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ABSTRAKT 

Författare: Darya Dastgheib 

Titel: En ideologikritisk analys av Facebook 

Kandidatuppsats: MKand, 15 hp  

Handledare: Jörgen Skågeby, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 
Vårterminen 2010 

Problem/Bakgrund: Facebook är ett centralt verktyg för mellanmänsklig kommunikation. 
Plattformen används dagligen världen över för diskussion och opinionsbildning. Samtidigt är 
Facebook ett privat företag som avyttrar vinst. Att en så betydelsefull mötesplats är privatägd 
innebär att användarna och deras kommunikation påverkas av företagets regler, intressen och 
värderingar. Studien tar sin utgångspunkt i hur företaget förhåller sig till spänningen mellan 
marknad och offentlighet.  

Syfte: Att kritiskt undersöka företagets värderingar, ideologier och intressen, samt att försöka 
placera dessa i en bredare samhällskontext, i syftet att avtäcka vilka idéer och värderingar som 
diskursivt framställer, och därmed konstruerar, organisationens användare.  

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: Det 
empiriska materialet består av företagets policy och regelverk, två dokument som finns 
tillgängliga för allmänheten genom deras hemsida. Genom en kritisk diskursanalys avtäcks 
vilka idésystem som på en manifest och latent nivå framställer och därigenom konstruerar 
Facebooks användare. Det teoretiska ramverkets utgångspunkter dras på Jürgen Habermas 
normativa och formalistiska beskrivning av offentlighet och demokratisk kommunikation, 
Howard Rheingolds teorier om den datormedierade kommunikationens potentialer, Saskia 
Sassens redogörelse för den datormedierade kommunikationen i relation till globalisering och 
kommersialisering, Lawrence Lessigs teorier om Internet och arkitektonisk makt samt James 
Bohmans teorier kring Internet och en ny form av offentlighet.  

Slutsatser/Resultat: Facebook framställer deras användare som konsumerande publiker genom 
att formulera sig diskursivt i policyn och regelverket. Manifesta samt underliggande intressen 
och värderingar konstruerar användarna och reglerar deras handlingsutrymme. Jag har funnit en 
god förekomst av marknadsorienterade diskurser som tillsammans skapar en diskursordning 
inom vilken Facebooks användare framställs och därigenom konstrueras som konsumenter och 
producenter av information som en handelsvara, framför interagerande medborgare. 

Nyckelord: Facebook, offentlighet/marknad, Jürgen Habermas, konsument/medborgare.



 

 

1. Inledning............................................................................................. 1 
1.1 Syfte ............................................................................................... 1 
1.2 Material och avgränsning.................................................................... 2 

2. Bakgrund............................................................................................. 2 
2.1 Webbgemenskapers utbredd............................................................... 2 
2.2 Facebook.......................................................................................... 3 

3. Teori.................................................................................................... 4 
3.1 Offentlighet, demokrati och Habermas ................................................. 4 
3.2 Kommunikativt handlande .................................................................. 4 
3.3 Samförstånd och påverkan ................................................................. 4 
3.4 Diskursetik ....................................................................................... 5 
3.5 Störd kommunikation......................................................................... 6 

4. Tidigare forskning ............................................................................... 7 
4.1 Den datormedierade kommunikationens möjligheter.............................. 7 
4.2 Datormedierad interaktion, kommersialisering och globalisering .............. 8 
4.3 Internet och arkitektonisk makt .......................................................... 8 
4.4 Staten ersätts av ekonomiska aktörer .................................................. 9 
4.5 Diskutera den nya offentligheten ........................................................10 

5. Kritisk Diskursanalys......................................................................... 11 
5.1 Symtomatisk textanalys ....................................................................11 
5.2 Ideologikritiskt perspektiv .................................................................11 
5.3 Diskursanalysen, kritisk diskussion .....................................................12 
5.4 Norman Faircloughs tredimensionella modell........................................12 
5.5 Text................................................................................................13 
5.6 Diskursiv praktik ..............................................................................14 
5.7 Social praktik...................................................................................14 

6. Analys och resultat............................................................................ 14 
6.1 Analys av Facebooks grundprinciper ...................................................15 
6.2 Analys av Facebooks användarvillkor ..................................................19 
6.3 Analys av den sociala praktiken..........................................................23 

7. Slutsats ............................................................................................. 25 
7.1 Avslutande diskussion .......................................................................26 

8. Käll- och litteraturförteckning ........................................................... 28 

9. Bilagor............................................................................................... 29 



 

