktur finns också 
utrymme för serendipitet, för slumpmässiga upptäckter 
och samband. Låt mig avsluta med ett exempel på ett 
märkligt samspel mellan algoritmer och serendipitet, ett 
exempel som visar på Nätets fascinerande komplexitet.

Sommaren 2009 gjorde jag en Google-sökning efter 
Nassim Nicholas Talebs bok ”The Black Swan - The 
Impact of the Highly Improbable”(2007). Boken handlar 
om hur svårt det är att göra matematiska förutspåelser, 
och hur oväntade händelser som första världskrigets 
utbrott, Internets framväxt eller terrorattentaten den 11 
september 2001 gör att tidigare modeller måste ändras. 

Jag skrev in orden ”black swan” i sökfältet. Bland 
träffarna, på andra raden, dök sökmotorns videoträffar 
upp. Först fanns en video med titeln ”Black Swan – 
Thom Yorke”. Det verkade vara ett Youtube-klipp med 
en av Radiohead-sångarens låtar med samma namn som 
Talebs bok. Men jag tyckte att jag kände igen bilden som 
illustrerade videon från ett helt annat håll. Jag klickade 
på länken. När klippet började spela visade sig till 
min stora förvåning aningarna stämma. Ur högtalarna 
strömmade Yorkes Black Swan, men bilderna var inte 
någon officiell musikvideo. Istället hade, att döma 
av sidans profilinfo, en 24-årig mexikansk kille med 
namnet Fernando och Youtube-identiteten underthebox 
klippt ihop en egen video. Så långt inget ovanligt, utan 
snarare vardagsmat på tjänster som Youtube. Det som 
fick mig att häpna var bildinnehållet, som visade sig 
vara baserat på klipp ur ett av mina och Anders Webergs 
konstverk, Surreal Scania från 2004.4

Sannolikheten att när man söker på orden ”black swan” i 
jakten på info om en bok som handlar om det osannolika, 
och då av en slump stöter på bildmaterial ur ett av ens 
egna nätbaserade verk borde vara mikroskopisk. Men 
det visar på Internets potential till oväntade upptäckter. 
Nu kunde jag notera att videon hade spelats upp ett 
antal hundratusen gånger. Kommentarerna var över 
fyrahundra, flera var reflektioner eller synpunkter på 
videons visuella stil. Ingenstans sades det att Fernando 
hade gjort ett enkelt visuellt kollage baserat på vårt 
verk. En upphovsrättslig ryggmärgsreflex vore att 
genast försöka påtala vem som egentligen låg bakom 
verket, men jag såg det istället som en fascinerande 
och inspirerande källa till information. Jag fick nya 
funderingar kring Nätets karaktär, kring betydelsen 
hos remixen i dagens elektroniskt präglade värld, kring 
det digitalas lättrörliga beskaffenhet. På detta öppna 
sätt ska konst fungera, det ska generera handling 
och reflektion och gärna oväntade aha-upplevelser. 
I anslutning till min verksamhet som forskare utgör 
det också en sorts irreguljärt empiriskt material som 
kan fungera som ett komplement i anslutning till 
övriga kulturanalytiska och etnografiska metoder. Här 
ligger något av det digitalas potential. En potential 
som synliggörs  i de ofta oväntade mötena mellan 
algoritmisk exakthet och slumpmässig serendipitet. 
Låt oss utnyttja denna potential i vår etnografi. 

4Black Swan-videon av ”underthebox”: http://www.youtube.com/
user/underthebox#p/a/u/2/Hg8Vq6w0JSE
Surreal Scania: http://www.surrealscania.se/ 

http://www.elsewhereness.com/
http://www.elsewhereness.com/
http://www.youtube.com/user/underthebox#p/a/u/2/Hg8Vq6w0JSE
http://www.youtube.com/user/underthebox#p/a/u/2/Hg8Vq6w0JSE
http://www.surrealscania.se/
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En etnolog i Azeroth
Reflektioner kring ett fältarbete i World of Warcraft

Charlotte Hagström

I vanliga fall brukar vi träffas på mitt arbetsrum på 
Finngatan i Lund. Det gör vi inte idag. Den här gången 
möts vi utanför värdshuset i Razor Hill i Durotar. 
På en lugn plats strax utanför byn slår vi oss ner. I 
fjärran skymtar Tiragarde Keep, i närheten bökar 
några vildsvin. Jaha, säger jag, hur har det gått med 
informanterna? Under en knapp timme diskuterar 
vi så Martins uppsatsarbete, de metoder och teorier 
han ska använda och den litteratur han ska läsa. 
Innehållsmässigt skiljer sig detta handledningstillfälle 
inte särskilt mycket från andra. Till det yttre är det dock 
synnerligen annorlunda. Det äger rum i en virtuell värld 
och vi som möts representeras av våra avatarer. Martin 
är ett troll, jag och Jessica, hans andra handledare, har 
bägge valt att vara orcher. Jag sitter i Lund, Jessica i 
Göteborg och Martin i Eslöv samtidigt som vi alla 

befinner oss i Azeroth, den värld där World of Warcraft 
utspelar sig. Eftersom det är detta spel som Martins 
uppsats handlar om kändes det lämpligt att förlägga 
ett handledningstillfälle dit.

MED ETNOLOGISKA GLASöGON
För drygt fyra år sedan började jag spela World of 
Warcraft, en sysselsättning jag delar med 11,5 miljoner 
andra människor världen över.1 Det var det första 
spel av typen MMO, Massively Multiplayer Online 
Game, jag prövade. Från att huvudsakligen ha spelat 

Handledning i Azeroth. Skärmbild från World of Warcraft, Blizzard Entertainment.

1 “World of Warcraft subscriber base reaches 11,5 million worldwide”. 
http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.
html?081223 

http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.html?081223
http://eu.blizzard.com/en-gb/company/press/pressreleases.html?081223
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ensamspel befann jag mig plötsligt i en värld som jag 
delade med andra spelare. Bakom varje spelarstyrd 
avatar fanns en människa, som kunde vara vem som 
helst och befinna sig var som helst, och med vilken 
jag kunde kommunicera och interagera. Till en början 
ägnade jag min mesta tid åt att fascinerad navigera i 
landskapet, prata med medspelare och försöka förstå 
denna nya värld.

Att förstå vad spelet gick ut på, hur det var uppbyggt, 
vad som hände när jag använde olika kommandon och 
så vidare var en sak. En annan var att lära mig tolka det 
som sades, gjordes och skedde mellan spelarna. Mycket 
var till en början totalt obegripligt för mig. Här fanns 
en kulturell gemenskap och förförståelse jag definitivt 
inte delade. Att spela ett MMO innebar, det insåg jag 
snabbt, inte bara att behärska spelmekaniken och trycka 
på rätt knapp vid rätt tillfälle. Det handlade också om 
att tillägna sig en mängd oskrivna kulturella normer. 
Men vilka var dessa normer, hur lärde sig spelarna dem 
och vad hände om någon, medvetet eller omedvetet, bröt 
mot dem? Det gick inte att undvika att de etnologiska 
glasögonen åkte på plats.

Strax efter att jag börjat spela kom jag i kontakt med 
några norska forskare som föreslog att jag skulle gå med 
i ett nystartat gille där alla medlemmar hade anknytning 
till forskning och undervisning. Det gjorde jag och 
hamnade i ett helt nytt sammanhang. Mitt medlemskap 
där innebar att jag nu hade en grupp vana spelare att 
vända mig till när det var något i spelet jag inte förstod 
eller när jag behövde hjälp med någon uppgift.

Men det kom också att få betydelse för mig vetenskapligt: 
min forskning tog en ny inriktning. Gillet växte snabbt 
vid den här tiden och jag fick kontakt med och lärde 
känna forskare runt om i Europa. Många av dem har 
jag senare träffat på seminarier och konferenser och vi 
har samarbetat i olika sammanhang. Det projekt jag 
idag arbetar med tillsammans med Jessica Enevold, 
Gaming Moms: Juggling Time, Play and Everyday Life 
(gamingmoms,wordpress.com), hade inte funnits utan 
World of Warcraft. Det började dock med en artikel 
om namn och namngivning: ”Playing with Names” 
(Hagström 2008). I det följande ska jag att diskutera 
de metoder jag arbetade med i samband med denna 
och varför jag valde dem.

ETT PASSANDE NAMN FöR EN 
GNOM?
I World of Warcraft rör sig spelaren med hjälp av sin 
avatar. Hur denna ska se ut avgör hon till viss del själv: 
efter att ha bestämt sig för ras, klass och kön är det dags 
att individualisera avataren med hjälp av hudfärg, frisyr, 
krökning av eventuella horn, längd på betar och så vidare. 
Detta är dock bara möjligt till en viss gräns och det är inte 
ovanligt att i spelet möta en avatar som är förvillande lik 
ens egen. Det finns emellertid en faktor som gör att varje 
avatar är unik: namnet. Vilket detta ska vara bestämmer 
spelaren,2 och hon måste bestämma sig för något. Har 

avataren inget namn får den inte tillträde till världen. 
Men hur går det till när spelare väljer namn? Vad är det 
som gör att de bestämmer sig för ett visst namn, varifrån 
hämtar de idéer och inspiration och vad tycker de om 
andra spelares val av namn? Spelar det någon roll vad 
avatarerna heter och i så fall för vem och varför?

Detta var frågor jag omedelbart började fundera över som 
nybliven spelare. Namn intresserade mig särskilt mycket 
eftersom jag då under ett par års tid hade arbetat med ett 
projekt om personnamn, som resulterade i boken Man är 
vad man heter. Namn och identitet (Hagström 2006). De 
förhållanden till och upplevelser av namn jag studerat 
rörde riktiga namn i den verkliga världen men hur 
fungerade det i en virtuell värld? När Hilde Corneliussen 
och Jill Walker Rettberg, forskare vid avdelningen för 
Digital Kultur vid Universitetet i Bergen och tillika mina 
medspelare, berättade om planerna på en antologi om 
World of Warcraft tedde sig ämnet ännu intressantare. 
Jag bestämde mig för att försöka få ett svar på mina frågor 
och skriva en artikel.

Avstamp tog jag i det tidigare projektet om namn. Mina 
val av metoder och strategier bestämdes till viss del av 
mina erfarenheter därifrån liksom av de slutsatser jag 
dragit om hur människor resonerar och tänker kring 
namn. Där hade jag arbetat med flera olika metoder: 
djupintervjuer, svar på Folklivsarkivets frågelista LUF 
208 Namn och identitet, företeckningar av olika slag från 
skilda tider, som skolkataloger och anställningslistor, 
och familjesidor i morgontidningar. Blandar metoder 
gör många, kanske flertalet, etnologer och så har jag 
gjort både före och efter denna studie. Det var dock 
första gången jag systematiskt följde diskussionerna i 
ett specifikt webbforum.

Jag ansåg att för att förstå hur människor tänker och 
resonerar kring namn måste jag inkludera namnsajter, 
webbfora och namngeneratorer online. Liksom tidigare 
diskuterar blivande föräldrar namn med varandra, med 
vänner och släktingar. Men de gör det idag också med 
okända människor på nätet och det i en utsträckning 
som troligen förvånar den som aldrig deltagit i sådana 
sammanhang. De inlägg som gjordes i diskussionerna på 
forumet Namnsnack3 utgjorde därför källmaterial samtidigt 
som min dagliga genomgång av diskussionerna syftade 
till att inringa centrala teman och utifrån det eventuellt 
modifiera mina frågeställningar.

GO NATIVE!
Jag följde diskussionerna under nästan ett år. Där 
gjordes mängder av inlägg, ibland upp emot hundra 

2Namnet får dock inte strida mot speltillverkaren Blizzards 
namnpolicy. Så är det t.ex. förbjudet att använda ett namn som är 
ett varumärke, ett namn som är sexistisk eller rasiskt eller ett namn 
som refererar till illegala droger. http://www.wow-europe.com/en/
policy/namingp1.html
3Namnsnack fanns på sajten Föräldranätet som numera blivit Allt 
för föräldrar. Diskussionsforum om namn finns också bland annat 
på sajten Familjeliv.se. 

http://www.gamingmoms,wordpress.com
http://www.wow-europe.com/en/policy/namingp1.html
http://www.wow-europe.com/en/policy/namingp1.html
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per dag och olika diskussioner pågick parallellt i olika 
trådar: i en fick en blivande förälder, som valde mellan 
ett antal namn till sitt barn, synpunkter och förslag. I 
en annan diskuterades för- och nackdelar med ovanliga 
stavningar. En tredje utvecklades till en hetsig debatt 
om förhållandet mellan Y-namn och social tillhörighet.

Nancy K. Baym hävdar i artikeln “Finding the Quality 
in Qualitative Internet Research” (2006) att många 
internetforskare är alltför selektiva i sina studier. De 
observerar och samlar material från de miljöer de 
studerar under en kort tid, och fokuserar dessutom 
ofta bara på det mest lättillgängliga, som huvudsidor 
och liknande. Men, menar Baym, det är bara om man 
tillbringar lång tid i en miljö eller inom ett område som 
man kan uttala sig om vad som är vanligt och ovanligt, 
viktigt eller oviktigt. Dmitri Williams uttrycker det på 
följande sätt: ”ethnography should be a rigorous and 
systematic exercise and not the overused buzzword 
that substitute for haphazard participant observation” 
(Williams 2005:458).

För en etnolog är detta knappast något som behöver 
påpekas. Omfattande fältarbeten, där forskaren under 
en längre period är närvarande och deltar, kanske också 
lever och bor, i den miljö som står i centrum för studien, 
är vanligt. Många etnologiska avhandlingar bygger på 
sådana fältarbeten, som åke Dauns Upp till kamp i 
Båtskärsnäs (1969), Barbro Blehrs Lokala gemenskaper 
(1994) och Susanne Wollingers Mannen i ledet (2000) 
för att nämna några.

För att kunna förstå det som sägs och görs är det 
nödvändigt att förstå den miljö där det sker. Ett sätt 
att uppnå detta är att försätta sig i invånarnas, eller 
utövarnas eller deltagarnas, position och ”go native”. 
Utgångspunkten, att kunskap och förståelse inte är 
omedelbar utan att fältarbete måste få ta tid och 
innebära mer än snabba nedslag här och där, bör inte 
vara annorlunda för att studien rör en miljö som finns 
på nätet och inte i den fysiska världen. Det finns också 
många exempel på etnografiska studier av virtuella 
miljöer som bygger på omfattande fältarbeten, som till 
exempel T L Taylors Play Between Worlds (2006) och 
Lori Kendalls Hanging Out in the Virtual Pub (2002).

Att följa ett eller flera diskussionsfora kring namn 
i World of Warcraft var en metod jag övervägde då 
jag planerade den nya studien men snabbt övergav. 
Diskussionerna i olika fora jag besökte visade sig oftast 
vara både begränsande och faktiskt ganska tråkiga. 
Detta material passade därför bättre som komplement 
till andra källor. Huvudmaterialet kom istället att bestå 
av dels spelares egna berättelser om namn och namnval, 
dels mina observationer gjorda inne i spelet.

AD UTRUMQUE
De senare gick till så att jag placerade någon av mina 
avatarer på en plats jag bedömde som lämplig, väntade 
på att andra skulle passera och antecknade namnen på 
dessa. Detta var ett både enkelt och effektivt sätt att 
samla material eftersom alla avatarer, såvida spelaren 
inte gör ett aktivt val och stänger av funktionen, har 
sitt namn svävande ovanför huvudet (se bild 1). Det 
ser förvisso lite märkligt ut men är praktiskt: det är 
enkelt att känna igen vänner och bekanta.

Ett av de val en spelare måste göra i samband med 
att hon skapar en karaktär är att välja på vilken sorts 
server denna ska placeras: normal, roleplay (RP), player-
versus-player (PvP) eller roleplay player-versus-player 
(RP PvP). En hypotes var att namnskicket skilde sig 
mellan dessa, och då särskilt rollspelsservrarna. Det 
innebar att jag måste göra observationer på samtliga 
typer. Kanske fanns det också skillnader beroende på 
till vilken plats i spelet jag förlade mina observationer, 
som till exempel huvudstäder eller nybörjarzoner, och 
vilken veckodag och vilken tid på dygnet det var. Jag 
genomförde därför sammanlagt 37 observationer och 
såg ett ofantligt antal orcher, nattalver, gnomer och 
andra passera förbi medan jag noggrant noterade deras 
namn tillsammans med ras, klass, kön och nivå. Beredd 
på bådadera höll jag i anteckningsboken medan min 
avatar höll i svärdet.4

Jag är fullt medveten om att det för många säkert ter 
sig mördande tråkigt att i timmar stirra på en skärm 
samtidigt som man antecknar sida upp och ned med 

En sida ur anteckningsblocket. Observation i Ironforge 5 oktober 
inledd kl. 22.50.

4Ad utrumque paratus – beredd på bådadera – är en sentens tillskriven 
Vergilius. Devisen ad utrumque (underförstått paratus) står på Lunds 
universitets sigill som föreställer ett lejon med en bok och ett svärd.
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Sammanställning av delar av materialet från observationerna.
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namn på animerade troll. Men själv tycker jag det var 
oerhört fascinerande och hade gärna fortsatt längre. 
Jag hade roligt hela tiden. Men någonstans måste man 
sätta stopp och när jag samlat 1366 namn bedömde 
jag att det var dags att sammanställa materialet. Det 
skedde genom att jag listade dem i bokstavsordning 
fördelade på olika raser med angivande av var och när 
observationerna gjorts.

Genom detta fick jag en överblick över vilka sorts 
namn som förekom var. Jag kunde se vissa mönster, 
till exempel att betydligt fler nattalver hade namn 
som innehöll bokstavskombinationerna th, i och l i 
jämförelse med orcher. De senare hade vanligen hårdare 
namn som Eranok, Urugan, Grokk. Jag kunde också 
konstatera att namn hämtade från vardagsföremål var 
vanligare i nybörjarzonerna liksom att det, tvärtemot 
vad jag förväntat mig, inte var någon större skillnad 
mellan de olika servertyperna. Nu hade jag statistik och 
kunskap om vilka namn som användes. Men historien 
bakom namnen nådde jag inte på detta sätt.

NAMN MED HISTORIA
För att få veta hur de som väljer namn tänker kring 
detta och var de hämtar inspiration måste jag använda 
mig av andra metoder. En sådan var att föra in samtalet 
på namn då jag gjorde något i spelet som krävde att 
jag samarbetade med en annan spelare. Om det ledde 
till längre diskussioner om ämnet berättade jag att jag 
var forskare och arbetade med en artikel om detta. Så 
gjorde jag till exempel då jag i ett sammanhang mötte en 
avatar med namnet Foucault. Eftersom det just då inte 
var läge att diskutera använde jag mig av möjligheten 
att skicka brev från en karaktär till en annan. Jag skrev 
ett meddelande till Foucault, som svarade och berättade 
att han var spanjor och studerade filosofi.

I det tidigare projektet hade jag bland annat arbetat 
med intervjuer men jag bestämde mig denna gång 
för att med några undantag välja bort det. Jag hade 
egentligen inte utrymme för att alls arbeta med denna 
studie utan fick göra det främst på kvällar och helger. 
Att lägga tid på att transkribera intervjuer var därför 
inget jag ville prioritera. Istället valde jag att göra ett 
upprop på min hemsida där jag presenterade projektet 
och efterlyste informanter. Samma text publicerades 
också på Jill Walker Rettbergs blogg (http://jilltxt.
net/?p=1661).

Det dröjde inte länge innan jag fick svar. Det allra första 
svaret var från en student i Norge. Det följdes snabbt 
av många fler från hela världen. Det var lika spännande 
varje gång jag hittade ett mejl i inkorgen med en rubrik 
som ”WoW names” eller liknande. Snabbt insåg jag 
att jag definitivt inte var ensam om att fundera kring 
namn i World of Warcraft. Det fanns många som ville 
dela med sig av de namn de valt och historierna bakom 
dem: en engelsk mamma som valt det namn hennes 
son skulle fått om han varit en flicka, en amerikan 
på jakt efter sina gaeliska rötter, en finsk journalist 

som blivit inspirerad i sitt namnval då hon varit på 
presskonferens med Irlands president, och så vidare.
Andra svarade direkt på bloggen och berättelserna 
var lika fascinerande här. En skillnad var dock 
att inläggen ofta innehöll ytterst lite information 
om den som postat det: få uppgav kön, ålder och 
nationalitet. Ibland bestod de bara av en uppräkning 
av namn med angivande av vilken ras och klass 
karaktären tillhörde. Detta spelade dock ingen större 
roll eftersom allt material sammantaget gav en god 
bild av hur spelare väljer namn, varför och med vilka 
konsekvenser. Inspirationsskällorna är sannerligen 
många och varierande: husdjur, sportstjärnor, namnet 
på farföräldrarnas gata, grekiska tragedier, karaktärer 
i andra spel, romaner, Star Wars, heavy metal band, 
medicinalväxter, filmer, varianter på det egna namnet, 
indiska gudar, ebolavirus, vikingar, Bibeln, Simpsons…
Antologin Digital Culture, Play, and Identity där artikeln 
ingår publicerades i maj 2008. Materialinsamlingen hade 
då varit avslutad sedan länge. Men namnberättelserna 
har inte upphört för det. Jag får fortfarande då och då 
mejl från World of Warcraftspelare världen över som 
berättar om sina namnval. Det senaste mejlet kom i 
slutet av november 2009 från en fransk kvinna i färd 
med att finna ett namn till sin kvinnliga orch-krigare. 
På bloggen, där uppropet publicerades i mitten av april 
2006, är det nu snart fyra år senare full aktivitet. Där 
finns 252 inlägg, det senaste postat 12 juli 2010. Det 
är många som uppenbarligen anser att ämnet ännu 
inte är uttömt.