 1 

1. Inledning 

Faeebook är ett centralt verktyg för interaktion. Datormedierad kommunikation har, i en alltmer 
global och digital värld, kommit till att bli ett essentiellt medium för mellanmänsklig 
kommunikation. Facebook är en av många globala plattformer genom vilken deras användare 
interagerar med varandra. Sammanlöpande med dessa nya former för kommunikation så 
befinner vi oss i en alltmer privatägd och kommersiellt inriktad mediesfär. Detta har inneburit 
att gränsen mellan marknad och offentlighet har blivit alltmer uppluckrad. Facebook har visat 
sig vara en avsats för organisering och mobilisering av allmänhetens privata åsikter, samtidigt är 
plattformen en privat verksamhet. Att en så essentiell mötesplats är privatägd innebär att det 
privata företagets regler, restriktioner och intressen påverkar deras användares dagliga 
interaktion. Det finns en spänning mellan medborgare och konsument som är central hos en 
sådan omfattande plattform som Facebook, där miljontals människor interagerar dagligen.   

 

Mitt intresse kring organisationens betydelse för kommunikation är initialt personligt, jag har 
reflekterat mycket över dess makt och betydelse över min interaktion med min nära omgivning. 
Jag har således ett privat intresse i att kritiskt studera vilka intressen, idéer och värderingar som 
påverkar min dagliga kommunikation. Att analysera Facebooks makt och påverkan över 
mänsklig kommunikation är betydelsefullt för att finna insikt i hur relationer, identiteter och 
värderingar påverkas diskursivt, samt i vilken mån nya medier möjliggör eller förhindrar 
demokratisk kommunikation. Undersökningen är utav vikt eftersom det privata företaget 
Facebook är en central plattform för social nätverkskommunikation och därmed också ett 
centralt verktyg för social och politisk organisering.  

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med undersökningen är att belysa på Facebooks betydelse över och 
påverkan på deras användares interaktion. Vid den inledande genomgången av materialet blev 
det uppenbart att det fanns en mängd olika infallsvinklar. Jag valde att precisera avgränsningen 
till att undersöka den diskursiva framställningen och konstruktionen av organisationens 
användare. Mitt syfte är därför att med ett konstruktivistiskt perspektiv, genom att se språket 
som bidragande till att forma verkligheten, undersöka hur användarna beskrivs diskursivt utifrån 
texter skapade av företaget. Jag kommer att undersöka organisationens användarpolicy och 
regelverk för att avtäcka hur både manifest och latent innehåll beskriver och därmed också 
framställer deras användares roller och möjligheter till kommunikation. Genom att 
ideologikritiskt undersöka texten, vill jag åskådliggöra hur företagets intressen, ideologier och 
värderingar kan tänkas påverka deras användares interaktion, som konsumerande publik eller 
som interagerande medborgare.   

Frågeställningar 

• På vilket eller vilka sätt framställs och därmed konstrueras medborgaren och 
offentligheten? 

• På vilket eller vilka sätt framställs och därmed konstrueras konsumenten och 
marknaden? 
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1.2 Material och avgränsning 

Jag vill använda mig av den information som finns på Facebooks hemsida. Organisationen 
förser sina användare och intressenter med ett dokument där organisationens principer 
framkommer, Facebook Principles (bilaga 1). Samt ett regelverk, Statement of Rights and 
Responsibilities (bilaga 2),  i vilken man framför en närmare beskrivning av villkoren och 
reglerna för användandet av plattformen (Facebook 2010-06-01). I det valda materialet 
framkommer regler och förhållningssätt för användarna på en manifest nivå,  och av den 
orsaken är det relevant för min analys. Jag vill också undersöka förekomsten av underliggande 
värderingar på en latent nivå. Jag vill avgränsa mig till den informationen som framkommer 
genom dokumenten då min avsikt är att göra en närläsning av materialet.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av bakomliggande orsaker och omständigheter kring 
Facebook som ett socialt medium. Därefter framläggs studiens teoretiska utgångspunkter som är 
en hämtade från Jürgen Habermas teorier kring offentlighet, demokrati och kommunikation.  I 
det nästföljande avsnittet söker jag att placera Habermas teorier i en samtida, vetenskaplig 
kontext varpå jag använder mig av forskare som har återanvänt Habermas teorier i diskussioner 
kring den datormedierade kommunikationen och offentlighet, så som James Bohman och 
Howard Rheingold. För att ge min undersökning en omfångsrik teoretisk förankring kommer 
jag att redogöra för teorier om datormedierad kommunikation utifrån olika synvinklar, så som 
Lawrence Lessigs maktperspektiv och Saskia Sassens globaliserings- och 
kommersialiseringsteorier. I nästa avsnitt redogörs, motiveras och problematiseras valet av 
metod, den kritiska diskursanalysen. I detta avsnitt presenteras Norman Faircloughs 
tredimensionella analysmodell med tillhörande begrepp som kommer att utgöra 
analysverktygen. Nästföljande del är presentationen av analysen och resultaten av 
undersökningen. Slutligen presenteras en sammanfattning där jag diskuterar och drar slutsatser 
kring analysens resultat samt återkopplar till mitt teoretiska ramverk.  