FORSKARE OCH SPELARE
Den som är intresserad av resultaten av fältarbetet 
– vilka slutsatser jag drog av mitt räknande och alla 
historier om namnval som jag fick ta del av – hänvisar 
jag till artikeln. Här vill jag istället avslutningsvis 
reflektera över vilken betydelse det faktum att jag 
själv är spelare hade. Spelade det någon roll? Hade 
någon som aldrig spelat World of Warcraft kunnat 
göra samma studie?
Nej, anser jag. En studie hade hon förvisso kunnat göra 
men det hade blivit en helt annan sorts undersökning. 
Mina egna erfarenheter av spelet bidrog på flera sätt: 
i valet av metoder, i tolkningen av materialet och i 
mötet med informanterna. Utan dessa erfarenheter 
hade jag till exempel inte kunnat avgöra vilka namn 
som refererade till företeelser och karaktärer i spelet, 
eller vetat hur jag skulle ta mig mellan olika zoner och 
var jag skulle göra mina observationer. Det faktum att 
jag själv var spelare gjorde att jag och informanterna 
hade en gemensam förförståelse och kunskapsbas att 
utgå från. De visste att jag visste.
I de sammanhang då jag tog direkt kontakt med spelare 
använde jag mig vanligen av avatarer som jag skapat 
som spelare, inte som forskare. Dessa befann sig på de 
högsta nivåerna i spelet, bar utrustning de fått efter att 
ha genomfört vissa specifika uppdrag och hade förvärvat 

http://jilltxt.net/?p=1661
http://jilltxt.net/?p=1661
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speciella kompetenser. Kanske hade det faktum att dem 
jag talade med därmed visste att jag inte var nybörjare, 
utan också hade ett spelarperspektiv, betydelse för att 
de tog sig tid att avbryta sitt spelande för att diskutera 
med mig. Jag kan utifrån detta fältarbete inte dra några 
slutsatser om i vilken utsträckning det spelade någon roll 
men konsekvenserna av forskarens val av avatar, liksom 
hennes kompetens att styra den på ett ”korrekt” sätt, 
har sannolikt betydelse både för hennes trovärdighet 
gentemot andra spelare och för de erfarenheter hon 
själv gör. Matthew Williams, som fältarbetat med hjälp 
av avatarer, menar att ”The simulation of presence 
and the importance of the visual to interaction within 
graphical settings requires that the participant observer 
pay more attention to their avatars’ appearance, the 
frequency with which they change physical form and 
the use of gesture” (Williams 2007:20).

Som spelforskaren Espen Aarseth påpekar: “informed 
game scholarship must involve play, just like scholars 
of film and literature experience the works first hand, 
as well as through secondary sources” (2003:3). Han 
betonar också att “what takes place on the screen is only 
partly representative of what the player experiences” 
(ibid.). För att förstå helheten är det nödvändigt att 
försätta sig i informantens position: att själv bli spelare 
och ”go native”.

ATT FöLJA INFORMANTEN
Att bara pröva som hastigast och spela lite på måfå är 
emellertid inte tillräckligt. Samma kritik som kan riktas 
mot de internetforskare som bara rör sig på de mest 
lättillgängliga platserna, och bara under kort tid, kan 
riktas mot den som undersöker spelande utan att själv 
deltaga. För att förstå spelet och spelarna bör man skaffa 
sig en inblick över hela processen, från installationen 
av spelet via registrering till skapandet av karaktär. 
Vilka valmöjligheter finns, vilka restriktioner? är det 
lättillgängligt eller kräver det förkunskaper? är syftet 
att döda terrorister eller att plocka blommor? (Enevold 
& Hagström 2009). Egna erfarenheter av ett sorts spel 
ger heller inte per automatik förståelse och kunskap 
om spel av andra slag. Att spela Betapet är något helt 
annat än att spela Zelda, att spela Halo något annat än 
Guitar Hero.5

Men att ”go native” betyder också att gå utanför spelet i 
sig eftersom den tid som rent faktiskt ägnas åt att spela 
det, det vill säga sitta framför skärmen och hantera 
kontrollerna, bara är en av flera aspekter. Att läsa om 
spelet, att tänka på det, att diskutera det med andra 
och så vidare är nog så viktigt för många spelare. 

Kanske ägnas till och med mer tid och energi åt detta 
än åt själva spelandet. För att förstå gäller det att följa 
informanten och gå dit hon går, i den fysiska världen 
såväl som på nätet. Eftersom informanterna rör sig i båda 
måste också forskaren göra det: ”the current blending 
of offline and online worlds requires ethnographers to 
incorporate CMC in their study design and procedures 
for approaching and interacting with their research 
subjects” (Garcia et al. 2009:53).

Jag instämmer med Nancy K Baym som med 
bestämdhet understryker: “if researchers do not 
interview participants or have access to their points 
of view, they have no grounds for claims about how 
online phenomena are understood or how they influence 
those who engage in and encounter those phenomena” 
(2006:85). Visst kan man diskutera och analysera olika 
tänkbara förhållningssätt och attityder. Vad människor 
verkligen gör och tänker är dock inte möjligt att dra 
några slutsatser om utan att fråga dem – eller försätta 
sig i deras situation. De kulturella normer som finns 
blir synliga först då man konfronteras med dem, och 
kanske särskilt då man råkar bryta mot dem (jfr Ehn 
& Löfgren 2001).

Spelindustrin omsätter enorma summor och 
försäljningen av spel och spelkonsoler ökar snabbt. 
Enligt Nintendo finns det till exempel nu 40 miljoner 
Nintendo DS i Europa och 20 miljoner Nintendo Wii6 
medan Sony vid årsskiftet redovisade 33,5 miljoner sålda 
Playstation3 världen över.7 Digitala spel tar allt större 
plats i allt fler människors liv och utgör en väsentlig 
del av vardagslivet i många familjer. Ur ett etnologiskt 
perspektiv är därför spel och spelande ett högst intressant 
forskningsområde. Trots det är det förhållandevis få 
etnologer som intresserat sig för ämnet. Det är synd 
eftersom etnologer har mycket att bidra med till detta 
tvärvetenskapliga fält. Det gäller inte minst förmågan 
att arbeta etnografiskt och kombinera olika metoder.

När forskningsfältet rör praktiker och företeelser som 
sker både online och offline är det nödvändigt att 
växla mellan olika tekniker och strategier. Att följa 
en informant i hennes olika miljöer kan till exempel 
innebära att arbeta med vedertagna etnografiska metoder 
som intervjuer och observationer (Boellstorff 2006) 
i kombination med analyser av loggfiler (Bruckman 
2000) och att spela tillsammans med henne (Enevold 
& Hagström 2009). Med Dmitri Williams ord: 
”multimethod, multitheoretical approaches are the best 
way to advance understanding” (Williams 2005:458). 
Att med hjälp av sin avatar handleda en student i 
World of Warcraft blir därmed ett både pedagogiskt 
och metodiskt intressant experiment.

5Dessa fyra exempel är några av de spel som informanterna i projektet 
Gaming Moms ägnar sig åt. Många av dem spelar flera olika slags 
spel, använder olika plattformar och rör sig mellan olika genrer. En 
och samma informant kan spela World of Warcraft på dator, Singstar 
på Playstation och Bejeweled i mobiltelefonen.

6 ”Nintendo DS är den mest sålda konsolen i Europa, Nintendo Wii 
den snabbast säljande stationära konsolen”. http://www.nintendo-
nyheter.se/2010/01/05/nintendo-ds-mest-slda-konsolen-europa-
nintendo-wii-snabbast-sljande-stationra-konsolen/ 
7 ”Playstation3 Worldwide Hardware Unit Sales”. http://www.scei.
co.jp/corporate/data/bizdataps3_sale_e.html

http://www.nintendo-nyheter.se/2010/01/05/nintendo-ds-mest-slda-konsolen-europa-nintendo-wii-snabbast-sljande-stationra-konsolen/ 
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VäLKOMMEN TILL BLOGGOSFäREN!
“[A]ny technology represents a cultural invention, 
in the sense that it brings forth a world; it emerges 
out of particular cultural conditions and in turn 
helps to create new ones” (Escobar 1994: 211).

I artikeln ”Welcome to Cyberia: Notes on the 
Anthropology of Cyberculture” hävdade antropologen 
Arturo Escobar att vi då, år 1994, stod inför en 
fundamental transformation av vårt moderna 
samhälle (1994: 211; jfr Budka & Kremser 2004). Den 
grundläggande förändring han refererade till var den 
snabba utveckling han såg mot en ny kulturell ordning, 
en ”cyberkultur”1, som nu ett och ett halvt decennium 
senare – framförallt i Väst – på många sätt kan sägas ha 
realiserats. I den svenska kontexten kan vi till exempel 
konstatera att Internet i allt högre utsträckning har 
kommit att bli del av de flesta svenskars vardag (se 
Findahl 2009). Som etnolog ligger det mig nära till 
hands att fundera närmare kring vad just denna virtuella 
vardaglighet innebär kulturellt såväl som metodologiskt. 
På vilka sätt påverkas människors vardag av Internets 
utbredning och utvecklingar? Hur undersöker vi bäst 
människors vardagsanvändande av Internet? På vilka 
sätt kan vi bäst använda eller omformulera etnologiska 
metodologiska kompetenser för att undersöka 
detta fortfarande relativt nya och underutforskade 
område? I den här artikeln kommer jag att närma 
mig dessa frågeställningar genom min egen pågående 
forskning om feministiskt bloggande. Jag kommer 
att börja med en inledande diskussion av bloggande 
som meningsskapande teknologi och etnologiskt 
undersökningsobjekt genom att kontextualisera 
bloggande i ett vidare senmodernt sociokulturellt och 
politiskt sammanhang. I relation till detta förstår jag 
bloggande som ett tidstypiskt fenomen, inte bara med 
avseende på den teknologiska utveckling som gjort 
bloggandets praktiker möjliga, utan också med hänsyn 
till bloggande som en form av mikroberättande – en 
prototypiskt senmodern form av berättande. Sedan 
fortsätter jag med en metodologisk diskussion kring 

onlineetnografi där jag i synnerhet undersöker reflexivt 
teknikanvändande (se Hine 2000: 23) som en möjlig 
ingång till deltagande observation i bloggosfären. 

MIKROBERäTTANDETS 
MENINGSSKAPANDE TEKNOLOGI  
även om bloggande och bloggläsning generellt sett inte 
är den vanligaste formen av Internetanvändning är dessa 
praktiker desto vanligare bland kvinnor, framförallt 
i de lägre åldersgrupperna. I åldern 16-25 år har så 
många som var femte kvinnlig Internetanvändare skrivit 
blogg eller gör det, och 60 % av alla användare i den 
här gruppen läser eller skriver själva bloggar. Den 
mest populära formen utav blogg är den personliga 
”livsloggen”; hela 64 % av alla svenska bloggar består 
av sådana onlinedagböcker där läsaren kan följa och 
kommentera bloggförfattarens vardag (Findahl 2009: 
32-33). 

DET PERSONLIGA äR POLITISKT 2.0: 
FEMINISTISKA MIKROBERäTTELSER
I feministiska sammanhang utgör vardagsbloggande 
en fortsättning på och förändring av det välkända 
slagordet ”det personliga är politiskt” (Beetham och 
Valenti 1997: 2-3), och vissa feministiska bloggforskare 
har därför jämfört kvinnors bloggande med den 
”medvetandehöjande träning” som var ett viktigt inslag 
i den radikalfeministiska rörelsen som blomstrade på 
1970-talets (Kennedy 2007; Wood 2008). Tillsammans 
med andra cyberfeministiska praktiker har det också 
sagts att bloggande har inherenta feministiska kvaliteter 
och gränsöverskridande potentialer – inte bara till 
gränsöverskridande mellan nationer och kulturer, 
utan också mellan offentliga och privata sfärer; 
institutionella och enskilda domäner; privata intressen 
och kommersiella (Beetham och Valenti 2007: 2-3). 
Medieforskarna Niels van Dorn, Liesbet van Zoonen 
och Sally Wyatt har till och med kallat bloggandet för en 
anmärkningsvärd intersektion mellan det ”traditionellt 
kvinnliga dagboksskrivandet” och ”traditionellt manliga 
informations- och kommunikationsteknologier (IKT)” 
(Doorn, Van Zoonen and Wyatt 2007: 4). Andra 

Fältanteckningar från Bloggosfären
Meningsskapande tekniker och vardagslivets netnologi  

Jenny Gunnarsson Payne

1I uttrycket ”cyberkultur” inkluderar Escobar både informations- och 
kommunikationsteknologier och biologiska teknologier (1994: 211).
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feministiska forskare har däremot avfärdat bloggar som 
verktyg för feministisk politik. Brittiska sociologen 
Nina Wakeford har till exempel i en intervju ställt sig 
frågande till det feministiska bloggandets möjligheter 
att ha någon konkret politisk inverkan. Hon menar 
därför att medan de visserligen kan fungera som ett 
sätt att initiera debatter, är deras roll för feministisk 
aktivism oklar (http://www.guardian.co.uk). 

Det kännetecken som paradoxalt nog använts för 
att argumentera både för och emot bloggandets 
feministiska potential är således att de i regel (om än 
inte alltid) i första hand består av feministiskt tolkade 
vardagsberättelser, snarare än politiska manifest. 
Karaktäristiskt för feministiskt bloggande är istället 
dess produktion av feministiska mikroberättelser – 
inte bara i den bemärkelsen att bloggskribenternas 
egna vardagsupplevelser görs tillgängliga för allmän 
skärskådan, utan också genom att de initierar och skapar 
utrymme för läsarnas mikroberättelser inom ramarna för 
det i regel befintliga utrymmet för läsarkommentarer. 
Läsare kan kommentera bloggarens berättelser genom att 
ge tips eller råd, uttrycka medkänsla eller igenkänning, 
dela med sig av egna liknande vardagsberättelser, eller 
rent av döma skribenten på basis av berättelsernas 
innehåll. Denna mikroberättandets praktik är därmed 
inte unik för den feministiska rörelsen, utan följer i 
fotspåren av en allt större utbredning av mikroberättelser 
i det offentliga rummet – något som kännetecknar vår 
senmoderna samtid där förment allmängiltiga ideologiska 
och religiösa så kallade ”stora berättelser” kommit att 
konkurrera med, kompletteras av eller i vissa fall till och 
med att ersättas med vardagliga, singulära berättelser, 
mikroberättelser, när det gäller att erbjuda vägledande 
principer för våra allt mer utökande antal personliga 
beslut (se Plummer 2000; 2003). I min förståelse av 
feministiskt bloggande ser jag därför bloggen som en 
form av medborgarmedium som – trots att de mer 
sällan många andra former av ”alternativa medier” har 
några samhällsomvälvande anspråk – har potentialen 
att förändra det hegemoniska medielandskapet, och 
att utmana sedimenterade sociala koder, naturaliserade 
identiteter och institutionaliserade sociala relationer 
(Rodriguez 2001: 20).2 I min forskning är jag därför 
intresserad av att de hur naturliggjorda normer kring 
genus och sexualitet reproduceras, reaktiveras och 
utmanas genom feministiska bloggandepraktiker.  

BLOGGEN SOM MENINGSSKAPANDE 
TEKNOLOGI
Då själva bloggteknologin utgör ett centralt 
möjlighetsvillkor för både de former feministiskt 

vardagsberättande kan ta, hur det kommer att 
distribueras och de olika sätt på vilka de kommer att 
läsas, förstår jag den i termer av en meningsskapande 
teknologi (Drotner 2008; se även Lundby 2008).  Som 
sådan betraktad, och i likhet med andra former av 
användarvänliga och interaktiva medier som faller 
under paraplybeteckningen Web 2.0, å ena sidan 
underlättar och skapar bloggteknologin nya möjligheter 
för produktionen av feministiskt mikroberättande – 
men å andra sidan sätter den också vissa ramar för och 
begränsar berättelsernas form, innehåll och spridning. 
För den feministiska rörelsen innebär bloggteknologin 
både en fortsättning på en lång tradition av 
mikroberättande praktiker i form av självpublicering 
(magasin, bulletiner, fanzines) och fysiska mötesplatser 
för berättande (som t.ex. medvetandehöjande grupper), 
och en förändring av dess förutsättningar. Dessa former 
av mikroberättande har varit och är i sin tur nödvändiga 
för feministisk meningsproduktion. Den sentida 
medieutvecklingen där de traditionella massmedierna 
(press, radio, television) faktiskt för första gången i 
världshistorien har kompletterats med en explosion 
av olika former av så kallade ”många-till-många-
medier” (Pajnic och Downing 2009: 9; Atton 2004: 
xi) förändrar dock förutsättningarna för feministiska 
berättarpraktiker genom att öka möjligheter för en 
(kvantitativt såväl som geografiskt) större distribution 
av mikroberättelser, som med endast ett knapptryck 
gör dem tillgängliga i det offentliga virtuella rummet. 
En följd av denna ökade tillgänglighet av redskap 
för icke-professionell medieproduktion är även att 
produktionen av dessa medier i allt större utsträckning 
sker i medieproducenternas vardagsmiljöer (hem, 
arbetsplatser, skola) (jfr Drotner 1996). Bloggandets 
”vardaglighet” ligger därför både i deras karaktäristiskt 
vardagsorienterade mikroberättelser och de sätt på 
vilka detta specifika teknikanvändande är integrerat 
i bloggskribenternas vardagskontexter (hem, skola, 
arbete). Jag menar att dessa två aspekter inte kan 
förstås som åtskilda från varandra, och att en fördjupad 
förståelse av bloggandets praktiker därför bör ta dem 
båda i beaktande – och det är framförallt i relation till 
denna flertydiga ”vardaglighet” jag vill lyfta fram vikten 
av att bygga vidare på den etnologiska metodologiska 
traditionen att närma sig människors vardag genom 
deltagande observation.

REFLExIV TEKNIKANVäNDNING 
SOM ETNOGRAFISK METOD 
Förutom kanske mer uppenbara metodologiska 
angreppssätten som etnografiska intervjuer och analys 
av bloggarnas representationer i form av text, bild och 
ljud vill jag särskilt lyfta fram reflexiv teknikanvändning 
(se Hine 2000: 32) som ett fruktbart inslag i en 
Internetetnografi som söker fånga vardagsanvändandet 
av en särskild teknologi. Christine Hine, en pionjär 
på det området, beskriver målet med en reflexiv 
teknikanvändning (reflexive engagement with the 

2Som medborgarmedium betraktat kan det feministiska bloggandet 
förstås som ett sätt att utöva intimt medborgarskap (Oleksy 2009; 
Plummer 2003). Ordet ”intimt” bör i den här kontexten förstås i sin 
dubbla bemärkelse: dels i termer av ”privat”, ”förtrolig” och ”nära”; 
och dels i dess mer könsliga betydelse som något som är kopplat 
till kroppslighet, sex, sexualitet och erotik (jfr Svenska Akademiens 
Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/).

http://www.guardian.co.uk/world/2006/mar/31/gender.uk
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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technology) som det klassiska etnografiska att fånga 
”den levda erfarenheten”, och höjer därför ett varnande 
finger för att enbart förlita sig på Internet som ”arkiv”.3 
Trots att Internets arkiverande egenskaper onekligen 
kan vara praktiska och utgöra ett gott komplement till 
dokumenterade fältanteckningar och inspelningar, kan 
en alltför stor tillförsikt till Internet som arkiv vara 
riskabel då viktiga etnografiska kunskapsmål riskerar 
att gå förlorade. Hine själv nämner erfarenheten av 
synkronisk kommunikation online som exempel på 
en central erfarenhet för mellanmänsklig interaktion 
i så kallade MUDs4 (2000: 23) – en erfarenhet som 
visserligen inte fyller samma funktion i bloggosfären, 
men som trots allt utgör ett talande exempel för hur 
viktig kunskap kan gå förlorad om man inte söker 
bygga in olika möjliga vardagserfarenheter av den 
specifika teknologin i de etnografiska metoder som 
används för att förstå dem. I etnografiska studier av 
bloggandepraktiker – och andra typer av sociala medier 
– är det därför viktigt att vara medveten om och anpassa 
metodologiska strategier till den specifika studiens 
kunskapmål. 

DEN BLOGGANDE 
BLOGGFORSKAREN: ETNOGRAFISKA 
MöJLIGHETER 
även om en stor del av mitt fältarbete i bloggosfären 
har bestått i att helt enkelt ”surfa runt” och läsa bloggar 
och bloggkommentarer samt följa bloggarnas länkar 
insåg jag snart att detta observationsförfarande, 
som reflexiv teknikanvändning betraktat, förfarande 
hade begränsningar gällande mina möjligheter till 
kunskapsproduktion om bloggande som vardagspraktik 
(snarare än bloggläsande som vardagspraktik). För att 
ytterligare försöka nyttja den deltagande observationens 
potential bestämde jag mig därför för att inta en mer 
synlig roll i fältet och öka graden av deltagande i mina 
observationer: dels genom att kommentera på de bloggar 
där min forskaridentitet var känd av skribenterna och 
därmed aktivt interagera med dem; dels genom att 
starta en egen forskningsblogg. Den sistnämnda skulle 
i första hand fungera som en förankring i bloggosfären 
där jag kunde presentera mig själv för presumtiva och 
bekräftade informanter, men också som ett praktiskt sätt 
att samla länkar till de bloggar jag besökt, och som en 
digital fältdagbok där jag kunde föra fältanteckningar, 
både i form av offentliga reflektioner och i form av 
privata fältanteckningar till vilka endast jag själv hade 
tillgång, ”backstage” på bloggens administratörssidor.  

REFLExIV TEKNIKANVäNDNING 
I PRAKTIKEN OCH DET BANALAS 
ANVäNDBARHET
Trots att en möjlig invändning mot reflexiv 
teknikanvändning som etnografisk metod är att den 
inte kan erbjuda kunskap om någon annans ”levda 
erfarenhet”, utan alltid nödvändigtvis utgör etnografens 
egen partikulära erfarenhet, bör inte värdet av en 
sådan situerad erfarenhet underskattas. För min egen 
del består den kanske mest självklara kunskapen 
teknikanvändandet bidragit till i fältarbetesprocessen 
helt enkelt av kunskap om hur bloggteknologin 
utvecklats under de senaste åren. Bloggandet har bidragit 
också till andra, kanske till synes banala insikter, som 
till exempel kunskap om de tekniska kompetenser som 
trots allt tal om användarvänlighet faktiskt krävs för att 
starta, och framförallt underhålla en blogg (i alla fall en 
som anses läsvärd och någorlunda estetiskt tilltalande 
för en vidare läsekrets än de närmast sörjande). Inte 
minst bidrog det egna blogganvändandet till insikter 
om de gedigna investeringar i tid och engagemang 
som krävs för att alls bli läst, och för att få läsare att 
återkomma. För trots att dessa nya medier i princip 
är tillgängliga för ”alla”, innebär också en alltmer 
ökande mängd berättarröster i det offentliga rummet 
att inte ”alla” röster kommer att höras. Ett exempel 
på en erfarenhet som tidigt gjorde mig uppmärksam 
på detta var den långa tid och de många insatser det 
tog från min sida för att ens få bloggen registrerad av 
sökmotorn Google; en frustrerande och tidskrävande 
erfarenhet, men en sådan som bland annat ledde mig till 
att ställa frågor till informanterna kring deras strategier 
för att få fler ”träffar”, det vill säga fler besökare på sina 
respektive bloggar.5 Som ovan listade insikter implicerar 
blev min forskningsblogg aldrig någon kioskvältare 
i bloggosfären, och en återkommande läsekrets låter 
fortfarande vänta på sig. Istället för att fungera som 
dagligt uppdaterade reflektioner kring min pågående 
forskningsprocess, som jag inledningsvis hade tänkt, 
ledde så småningom det tröstlöst låga antalet ”träffar” 
till att bloggens funktion nu ändrats till ett ställe att 
föra egna fältanteckningar till vilka enbart jag själv har 
tillgång.6 Min dåliga bloggstatistik kunde enkelt inte 
rättfärdiga den tid det tog mig att arbeta med bloggen; 
för vad är egentligen värdet av en forskningsblogg om 
den inte lockar några läsare? Trots att det i nuläget står 
mig klart att jag initialt överskattade både presumtiva 
informanters intresse i min forskningsprocess – och 
underskattade det tidsödande arbetet att underhålla en 
blogg var dock tiden jag spenderade på den värdefull. 
De nya kunskaper jag erhöll rörde sig nämligen om just 
vad som händer ”backstage” på en blogg: om strategier 
för att bli läst och möjligheterna att misslyckas; om 

3Att använda Internet är givetvis bedrägligt även på andra punkter – 
inte minst dess ständiga föränderlighet. Om material från Internet ska 
användas som arkivmaterial i traditionell bemärkelse bör detta inte 
ske online, utan i arkiv såsom Kulturarw3 eller andra Internetarkiv 
(se t.ex. http://www.kb.se/soka/internet/sv-webbsidor/om/) där urval 
och insamlings- och arkiveringsmetoder framkommer tydligt och 
därför kan tas i beaktande i analysförfarandet.
4MUD betyder multi-user dungeon (alt. multi-user dimension, multi-
user domain), vilket är en form av datorprogram som tillåter multipla 
användare att delta i rollspel i en virtuell verklighet, oftast på Internet.

5För en djupare diskussion kring kombinationen av deltagande 
observation online och offlineintervjuer, se Sade-Beck (2004).
6Som fältdagbok för onlineetnografi är bloggen idealisk, inte minst 
p.g.a. att den på ett enkelt sätt tillåter användande av hyperlänkar 
och inkorporering av bilder, ljud och film direkt i texten.

http://www.kb.se/soka/internet/sv-webbsidor/om/
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olika möjliga val som finns tillgängliga för bloggens 
utseende; och, om vikten av funktioner som så kallade 
”pingar” och ”trackbacks” för att bli läst, för att nämna 
några exempel – alla kunskaper som inte kan erhållas 
genom att enbart studera det material som publiceras 
i bloggform. Förutom de kunskaper jag vann genom 
processen gav den mig också en onlinesynlighet som 
gör mig mindre anonym för både bloggare och läsare 
då jag kommenterar deras inlägg och, så att säga ”talar 
med dem” online. Det är nämligen inte i första hand 
som bloggare jag kommit att hitta sätt att ingå i samtal 
med mina informanter online, utan främst som aktiv 
bloggläsare där jag har kommenterat deras inlägg på 
bloggen som ett sätt att mer aktivt interagera med mina 
informanter och deras läsare online.7 I denna interaktion 
visade sig den egna bloggen dock spela en viktig roll i 
att göra mig som fältarbetande forskare mindre anonym. 
Dels fungerar bloggen som ett enkelt sätt att erbjuda en 
med endast musklick tillgänglig kortfattad presentation 
av mig och min pågående forskning. Dels ger bloggen 
mig möjlighet att ackompanjera mina kommentarer 
på andras bloggar med en ”avatar” i form av ett 
porträttfotografi av undertecknad, vilket ytterligare 
bidrar till att av-anonymisera min onlinenärvaro 
och förstärka min synlighet på fältet – och därmed 
ytterligare synliggöra mig som medskapare av det fält 
jag undersöker (se även Markham 2005: 258).

AVRUNDANDE REFLEKTIONER 
KRING ETT PåGåENDE 
ExPERIMENT
Reflexiv teknikanvänding är en metodologisk strategi 
som bejakar och söker utnyttja forskarens roll som 
medskapare av sitt studieobjekt – i det här fallet, 
den feministiska ”bloggosfären”. Trots att min egen 
forskning i skrivande stund befinner sig i ett relativt 
tidigt skede i processen har dess användbarhet som en 

del av en ”vardagslivets netnologi” redan nu manifesterat 
sig på flera sätt. Att aktivt använda den teknik som 
bloggarna integrerat i sina vardagsliv har bidragit med 
en medvetenhet om bloggandet som just vardagsaktivitet 
(snarare än enbart publicerad produkt), vilket i sin 
tur inte minst har gynnat intervjusamtalen med 
informanterna genom att öppna upp för frågeställningar 
kring teman jag annars inte skulle ha varit medveten 
om. Reflexiv teknikanvändning erbjuder ett redskap 
att undersöka inte bara de feministiska bloggarnas 
själva mikroberättelser – utan också det feministiska 
bloggandets mikroberättande, både med avseende på 
bloggarnas eget berättande, och det mikroberättande 
som sker inom ramarna för kommentarsfälten. Att 
inkorporera reflexiv teknikanvändning i mitt pågående 
”fältarbete i bloggosfären” har visat sig vara en 
välfungerande metodologisk ingång för att förstå de 
sätt på vilka bloggandepraktikerna sker – och därigenom 
hitta en möjlig ingång till att fördjupa förståelsen för 
bloggteknologin som meningsskapande teknologi. 

Trots att jag är övertygad om att reflexiv bör vara 
ett centralt inslag i vad vi lite lekfullt kan kalla en 
”vardagslivets netnologi”, återstår dock att se vilket 
denna strategis fulla potential är. ”Cyberetnografin” 
befinner sig nämligen, med sitt ringa ett och ett halva 
decennium sedan Escobar deklarerade dess nödvändighet 
för att förstå den ”cyberkultur” som då ännu låg i sin 
linda, fortfarande i ett relativt tidigt stadium. Det enda 
vi därför kan vara säkra på i nuläget är att ytterligare 
metodologiska diskussioner och metodutveckling är 
både nödvändig och oundviklig om etnologin ska 
fortsätta att bidra med nya såväl som mer etablerade 
insikter i hur vi ska förstå samtida utvecklingar vad 
gäller Internet och dess meningsskapande teknologier 
– ett ämne som jag bestämt hävdar är ett område som 
etnologer med sina kunskaper om vardagskulturer, 
”levd erfarenhet” och olika berättarpraktiker torde 
vara särskilt lämpade att förstå. 

7Notera att detta av forskningsetiska skäl har skett först efter att 
jag haft kontakt med dem utanför bloggen (genom e-post och/
eller samtalsintervju) och därmed klargjort min forskarposition 
och mitt syfte.
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Som lärare har jag under de senaste sju åren haft 
förmånen att få diskutera metodfrågor kring internet 
med studenter på deras andra termin av etnologistudier. 
När jag blev ombedd att introducera internet i 
metodkursen hösten 2003 uppfattade jag det som en 
reaktion på att internet alltmer kommit att bli ett 
självklart sökredskap och kontaktnät för i synnerhet 
yngre studenter. Eller för att använda ett träffande 
uttryck från kurslitteraturen Att fånga nätet: internet 
befann sig i en rörelse från informationsteknologi till 
interaktionsteknologi, en rörelse som under de år som 
gått sedan dess tagit många nya vändningar (Sveningson 
et al 2003:13). Internets publika genombrott i Sverige 
firade då nio år, vilket innebar att bland de yngsta 
studenterna fanns de som hade haft internet hela 
sin tonårstid, medan tiden sedan internet för vissa 
av de äldsta kunde framstå som en parentes i livet. 
Man kan utan överdrift beskriva det som att sådana 
erfarenhetsskillnader som stavas generation ställdes på 
sin spets i relation till just internet redan från början. 
En intressant aspekt av dessa skillnader handlar om 
just beskrivningar. I den här artikeln vill jag först kort 
skissera några aspekter som jag tagit fasta på i våra 
diskussioner, och sedan avsluta med några mer generella 
kommentarer om hur vi som etnologer kan närma oss 
internet. 

Utöver en inledande föreläsning där jag pratade om 
internet som källa och fält för etnologiska studier, 
så fick studenterna i uppgift att göra en observation 
där de skulle undersöka något fenomen eller någon 
fråga av vikt för deras tilltänkta uppsatsarbeten. På ett 
mer grundläggande plan handlade uppgiften om två 
saker. Dels att alla beskrivningar med nödvändighet 
är analytiska eftersom de är beskrivningar av vad 
den beskrivande – givet sina utgångspunkter och 
kunskapsmål – uppfattar. Dels att den enklaste 
skillnaden mellan vardagssurfande och vetenskapligt 
surfande stavas metod – en medvetenhet och reflektion 
kring vägen till kunskap. Uppgiften såg ut såhär: utifrån 
en tydligt formulerad forskningsfråga skulle studenterna 
genom att föra noggranna anteckningar redogöra för 
hur de sökte sig fram till en sajt, och sedan beskriva 
sajten och följa upp någon av dess externa länkar. 

Redogörandet innebar alltså inte bara beskrivande av 
webbmiljöer utan att man också behövde reflektera 
över varför man gjorde olika vägval i sitt navigerande.

De äldsta studenterna kunde ibland ha svårt att 
finna ord för att beskriva vad de mötte på webben, 
medan de yngsta var så pass vana vid att röra sig i 
dessa miljöer att de inte längre kunde sätta fingret 
på vad de såg. Egentligen samma slags frågor som 
man kämpar med när man första gången ska göra en 
etnografisk beskrivning av en situation i den fysiska 
verkligheten uppenbarade sig: hur mycket ska jag ta 
med, hur ska jag formulera det, osv? Kunskapsmålet, 
eller det uppsatsprojekt som uppgiften skulle ingå i, 
måste spela roll när man avgör vad som skall ingå i 
en beskrivning. Och samtidigt kan man oftast tidigt i 
en undersökning inte avgränsa sina beskrivningar på 
samma sätt som man kan göra när man blivit mer klar 
över vad som faktiskt står i fokus. Uppgiften kunde 
nog ibland framstå som svår, kanske för att studenterna 
ombads att i hyfsad detalj beskriva sådant som man 
som nätanvändare nog oftast inte reflekterar över. Men 
kanske hade det också att göra med internets skiftande 
karaktär. Kanske framstod den efterfrågade detaljnivån 
som svårsmält för att det handlade om något som förstås 
är en miljö för socialt samspel – att liknas vid ett torg 
eller en konsert, men också ett verktyg för samspel – 
som en telefon eller en penna. Kanske blev uppgiften 
svår för att den på samma gång bad studenterna att 
beskriva ett (i och för sig stort) vardagsrum, en telefon 
och en telefonkatalog? I seminarieform kunde vi sedan 
diskutera uppgifterna, ofta spännande samtal där jag 
tror att både jag och studenterna lärde oss en del. På 
senare år har föreläsningen istället kommit att innehålla 
ett inslag där vi tillsammans ger oss på att beskriva 
och associera kring några hemsidor av relevans för det 
gemensamma temat för fältarbetet.

BYRåKRATISKA OCH ”TRåKIGA” 
HEMSIDOR
En av de första frågorna vi talat om är hur sidorna är 
organiserade. På kommuners hemsidor råder ibland en 
slags byråkratisk logik som på samma gång serverar 
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besökaren snabb tillgång till information och återspeglar 
kommunens sociala organisation med kommunens olika 
verksamhetsfält uppställda bredvid varandra högt upp 
på sidan, från sophantering till barnomsorg, kultur och 
fritid. Men där berättas oftast också andra berättelser, 
om kommunens historia i form av bilder eller filmklipp, 
och förstås i logotyper eller vapen som pekar mot allt 
från historia till geografiskt läge. Enkelheten gör att 
uppställningen av många studenter uppfattats som 
”tråkig” (vilket är ett bra ord att nysta i när man 
beskriver något – vad är det som gör en sida tråkig?): 
vit bakgrund, svart text, få bilder, en informativ ton 
och mycket lite ljud eller rörelse. 

Ibland har vi landat i diskussioner om vilken programvara 
som använts för att utforma en hemsida. För de 
studenter som dechiffrerar den nivån uppenbarar sig 
ytterligare analysmöjligheter, här talar nämligen också 
formgivare och webbredaktörer om sitt eget kunnande, 
och signalerar kanske också med programvaran om det 
är en ”folklig” produkt som vem som helst kan sno ihop, 
eller om det är avancerat och påkostat. Från studenterna 
har då höjts frågan ”kan man analysera hemsidor på 
den nivån?” Självklart. Och ibland också följdfrågan: 
”måste man analysera hemsidor på den nivån?” Nej, inte 
mer än man måste analysera människors berättande 
på pauseringens och andetagets nivå, eller analysera 
arkitektritningen när man beskriver ett rum. Som alltid 
när vi analyserar något är det kunskapsmålet som styr 
vad vi ska ta hänsyn till och vad vi kan lämna därhän 
(Klein 1990). 

VISUELLA IDENTITETER
På nästa nivå har vi funderat vidare kring den visuella 
identiteten. Vad är det för slags bilder som förekommer? 
När en kurdisk studentförening väljer att ha ett 
bergsmassiv i blickfånget så anknyter det till etablerade 
framställningar av en både föreställd och fysisk hembygd 
för kurder i diaspora. När en regional turistbyrå väljer 
att ha en tätbefolkad solbelyst sandstrand och ett 
folktomt, dimmigt landskap i höstfärger så gestaltar de 
både föreställningen om den ideala sommarsemestern 
med bad, sol och aktivitet, och en påminnelse om 
att här också finns lugn, tid till eftertanke. Inte helt 
olikt en människa som samtidigt vill framstå som både 
glad, aktiv och utåtriktad och eftertänksam, klok och 
introspektiv, som både yta och djup. Vi har också pratat 
om vilka färger som förekommer? Vissa blåa nyanser i 
rubriker och banners tycks ofta förmedla trovärdighet. 
Här har vi låtit oss vara ganska fria i våra associationer: 
den blåa färgen kan vi associera till flygbolag (t ex KLM, 
SAS, Delta, Finnair), den är frisk (blått signalerar inte 
bara luft och vatten utan också ofta mint) och till en 
lång rad läkemedel. Färger har också gått att tolka 
som en gränsmarkör mellan olika estetiska domäner: 
i en students jämförelse mellan två olika erotiksajter 
var det tydligt att den sajt som riktade sig till en 
genusmedveten medelklass använde nyanser av grått 

och vitt, och svart-vita bilder, medan den andra sajten 
använde mycket rött och färgbilder. För studenterna 
har också rörliga banners, starka färger och mycket 
reklam framstått som inslag som kan sänka en sajts 
trovärdighet. överhuvudtaget tycks många associera 
”plottrighet” till en lägre grad av seriositet. En sådan 
association bottnar sannolikt i svenska smaknormer med 
stramhet, enkelhet och dova (i kontrast till ”skrikiga”) 
färger som huvudtema. 

TExTER
Nästa nivå vi funderat kring är sidornas textliga 
innehåll. En relevant fråga är till exempel vilka modus 
eller tonarter som dominerar miljön: är det informativa 
eller uppfostrande påståenden, är det ironiskt lekfullt 
eller allvarligt och sakorienterat, finns det inslag av 
jargong, och talar man till likasinnade eller till en 
bredare intresserad allmänhet? I många miljöer finner 
man ”nyheter” – vilka slags nyheter handlar det om, 
visar de på ett större sammanhang eller handlar de 
om lokala företeelser? När vi tillsammans jämförde 
två hemsidor kring politiska sakfrågor, fann vi på en 
djurrättshemsida nyheter som handlade om aktuella 
händelser kring djurhantering som också figurerat i 
rikstäckande media, medan på den antirasistiska sidan 
handlade nyheterna till stor del om demonstrationer. 
På den antirasistiska sidan kunde man se en film där 
några maskerade personer till tonerna av ”Jag ska måla 
hela världen lilla mamma” saboterar en portuppgång 
med målarfärg, och alla adobe-ikoner (till pdf-filer) 
var utbytta mot en snarlik hammare och skära i 
samma färger. I kontrast till denna lekfulla, interna 
jargong, framstod djurrättssidan som mer allvarlig 
och ”mainstream”, med exempelvis bilder av kända 
svenska djurrättsengagerade och informationstexter 
om organisationens drygt hundraåriga historia.

LäNKAR
En viktig poäng med internet är dess förmåga att länka 
samman företeelser och människor. På de hemsidor 
vi gått igenom har vi diskuterat en del kring länkar. 
Länkarna är ju ett sätt för en webbmiljö att lokalisera 
sig i ett socialt sammanhang, peka ut vad man gillar 
och ogillar, vad man ser upp till och ser ner på, var 
man menar att kunskap finns att hämta, vad man 
uppfattar som nytt respektive gammalt, och mycket 
mer. Som en utgångspunkt har Martina Ladendorfs 
(Ladendorf 2002, efter Sveningson et al 2003:162-
163) särskiljande av länkars funktioner tjänat – är det 
frågan om statushöjande länkar, bekräftande länkar, 
ironiska länkar (av typen ”titta på den här komiska 
sajten”) eller saboterande länkar (för att överbelasta 
servrar)? Men också om man kan tolka länkarna på 
andra sätt – går de utåt till helt andra sammanhang, eller 
pekar de snarare inåt mot ett internt sammanhang (t ex 
mot systerorganisationer i andra länder, motsvarande 
institutioner osv)? 
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SAMMANTAGNA INTRYCK
Det var här vi kunde börja prata om sammantagna 
intryck, alltså den nivå som kanske alla upplevelser 
egentligen börjar i, men som i en fungerande 
beskrivning först måste plockas isär och diskuteras bit 
för bit. Ord som kunde komma upp här var till exempel 
”billigt” eller ”taffligt” om sajter som gav ett lite mindre 
genomarbetat intryck, ”stelt” kunde förekomma om till 
exempel kommuners eller myndigheters hemsidor. Vi 
resonerade en del kring tänkbara målgrupper och vad 
som skulle kunna tänkas vara avsikten med hemsidan. 
är det frågan om myndigheter som söker ett sätt att tala 
till ”ungdomar” på ”deras” vis? är det en reklampelare, 
en megafon för åsikter, ett sätt att värva medlemmar, en 
anslagstavla, ett torg, en butik? Och för vilka användare 
kan hemsidan tänkas fungera på vilka sätt? är hemsidan 
annonsplats för vissa och en identifikationspunkt för 
andra?

NåGRA AVSLUTANDE 
FUNDERINGAR
Våra diskussioner kring hemsidorna pekar mot en liten 
del av hur internetanvändandet idag ser ut. Många 
hemsidor som vi diskuterat genom åren är uppbyggda 
kring en envägskommunikation – låt vara ofta med 
möjligheter att kommentera eller ställa frågor – medan 
i communities, nätverk och onlinespel så är samspelet 
dubbelriktat, eller kanske snarare mångriktat. Det här 
får mig att tänka på några avslutande punkter:

• Vi  har  sagt  väldigt  lite  om  massiva  online-spel 
(t ex WoW ), sociala nätverk (som facebook, 
myspace), chattar eller mediedelande webbplatser 
och communities (som youtube eller flickr). Lite 
hårdraget skulle man kunna beskriva det som att 
vi satt punkt ungefär där det börjar bli riktigt kul, 
där folk börjar utbyta information med varandra 
och använda internet som en social infrastruktur 
(och under de första åren av undervisningen fanns 
överhuvudtaget inte flera av dessa). Samtidigt 
tror jag att det funnits en poäng med att just låta 
diskussionen börja med det mest basala, själva 
den miljö som inramar det samspel vi intresserar 
oss för. Detta för att de här aspekterna är lätta 
att glömma bort när vi ger oss i kast med all 
spännande interaktion som pågår där. Som jag sade 
inledningsvis så är de här aspekterna också ofta mer 
eller mindre osynliga för vana internetanvändare.