2. Bakgrund 

Jag kommer att presentera en del fakta kring fenomenets utbredning och uppkomst för att visa 
på Facebooks betydelse för datormedierad kommunikation. Detta för att ge en större förståelse 
för de omständigheter som företaget verkar inom samt för att ge en insyn i företagets uppkomst, 
struktur och syften. 

2.1 Webbgemenskapers utbredd 

Online Communities, eller webbgemenskaper, har funnits sedan Internets tidiga spridning. 
Dessa webbgemenskaper är webbsajter där människor samlas och byter information. Den senare 
formen kallas sociala nätverk som har utvecklats ur dessa webbgemenskaper och haft ett stort 
genomslag under senare år. Ett fåtal sociala nätverk dominerar med stor global spridning, 
Facebook är en av dessa med deras 300 miljoner användare världen över (Svenskarna och 
Internet 2009:29). 
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Den statistik som bokförts av World Internet Institute (WII) visar att 39% av de svenska 
Internetanvändarna idag är medlemmar i någon webbgemenskap. Går vi ytterligare två år bakåt 
i tiden till 2005, var 10% av användarna med i en Community. Mellan 2005 och 2009 har 
sålunda andelen medlemmar i webbgemenskaper fyrdubblats (SoI 2009). WII:s undersökning 
visar att det slag av Communities som totalt dominerar idag är sociala nätverk, med Facebook i 
spetsen. Samtidigt är webbgemenskaper som är organiserade kring ett politiskt innehåll en 
ovanlighet med endast 1% Internetanvändare. Populärast är de sociala nätverken, och tre av fyra 
(72%) som är med i en webbgemenskap är med i ett socialt nätverk. 

2.2 Facebook 

För att förtydliga just Facebooks betydelse för interaktion på Internet kommer jag att använda 
mig av Karel Baloun (2007), en av företagets upphovsmän, beskrivning av företagets struktur 
och funktion. 

 

Facebook är en virtuell plattform för social nätverkskommunikation för verkliga sociala 
nätverk. Det sociala nätverkets initiala syfte var att förse en sluten kommunikation för 
Harvardstudenter. Idag är företaget det ledande sociala nätverket på Internet. Internetanvändare 
spenderar längre tid på Facebook än vad de gör på någon annan hemsida på Internet, där två 
tredjedelar av medlemmarna återkommer varje dag. Samtidigt är Facebook det mest ekonomiskt 
framgångsrika, privata, tillslutna sociala nätverket (Baloun 2007). 

 

Som medlem erhåller man ett konto med olika funktioner. Bland annat en profil-sida där man 
presenterar sig själv genom att fylla ett formulär med uppgifter som namn, yrke, kön, ålder, 
religion, bland andra grundläggande kategorier. Man får också en virtuell vägg där man kan 
informera sitt nätverk om sina aktiviteter och åsikter. Väggen kan också användas för att 
interagera med sina vänner då man kan skriva på varandras väggar. Facebooks användarkonto är 
således en offentlig profil som man kan använda för att visa upp sin identitet och sin åsikt för 
andra Facebook-användare. Man kan också skapa grupper för opinionsbildning på Facebook, 
genom att man skapar en grupp för den frågan man är intresserad av och sedan kommunicera ut 
den till andra användare för att organisera och mobilisera den opinionen man driver (Facebook 
2010). 

 

Företaget finansieras på två sätt. Det första är igenom försäljning av annonser, där man har 
utvecklat avancerade verktyg för identifieringen av olika målgrupper inom nätverket (Baloun 
2007:66). Informationen som användarna inregistrerar på hemsidan om sig själva tillgängliggörs 
för annonsörerna, något som är attraktivt vid målgruppsinriktad annonsering. Det andra sättet är 
genom att förse sina användare med möjligheten att stödja grupper och evenemang genom olika 
applikationer som användarna förses med för att kommunicera genom nätverket. Företagets 
vinst ligger alltså i kommunikationen mellan annonsörer och deras målgrupper, där Facebook 
erhåller detaljerad information om deras användares egenskaper, information som annonsörerna 
sedan betalar för. 
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3. Teori 

I mitt teoretiska ramverk utgår jag ifrån Jürgen Habermas normativa teori om demokratisk 
kommunikation. Kritisk teori kring privatiserandet av offentligheten är av intresse då Habermas 
dekonstruerar relationen mellan privata organisationer och det som ligger i allmänhetens 
intresse. 

3.1 Offentlighet, demokrati och Habermas 

Habermas presenterar en del kriterium, eller villkor, för vad som kan anses vara jämställd och 
demokratisk interaktion, han beskriver också det moderna konfliktförhållandet mellan 
konsumenten och medborgarens roller. Jag börjar med att redogöra för begreppen 
kommunikativt handlande, samförstånd och påverkan, diskursetik och störd kommunikation. 
Tydliggörandet av dessa begrepp och teorier hjälper mig att klarlägga vilka föreställningar som 
finns angående offentlighet, marknad, medborgare och konsument. Dessa begrepp kommer jag 
sedan att söka efter och jämföra med de diskurser som framkommer i min kritiska 
diskursanalys. För att studera vilken typ av interaktion som Facebook förespråkar behövs ett 
teoretiskt ramverk som etablerar en klar definition av begreppen som ämnet inrymmer. 
Habermas definition av den ideala offentligheten där alla medborgare inbegrips i ett 
demokratiskt samhälle ger en uttömmande teoretisk beskrivning om hur makten bör fördelas 
mellan medborgare, och igenom vilka moraliska normer som demokratiseringen kan 
möjliggöras. 

3.2 Kommunikativt handlande 

Habermas betonar att människor har en grundläggande drivkraft att uppnå en inbördes förståelse 
med andra människor, och denna inneboende egenskap som han benämner kommunikativ 
rationalitet är unik för människan och möjliggör för oss att uppnå en gemensam förståelse 
genom kommunikativ handling (Reese-Schäfer 1995). En kommunikativ handling är då två eller 
fler aktörer samarbetar för att samordna sina handlingar i syftet att genomföra en gemensam 
handling. Detta är, enligt Habermas, det typiska fallet av en exemplarisk social handling. Det 
exemplariska fallet visar hur aktörer behöver komma överens om den sociala handlingen för att 
genomföra den. Först när aktörerna förstår varandra kan man, genom det åstadkomna 
samförståndet, realisera den social handlingen. En gemensam aktivitet kan naturligtvis sättas 
igång utan social interaktion, men då finns det inget samförstånd mellan de inblandade. Den 
kommunikativa handlingen är således en, genom interaktionen skapad, social organisering.  

3.3 Samförstånd och påverkan  

Habermas beskriver samförstånd och påverkan som de två viktigaste begreppen för social 
handling och avgörande för hur man föreställer sig social organisation. En social handling är 
förverkligandet av den handlingsplan man kommer fram till genom interaktion. Hur handlingen 
sedan koordineras beror på om samförstånd eller en yttre påverkan har varit den grundläggande 
förutsättningen vid interaktionen (Habermas 1996:113-115).  

 

Samförståndet kan uppnås genom att alla deltagare accepterar ett vetande som giltigt, därmed är 
vetandet gemensamt. Man vädjar som aktör till den andres insikt och på så sätt binds 
interaktionsdeltagarna genom intersubjektivt delade övertygelser. Att utöva en yttre påverkan på 
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en annan interaktionsdeltagares övertygelser behåller däremot en subjektiv karaktär. En 
uppfattning som har framkallats hos en person innehar inte den gemensamma karaktären som 
vid samförståndet. Habermas menar att en person med ensidiga övertygelser inte har avsikten att 
vädja till några goda grunder för sitt argument, utan fokuserar enbart på hur den kan lyckas att 
påverka motspelarens beslut genom pengar, makt eller ord (Habermas 1996:113-115). 
Inställningen är inriktad på att med framgång övertyga motparten. Den inriktningen isolerar den 
handlande från de andra aktörerna. En aktör som är framgångsorienterad finner hans 
motspelares handlingar som enbart medel eller hinder för att aktören själv ska lyckas med att 
förverkliga sin egna handlingsplan. På så sätt blir de sociala objekten likställda med fysiska 
objekt, till skillnad från den förståelseorienterade inställningen, där interaktionsdeltagarna är 
beroende av varandra (ibid.).  