• Den  andra  punkten  handlar  om  förändring.  Jag 
är van vid att kurslitteratur om irl-etnografi går 
att använda under lång tid. Successivt behöver 
den förstås bytas ut, t ex för att de teoretiska 
grundantagandena förändrats, eller för att medier 
eller kommunikationer förändrats, men de generella 
tankarna kring observation, reflexivitet och 
representation har en hög beständighet. För den 
virtuella etnografin är det inte säkert att det fungerar 

på det sättet: om man jämför den e-postande och 
informationssökande nätanvändaren vid mitten av 
90-talet med den intermediala nätverkaren eller 
second life-avataren vid mitten av 00-talet så är det 
uppenbart att vi, med Schutz ordval, har att göra 
med olika former av socialitet, av sätt att vara med 
varandra (Schutz 1999:102ff ). Det är inte mycket 
mer som förenar de här fälten än vad som förenar dem 
med fysiska fält (vilket jag strax återkommer till). När 
jag i samband med ett pågående forskningsprojekt 
skulle skriva om kommentarer kring ett musikklipp 
av medlemmar i youtubes community, visade det 
sig att det första större arbetet om youtube med 
en mer kvalitativ ansats (det går dock att hitta mer 
kvantitativt inriktade studier av användarvanor) just 
hade kommit ut (jfr Snickars 2009), och att själva 
forskningsfältet kring sociala nätverk och web 2.0 
ännu verkade vara under uppbyggnad (Hyltén-
Cavallius 2009). Samtidigt finns det också risker i 
att alltför starkt betona det specifika med internet 
(inte minst med tanke på Internets föränderlighet) 
– kanske är det snarare så att fältarbete, oavsett 
var vi bedriver det, alltid kommer att väcka frågor 
om sådant som kunskap, fält, beskrivning, kontext, 
reflexivitet, representation och makt. När vi väl 
möter människor eller användare, ställs vi på sätt 
och vis inför samma slags frågor. Och dessutom 
måste man påminna sig om att också denna bild 
av den snabba förändringstakten och av tekniken 
som en gjutform för mänskligt samspel, i sig utgör 
en stark förståelseram kring internet – och som 
förtjänar att undersökas i sig. Det leder vidare till 
min tredje punkt.

• Denna tredje och sista punkt handlar om vikten av 
att lyfta blicken från internet. Dels i relation till den 
egna uppgiften: på vilka sätt är internet relevant 
i just min studie, med just mina frågor? Men dels 
också i relation till fältet: på vilka sätt är internet 
viktigt just här, för de här människorna? För många 
människor har internet blivit en integrerad del av 
vardagen, statusuppdateringen på facebook sköts 
via mobilen på bussen, och mp3-spelaren har ersatts 
av ett spotifykonto på en smartphone. Men för lika 
många människor är internet mer att likna vid en 
stationär telefon, eller kanske en tevekanal. Man 
kan också förvänta sig att förhållningssättet till 
internet, precis som till andra verktyg, ofta är ytterst 
pragmatiskt. Att ställa frågor om internet blir då lite 
som att ställa frågor om tandborsten, något som kan 
vara svårt att tala om för att det är så självklart och 
basalt. I mina pågående intervjuer med rockmusiker 
har det ofta visat sig att man har just ett sådant 
pragmatiskt förhållningssätt: på bandets hemsida 
bjuds på mer av envägskommunikation med 
presentation, en historik och några låtar, medan på 
deras myspace-sida är inslaget av dialog större - ett 
hejande mellan olika band och enskilda användare, 
annonser om egna och andras skivsläpp och turnéer, 
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inbjudningar från fans, arrangörer och andra band 
till sidans ägare om att delta i nya festivaler och 
spelningar. Båda funktionerna är viktiga, men de 
är ändå bara två sätt för banden att få göra det de 
vill, nämligen att spela och sprida sin musik.

Så för att sammanfatta: med hjälp av ett antal parametrar 
som färg, form, text och länkar har vi börjat nysta i 

hur man kan beskriva webbmiljöer. Där befinner vi oss 
ofta i början av det beskrivingsarbete som ett fältarbete 
på webben kan innebära. Och från den punkten kan 
man bara konstatera att internet betyder olika saker 
i olika fält, men att internet på en och samma gång 
utgörs av miljöer som har sina egna villkor, och utgör 
ett redskap, ett fält och en teknik som allt starkare är 
invävt i människors vardagsliv.
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Den nionde september 2009 släpptes Beatles samtliga 
brittiska originalskivor i cd - format. Det är inte första 
gången som skivkatalogen återutgivits. Originalalbumen 
debuterade på cd 1987, under nittiotalet utgavs tre 
skivsamlingar med outgivet material och tidigare under 
nollnolltalet har de amerikanska Beatlesutgåvorna för 
första gången distribuerats på cd. Det speciella 2009 
var att skivorna remastrats, alltså fått en uppfräschad 
ljuddräkt, och att de utgivits i både en mono och 
en stereoversion. Händelsen fick stort utrymme i 
medierna. Skeptiska röster höjdes mot den massiva 
reklamkampanjen, mot Beatles upphöjda status och 
mot mediernas stora intresse. Samma röster lyfte 
samtidigt fram Beatles betydelse för populärmusiken 
och rekommenderade det flesta skivorna.

INGåNG
Tanken med min artikel är att diskutera om det går 
att se några kopplingar mellan Internets konstitution 
och hur Beatles framställts i samband med skivsläppet. 
Bakgrunden är ett intresse i populärmusikens historia 
och framförallt varför den ser ut som den gör. En 

utgångspunkt är att det inte finns någon fast och färdig 
biografi utan att varje framställning är avhängig sina 
särskilda omständigheter. Det kan handla om vem som 
berättar, var berättelsen sker och genom vilket media. 
Till exempel präglas guidade bussturer till Beatles 
Liverpool inte bara av vad Beatles en gång i tiden 
gjort utan också guidernas ambitioner att framställa 
Liverpool i en god dager (Kaijser 2002). Med andra ord 
kan presentationen av Beatles uppfattas som en effekt 
av olika ordnande faktorer (Law 1994). En sådan tanke 
leder bland annat till ett intresse för de betingelser 
som har betydelse för hur Beatles framställs. Här kan 
allt som påverkar framställningen vara av vikt. Det 
gör ingen skillnad om det är skribentens stilistik eller 
hemsidans utformning som verkar i framställningen 
(Latour 2005). Jag kommer med andra ord mer att 
intressera mig för hur nätet påverkar framställningen av 
Beatles, än att diskutera de berättelser som berättas. Det 
är samtidigt inte meningsfullt att dra en alltför strikt 
gräns mellan vad som driver fram framställningarna 
och framställningarna i sig. De är trots allt två sidor 
av samma mynt. 

En följdfråga i sammanhanget är om framställningen 
på nätet också påverkar hur min läsning bäst redovisas. 
Här är inspirationen John Law och hans tankar om 
anslagstavlan (pin board) som modell för hur man 
kan återge resultaten i ett forskningsprojekt (Law 
202). Law modellerar och skiljer på berättelsen som 
formar en tydlig och reducerad framställning, och på 
anslagstavlan där olika utformade informationer kan 
trängas med varandra och ge utrymme för en mer 
komplex framställning. Till detta återkommer jag i 
slutet.

KORT OM INSAMLINGEN
En första fråga att ställa sig är vilken betydelse mitt 
sätt att söka information har för det material som mina 
resonemang utgår ifrån. Till att börja med är sökandet 
begränsat till hur gruppen framställs i samband med 
utgivningen och då främst på samlade omdömen om 
Beatles (och till exempel inte hur enskilda skivor och 
låtar värderas). Jag har sökt efter argument för dessa 
bedömningar och vilka debatter de väckt. Metoden för 
att vaska fram mitt material har varit den mest enkla. 

Reflektioner kring ett skivsläpp
Lars Kaijser

Stereoutgåvan. © 2009 Apple Corps Ltd/EMI
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Till att börja med googlade jag ”Beatles remaster” och 
gick i tur och ordning in på de hemsidor som listades 
och som verkade intressanta. På hemsidorna sökte jag 
mig runt bland listade artiklar och genom angivna 
länkar sedan vidare till andra domäner. Intuition och 
lust var inledningsvis vägledande. Jag har med en viss 
nyckfullhet klickat på länkar som på olika sätt fått 
mig att associera till diskussioner och omdömen. Det 
har lett till många återvändsgränder, som till exempel 
alla de små notiser som i stort sett bara berättat att 
skivsläppet varit på gång. Ofta har jag gått i cirklar och 
letat mig tillbaka till hemsidor som jag redan besökt. 
Det har samtidigt inte varit ett helt blint sökande. Jag 
har använt internet som källa för olika studier, bland 
annat musik, i ungefär tio år. När jag valt att söka 
mig in på olika domäner har det varit med en viss 
erfarenhet av vilken typ av artiklar som kan tänkas 
finnas på respektive hemsida. En viss, låt mig kalla det 
pliktkänsla, infann sig också efter en viss tid och jag 
började följa upp hemsidor som i mina ögon verkade 
mindre intressanta. 

En viktig avgränsning har varit att jag bara sökt och 
intresserat mig för hemsidor på svenska eller engelska. 
Här har mina språkliga begränsningar haft betydelse. 
Engelska och svenska ringar in ett begränsat men i 
mina ögon tillräckligt material för undersökningen. 
Men utelämnar samtidigt områden som till exempel 
Japan där det finns ett starkt Beatlesintresse. 

Sammantaget har sökningarna resulterat i ett omfattande 
material bestående av recensioner, artiklar och krönikor, 
med tillhörande kommentarer och diskussioner. Här 
finns ingen brist på material. Det har snarare varit så att 
mängden hemsidor med intressant innehåll har känts 
övermäktigt. När jag satte punkt för insamlingen var 
det därför att jag tyckte att nu räcker det. Det fanns ett 
tillräckligt material för mina ändamål. Här reagerade 
jag som jag gjort i andra fältarbeten som byggt på 
intervjuer och observationer av vardagsliv. Jag satte 
stopp därför att jag tyckte att jag kände igen allting. 
Därför att jag inte längre blev överraskad.

Min intuition har alltså väglett mig. Det finns ingen 
anledning och tro att berättelsen om Beatles skulle 
framträda på ett annat sätt om någon annan än jag 
hade gjort insamlingen. Däremot är det troligt att det 
skulle finnas skillnader i nyanser om sökningarna hade 
gjorts på en annan språklig basis. Beatles är ett i många 
avseenden globalt fenomen och hur det framställs 
kan knytas till den position och det sammanhang där 
berättelsen framförs. Ett exempel här kan vara hur 
Beatles genomslag framställs från olika nationella 
utgångspunkter (jfr Trynka 2004). I England växte 
Beatlemania sakta fram under våren för att helt slå 
igenom i samband med utgivningen av She Loves You i 
augusti 1963, i Sverige bäddade gruppens medverkan i 
Tv-programmet Drop in för det breda genomslaget och i 
USA var det I want to hold your hand och uppträdandet i 
Ed Sullivan show i februari 1964 som banade väg för en 
amerikansk Beatlesfeber. Här finns också en mer lokal 

historieskrivning och i Liverpool betonas återvändandet 
från Hamburg och spelningen på Litherland Tower Hall 
i december 1961 som det tillfälle då de i staden närmast 
okända musikerna slog igenom lokalt. Den geografiska 
utsiktspunkten är betydelsefull för den historia som 
berättas. I mitt material är denna punkt belägen i ett 
svensk/anglo/amerikanskt landskap.

DE NäRVARANDE BERäTTARNA
Det är inte ovanligt att de skribenter som skriver om 
populärmusik själva är tydligt närvarande i texten (jfr 
Frith 1996, Widestedt 2001). Så är också situationen 
i det material som jag funnit. Det kan till exempel 
vara som när Aftonbladets Jens Peterson i en krönika 
beskriver Beatles vida betydelse: 

2 november 1963 hade jag fyllt 10 år och tittade på 
tv-programmet ”Drop in”. The Beatles var med i 
svensk tv. På Gröna Lundsteatern i samma program 
som Lill-Babs. Glädjechocken förändrade mitt och 
många andras liv. Hej då bossa nova. Välkommen 
nya galna ljud, nya frisyrer och skor som kallades 
Beatles-boots.1 

Krönikören knyter Beatles till sin egen vardag och 
hur Beatles slog igenom i ett svenskt sammanhang. I 
krönikan från Aftonbladet precis som i många andra 
av de artiklar som jag funnit på hemsidor knutna till 
etablerade medier som dagstidningar och tevekanaler 
är det också lätt att identifiera författaren. Artiklarna 
är signerade, det finns en epostadress och ofta också 
en bild på personen som skrivit. Det ger artiklarna en 
personlig touch och en tydlig avsändare. 

Det är dock inte alla som närvarar på Internet som 
är lika tydliga med vilka de är. På de flesta hemsidor 
som jag besökt har det varit möjligt att kommentera de 
publicerade artiklarna. Det har skapat många och i vissa 
fall långa diskussioner om den publicerade artikeln och 
dess innehåll. Här har inläggen varit än mer personliga, 
men också anonyma. Detta tycks ha banat väg för en 
ofta hårdare och råare jargong. En artikel som väckte 

Monoutgåvan.© 2009 Apple Corps Ltd/EM 

1http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/jenspeterson/
article5750410.ab

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/jenspeterson/article5750410.ab
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/jenspeterson/article5750410.ab
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uppmärksamhet i samband med skivsläppet var en 
krönika av Andres Lokko där han resonerar kring Apple 
(Beatles bolag) och deras restriktiva hållning när det 
gällt användandet av Beatles låtskatt .2 Lokko menar 
att bolagets förhållningssätt haft negativa konsekvenser 
för gruppens samtida betydelse och att de i viss mån 
skrivits ut när 1900-talets moderna historia diskuteras. 
Krönikan bemöttes bland annat så här:

xmaskid sa... 
“andres lokko är en idiot. en trend-nisse och inget annat. 
imorgon ska jag köpa rubber soul och revolver.”3

Exemplet är bara ett bland många där invektiv och 
förolämpningar ingår som en del i argumentationen och 
bedömningen av Beatles. De hårda orden drabbar inte 
bara de skribenter som kommenterar skivutgivningen 
utan också Beatles själva. Så här skriver till exempel 
en anonym signatur:

“Beatles är dock ett av de mest överskattade banden 
som någonsin funnits. John Lennon var visserligen 
ett geni men dessvärre styrdes bandet med järnhand 
av idioten Paul McCartney som är ett stort skämt 
till pop-musiker! Paul är en patetisk jä-la h-ra som 
bara är ute efter pengarna!”4

Det har under de senaste decennierna funnits ett 
stort utrymme för en utåtriktad känslomässighet i 
den populärmusikaliska media bevakningen (Kaijser 
2005, Lindberg m.fl. 2000). Ett affektivt register 
ordnar populärmusikhistoriens utformning och det 
i papperstidningar likaväl som på internet. Hårda 
omdömen har också hört till. De anonyma utsagorna 
på internet tycks dock skärpa tonen. De icke definierade 
signaturerna tillför inga nya former för bedömning. 
Men de yttrar sig i tillspetsade ordalag som inte används 
lika ofta när det finns en tydlig avsändare. 

Känslomässigheten kan diskuteras i termer av 
engagemang. Flera av de reportage, recensioner 
och intervjuer som jag funnit är resultatet av ett 
musikjournalistiskt arbete. Texternas utformning följer 
etablerade mallar anpassade för dagstidningars nöjes- 
och kultursidor. Det är också en utvald skara skribenter 
som får delta här. Detta gäller inte för dem som arbetar 
med egna bloggar eller som kommenterar publicerat 
material. Här är det egna engagemanget drivande. Man 
deltar i de sammanhang man vill och gör det utifrån 
ett eget intresse. Här är det öppet för vem som helst 
att delta och bidra med sina åsikter (såvida ingen med 
hemsida- eller serveransvar väljer att gå in och redigera 
inläggen). På så sätt öppnar nätet för en både bredare 
och i viss mån mer demokratisk historieskrivning, 
samtidigt som det naturligtvis också gör det möjligt 

för vem som helst att gå in i en diskussion utan andra 
intentioner än att röra om i grytan. 

Nätet öppnar med andra ord dörren för fler och 
framförallt för en mer schatterad skara skribenter. 
Det är fler röster som tar del i hur Beatles framställs. 
Det affektiva och känslomässiga engagemanget är 
brett förankrat. Men den i pappersmedier tryckta 
kritiken (som alltså också finns på internet) får samsas 
med parallella och mindre identifierbara röster som 
tidigare inte haft samma utrymme. Fanzines och 
tidningar skrivna av fans har funnits länge, men det 
är först med internet som de kan konkurrera om ett 
tolkningsföreträde på samma arena.

NU OCH Då
Informationen på nätet är i rörelse. Om ett tidningsarkiv 
sakta expanderar och blir mer omfattande så omskapas 
ordningen på internet kontinuerligt. Artiklar kommer 
till och vissa hemsidor omvandlas samtidigt som 
andra försvinner. När jag först googlade fram mitt 
material hamnade artiklar och recensioner högt upp 
på sökningarna. När jag gick in några veckor senare var 
det istället nätbutiker med reklam för skivorna som låg 
längst fram i sökningen. Här finns en flyktighet som 
gett sig till känna när jag vid olika tidpunkter gått in 
för att samla in material.

Det är här tydligt att diskussionerna och presentationerna 
när de skrivs är förankrade i ett tydligt nu. Skribenterna 
blickar bakåt och relaterar Beatles till såväl de historiska 
betingelserna för deras genomslag som till dagens 
populärmusikaliska landskap. I texter och krönikor 
förhåller man sig till en kronologisk historieskrivning. 
Det är möjligt att nå en stor del av de krönikor och 
artiklar som jag läst såväl genom pappersmedier som 
genom nätsökningar. Om jag i första hand hade valt 
att gå via tidskrifter hade de olika tidningarna fungerat 
som små tidsutsnitt från det tillfälle när artiklarna 
skrevs. Här skiljer sig tidningarna från internet. När 
jag i februari fem månader efter skivsläppet går in på 
en hemsida för att se om den ändras fanns där inte 
bara den eftersökta artikeln utan också en uppmaning 
att skänka pengar till det jordbävningsdrabbade Haiti. 
En stor del av det material som jag samlade på mig 
under tiden för skivsläppet är fortfarande tillgängligt 
på internet (och i de flesta fall är de daterade), men de 
har fått en annorlunda och mer uppdaterad inramning.

Har då detta någon betydelse? Ja, jag tror det. Till att 
börja med är mitt material avhängigt den dag då jag 
väljer att gå ut på nätet. Det sker i jämförelse med en 
arkivstudie en förskjutning från ett skriftligt material 
tydligt kategoriserat efter den tid då det skrevs till ett 
material betingat av när det samlats in. Tiden försvinner 
inte ur artiklarna, men det blir ett material som till 
viss del mer påminner om resultatet av ett fältarbete 
med deltagande observation. Till det kommer alla 
kommentarer och diskussioner som kan återfinnas 
på nätet. Kanske skulle man kunna säga att bedriva 

2http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/beatles-stiger-ner-fran-
himlen_3475433.svd
3https://www.blogger.com/comment.g?blogID=319184872483284
3596&postID=4234612762025734381
4https://www.blogger.com/comment.g?blogID=319184872483284
3596&postID=4234612762025734381

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/beatles-stiger-ner-fran-himlen_3475433.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/beatles-stiger-ner-fran-himlen_3475433.svd
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=3191848724832843596&postID=4234612762025734 381
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=3191848724832843596&postID=4234612762025734 381
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=3191848724832843596&postID=4234612762025734381
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=3191848724832843596&postID=4234612762025734381
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nätetnografi, i jämförelse med andra insamlingsmetoder, 
påminner om att gå igenom ett nyckfullt upprättat arkiv, 
samtidigt om någon står bredvid och pratar.

Vanliga tidningar ger ett stumt intryck vid sidan om 
internet. De saknar förutom länkar till andra artiklar 
och möjligheten till kommentarer också möjligheten 
till ljud och bild. Att möjligheten finns innebär dock 
inte automatiskt att den används. Det blev till exempel 
tydligt när jag under hösten 2009 följde nedräkningen 
på en lista över nollnoll-talets bästa låtar.5 Här användes 
nätet på ett helt annat sätt. Skribenter och debattörer 
knöt sina texter och inlägg till Spotify och de flesta 
låtarna gick snabbt att hitta. Beatles å sin sida har 
hållit sig ifrån Spotify, Itunes och andra liknande 
tjänster. Det var detta som Anders Lokko syftade på 
när han diskuterade Apple och Beatles betydelse idag. 
Att Beatles inte varit tillgängliga för nedladdning har 
också varit ett tema i flera krönikor och diskussioner. 
Samtidigt har inte artiklarna varit helt ljudlösa och det 
har ofta förekommit referenser till filmer på Youtube 
där det finns ett stort Beatlesmaterial.6 När man söker 
Beatles på nätet framstår de trots alla träffar som mer 
svårtillgängliga. Något som kan tolkas som hög status, 
men lika gärna som ett misslyckande med att följa sin 
tid.

HäR OCH DäR
Det är genom nätet möjligt att ta del av artiklar, 
information och tankar från många olika delar av 
världen. Några teman återkommer oftare. Hit hör 
Beatles betydelse för såväl musikindustrin som för 
andra områden. En återkommande diskussion är hur 
pass betydelsefulla Beatles är idag. De flesta är enade om 
att gruppen haft en stort inflytande. Alla är dock inte 
överens om att detta inflytande fortfarande är giltigt. 