 

Samförstånd och påverkan är ömsesidigt uteslutande mekanismer. En aktör kan inte samtidigt 
ha avsikten till att nå samförstånd med en deltagare och att utöva inflytande på honom. För att 
nå ett gemensamt samförstånd finns det sedan vissa grundvillkor som Habermas beskriver under 
benämningen diskursetik. Dessa villkor är förutsättningar för att den sociala organiseringen, den 
kommunikativa handlingen skall vara fullt fungerande och demokratisk. 

3.4 Diskursetik 

Diskursetik är en grundsats för hur man bör, genom rationell diskussion, testa samhällets 
normer. Dessa regler, eller villkor, är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. De regler 
som är framlagda är, enligt Habermas, den mest lämpliga utgångspunkten eftersom reglerna 
garanterar att överenskommelserna som görs vid en rationell diskussion är uppnådda på ett 
rättvist sätt. Således är Habermas diskursetik formalistisk. De premisser som han framlagt är 
grundläggande villkor för demokratisk och allmänt giltig kommunikation. Premisserna är därför 
användbara som kriterium att jämföra kommunikativa praktiker med. Diskursetiken är också 
universellt applicerbar, eftersom reglerna kräver att deltagarna utgår ifrån att i princip alla 
berörda deltar som jämlikar i ett gemensamt sökande efter en intersubjektiv sanning (Ess 1996). 
Kommunikationsförutsättningarna blir då allmängiltiga. På så sätt kan det normativa 
samförståndet anses vara formalistiskt med universellt applicerbara kriterium (Habermas 
1996:302-303). Habermas har framlagt diskursetiken i Rules of Reason (1990), där han redogör 
för dessa premisser genom tre punkter: 

1.Varje subjekt med kompetensen att tala och agera är tillåten att ta del av en diskurs. 
2.A. Alla är tillåtna att ifrågasätta påståenden, vilka de än är. 
2.B. Alla är tillåtna att uttrycka sina attityder, begär och behov.   
3.Ingen får bli hindrad, av intern eller extern påverkan, ifrån att utöva sina rättigheter som 
framlagts i 1. Och 2. (Habermas 1990:86) 

Villkoren förutsätter att deltagarna i den ideala tal-situationen är fria att delta i diskursen 
kritiskt, liksom att de har möjligheten att uttrycka sina attityder, begär och behov. Dessutom 
kräver den ideala tal-situationen att det etableras en kontext där deltagarna är fria från förtryck 
på olika sätt. Deltagandet i diskursen måste vara obehindrat från intern ideologisk tvång och 
extern dominering inom såväl kulturella, sociala, politiska och ekonomiska områden (Ess 
1996:210). Diskurser som följer diskursetikens villkor tillåter medborgare att definiera sina 
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behov rationellt, utveckla reflexiva kompetenser kollektivt och välja medvetet de specifika 
rättigheter och skyldigheter som överensstämmer med deras uppfattning av rättvisa (ibid.). 

 

Ess klarlägger att Habermas diskursetik möjliggör en rationellt tänkande publik. En publik som 
är en förutsättning för att ett samhälle ska vara demokratiskt. Den ideala tal-situationen fungerar 
som en normativ bedömningsgrund för att krisiskt undersöka vilka krafter som verkar på 
Internet och på vilka sätt dessa krafter förespråkar eller förhindrar det kommunikativa 
handlandet. Habermas teori är brukbart på det sättet att man kan göra explicita anknytningar 
mellan hans beskrivning av ett idealiskt kommunikativt handlande och den typ av 
kommunikation som möjliggörs genom datormediering och Internet (Ess 1996:203). Genom att 
sedan jämföra om diskursetiken förespråkas eller förhindras av de villkor Facebook uttrycker i 
sin policy och sitt regelverk kan teorin om den datormedierade offentligheten undersökas i 
praktiken.  

3.5 Störd kommunikation 

Habermas använder sig av begreppen livsvärld och system för att beskriva det moderna 
samhället. Livsvärlden är individens egna uppfattning av fakta, normer och händelser som utgör 
grunden för hans eller hennes egna övertygelser och förståelser av sin omgivning. Livsvärldens 
motsatta begrepp är systemet som består av alla de sociala kontakter man har, som i sin helhet 
bildar samhället. Samhället betraktas alltså som ett system som utgörs av individernas sociala 
handlingar (Reese-Schäfer 1995:33-43).  