“Beatles är våldsamt överskattade. Det pratas om 
hur bra det är men ingen spelar någonsin deras 
skivor, inte på fester, inte på radion och inte på 
krogen. Stendött och bortglömt utom hos ett antal 
fyrtiotalister som när myten.”
Tomas i Uppsala, 12:14, 7 september 2009.7

Här kan konsekvenserna för nutida historieskrivning 
tillspetsat kunna sägas vara huruvida Beatles betydelse 
ligger i ett förr eller om de fortfarande har en verkande 
kraft. Här finns också inlägg som frågar sig om Beatles 
inflytande varit till godo eller om de snarare haft en 
tveksam inverkan på populärmusiken. Så här Skriver 
Svenska Dagbladets Hannah Fahl:

”The Beatles, trots sin oantastliga status i rockmusikens 
kanon, är att jämföra med Hitlers mormor. Oasis är 
Hitlermamman (jag vet att vi alla älskade dem då 

det begav sig, men såhär i efterhand, Fuckin’ in the 
bushes?), och Führern själv representeras naturligtvis 
av de klonade gatumusikanterna världen över som 
varvar Wonderwall med Hey Jude, om och om igen.”8

Nätets konstitution öppnar för dialoger mellan vitt 
skilda platser, vilket också sker. Men det tycks dock 
som att de flesta diskussioner håller sig inom ett 
förhållandevis litet sammanhang. De som skriver gör 
som tidigare nämnts detta från den geografiska plats 
där de befinner sig. Här är det till exempel möjligt att 
se ett svenskt mediesammanhang där man refererar till 
vissa gemensamma element som den tidigare nämnda 
krönikan av Anders Lokko. Här ingår journalister från 
de största dagstidningarna som Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet, och Aftonbladet och Expressen. 
Här konstitueras genom gemensamma referenser en 
grupp med varandra bekanta journalister samman med 
en grupp mer eller mindre identifierbara bloggare 
och kommentatorer. De är dock inte det enda 
svenska sammanhanget och här finns till exempel de 
nätbaserade fansidorna med sina egna diskussioner 
och gemensamma referenser (som tributeband och 
kollektiva resor till Beatlesfestivaler i såväl Sverige 
som till Liverpool).9

5http://nollnolltalet.se/
6Till exempel denna favoritlåt: http://www.youtube.com/
watch?v=3vJn9RLhMmk
7Kommentar till Dagens Nyheters Nils Hansson recension Publicerad 
2009-09-06.

8http://www.svd.se/opinion/kolumnister/hannafahl/beatles-fladder-
blev-forodande_3504691.svd
9http://www.beatlessweden.com/modules/news/
10http://www.junkonline.net/articles/2278-Roll-up-for-The-Beatles-
Remastered-Rediscovered-party#

En inbjudan till fest. Undrar var den är?

Roll up for The Beatles Remastered. Rediscovered party!

You must’ve heard that the whole Beatles back catalogue 
has been remastered and re-released. Well, there’ll be a 
launch party tomorrow at One Utama, PJ, at 9.09 am. 
Geddit? 

(Tomorrow is 9 September 2009, and the party will kick off 
at 09:09:09).10

http://nollnolltalet.se/
http://www.youtube.com/watch?v=3vJn9RLhMmk
http://www.youtube.com/watch?v=3vJn9RLhMmk
http://www.svd.se/opinion/kolumnister/hannafahl/beatles-fladder-blev-forodande_3504691.svd
http://www.svd.se/opinion/kolumnister/hannafahl/beatles-fladder-blev-forodande_3504691.svd
http://www.beatlessweden.com/modules/news/
http://www.junkonline.net/articles/2278-Roll-up-for-The-Beatles-Remastered-Rediscovered-party
http://www.junkonline.net/articles/2278-Roll-up-for-The-Beatles-Remastered-Rediscovered-party
http://www.junkonline.net/articles/2278-Roll-up-for-The-Beatles-Remastered-Rediscovered-party
http://www.thebeatles.com
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#Reflektioner kring ett skivsläpp

Samtidigt öppnar nätet för att en mängd olika 
sammanhang (förutom den svenska mediedebatten) 
plötsligt närvarar på min skärm. Platser, personer och 
sammanhang som jag inte vet var de befinner sig eller 
vilka de är blir plötsligt tillgängliga och jag deltar i 
sammanhang där flera referenser går mig över huvudet. 
Det betyder inte att diskussionerna om Beatles passerar, 
men de vävs samman med obekanta trådar.

SLUTORD
Jag har tidigare nämnt att nätet öppnar för en 
historieskrivning som ger utrymme för flera röster. 
Det öppnar också för att flera platser och sammanhang 
på olika sätt blir närvarande. Jag nämnde de svenska 
arenorna. Detta är knappats begränsat till ett svenskt 
sammanhang. Jag har under många år följt hur Beatles 
framställs i de lokala Liverpoolmedierna och där 
gäller samma villkor som i de svenska, men med 
andra positioner och referenser.11 Jag nämnde tidigare 
hur journalisten från Aftonbladet skrev in Beatles 
genomslag i en nationell kontext. Det gäller också för 
skribenter i andra länder. Beatles framställs inte bara 
genom många röster utan också från geografiskt skilda 
sammanhang och positioner. Detta är naturligtvis inte 
nytt, men med nätet blir de jämbördigt tillgängliga. 
Hur kan man då ge rättvisa åt denna brokighet?

Jag återkommer här till John Law och anslagstavlan 
som metafor. Här är bilden av anslagstavlan den 
som kanske hänger i köket hos en familj och där 
fotografier, urklippta serier, en turlista, ett antal 
personliga meddelanden, ett kvitto, menyn med listade 
hämtmatsalternativ, någons fotbollstider och någon 
annans danstider hänger bredvid varandra. De berättar 
kanske om samma familj, men det går att finna flera 
berättelser och alla går kanske inte helt ihop med 
varandra. 12 Genom att tänka sig en presentation 
som en anslagstavla undviker man att ordna alla 
dessa olika berättelser till en gemensam berättelse. 
Istället försöker man placera olika berättelser och 
diskussioner bredvid varandra. Här är det lätt att 
tänka sig olika hemsidor med artiklar med påföljande 
debatter som olika men likvärdiga förhandlingar om 
Beatles historia och status. Beatles blir då inte bara 
vad de än gång i tiden gjorde utan också allt det 
som de själva medverkat till och dessa diskussioner 
är en del av detta. Det är här viktigt att påpeka att 
de olika hemsidor som jag sett inte berättar och 
diskuterar på helt väsenskilda sätt. Det är snarare 
så att det ofta är samma teman som återkommer. 
Men det finns nyansskillnader och Beatles skrivs in 
i olika sammanhang, tider och platser lite beroende 
på hur diskussioner och presentationer i olika fora 
utvecklar sig. 

11Se http://www.liverpoolecho.co.uk/liverpool-entertainment/the-
beatles/the-beatles-news/, respektive http://www.liverpooldailypost.
co.uk/liverpool-life-features/the-beatles/

12John Law har här låtit sig influeras av författarna Gillis Deleuze 
och Félix Guatteri och deras begrepp rhizome. Han skiljer en 
framställning som likt ett träd växer uppåt med tydliga förgreningar 
och rhizomet som snarare sprider ut sig åt alla håll, utan något 
tydligt centrum.

http://www.liverpoolecho.co.uk/liverpool-entertainment/the-beatles/the-beatles-news/
http://www.liverpoolecho.co.uk/liverpool-entertainment/the-beatles/the-beatles-news/
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Att sörja ett sällskapsdjur på internet – med katten  
som exempel
Anders Gustavsson

I bondesamhället hade alla tamdjur en relation till 
gårdens produktion. Detta gällde även för hundar 
och katter. Tanken på att de skulle vara sällskapsdjur 
var inte aktuell. Katterna skulle hålla antalet råttor 
och möss i schack. När katter avled, förekom inga 
ceremonier, utan de döda djuren grävdes ofta ned i 
gödselstaden eller i en avfallshög. Detta har jag själv 
upplevt under uppväxten på en lantgård. Situationen 
har varit annorlunda i städerna där djuren haft en 
sällskapsfunktion på ett helt annat sätt (Broberg 
2005, Pollard 2003). När de avled behandlades de 
mera pietetsfullt än på landsbygden. I senare tid har 
kremering blivit det vanliga och djuren har begravts 
i närheten av hemmet. Särskilda djurkyrkogårdar har 
i någon nämnvärd omfattning dock låtit vänta på sig 
till sent 1900-tal i Sverige, medan några sådana har 
sina anor tillbaka till 1800-talet ute i Europa. I Norge 
saknas djurkyrkogårdar fortfarande. De få som har 
funnits har blivit nedlagda (Gustavsson 2008). 
Sörjandet har på senare tid börjat uttryckas genom 
budskap på internet. Detta nya forum ger oanade och 
hittills i stort sett outnyttjade möjligheter att bedriva 
kulturforskning och nå fram till känslor, tro och 
upplevelser hos vår tids människor. Här vill jag göra 
en pilotstudie om förhållningssätten till avlidna katter 
som varit sällskapsdjur och där fältforskningen utförs 
på internet i stället för genom samtal och intervjuer. 
Att sådan forskning börjar få uppmärksamhet på ett 
principiellt plan inom kulturvetenskaperna märks 
bl. a. genom att uppsatserna i årsboken Ethnologia 
Scandinavica 2009 ägnades åt grundläggande frågor 
runt temafältet internet som källa för forskningen. 
Frågeställningarna i den här studien tar fasta på hur 
sällskapsdjurens ägare uttrycker sina känslor inför 
det faktum att djuret avlidit, antingen det skett 
genom sjukdomar eller olyckor. Har minnet av och 
känslorna runt sällskapsdjuren antagit former som 
liknar hur anhöriga sörjer människor som avlidit? Ses 
sällskapsdjuren som en integrerad del av familjen? Finns 
tankar på en tillvaro efter döden också för djuren och 
hur tar detta sig uttryck?
Svenska minnessidor om avlidna sällskapsdjur, i flera 
fall i form av diskussionsforum där andra människor 

kan komma med inlägg och svar i en gästbok, uppstod 
runt tiden för millennieskiftet 2000. De handlar om 
djurens himmel (http://hem.fyristorg.com/djurens 
himmel), (www.djurenshimmel.se), djurens minneslund 
och kattkyrkogårdar (www.katt.nu/kyrko-minnes.htm), 
(www.kattforum.se) (www.katter.nu/bortgang/katt/) 
(jfr åkesson 2005). Där finner man inlägg i samband 
med att katter måst avlivas eller omkommit genom 
olyckor. I gästböckerna svarar i stor utsträckning andra 
människor som haft liknande erfarenheter av att mista 
sina katter. Gästböckerna blir på så vis en mötesplats 
där man kan uttrycka och dela sina känslor utan att man 
känner varandra från tidigare. Efter 2005 har sådana 
minnesssidor ökat mycket markant i Sverige. I Norge 
har de också börjat förekomma under 2000-talet även 
om det inte har skett i samma omfattning som i Sverige. 
Exempel på norska minnessidor är www.hakrilas.no/til 
minne, www.dyresonen.no /är ej längre i bruk/ och www.
turtlecats-birma.net. En motsvarande tysk internetsida 
bär namnet ”Katzenfriedhof ” (kattkyrkogård) (www.
virtueller-tierfriedhof.de/katzen.html). Den startade 
redan 1997 och innehåller inlägg från Tyskland, Schweiz 
och österrike. 2006 uppgavs det att den var ”der grösste 
und erste deutschsprachige Tierfriedhof im Internet” 
(den största och första tyskspråkiga djurkyrkogården 
på internet). Inläggens mängd och längd har dock inte 
samma omfattning som motsvarigheterna i Sverige. 

Huvudvikten i denna studie fästs vid svenska 
internetsidor och översiktliga jämförelser görs i varje 
avsnitt med norska och tyskspråkiga internetsidor. 
Tanken med detta är att få en bild av hur specifika 
de svenska sidorna är eller om de mera är uttryck för 
en allmän trend att sörja på internet i norra Europa. 

Som kulturforskare blir man inte opåverkad på det 
mentala planet när man läser alla dessa starkt sorgsna och 
känsloladdade inlägg. Forskarens inlevelseförmåga och 
känsla av empati med de sörjande är av vikt för att man 
skall kunna sätta sig in i och tolka upplevelserna hos de 
människor som skriver ned sina ofta förtvivlade känslor. 
Som en hjälp för att nå en sådan inlevelseförmåga 
menar jag att mitt kattintresse och min kärlek till 
katter alltsedan barndomen har spelat en viktig roll. 
Jag har själv upplevt djup sorg vid flera förluster av 

http://hem.fyristorg.com/djurens
http://www.katt.nu/kyrko-minnes.htm
http://www.hakrilas.no/til
http://www.dyresonen.no
http://www.turtlecats-birma.net
http://www.turtlecats-birma.net
http://www.virtueller-tierfriedhof.de/katzen.html
http://www.virtueller-tierfriedhof.de/katzen.html
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#Gustavsson A.

älskade katter genom åren. Sällskapskatter har under 
lång tid haft en plats bredvid mig på skrivbordet och 
på senare tid även bredvid datorn.

BAKåTBLICKANDE BESKRIVNINGAR 
AV KATTENS LIV
Ett foto på den avlidna katten eller en katteckning finns 
oftast i internetbudskapen. I några fall har en sådan bild 
ersatts av ett svart kors precis som i en del dödsannonser 
över människor. Det förekommer även enstaka exempel 
med en fågel, tre flygande fåglar eller en nedgående sol. 
Sådana symboler har blivit allt vanligare i dödsannonser 
och på gravstenar över människor (Gustavsson 2003). 
Under bildsymbolen finns en text med kattens namn 
och födelse- och dödsår, ofta även födelse- och dödsdag. 
De som skriver och hälsar till katten är ägarna ”matte” 
och ”husse” men även barn och ungdomar vars förnamn 
brukar nämnas. Efternamn förekommer sällan. Det 
finns ofta hälsningar från andra katter liksom hundar 
i familjen. Bostadsorten nämns i stort sett aldrig. Det 
finns nästan aldrig någon bild på de människor som 
skriver inläggen. Ur etisk aspekt är detta en fördel när 
forskaren använder citat från inläggen. Det är i regel i 
stort sett omöjligt att kunna identifiera skribenterna. 
Nackdelen ur analytisk synpunkt är att inläggen inte 
kan lokalbestämmas inom Sverige och inte heller knytas 
till vilken social kategori det rör sig om. 
I flera fall finns långa beskrivningar av kattens liv och 
vad den i många olika situationer genom åren har betytt 

för ägarna. Katten har varit ett psykologiskt stöd för 
dessa. ”Du märkte när jag var ledsen och kom då och 
tröstade mig”, skrev ägaren till katten Tiger som levde 
från 1998 till 2002. I flera av dessa referat framhålls 
att katten brukade ligga i sängen och spinna samt sova 
tillsammans med ägaren. ”Du brukade ligga på mitt 
täcke och spinna tills jag somnade”, uppger ägaren till 
katten Martin. Katten har också vilat i närheten när 
”matte” eller ”husse” satt vid datorn. ”Matte” framhåller 
om katten Lisa (1988-2001): ”På min höft du låg dag 
som natt. Och kurrade för kung och fosterland”. I 
skildringarna märks en sådan närhet mellan människa 
och katt att katten rentav antar mänskliga drag. En 
ägare beskriver sin upplevelse på följande sätt: ”Din 
mänsklighet, dina ögon som alltid mötte mina”. Kattens 
karaktär och dess kommunikation med ägaren med 
hjälp av ljud och syn återges ofta. Katten Fòfoo som 
avled 2001 vid fjorton års ålder beskrivs av ”matte” och 
”husse” som ”mycket klok och fin, lite allvarlig i sin 
personlighet. Han var väldigt pratsam och tittade alltid 
i ögonen och på munnen när man pratade med honom. 
Han la märke till allt som var nytt”. Att katten stått 
ägaren särskilt nära märks när den i en del fall beskrivs 
med ordet ”livskamrat”. ”Matte” Evelina antecknade 
om katten Tjockis (2002-2007): ”Idag fick du somna 
in min livskamrat”. Detta visar på att katten uppfattats 
som en reell familjemedlem, vilket det också finns 
andra tydliga belägg för. ”Matte” Andrea skrev om 
katten Ronja att hon var ”min allra bästa vän och en 
självklar familjemedlem”.

Författaren vid datorn med katten Gulis den 4 januari 2009. Foto Johan Gustavsson.
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En utförlig beskrivning av hur katten avlidit är vanlig 
i internetbudskapen. Vid sjukdom har ägarna måst 
fatta ett mycket smärtsamt beslut att låta avliva 
katten hos veterinären. Själva avlivningssituationen 
när katten ligger i ”mattes” eller ”husses” famn och 
tar sitt sista andetag, skildras ingående. ”Du slutade 
andas när jag sjöng slumra in, somna sött i bädden 
så fin som blomman på en äng i en gungande säng”, 
skrev ägaren till katten Fläckiz (1999-2001). Katten 
söker en kroppslig närhet till ägarna när den har fått 
avlivningssprutan, vilket brukar refereras utförligt. ”Hos 
veterinären kämpade du länge mot att somna in. Du 
klamrade dig fast mot mitt bröst med nosen mot min 
hals tills allt var över”, antecknade ägaren till kattungen 
Daisy som blev avlivad 2001. 

Som ett sista moment av beskrivningen brukar ägarna 
i flera fall ange var man begravt katten, ofta i närheten 
av hemmet, och att man senare besöker och pryder 
denna plats. ägaren till katten Gustav omtalar att denne 
avlivades hos veterinären. Därefter togs han med hem 
och begravdes ”i en skogsdunge när vårat hus. … Brukar 
gå dit några gånger i veckan. … Lade en bukett vitsippor 
på din grav”.  I hemmet kan ägarna sätta upp bilder 
av det avlidna djuret. ägaren till den tvååriga katten 
Elza som på grund av en tumör i brösthålan måste 
avlivas 2006, skriver: ”Jag har satt upp massa fina bilder 
på dig, de jag tog dagen innan det var dax för dig att 
lämna detta jordeliv”. ”Matte” och ”husse” till katten 
Sotis som avled 2004 upplyser om att ”ljuset vid ditt 
fotografi tänds varje dag”.

Dessa ofta ingående skildringar av dödssituationerna 
utgör uppenbarligen ett sätt att bearbeta sorgen genom 
att ägaren får ge uttryck för den och skriva ned vad man 
minns och hur man upplever det som har hänt. Inläggen 
kan upprepas vid flera tillfällen och förekomma flera 
år efter dödsfallet. Detta visar på att sorgeprocessen 
tar en lång tid att komma igenom. I ett inlägg om den 
trettonåriga katten Snuttan som avled 2001, heter det: 
”Det har gått 4 år nu och jag saknar dig fortfarande 
så otroligt mycket”.

Framställningarna av kattens liv är inte alls så 
omfattande varken på norska eller tyskspråkiga 
internetsidor. Det finns i Norge minnessidor där katten 
avbildas och bilden följs av en kort text i första hand om 
dödsorsaken. Flera beskrivningar finns av sorgen som 
ägarna upplevt när de känt sig tvungna att låta avliva 
katten hos veterinären. I Norge förekommer det fler 
utförliga beskrivningar av kattens liv än i Tyskland. En 
sådan skillnad mellan länderna kan jag konstatera i det 
genomgångna materialet utan att kunna ge en närmare 
förklaring till varför. De svenska sidorna utmärker sig i 
stor utsträckning för sina ingående beskrivningar vilket 
är helt i linje med en starkt tilltagande öppenhet att 
tala om människors död (jfr Gustavsson 2003). Helt 
uppenbart blir detta synliggörande i ord av kattens 
liv och dödsprocessen en hjälp i sorgeprocessen som 
verkar svår att hantera för dem som genomlever den. 

Detta blir ännu mer uppenbart när känslor kommer 
med i bilden, vilket i Sverige brukar bli aktuellt efter 
skildringen av kattens liv.

KäNSLOMäSSIGA UTTRYCK
Djupa och svåra känslor brukar uttryckas i samband 
med beskrivningarna av kattens sjukdomstid och det 
svåra beslutet att låta veterinären till slut avliva den. Den 
psykiska smärtan över att katten fick lida var mycket 
svår att bära. Därför fanns det ingen annan utväg än 
avlivning. ”Det var vårt livs svåraste beslut”, skriver 
signaturen ”Din familj” till den femtonåriga katten 
Baloo som avled 2002. ägaren till katten Humle som 
avled 2002, framhåller att dagen för avlivningen ”var 
och är min värsta dag i hela mitt liv”. Vid trafikolyckor 
beklagas att katten skulle ge sig ut på vägen. Här finns 
en indirekt kritik mot katten. Annars beskrivs den bara i 
positiva och förhärligande ordalag. Dessa ofta ingående 
skildringar av dödssituationerna utgör uppenbarligen 
ett sätt att bearbeta sorgen genom att ägaren får ge 
uttryck för den och i detta fall skriva ned vad man 
minns och hur man upplever det som har hänt.

Sorgeprocessen efter kattens död har enligt de budskap 
som framförts genomgående varit mycket smärtsam. 
Den innehåller drag av förtvivlan och tar lång tid att 
genomgå. ägaren till katten Knut antecknar strax efter 
dennes död i en trafikolycka: ”Jag vill ropa till hela 
världen, stanna! Det bästa i mitt liv är borta”. Signaturen 
”Mamma och pappa” som förlorade två katter år 2000, 
utbrister: ”Hur kan vi läka såren i våra hjärtan?” ”Mamma 
och pappa” till katten Pimmis skriver ett och ett halvt 
år efter dennes död att ”sorgen släpper inte alls. Hur 
kan det vara så svårt. Vi ser dig omkring oss jämt”. 

I sorgen kan ägaren rikta förebråelser mot sig själv 
men i vissa fall även mot Gud. När den två månader 
gamla katten Rasmus avlidit år 2000, skrev ägaren 
Frida: ”Hur kunde Gud tillåta detta? En liten oskyldig 
varelse som aldrig gjort något ont. Var det mitt fel? 
Kunde jag ha gjort mycket mer?” ägaren till Nala 
(1999-2001) undrar: ”Varför valde Gud just dig??” Den 
bakomliggande tanken är att Gud borde ha ägnat mer 
omsorg åt och skyddat det djur som ägaren älskade 
så mycket.

Ett vanligt förekommande budskap är den stora 
saknad som ägarna upplever och de fortsätter att 
framhålla detta i flera år efter kattens död. ”Nu har 
du varit i himlen i 6 år, men jag saknar dig lika mycket 
fortfarande!”, skrev ”matte” till katten Smulan. ”Två år 
har gått men saknaden är lika stor”, noterade ägaren 
till den nittonåriga katten Maximilian som avled 2002. 
Saknaden har inte minskat trots att denna ”matte” hade 
fått en ny katt som också är mycket älskad. Hon skriver: 
”Din plats kan dock ingen fylla. Den är reserverad för 
dig”. En annan kvinna uttrycker sin oro för framtiden 
med orden: ”Hur skall vi klara oss utan dig?” En flicka 
som var tio år när hennes sextonåriga katt avled 1998 
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skriver: ”Jag önskar jag kunde åka en tur till himmelen 
och hämta hem honom, men det kan jag ju inte”. 

Sorgen och saknaden tar sig ofta uttryck i mycken gråt. 
ägaren till katten Alice (2001-2002) framhåller: ”Jag kan 
gråta floder men du kommer inte tillbaka för det”. Gråten 
kan fortsätta över lång tid. ”Jag gråter mig till sömns 
varje natt, jag gråter när jag skriver detta, jag kommer 
gråta mig till sömns nästa natt och nästa natt och nästa 
natt …”, skrev ägaren till katten Sippan som avled 2002.

Minnet lever starkt kvar hos ägarna även om katten 
är borta i fysisk bemärkelse. ”Jag kommer aldrig att 
glömma dig! För alltid i mitt hjärta!”, skrev ”matte” 
till en fem månader gammal kattunge som avled 2001. 
Ibland kan det heta att minnet skall vara ”för evigt”, 
dvs. aldrig ta något slut. Minnet kan leva vidare genom 
att foton hänger kvar på väggen. ägaren till katterna 
Nicke och Lina som avled 1998 respektive 2001 noterar: 
”Glömmer er aldrig, ser era foton på min vägg dagligen 
och känner att ni finns för mig”. Att regelbundet tända 
ett ljus bidrar också till att hålla minnet levande. ”Vi 
tänder ett ljus för dig varje kväll”, framhöll ägarna till 
den ettåriga katten Sheila som avled 2003.

Kärleken till den avlidna katten får många uttryck i 
textbudskapen. ägaren till katten Tarzan (1986-1996) 
noterade strax efter hans död att ”jag älskade och älskar 
Dig mer än livet själv”. Närheten till det avlidna djuret 
märks också när detta jämförs med ägarens eget hjärta. 
Här verkar det inte finnas någon påtaglig skillnad 
mellan människa och djur på upplevelseplanet. ”Matte” 
till den sexåriga katten Claudius som avled 2005 genom 
en olycka, skriver: ”Det känns som om jag begravt mitt 
hjärta, för det var just vad du var”. 
även om sorgen och saknaden är stor, kan det också 
framkomma en tacksamhet för den tid som ägarna har 
haft tillsammans med den avlidna katten. ”Jag är så glad 
att jag fick den stora gåvan att dela mitt liv med dig”, 
skrev ägaren till den åttaåriga katten Simon som avled 
2001.”Matte” till katten Lina (1985-1997) uttryckte ett 
”tack för de år som du tog hand om mig”. Detta är ett 
uttryck som återkommer vid flera tillfällen att katten 
har tagit hand om sin ”matte” och ”husse” i stället för 
det motsatta som vore det mer naturliga. I en del fall 
uttrycker ägarna sin tacksamhet för att de har fått 
ha katten till låns under sin livstid. ”Matte” Susanne 
skrev i en dikt om katten Kesella (2005-2006) bl.a.: 
”Jag fick låna en ängel som spred ljus i mitt liv. … Jag 
fick låna en ängel, för en stund”.
En del dikter till katten påminner om dem som finns 
i dödsannonser över människor. Tankarna på avsked, 
saknad och minne markeras. Till den trettonåriga katten 
Lillis som avled 1999 skrevs långt senare:

Det kom en höstdag, en stilla vind
Och smekte ömt, din trötta kind
Liksom ett ljus som blåstes ut,
Dina levnadsdagar har nått sitt slut

ännu mer lik en dödsannons över människor är den 
vers som tillägnades katten Isabell (2002-2003):

I vårvindens susning du somnade stilla,
nu kan sjukdom ej göra dig illa.
Skön är vilan som graven ger,
Gott att veta du lider ej mer.
Så sakta kom döden, den kom som en vän.
Tog dig i tassen och förde dig hem!

I den sista versraden har ordet ”handen” som finns i 
dödsannonser över människor bytts ut mot ”tassen”. 
I övrigt är dikten identisk med den som förekommer 
i dödsannonser. Katten får vila i graven precis som 
människorna. Genom en sådan dikt förminskas 
skillnaden mellan människa och sällskapsdjur i 
kattägarnas medvetande. Den femtonåriga katten Blixen 
som avled 2001 fick motta en särskilt lång dikt av 
”matte”. Den bestod av åtta versar med fem rader i varje 
vers. Här märks en väldig närhet till katten. Versen ”En 
liten ängel kom, log och vände om” förekommer i många 
dödsannonser över spädbarn och på minnessidor. Den 
möter även i minnesversen över den fyraåriga katten 
Sascha år 2003.

Medan ett kristet budskap förekommer emellanåt i 
dödsannonser över människor, är det mera sällsynt i 
internetfora som avser avlidna katter. Det kan dock 
förekomma, så som när en dikt av Britt G. Hallqvist 
återges till minne av den ettåriga katten Lisen 
Förgätmigej som avled 2005. En av versarna lyder så:

I himlens sal
är väggarna blå.
Där leker Vår Herre
Tittut med de små.

Till minne av den tvååriga katten Mowitz som avled 
2005 citerades en vers ur Psaltaren kapitel 23: ”Herren 
är min herde…” 

Rent allmänt verkar sällskapsdjuren vara en klart 
integrerad del av familjen hos de människor som 
väljer att lägga ut budskap på internet. Det gäller dem 
som har störst behov av att uttrycka sin sorg och dela 
den med andra. Sorgen och känslorna runt den över 
avlidna sällskapsdjur har genom internet beretts en 
möjlighet att få en offentlig sida. I ett nytt socialt 
klimat som uppstått behöver den inte undanhållas 
från andras insyn. Det kan faktiskt vara lättare att 
skriva ned sina upplevelser än att tala om dem i sin 
omgivning. Diskussionsforum på internet kan på så 
vis bli ett klart hjälpmedel för att komma igenom en 
långvarig sorgeprocess och att dela den med andra. 
I en svår sorgesituation med mycken gråt kan det 
vara en stor hjälp att andra personer kommer med 
inlägg som innebär tröst och där de delar med sig av 
tidigare erfarenheter av genomgången sorg. Signaturen 
”tazchaos” skrev i november 2007 till en kattägare som 
förlorat sin katt: ”Jag tycker att du ska gråta ut om du 
vill och känner för det. Jag grät i några dagar efter att 
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min kära katt dog. Men efter det kändes det bra igen. 
Visst, min katt skulle aldrig någonsin mer komma 
tillbaka, men efter att ha haft den perioden kunde jag 
tänka på henne och prata om henne utan att tårarna 
började rinna igen. Utan i stället log jag när jag tänkte 
på henne. Du hade tur att din katt levde så länge! Försök 
att tänka så positivt du bara kan” (www.flashback.info).

Den tyska internetsidan ”Katzenfriedhof ” och de 
genomgångna norska diskussionsfora uttrycker inte 
så mycket av känslor som de svenska. Det som särskilt 
nämns i budskapen är minne, tacksamhet, kärlek och 
saknad. Den långt gångna förminskningen av gränsen 
mellan människa och husdjur som förmärkts i Sverige 
framkommer inte på samma påtagliga sätt i det tyska 
och norska jämförelsematerialet. Denna skillnad kan 
konstateras men är svår att förklara på ett generellt 
sätt. I Sverige är öppenheten tydligare när det gäller 
att tala om djupa känslor i förhållande till husdjuren. 
Detta tillfredsställer uppenbart ett utbrett behov som 
växt fram. Att man kan vara anonym när man skriver 
utgör säkerligen en hjälp när man skall uttrycka sina 
yttersta känslor inom ett tidigare ganska privatiserat 
område rörande död och sorg.

FöRESTäLLNINGEN OM ETT 
åTERSEENDE I EN KOMMANDE 
TILLVARO
Ett ofta förekommande motiv i de svenska budskapen 
är tanken på ägarnas återseende eller möte med den 

avlidna katten i en kommande tillvaro. Det är en vanlig 
föreställning att katten lever vidare i en himmelsk 
tillvaro som ofta benämns katthimlen. ”Idag gick 
våran älskade Prins vidare till djurens vackra himmel”, 
löd ett budskap år 2004. I denna himmel skall den 
avlidna katten inte bara få möta sina ägare någon 
gång i framtiden, utan omedelbart även träffa andra 
katter. Det gäller bl. a. dem som katten tidigare varit 
tillsammans med under jordelivet. Till katten Lotus 
skrev ägaren: ”Nu är du hos Svante 17 år och springer 
på gröna ängar och hoppar efter fjärilar”. Katten anses 
alltså få ett nytt liv i denna katthimmel som påminner 
en hel del om kattens tidigare levnadsförhållanden på 
jorden. ”Nu strövar han nog i katthimlen och är ung 
och stark igen”, framhåller ägaren till en annan katt 
Lotus (1988-2003). övertygelsen om en ny tillvaro i 
himlen kan vara klart uttalad utan någon som helst 
tvekan. ”Matte” Vendela skrev till katten Tigger: ”Vissa 
säger att man inte kommer till himlen när man dör, 
men det kan du lita på att du gör. För ditt hjärta är 
gjort av guld rätt igenom”.

Ett uttryck som förekommer i en del fall är att det 
avlidna sällskapsdjuret har passerat över den s.k. 
”regnbågsbron” till en annan värld med bara positiva 
egenskaper. Denna värld blir livligt utmålad i en dikt 
av författaren Paul C. Dahm och den citeras i en del 
av internetinläggen. I dikten finns bl. a. följande ord.: 
”Där finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner 
så att de kan springa och leka tillsammans. Där finns 
tillräckligt med mat, vatten och solsken, och våra vänner 

Regnbågsbron (www.puckolinas.se)

http://www.flashback.info
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har det varmt och skönt” (www.regnbågsbron.org). I 
vissa fall kan en regnbåge vara avbildad men även en 
”regnbågsbro” som slingrar sig upp mot molnen. 

Ibland uttrycks att den avlidna katten kommit till 
Nangijala, ett namn på dödsriket i Astrid Lindgrens 
bok Bröderna Lejonhjärta (www.ne.se Nangijala). Detta 
är något annat än olika föreställningar om en (katt)
himmel, vilka är vanligare. 

På andra sidan döden kan ett återseende anses ske 
mellan katten och ägaren. Till minne av kattungen 
Lillan som avled 2002 framfördes texten: ”Vi ses snart 
igen min allra bästa vän”. Ett mer osäkert eller diffust 
uttryck lyder: ”Kanske vi ses senare”. Ett kommande 
möte kan i andra fall framställas som ganska konkret: 
”Husse och matte hoppas att det är så att vi får mötas 
igen på andra sidan. Vi hoppas då att du möter oss i 
porten när det är vår tid att inträda i Himlesportalen”.

Dessa ord nedskrevs till katten Emil som levde mellan 
1996 och 2002. Efter ett sådant framtida möte skall 
ingen ny smärtsam skilsmässa komma att ske. Till 
kattungen Rasmus som avled år 2000 skrev ”matte”: 
”Jag vet att vi ses igen, om väldigt väldigt lång tid. … 
Då kommer vi för alltid vara varandras. Och när den 
dagen kommer ska inget någonsin skilja oss åt igen”. 

En sådan syn kan i en del fall vara tydligt kopplad till en 
kristen tro och inte bara till en diffus allmänreligiositet. 
En sådan saknar enligt religionssociologen Curt 
Dahlgren ”en uttalad anknytning till någon 
institutionaliserad religion” (Dahlgren 2000: 66). Till 
katten Cleopatra som avled år 2000 skrev ”matte”: ”Den 
Gud älskar kallar han snabbt. … Vänta på mej, bortom 
i himmelen, jag kommer sen!” ”Matte” till den femåriga 
katten Day Tripper som avled 2006 antecknar: ”Nu vilar 
du tryggt hos den Gud jag tror på”. En bön riktad till 
Gud kan vara att ett budskap skall förmedlas till den 
döda katten: ”Gud hälsa honom att jag älskar honom 
över allt”, framhöll ägaren till Fläckiz (1999-2001). 
Efter det att den treåriga katten Zhiney avlidit 2002 
uttryckte ägaren bönen ”May God bless her. Heavenly 
Peace”. 

Den döda katten har i vissa fall tillskrivits en änglagestalt 
vilket har blivit vanligt på minnessidor över avlidna 
människor. Ett inlägg till katten Nosen beskriver den 
som ”älskade ängla-katt”. Katten Mitzi betecknas 
som ”ängel i katthimlen”. ”En liten kattängel saknades i 
himlen”, skrev ägarna till katten Baloo som avled 2002. 
Vid ett fältarbete på djurkyrkogården i Trollhättan i 
mars 2007 märkte jag att ett flertal porslinsänglar hade 
placerats på gravarna. Antalet änglar hade ökat jämfört 
med mitt fältarbete på samma kyrkogård sommaren 
2005. Tanken att katten fått en ny tillvaro i änglagestalt, 
dvs. något klart positivt, bidrar till att lindra sorgen 
hos de efterlevande människorna och till att minska 
känslorna av saknad. ängeln som ett upphöjt andeväsen 
anses kunna ha kontakt med människorna som lever 
på jorden.

Andra änglar i himlen kan uttrycka en glädje över att 
den döda katten fått en ny tillvaro. ägaren till katten 
Sheeba som avled 1997 tyckte sig höra att ”the angels 
call out your name, even I can hear them deep down 
in my heart. They sing and are happy”. Det kan också 
vara änglarna i himlen som anses hämta katten till sig. 
ägaren till den sextonåriga katten Stålis som avled 
2001 antecknade: ”När den dagen, den sorgen kom 
att du inte orkade mer så kom änglarna och hämtade 
dig till katternas paradis”. Gud själv kan också anses 
ingripa. ”Förmodligen behövde Gud en till kattängel 
i katthimlen”, skrev ägarna till kattungen Azlan som 
plötsligt avled 2006.

Det finns även belägg för att de sörjande på internet 
har fört samtal med avlidna katter som man hoppas skall 
kunna höra de framförda budskapen. Till katten Isa 
som avled vid femton års ålder 2001, skrev ”matte”: ”Du 
skall veta att jag har ett kort på dig på sängbordet och 
jag pratar med dig varje kväll och säger god natt, har 
du hört det?” I en del fall har katten fått ett brev med 
sig i graven. ”Med sorg och saknad skrev jag ett brev 
till dig som följde dig ner i graven och upp till himlen”, 
noterade ägaren till katten Sheeba som avled 1997. 

Det uppges vara viktigt att katten inte skall glömma 
bort sina jordiska ägare när den befinner sig i den nya 
tillvaron. Till den treåriga katten Elof som dog 2003 
skrev ”matte” på engelska: ”Don´t give up on me yet, 
Don´t forget who I am”. Texten fortsatte på svenska 
med orden: ”Vänta på mig … Jag kommer”. Det kan här 
noteras att människor med svenska som modersmål i en 
del fall använder det engelska språket för att uttrycka 
sig. En fråga som emellanåt förekommer i budskapen, 
är om den avlidna katten saknar sina ägare i den nya 
tillvaron . Till katten Rasmus som avled år 2000, 
framförde ägaren med en påtaglig oro frågan: ”Saknar 
du oss? … Vi kanske inte finns i dina minnen längre. 
Eller gör vi kanske det?” I sin nya tillvaro kan katten 
också anses vaka över sina tidigare ägare. ”Lillmatte” 
Fia skrev till den femtonåriga katten Gosan som avled 
2005: ”Hoppas att du vakar över mig gumman, och att 
du möter mig då dagen är kommen”. En sådan tanke på 
övervakning av de levande människorna från himlen är 
också vanlig på minnessidor över avlidna människor.

En sådan tro på att avlidna katter lever vidare efter 
döden och både kan uppleva fortsatt kontakt med de 
levande ägarna och sedan få möta dem efter deras 
egen död verkar vara ett nytt fenomen som gjort sig 
märkbart på internet. På gravplatser över döda katter 
har jag med enstaka undantag inte funnit någon 
liknande trosföreställning. På gravstenen i Lilla Edet 
över katten Jocke som levde mellan 1973 och 1983, kan 
man läsa texten: ”Du var vår glädje. Vi skall mötas igen. 
Fam. Bergewärn”. På en grav i Trollhättan finner man 
texten: ”Farväl älskade vänner tills vi är återförenade 
i evighet”. Denna påtagliga avsaknad av uttalade 
trosföreställningar kan sammanhänga med att man 
på svenska djurkyrkogårdar och deras motsvarigheter 

http://www.ne.se
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på den europeiska kontinenten avråder från religiösa 
uttryck. Detta sker just för att en skillnad mellan 
människor och djur skall vidmakthållas (Gustavsson 
2008). En sådan inskränkning finns inte på internet. 
öppenheten och känslan av frihet att uttrycka sig 
personligt verkar vara stark. Detta gäller också 
minnessidor över avlidna människor.

På norska internetsidor finns en del tankar om en 
diffus tillvaro efter döden för avlidna katter men det 
är inte alls så vanligt förekommande som i Sverige. 
Gränsdragningen mellan människa och djur som 
andevarelser är alltså även i detta avseende mer uttalad 
än i Sverige. I norska inlägg möter man ibland direkt 
kritik mot ”menneskeliggjöring”. Signaturen Skaffer 
Stjerna skrev den 25 februari 2006 att ”man skal 
behandle dyr som dyr, ikke som mennesker”. Begreppet 
”regnbågsbron” förekommer dock ibland i Norge. 
ägaren till katten Missy fick ”ta den tunge veien” 1999 
att låta veterinären avliva henne men fann tröst i att 
”du skulle få et bedre liv over regnbuen sammen med 
de andre kattene der!” Regnbågsbron kan vara avbildad 
som en bro som slingrar sig iväg upp bland molnen 
(www.123hjemmeside.no/Ragdoll). Det finns enstaka 
belägg i Norge för att ägaren fortsätter att föra samtal 
med katten efter det att den avlidit.  En tanke på ett 
diffust återseende kan uttryckas i några få fall. 

Också på den tyskainternetsidan ”Katzenfriedhof ” 
återfinnes i några fall diffusa tankar om återseende 
och en föreställning om katthimmel även om det är i 
klart mindre omfattning än vad jag funnit i Sverige. 
Föreställningen om att sällskapsdjuret passerat över 
”regnbågsbron” och kommit till ”regnbågslandet” där 
det finns andra katter förekommer också i vissa fall. Till 
den ettåriga katten Spike som avled 2006, skrevs orden: 
”Doch irgendwann sehen wir uns wieder. Ich freue mich 
jetzt schon, dich wieder zu sehen” (Någon gång ses vi 
åter. Jag gläder mig redan nu över att åter få se dig). 
”Alles Liebe und Gute für dich im Katzenhimmel” (All 
kärlek och allt gott för dig i katthimlen), tillönskades 
katten Blunzi från österrike, vilken avled 1998 i en 

ålder av tolv år. Exempel finns på att den döda katten 
benämnts ”mein Engelchen”, dvs min lilla ängel. Detta 
tyder på en föreställning om en fortsatt tillvaro efter 
döden. Det finns även uppgifter om att ”kattänglar” 
anses kunna ta hand om och skydda det avlidna 
sällskapsdjuret. Dessa änglar har tagit hem katten till 
sig. Här finns likheter med det som är ganska vanligt 
i Sverige.

KONKLUDERANDE RESONEMANG
Denna uppsats har med konkreta exempel från 
internetbudskap på minnessidor, i första hand från 
Sverige, visat på den känslomässiga närheten mellan 
människa och sällskapsdjur så som detta kommer till 
uttryck i samband med att djuren, i detta fall katter, 
avlider. De skrivna orden blir ett sätt att bearbeta 
sorgen och saknaden som kan sträcka sig över flera 
år. Sorgens uttryck har börjat anta former som alltmer 
liknar de ord, som förekommer då en människa dött. 
T.o.m. religiösa uttryck och tron på en djurtillvaro efter 
döden har gjort sig gällande på internet. Då är gränsen 
mellan människa och sällskapsdjur på väg att suddas 
ut. Djuren ses inte längre som i bondesamhället ur en 
produktionsaspekt utan ur en samvaroaspekt. Då kan 
känslorna komma in mycket starkare än som tidigare 
varit vanligt. 

En begränsning i de studerade minnessidorna är 
att det i stort sett inte går att få information om 
skribenternas bostadsorter och inte heller om deras 
sociala tillhörighet och ålder. Därför är det inte 
möjlighet att skikta materialet med utgångspunkt i 
de traditionella etnologiska kategorierna rum, tid och 
social miljö. I stället kommer relationen till det avlidna 
sällskapsdjuret och de därmed förbundna känslorna i 
fokus. Detta har blivit en studie på temat människa 
och djur i vår egen tid. Det är också en studie i nutida 
folklig tro och dess uttrycksformer.

även om läsaren av budskapen inte får veta så 
mycket om skribenternas yttre situation, så får man 
desto mer inblickar i deras inre upplevelser. Man får 
betydligt fler upplysningar om de avlidna katterna 
än om människorna som skrivit. Det gäller katternas 
levnadslopp, karaktär, ålder, kön, dödsförlopp och 
tankar om en fortsatt tillvaro efter döden. Där anses 
ägarna kunna fortsätta att upprätthålla en kontakt med 
sällskapsdjuret så länge som de lever och även senare 
när de själva är döda.

De studerade internetbudskapen ger möjlighet till att 
anlägga en del principiella tankar om vår tids människor. 
Det märks att djupa känslor behöver kunna få uttryckas 
och inte bara undertryckas och därmed stanna inne hos 
de enskilda individerna. Detta var till stor del fallet i 
Sverige under 1900-talet när döden blev privatiserad 
och samtal om den närmast tabuerad. I en sådan 
situation kunde sörjande människor ta stor psykisk 
skada. Visserligen har en större öppenhet kunnat iakttas 
vid fältarbeten under 2000-talet (Gustavsson 2001). 

Katten Daisy (1989-2008). Text: Mein süsser engel Daisy. 
(Copyright 2009 Memory garden 24)

http://www.123hjemmeside.no/Ragdoll
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En sorgeprocess behöver kunna delas med andra 
även om det inte måste ske muntligen inom en 
umgängeskrets. Det är inte lätt att tala med vem som 
helst om sitt innersta och det traumatiska som man 
upplever. Här kommer internet som ett offentligt 
rum till god hjälp när det gäller att komma igenom 
sorgeprocessens svårigheter. De sörjande kan sitta 
hemma vid sin dator och uttrycka sina innersta känslor 
och sin tro och kommunicera om detta med ett stort 
antal i stort sett okända människor. Skribenterna 
behöver inte möta dem i fysisk bemärkelse men de 
får ändå respons och medkänsla från andra som varit 
med om liknande svåra upplevelser. Kontakten med 
omgivningen kommer till stånd utan att den personliga 
integriteten behöver bli hotad. Den sörjande kan vara 
öppen utåt och samtidigt inte bli igenkänd. Det är 
väl därför skribenterna inte skriver ut sina verkliga 
namn och i varje fall inte bostadsorten. Orden ”matte” 
och ”husse” blir goda ersättningar för ägarnas namn. 
Individualismen behöver alltså inte hotas trots att de 
skrivna budskapen är utåtriktade mot en bred allmänhet. 
Här finns en skillnad jämfört med minnessidor över 

avlidna människor där de dödas namn samt födelse- 
och dödsår står utsatt. öppenheten att uttala sig på 
internet verkar dock inte vara mindre hos de anhöriga 
som lägger ut minnessidorna. En viktig sak för dem 
är att den döde inte skall bli bortglömd.

På internet förekommer längre och mer känslofyllda 
inlägg i Sverige jämfört med de diskussionsforum som 
jag har undersökt i Norge och på tyskspråkigt område. 
Föreställningen om en katthimmel och änglagestalter 
efter döden gör sig till viss del gällande också i dessa 
länder. öppenheten att uttrycka sig om döden och synen 
att man kan föra ett samtal med det avlidna husdjuret 
verkar vara i klart tilltagande i Sverige. Detta har jag 
tidigare kunnat iaktta även i fråga om förhållningssättet 
till människor som plötsligt har avlidit i sen tid genom 
olyckshändelser, mord eller dråp (Gustavsson 2006). I 
en pågående studie undersöker jag internetbudskap om 
och till avlidna människor. I det sammanhanget kan 
en närmare jämförelse ske mellan förhållningssättet 
till avlidna människor och till sällskapsdjur vilket inte 
varit möjligt i denna undersökning.  
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Museerna, insamlingen och webben
Eva Fägerborg

Etnologiska undersökningar bedrivs också vid museerna 
och eftersom museer är institutioner som både skapar 
och samlar in material, bevarar det och gör det offentligt 
tillgängligt är frågorna kring internet och hela det 
digitala fältet många och komplexa. Inom Samdok, de 
kulturhistoriska museernas nätverk för samtidsstudier 
och samtidsinsamling, har på senare år förts en intensiv 
diskussion om olika aspekter av arbete med digitala 
medier, alltifrån nätkulturer och nätet som social arena 
till inspelningstekniker, bevarande av digitalt material 
och etiska spörsmål kring publicering på webben. 

Diskussionerna inom Samdok sammanfaller delvis med 
dem som förs på andra håll i kulturarvbranschen och 
kulturforskningen. I kulturarvsarbetet har frågor om 
bevarande, digitalisering av material och databaser under 
flera år stått högt på dagordningen och stora resurser har 
satsats på digitalisering av samlingar och utveckling av 
databaser. Dessa insatser svarar mot ett kulturpolitiskt mål 
att ge allmänheten och forskarna tillgång till kulturarvet, 
oberoende av fysisk lokalitet. Lägre kulturpolitisk 
dignitet har frågor som rör insamlingen, genererandet av 
material till samlingarna – föremål, bilder, intervjuer och 
fältobservationer m.m. ändå påverkas också insamlingen 
i hög grad och på många sätt av den digitala utvecklingen. 
Här ställs museerna inför samma utmaningar och 
möjligheter som etnologisk och annan kulturvetenskaplig 
forskning om nätet som undersökningsarena och källa. De 
aspekter på etnologisk forskning på nätet som artiklarna 
i detta nummer av Nätverket tar upp är därför relevanta 
även för museerna.  

även om digitalisering och digitalt bevarande är viktiga 
uppgifter för museerna vill jag i det här sammanhanget 
betona kopplingar mellan internet och insamlingen, och 
närmare bestämt tre aspekter av den samtidsutforskande 
verksamheten: nätet som studie- och insamlingsfält, 
nätet som verktyg i insamlingen och nätet som resurs 
för kommunikation om insamlingen.     

För att åstadkomma en överblick över de kulturhistoriska 
museernas erfarenheter av arbete med digitala medier 
gjorde Samdoksekretariatet vid Nordiska museet 2009 
en särskild satsning på detta område. En enkät sändes 
till medlemsinstitutionerna med en rad frågor om 
användning av digitala medier i framför allt insamling 
och dokumentation, men även om kommunikation och 

förmedling, digitaliserade samlingar och bevarande, 
inspelnings- och transkriberingsteknik, etik och 
juridik. Temat följdes upp på Samdoks höstmöte 
”Digitalt – samla, spana, spara” och i tidningen 
Samtid & museer nr 2/09, ”digitala världar”. (Se nedan 
för webblänkar till Samtid & museer samt Samdoks 
höstmöte med föredrag, gruppdiskussioner, enkät och 
länkkatalog.)

Vad kan då med utgångspunkt från framför allt 
enkätsvaren och diskussionerna på höstmötet sägas 
om hur man för närvarande resonerar vid museerna 
om webben och digitaliserat material för att utveckla 
arbetet med undersökningar och insamling? I korthet 
handlar det om följande – väl att märka att frågorna 
är fler än lösningarna:

INTERNET SOM FäLT
Internet som studie- och insamlingsfält erbjuder nya 
möjligheter för museerna men innebär också nya 
frågor att ta ställning till. Som social arena skiljer sig 
nätet från fysiska platser där människor möts. Detta 
får konsekvenser för museernas insamling. På nätet 
kan människor anta anonyma och/eller alternativa 
identiteter, vilket skapar källkritiska problem. Kan 
material på nätet användas för forskning när vi inte 
vet vilka som figurerar där? å andra sidan kanske 
anonymiteten kan innebära en större uppriktighet, 
att man vågar vara mer självutlämnande än i en 
intervjusituation face-to-face. Hur ska museerna 
hantera människor som vill vara anonyma?

Med och på internet studerar och samlar museerna 
material om företeelser som också existerar irl. Det 
är viktigt att museerna är medvetna om vad de vill 
med att undersöka och samla in på nätet och vad de 
vinner med det. Vilka skillnader och likheter finns 
mellan internet och ”real life”? Uppfattas det som 
finns på internet som ”på riktigt”? Vad ger insamling 
via nätet jämfört med en insamling med sedvanliga 
metoder? För vilka typer av undersökningar lämpar sig 
internetmediet? Finns det en risk att människor helst 
skickar in framgångsberättelser? Missar man de svåra 
berättelserna, om människor som inte har lyckats eller 
om laddade och känslofyllda känsliga ämnen? Eller kan 
tvärtom internet vara en kanal för just sådana ämnen?
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Vilka genrer utvecklas i och med nya sätt att presentera 
minnen och berättelser, och hur påverkar museernas sätt 
att presentera materialet de nya bidrag som kommer 
in? Hur kan materialet kontextualiseras?

På internet kan man fältarbeta från kontoret, vilket 
kan innebära att rollerna blir otydliga och skapar nya 
frågetecken. Hur ska internetaktivitet dokumenteras? 
Kan människor skrämmas bort när ett museum vill delta 
och samla in konversationer som förs på nätet? Och kan 
man samla in material som finns nätet? En uppfattning 
är att eftersom de personer som lagt ut texter, bilder, 
filmer etc. har valt att offentliggöra sitt material borde 
det vara rimligt att samla in. Gör man däremot studier 
i slutna communities måste man ge sig till känna.

Liksom den fysiska världen förändras, så förändras 
internet. Webbplatser omgestaltas, en del försvinner. 
Vi vet inget om hur internet ser ut om bara ett fåtal 
år – tidsbundenheten kan i vissa fall vara extra markant.

För museerna aktualiserar användande av nätet även 
etiska frågor och ställer nya krav på samtycke. Hur 
påverkas informanterna av att materialet möjligen ska 
läggas ut på nätet? Begränsar de sina berättelser? Hur 
ser olika generationer på detta? Här måste museerna 
balansera önskan om tillgänglighet mot etiska 
överväganden och samtycken. Vad innebär detta på 
lång sikt för internet som fält?

INTERNET SOM VERKTYG
Fördelar med internet som verktyg i insamlingen är 
spridningen, man kan nå många fler och nå andra 
grupper än tidigare, snabbt få in uppgifter, få spontana 
reaktioner på händelser, väcka intresse och skapa 
medvetenhet om museernas insamlingsverksamhet. 
Det går lätt att få en snabb överblick över ämnen 
och diskussioner och nätet används ofta som en första 
ingång till de företeelser man studerar. Det är också 
tämligen billigt – förutsatt att museet har resurser 
att föra dialog med informanterna och ta hand om 
materialet på ett tillfredsställande sätt. De nackdelar 
som visats är bland annat – förutom frågetecken 
kring källvärdet som nämnts ovan – att svaren ofta är 
kortfattade, personuppgifterna vaga, det är svårt att 
veta hur materialet kan användas och att informationen 
om projekten försvinner i mängden. En del har gjort 
erfarenheten att för att få ”kvalitetssvar” bör museet 
använda den egna hemsidan, medan sociala medier 
framför allt lämpar sig om man i första hand vill nå 
stor spridning. Det finns också exempel på hur upprop 
på nätet fått litet eller inget gensvar, men där det varit 
oklart vad den låga svarsfrekvensen berott på. 

De källkritiska problemen är i praktiken omöjliga att 
lösa, man får helt enkelt välja att betrakta detta material 
som en egen genre och utgå från de premisser som 
ges och skildra det som är karaktäristiskt för nätet, 
t.ex. nätkonversationer, bloggmaterial med mera. Ett 
specifikt problem kan också vara så kallade ”troll” på 

nätet, människor som av olika skäl saboterar på olika 
debattforum genom stulna identiteter.

En samlad uppfattning är att insamling via nätet är en av 
flera insamlingsmetoder där de olika tillvägagångssätten 
kan komplettera varandra. Nätinsamling kan inte 
ersätta ett ordinarie fältarbete där informant och 
intervjuare möts. Vid en vanlig intervju används oftast 
följdfrågor, vilket skapar en fördjupning. Genom en 
kombination av webbaserad och sedvanliga insamlings- 
och dokumentationsmetoder kan man förena kvantitet 
och kvalitet, t.ex. att följa upp med webbmaterialet 
med intervjuer.

INTERNET SOM KOMMUNIKATION
Fördelar med att använda nätet i kommunikationen 
om insamlingen är ökad tillgänglighet och bättre 
möjligheter att föra en dialog med intresserade besökare. 
Likaså underlättas samarbete mellan institutioner, inom 
och utom landet.   

Det som läggs ut är oftast information om projekt 
och bearbetat material som rapporter, men berättelser, 
fotografier och filmer från undersökningar förekommer 
också. Allra mest förekommande är dock presentationer 
av befintliga samlingar i form av föremåls- och 
bilddatabaser och här ser man stora möjligheter till 
dialog med allmänheten, för att få kommentarer och 
nya kunskaper om samlingarna. En del museer har 
bloggar, och det finns exempel på hur museet låter 
ungdomar och seniorer blogga om objekt de fängslats 
av i arkiv och föremålsmagasin. 

En stor fråga är etiska överväganden när museerna vill 
lägga ut material från undersökningar. Godkännande 
från informanterna krävs och de som vill vara anonyma 
utåt ska kunna vara det. Redan på startsidan bör det 
finnas en kort text om samtycke där informanterna 
kan bocka av att de läst och godkänt villkoren för att 
kunna gå vidare och lämna sitt bidrag. Men även med 
tillstånd att publicera måste man reflektera över det 
som läggs ut. Hur kan en publicering av en berättelse 
påverka en enskild informant på lång sikt? 

Anonymitet eller inte – vid museerna finns också 
erfarenheter av att informanter blivit besvikna över 
att deras berättelse inte läggs ut snabbt nog – och med 
namn. Anonymiteten kanske oftast inte är en önskan 
från de personerna själva, utan snarare en fråga om 
ansvarstagande museer som vill skydda sina informanter. 

EN NY YRKESGRUPP?
Sammanfattningsvis betonas att den nya tekniken 
erbjuder viktiga komplement till museernas etablerade 
metoder och kommunikationskanaler. Hur internet 
används i insamlingsverksamheten är dock också 
en fråga om resurser. Att arbeta med webben på ett 
tillfredsställande sätt är så resurskrävande att det blir 
ett slags ”verksamhet i verksamheten”.  
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Det är viktigt att tänka igenom hela processen innan 
museet startar ett insamlingsprojekt på nätet; detta 
måste självklart inkludera hur man ska behandla och 
bevara inkommet material. Ett aktivt samtycke gör 
det lättare att använda materialet. 

För många museer är bevarandet av digitalt material 
ett stort problem och man efterlyser lagstiftning 
med riktlinjer för digital arkivering eller en central 
serviceorganisation. Det handlar om ett gemensamt 
kulturarv och frågorna om bevarande bör lösas centralt. I 
dagsläget skapar bristerna i lagringsmetoder för digitalt 
material, kostnader för uppdatering och konverteringar 

och avsaknad av riktlinjer osäkerhet inför framtiden. 
även kring frågorna om upphovsrätt och etik vid 
publicering och insamling av intervjumaterial råder 
viss osäkerhet.

Inom museerna ser man också ett behov av en ny 
yrkesgrupp – IT-antikvarier med dubbla kompetenser. 
IT-antikvarien, eller ”3.0-intendenten” (Gudmundsson 
2009) förenar informationsteknologi med den 
museiprofessionella – och etnologiska – kunskapen 
att undersöka företeelser, samla in och bearbeta 
material. För dagens studenter betyder detta att en 
ny arbetsmarknad är i sikte.
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Botanisera! Ett urval länkar
Insamling
Att minnas migrationen: http://www.attminnas.nu/ 
Andra migrationsminnesinsamlingar:
http://www.connectinghistories.org.uk/birminghamstories/faces_and_places.asp
http://www.mangfoldigeminner.no/
http://www.myimmigrationstory.com/
http://www.movinghere.org.uk/default.htm
http://www.immigrationbridge.com.au/www/248/1001127/home--default.asp
Digitalt Fortalt – kulturminner på nett: http://www.digitaltfortalt.no/ 
IT-historia: http://ithistoria.se/ 
Lokalhistoriewiki: www.lokalhistoriewiki.no 
Berätta för oss, Nordiska museet: http://www.nordiskamuseet.se/category.asp?intLevel=2&

Cat=425&CatName=Beratta_for_oss&topmenu=144 - Samlingssida för museets frågelistor 
samt webbfrågor om olika ämnen.

Nordiska museets brödbank: www.nordiskamuseet.se/brod - Kombinerar insamling av berättelser och 
minnen kring bröd med presentationer av föremål, arkivmaterial och litteratur i museets samlingar.

WiGo Västerbotten: http://www.wigo.se/index.php/Huvudsida 

Museer
Powerhouse Museum, Sydney, Australien www.powerhousemuseum.com - Australiens största 

museum som satsat stort på webben och interaktivitet.
Rockheim, Trondheim http://www.rockheim.no/ - Nationalmuseum för pop och rock i Norge. 

Inbjuder till deltagande i insamlingen.
Smithsonian (USA) http://www.si.edu/Museums/ - Världens största museikomplex.
Open museum ... connecting people, objects and museums (USA): http://www.openmuseum.

org/ - “People who love museums like to talk about what they see, hear, and experience. So 
we’ve created a place where that happens all the time. Open Museum invites art and culture 
lovers to hang out, chat, meet other museum-centric folks, and really get to know the works 
that museums have to offer.”

Bloggar
Museum 2.0 (Nina Simon)  www.museumtwo.blogspot.com 
Powerhouse Museum, Sydney, har 8 bloggar: www.powerhousemuseum.com
Sörmlands museums seniorblogg, http://seniorbloggen.blogg.se/ 
Sörmlands museums ungdomsblogg:  http://youthhood.blogg.se/ 
K-blogg. Riksantikvarieämbetets blogg. www.k-blogg.se 
Museum Blogs: http://www.museumblogs.org/ - Samlingsplats för museibloggar från många 

länder. 

Gemensamma databaser/sökfunktioner
Digitalt museum, http://www.digitaltmuseum.se/ownerInfo.do - Föremåls- och fotografidatabas 

gemensam för Armémuseum, Designarkivet, Nordiska museet, Sveriges militärhistoriska 
arkiv, Upplandsmuseet.

Samdokregistret: http://www.nordiskamuseet.se/publication.asp?publicationid=868&topme
nu=143
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Offentliggjort, men inte offentligt? 
Några tankar om bruket av Internetkällor1

Tove Ingebjørg Fjell 

1Artikeln är tidigare publicerad i boken Frågelistan som källa och 
metod, Charlotte Hagström & Lena Marander-Eklund (red.) 2009 
(2005). Lund: Studentlitteratur.
2Krav på samtycke beskrivs i NESH:s (Den nasjonale forskningsetiske 
komité for samfunnsvitenskap og humaniora) forskningsetiska 
riktlinjer, punkt 8, ”Krav om samtykke” (NESH 1999). Se även 
punkt 7, ”Om å innhente samtykke i digitale fora”, Forskningsetiske 
retningslinjer for internettforskning (NESH 2003).

Jag har tidigare arbetat mycket med deltagande 
observation. Jag har observerat och deltagit i det 
offentliga rummet, på gator och andra områden som 
är öppna för alla (Fjell 1996), och på institutioner som 
sjukhus och kliniker där jag har varit tvungen att söka 
tillstånd för att få komma in (Fjell 1998). Min naiva 
utgångspunkt då jag gick in på diskussionsfora på nätet 
var att detta virtuella rum var som en gata, som ett 
torg, som en öppen plats, där i princip vem som helst 
kunde gå in och det som befann sig där måste kunna 
betraktas som allmän egendom. Nätet hade för mig 
inga drag gemensamma med den halvoffentliga arena, 
förlossningskliniken, som jag först efter flera månaders 
ansträngningar fick komma in i! Men är nätet som ett 
öppet torg där forskaren kan plocka med sig det hon 
önskar? Kan nätet definieras som en arena där forskaren 
kan observera utan att informera (dold observation), 
och där vi kan strunta i informanternas rätt att bli 
informerade om vad de används till?2

FRåGELISTAN OCH 
INTERNETKäLLAN – TVå SYSTRAR?
Jag kommer i det följande att problematisera några 
frågor som jag ser som uppenbara utmaningar för 
kulturforskare som hämtar datamaterial från nätet. 
Hur ska man uppfatta förhållandet mellan offentligt 
och offentliggjort i det virtuella rummet? Vilka 
problem är förbundna med anonymisering? Jag ska 
ta upp de problem som är knutna till användningen 
av nätets erfarenhetsbaserade texter, källor som 
kulturforskare i allt högre grad kommer att använda 
sig av. Vi har i kulturforskningen mött utmaningar kring 
Internetkällor framför allt i förhållande till samtyckes- 
och anonymiseringsproblematiker, och jag kommer att 
rikta strålkastarljuset både mot den nya källtypen och 

mot de problem som är förbundna med denna. Gäller 
de forskningsetiska problem som är förbundna med 
Internetkällor också frågelistan?

Frågelistan är ständigt föremål för diskussion. är 
meddelargruppen alltför homogen? är det för många 
kvinnor, för få invandrare, för hög genomsnittsålder 
(Nilsson, Waldetoft & Westergren 2003)? Ibland 
väljer forskare att komplettera frågelistan med annat 
liknande material (se till exempel Nylund Skog 2003; 
Hagström, under utgivning). Diskussionsgrupper på 
nätet kan sägas ha beröringspunkter med frågelistesvar. 
Både frågelistesvar och inlägg i diskussionsfora görs 
av så kallade vanliga människor som i skrift uttrycker 
erfarenheter över ett givet tema. Temat kan formuleras 
som Nordiska museets Nm 223 Personlig hygien (Klein 
2003) eller signaleras genom att diskussionsgruppen 
kallas ”Forum för barnlösa”, där man diskuterar 
barnlöshet och medikamentell hjälp och får tröst 
och omsorg, eller ”Vaccineringsdebatten”, där man 
diskuterar ståndpunkter för och mot vaccinering. 
Men det finns också skillnader mellan kategorierna. 
Frågelistesvaren ges i en envägskommunikation 
från meddelare till arkivarie och andra forskare där 
meddelaren inte får någon omedelbar respons, medan 
kommunikationen i diskussionsfora sker mellan flera 
och responserna kommer efter några minuter, några 
timmar eller några dagar. Meddelare vet att deras svar 
läses av arkivarien, och de kan ha en mer eller mindre 
klar föreställning om att svaren används av forskare. 
De som skriver inlägg i ett diskussionsforum har 
ingen aning om att deras bidrag kommer att utnyttjas 
i ett forskningssammanhang, åtminstone inte förrän 
forskaren tar kontakt och ber att få använda inlägget. 

VAD KAN VARA INTRESSANT På 
NäTET?
Det finns många olika typer av rum i vilka man kan 
röra sig på nätet. Kanaler för asynkron kommunikation 
är bland andra personliga hemsidor, och det finns olika 
diskussionsgrupper där man tar upp till exempel sorg, 
svårigheter med att vara förälder, problem med att 
var patient och samlevnadsproblem. De synkrona 
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kommunikationskanalerna är bland andra dataspel 
online och chattar.3

Detta kan kallas verklighet online eller virtuell 
verklighet, men får inte uppfattas som nya verkligheter 
utan snarare som typer av verkligheter som inkluderar 
nya former av kommunikation (Sveningsson 2004:49). 
Många har efterlyst riktlinjer för användning av material 
hämtat från nätet, och i september 2003 fastställde Den 
nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap 
og humaniora (NESH) forskningsetiska riktlinjer för 
Internetforskning (NESH 2003).

Kulturforskare kan ha flera skäl att använda nätet som 
källa. Man kan studera uppbyggandet av hemsidor och 
därigenom säga något om förhållandet mellan privat 
och offentligt. Man kan studera hur den nya tekniken 
används på innovativa sätt. Vidare kan man genom 
att studera ”samtal” i chattrum säga något om hur det 
skriftliga påverkas av det muntliga. Man kan också 
använda nätet som en datakälla till specifika teman, 
ungefär som en frågelista.

Jag blev intresserad av nätet då jag höll på med en 
studie om barnlöshet. Jag sökte på nätet för att se hur 
adoptivföräldrar diskuterade adoption. I temaforumet 
fann jag mycket bakgrundsinformation om temat 
adoption som jag använde när jag utvecklade temaguider 
till intervjuerna, och det var ett effektivt sätt att lära 
känna området. Här fick jag till exempel inblick i hur 
man diskuterade om adoption är en form av invandring 
och om ett adoptivbarn kan kallas för invandrare. Här 
diskuterade man skillnaden mellan att adoptera från 
Etiopien, varifrån man får ett barn som kommer att 
skilja sig från sina etniska norska föräldrar, i motsats 
till att adoptera från ett östeuropeiskt land där man 
med större säkerhet kommer att få ett barn som liknar 
en själv. Dessa diskussioner kunde leda till långa och 
på många sätt smärtsamma meningsutbyten om A-lag 
och B-lag bland adoptivföräldrar, där A-laget bestod 
av adoptivföräldrar med färgade barn och B-laget 
bestod av adoptivföräldrar med vita barn. Men kunde 
jag inte bara gå ut och intervjua adoptivföräldrar? Det 
kunde jag självklart göra och det gjorde jag också. Men 
nätdiskussionen var en inkörsport till en tematik som 
inte var så lätt att fånga i en intervju. Jag fick tillgång 
till en annan typ av kunskap, och det var lätt att samla 
in data utan att röra sig från kontorsstolen, utan fråga 
om lov och utan att bli sedd.

OFFENTLIGGJORT MEN INTE 
OFFENTLIGT
Många har en föreställning om att nätet är ett offentligt 
rum. Men när man går in på nätet och tittar på hemsidor 
eller inlägg på diverse fora så kan man få en annan 
uppfattning. Frågan som forskare måste ställa sig är 
om det virtuella rummet uppfattas som ett offentligt 
rum av dem som deltar aktivt.

I så kallade diskussionsfora diskuteras det mesta, 
allt från rasism och diskriminering till möten med 
döden och samlevnadsproblem, och deltagandet 
tycks representera en primärkälla till både kunskap 
och omsorg. Det finns flera paralleller mellan 
samlevnadsinläggen och veckotidningarnas ”brev 
till doktorn/samlevnadsexperten”. I ett av de många 
nätinläggen om samlevnadsproblem kan vi läsa att 
insändaren är djupt förtvivlad över att hennes man 
är milt sagt sexuellt ointresserad av henne. Han vill 
inte se på henne när hon är naken, långt mindre ta på 
henne. Hon skriver att hon upplever detta som så privat 
att hon absolut inte vill diskutera det med väninnor 
eller andra ansikte mot ansikte. Andra insändare kan 
förklara sina inlägg med att de har förbrukat familj och 
vänner och behöver andra att diskutera med: ”Hade 
det inte varit för er där ute vet jag inte vad jag hade 
gjort.” Här vänder insändarna sig till en okänd grupp 
forumanvändare och vanligen också till en fackman 
(läkare, psykolog eller liknande) som då och då lägger 
in ett svar. 

Högst personliga och intima erfarenheter kan man 
också finna beskrivna i frågelistesvar. Folkloristen 
Barbro Klein beskriver Nordiska museets frågelista Nm 
223 Personlig hygien, där en av meddelarna, född 1917, 
förklarar att han efter ett bad lånar hustruns hårtork 
för att föna håret under armarna och även könshåren 
och att detta ”fyller min hustru med raseri” (Klein 
2003:79). Detta svar sändes in till ett offentligt museum, 
en offentlig institution, men upplever meddelaren att 
han med detta svar träder in i det offentliga rummet? 
För en fast meddelare som besvarar frågelistor under en 
rad av år befinner den offentliga institutionen sig sällan 
längst fram i medvetandet. Kanske skriver meddelaren 
lika gärna till den arkivarie som han har lärt känna 
genom skriftlig kommunikation?

Var är det offentliga rummet? Var är det privata 
rummet? Några av foruminläggen hänvisar till 
länkar till personliga hemsidor där man presenterar 
sig själv i kortform. På hemsidorna kan vi finna 
personliga upplysningar om hemsidebyggaren och 
hans familj; synpunkter på sociala, politiska och 
kulturella förhållanden; fotografier; planer om och 
drömmar för framtiden; information om bostad och 
utbildning: upplysningar om arbetsplats, skola och 
dagis; beskrivning av intressen och hobbyer; samt 
exempel på hemsidebyggarens  konstnärliga förmåga 
(Finsrud 2001:9). Folkloristen Kjersti Finsrud kallar 
detta för en typ av senmodernt elektroniskt hemarbete. 
En hemsida produceras av en enskild individ eller av 
en familj som har satt sin personliga prägel på den. 
Hemsidebyggarna kan inte räkna med reklaminkomster 
och driver inte heller någon form av kommersiell 
verksamhet (Finsrud 2001:8).

Kjersti Finsrud gick in i en rad sådana hemsidor och 
upplevde det som att komma in i ett rum, där hon 
förvisso kände sig välkommen men där hon också 
upplevde att det blev för nära:3Ett synkront chatt är en nätdialog i realtid (IRC).
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14 februari 1998. Skärmen lyser blå.
Tonerna från Sinatras ”A kiss is just a kiss” strömmar 
ut från datorns högtalare och fyller arbetsrummet. 
Jag är på besök, och trots att klockan närmar sig 
midnatt blir jag väl mottagen:

“Välkommen till vår hemsida. Här kan du hitta 
mer om var och en av oss, och kompletterande 
information om var vi jobbar eller går i skolan. 
Denna sida kommer att förändras eftersom herrn i 
huset just har börjat med detta märkliga tidsfördriv: 
att exponera sig själv och sina närmaste i full 
offentlighet.”
Med enkla tryckningar på tangentbordet vandrar 
jag runt på Gunnars och hans familjs hemsida 
på World Wide Web. Fotografier av barnen, 
Gunnar och hans hustru Maja, bilder av Nasse 
och Lejonkungen, ackompanjerade av små och 
stora berättelser om deras liv, arbeten, intressen 
och drömmar för framtiden. 

“Efter en stund vet jag en hel del om familjen. […] 
Det jag inte vet är varför Gunnar valt att presentera 
sig själv och sina närmaste på en personlig hemsida 
på webben.” (Finsrud 2001:1)

Finsrud fick känslan av att träda in i ett hem. Alla 
varianterna av öppningsorden ”Välkommen till min 
hemsida” väckte associationer till att ha öppnat 
ytterdörren, klivit över tröskeln och rört sig i andra 
människors hem. Men Finsrud trivdes inte där. Det 
var som att träda in i hemmet till någon som satt på 
toaletten med dörren öppen, skriver hon. 

Fadern i familjen skriver att han har börjat med detta 
märkliga tidsfördriv: att exponera sig själv och sina 
närmaste i full offentlighet. Det är kanske något som 
är speciellt för vår tid. Vi får veta något som inte är 
avsett för oss. Men hur uppfattar hemsidebyggaren själv 
sin hemsida? Då Kjersti Finsrud gjorde en intervju 
med honom och frågade om just detta svarade han att 
hemsidan förvisso var offentliggjord men att det inte 
betydde att den var offentlig. 

Samma sak hände då en norsk TV-journalist skulle skaffa 
informanter till en dokumentärfilm om spermadonation. 
I filmen användes korta citat hämtade från ett nätforum 
för barnlösa. Citaten blåstes upp och lades ut över hela 
skärmen, och insändarens nickname var också med. Det 
ledde till en upphetsad diskussion på forumet i vilken 
journalisten till slut drogs in. Insändarnas huvudpoäng 
var att texterna som de hade lagt ut på nätet inte kunde 
användas utan deras tillstånd. Texterna uppfattades 
som offentliggjorda men inte som offentliga, snarare 
som offentliggjorda, privata bidrag. 

Hur ska man uppfatta detta? Man brukar säga att 
nätet är ”offentligt i ordets traditionella mening”, men 
det verkar av dessa exempel som om folk inte riktigt 
förstår att de befinner sig i det offentliga rummet. Det 
menar jag att tjänsteägarna4 också är på det klara med. 
Då jag skulle göra en studie av inlägg på ”Forum för 
adopsjon” och ”Forum for barnløshet” vände jag mig 

till ledningen för två mycket välbesökta sidor, Doktor 
Online och Snart gravid, och bad om tillstånd att lägga 
ut frågor och använda inlägg på sidorna. Tjänsteägarna 
var reserverat positiva, men bägge uttryckte bekymmer 
för att användarna skulle känna sig ”övervakade” och 
att min närvaro skulle förstöra en god miljö. Hur skulle 
användarna reagera om de såg sig själva citerade i en 
eller annan publikation, undrade en av tjänsteägarna. 
Det hänvisades också till ett regelverk. Hos Doktor 
Online sägs:

“Det är inte tillåtet att använda text eller bilder 
hämtade från Doktor Online utan samtycke från 
tjänstens ägare såvida det inte finns stöd för det 
i lag eller är tillåtet genom avtal med Kopinor, 
intresseorgan för rättighetsinnehavare till litterära 
och konstnärliga verk. Utnyttjande i strid med lag 
eller avtal kan medföra ersättningsansvar och kan 
bestraffas med böter eller fängelse.“ 

(www.doktoronline.no)

Webbsidan Barn i magen täcker något av samma tjänster 
som de två tidigare nämnda sidorna, och även här står att 
läsa att man kan använda ”materialet som publiceras på 
BarniMagen.com för privat bruk, det vill säga läsa, ladda 
ner på egen hårddisk och ta en utskrift av materialet. Det 
är inte tillåtet att kopiera eller publicera texter, bilder eller 
annat material på BarniMagen.com” (copyrightskyddat) 
utom efter samtycke från rättighetsinnehavarna eller 
med stöd i lag (www.barnimagen.no). även här hänvisas 
till polisanmälan och åtal om överträdelse sker. Forskaren 
kan många gånger upplevas som en inkräktare, och nu 
också på nätet. 

På ett plan kan forskning på Internet betraktas som 
observationer i det offentliga rummet, och enligt 
folkloristen Bente Alver och sociologen Ørjar Øyen 
har forskaren normalt ganska vida ramar när det gäller 
rätten att göra observationer i det offentliga rummet. 
Människor som uppehåller sig i det offentliga rummet 
– på gator och torg – måste veta att de kan iakttas 
(Alver & Øyen 1998). Men i mångt och mycket kan det 
verka som om gränserna mellan privat, offentligt och 
offentliggjort dras på andra sätt både i diskussionsfora 
på nätet och i frågelistesvar. Vi vet för lite om hur 
frågelistans meddelare uppfattar förhållandet mellan 
offentliggjort och offentligt. Kanske skapar avståndet 
mellan meddelare och arkivarie inte alls någon distans, 
och kanske skapar den upprepade kontakten mellan dem 
förutsättningar för att uttrycka sig ännu mer privat. 
Att delta i ett chatt eller göra ett inlägg i ett forum 
kan upplevas som en privat eller halvprivat handling, 
även om man självfallet vet att alla kan läsa vad man 
lägger ut. Det sker i full offentlighet, men det är privat 
till sin natur och upplevs också på det sättet (Lawson 
2004). Tjänsteägarna erkänner också att det finns en 
otydlig gräns mellan privat och offentligt, och därmed 
förstärks uppfattningen att något kan var offentliggjort 
utan att var offentligt. 

4En tjänsteägare är den eller de som har satt upp en nätplats och 
som är rättighetsinnehavare till dess innehåll..

www.doktoronline.no
http://www.barnimagen.no
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Det som skapar problem är alltså att gränserna mellan 
privat och offentligt befinner sig i ett dimlandskap med 
oskarpa konturer. Internetforskaren Danielle Lawson 
menar att den alltför enkla dikotomin mellan privat 
och offentligt står inför sitt fall (2004). Enligt Lawson 
uppfattas det privata rummet i det verkliga livet (IRL) 
genom signaler som stängda dörrar och låste arkivskåp, 
men dessa saknas i onlineverkligheten. Lawson förenklar 
kanske förhållandet mellan privat och offentligt i det 
verkliga livet. Bente Alver och Ørjar Øyen visar att 
gränserna mellan privat och offentligt kan var väl så 
dimhöljda i alla typer av verkligheter, att till exempel 
”bestämningen av det privata rummet påverkas av 
relationen till den person man står inför” (1998:122). 
Ett frågelistsvar kan alltså påverkas av att meddelaren 
formulerar sig till en bestämd arkivarie (se t.ex. Silius 
& östman 1998), och ett diskussionsinlägg är kanske 
formulerat till en liten grupp som brukar svara på ens 
inlägg. Man kan alltså ha uppfattningen att det privata 
finns mitt ute i det offentligaste av alla offentliga rum 
– på Internet. Denna paradox förstärks av att inläggen 
ofta är av en mer intim och privat karaktär än den 
interaktion som sker ansikte mot ansikte. Flyktigheten 
och distansen kan ge en känsla av skydd.

SAMTYCKES- OCH 
ANONYMISERINGSPROBLEMATIK
Innan forskaren kan annonsera sin närvaro bör hon ha 
fått tillstånd av tjänsteägaren att samla data. Här kan 
det vara klokt att kontrollera sidornas olika formella 
reglementen.5 Hur kan forskaren sedan annonsera 
sin närvaro och be om samtycke till att få använda 
materialet? Den amerikanska forskaren Barbara 
Sharf gjorde en studie av ett diskussionsforum för 
bröstcancerdiagnostiserade kvinnor (Sharf 1999). I alla 
sina inlägg på detta forum hade forskaren fogat in en 
kort självpresentation: vem hon var, vad hon forskade 
på och var hon kunde nås. Då hon skulle använda en 
del av denna kommunikation i ett forskningsarbete 
vände hon sig till dem som hade uppgett e-postadresser 
i sina inlägg och bad dem att hänvända sig till henne 
och ge sitt samtycke. Det är viktigt att understryka att 
ingen av Sharfs informanter betraktade sina inlägg som 
offentliga, och ingen menade att hon kunde använda 
dem utan samtycke. Sharf nämner också i sin artikel att 
det några år efter hennes eget fältarbete på nätet gavs ut 
en bok som skrivits med utgångspunkt i samma forum 
för kvinnor med bröstcancer. Bokens författare gjorde 
reklam för sitt arbete i forumet, och kritiker menade 
att hon uppförde sig som en tittare som utnyttjar 
människor i en svår situation, en harvester, en inhöstare 
av ord och profitör på andra i kris och olycka. 

Barbara Sharf fick sina samtycken. Men det är klart 
att det i andra studier kan vara svårt, ja, ofta omöjligt, 
att skaffa fram samtycke. Ibland är det besvärligt att 

få tag i den man vill ha samtycke från, medan det 
andra gånger helt enkelt kan var så att den man har 
citerat väljer att inte svara på förfrågningar. För den 
som studerar synkrona chatt blir utmaningarna av en 
lite annorlunda karaktär. Här handlar problemet om 
att återfinna personer som knappt har lämnat några 
spår efter sig.6

Utmaningarna är långt ifrån över även om man skulle 
få tillstånd att använda inläggen i en studie. Ett stort 
problem är hur frivilligt det frivilliga är och om 
informanten har förstått var han har samtyckt till (se 
Alver & Øyen 1998:99ff; Fjell, under utgivning). För 
några år sedan hade jag vid flera tillfällen kontakt med 
en informant som presenterats med hela namnet i en 
studentuppsats. På grund av informantens professionella 
bakgrund var det svårt, för att inte säga omöjligt, att 
anonymisera honom, och han hade skriftligen samtyckt 
till att intervjun med honom kunde användas under 
hans fullständiga namn. I detta fall förelåg det skriftlig 
kommunikation mellan studenten och informanten där 
studenten bland annat redogjorde för hur vi inom våra 
discipliner använder direkta citat från intervjuutskrifter. 
I den skriftliga kommunikationen mellan dem var det 
inget som tydde på att informanten motsatte sig något 
av uppläggningen. Men då uppsatsen var klar och 
informanten fick läsa den blev han inte bara besviken 
över resultatet utan krävde också att direkta citat skulle 
plockas bort från uppsatsen. Han hade inte förstått 
att det som spelades in på band skulle användas i en 
uppsats. Han hade tolkat det mer som ett informellt 
samtal som skulle bilda bakgrund till ett föredrag, som 
studenten också hade varit åhörare till. Huvudskälet 
till informantens reaktion var en användning av citat 
som han menade kunde skada honom både personligen 
och professionellt.  Alldeles bortsett från att detta 
hade kunnat undvikas om informanten hade fått läsa 
igenom intervjuutskriften, utvecklade saken sig i en 
sådan riktning att man kan undra över om informanten 
hade förstått vad han sa ja till.

I detta fall var det, som nämnts, svårt att anonymisera 
informanten. Men i många fall är anonymisering möjlig 
och fullt önskvärd. Därför kan det vara viktigt att ställa 
sig frågan om hur anonymiseringen ska ske.7

I våra discipliner använder vi oss i stor utsträckning av 
informantcitat i text. Vi kommer att ställas inför nya 
utmaningar i Internetforskning, där vi kan koppla en 
rad citat mot nicknames och skapa en profil av en fiktiv 
eller reell person. Med dagens effektiva sökmotorer 
kan man söka på ett nickname eller på ett utdrag från 
ett citat och få upp antingen allt som personen med 

5Det finns ofta en länk till det formella reglementet nederst på en 
webbsida.

6Det finns flera goda texter som kan vara till hjälp vid detta speciella 
problem. Se till exempel Elizabeth A. Buchanans antologi Readings 
in Virtual Research Ethics. Issues and Controversies (2004).]
7Anonymisering beskrivs i NESH:s forskningsetiska riktlinjer, 
punkt 13, ”Krav om konfidensialitet” (NESH 1999). Se även 
Forskningsetiske retningslinjer for internettforskning, punkt 7, 
”Om å innhente samtykke i digitala fora” (NESH 2003).
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detta nickname har skrivit eller det sammanhang som 
citatet är hämtat från. I bägge fallen kan det vara svårt 
att skydda den enskilda individens integritet. Enligt 
min uppfattning bör man därför i forskningsarbeten 
inte använda direktcitat utan hellre omskrivningar från 
samtalsgrupper och inlägg på debattsidor på Internet. 
Av samma skäl bör man inte heller använda nicknames 
som led i en anonymisering.8 Ett nickname måste också 
anonymiseras. Som kvalitativt orienterade forskare bör 
vi söka förstå världen på informanternas egna premisser, 
vilket också innebär att vi måste be om deras samtycke 
till att få använda texterna i forskningsarbeten. Vi 
bör därför ha i åtanke att traditionell citatanvändning 
(användning av direkta citat) i många fall är oförenlig 
med en anonymisering av ett Internetmaterial.

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Jag har varit tvungen att omvärdera min tidigare syn 
på nätet som en offentlig plats där det bara var att 
ta för sig. Gränserna mellan privat, offentligt och 
offentliggjort är sällan solklara i det verkliga livet 

(IRL): Vet vi tillräckligt om meddelares förståelse 
av hur deras svar om personlig hygien kan användas? 
Funderade meddelaren till Nm 223 Personlig hygien 
över det faktum att, som Barbro Klein påpekar, museet 
”egentligen inte kan utlova någon säkerhet alls vad 
beträffar meddelarens integritet” (Klein 2003:69). Här 
kan det behövas studier av hur meddelare uppfattar 
förhållandet mellan offentliggjort och offentligt. Men 
gränserna mellan privat, offentligt och offentliggjort 
är lika oklara i onlineverkligheten. Gränserna här är 
dimhöljda, och man bör tänka på att texter som läggs ut 
så att hela världen kan läsa dem ofta skapas i en privat 
miljö (till exempel hemma, bakom en låst dörr), och att 
texterna för den som har skapat dem i hög grad befinner 
sig i ett privat rum, som innebär att de är offentliggjorda 
men inte offentliga. Att det finns en gråzon mellan 
offentliggjort privat och offentliggjort offentligt är 
ett av flera skäl till att både Internetmaterial och 
frågelistmaterial i högre grad måste problematiseras 
som källor inom kulturvetenskaperna. 

Översättning: Sven-Erik Torhell

8 Se Forskningsetiske retningslinjer for internettforskning, punkt 
8 ”Bruk av sitater som er hentet fra Internettet” och punkt 10, 
”Pseudonymer og konfidensialitet”.
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