 

Habermas menar att byråkratiseringen av moderna samhällen medför att en privatisering av 
samhällets individer. Systemen konstrueras och befästs av autonoma statliga och privata 
institutioner vars intressen är åtskiljda ifrån medborgarnas. Ett exempel är massmedier, som 
genom att representera medborgarnas åsikt, främjar just individernas isolering. De allmänna, 
formella rättigheter som genomdrivits av moderna statsmakter kan därför inte likställas med 
faktiskt deltagande från medborgarnas sida. Istället finns det en åtskillnad mellan livsvärlden 
och systemet (ibid.). Detta ser Habermas som ett symtom av nationalstaten och det kapitalistiska 
moderniseringsmönstret. Staten och starka privata, ekonomiska krafter stör systematiskt 
kommunikationen mellan människor i västerländska, formellt demokratiska samhällen (ibid.). 
Ekonomi och makt är utdifferentierade och självständiggjorda system som deformerar 
livsvärldens strukturer.  

 

Moderna, västerländska, kapitalistiska samhällens svåra situation, ligger i Habermas mening i 
att systemet växt så stort och komplext att det koloniserar livsvärlden (Reese-Schäfer 1995:33 
ff). Rationaliseringsprocesser, privatiserandet och förstatligandet av tidigare privata områden 
som exempelvis vård och omsorg har inackorderat livsvärlden i systemen. Specialiserade 
aktörer inom media, ekonomi och stat tränger in på den kulturella traditionen och den sociala 
integrationen. Habermas menar att medborgarnas vardagsmedvetande och den rationella 
kulturens vardagskommunikation är ödelagd och fragmenterad på grund av systemets 
invadering av livsvärlden (ibid.). Differentieringen och rationaliseringen av samhället motverkar 
på så sätt de ursprungliga formerna av sammanhållning.  
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Samtidigt så är systemet en naturlig påföljd av livsvärldens rationalisering. Habermas menar att 
rationaliseringsprocessen inte är orsaken till det moderna samhällsproblemet, men att 
avsaknaden av områden för kommunikativt handlande är orsaken (ibid.). Platser och forum för 
samtal om gemensamma angelägenheter är numera statliga ärenden eller kommersiella 
områden. Genom att istället utveckla och institutionalisera områden för kommunikativt 
handlande kan en rationell offentlighet och ett demokratiskt samhälle närmas (Bohman 2004).  

4. Tidigare forskning 

Jag kommer här att redogöra för teorier och diskussioner som förts kring den datormedierade 
kommunikationens påverkan över mänsklig interaktion. Internets fria och öppna karaktär har 
gett upphov till en större mängd teorier som behandlat hur och i så fall på vilket sätt 
datormedierad interaktion kan möjliggöra den typen av demokrati, yttrandefrihet och 
offentlighet som Habermas redogjort för. Samtidigt har den tekniska utvecklingen skett 
parallellt med, och möjligtvis bidragit till, en genomträngande kommersialisering och 
globalisering av moderna samhällen, jag kommer därför att använda mig av teorier som placerar 
Internet i den samhällskontexen, för att sedan återkoppla till dessa i min diskursanalys. 

4.1 Den datormedierade kommunikationens möjligheter 

Ett exempel på  hur Habermas teoretiska ramverk kan användas för samtida analyser på ett 
givande sätt är hur Howard Rheingold (1993) implementerar Habermas diskussioner kring 
offentlighet vid sina begrundanden om den datormedierade kommunikationens potentialer. Han 
menar teknologin skapar möjligheter till att återskapa öppna och allmänt spridda diskussioner 
bland medborgare, vilket är den utgörande grunden för demokratiska samhällen (Rheingold 
1993). Habermas redovisning av de olika krav som bör erkännas medborgarna i ett demokratiskt 
samhälle används och återbekräftas av Rheingold (1993), som visar på att datormedierad 
kommunikation möter den kommunikativa handlingens krav på tillgänglighet av information, 
frivilligt deltagande, framställandet av allmän opinion genom rationellt argumenterande, 
åsiktsfrihet, friheten att diskutera statliga angelägenheter och möjligheten att kritisera hur den 
statliga makten är organiserad.  

 

Men det är också viktigt att poängtera att även om den datormedierade interaktionen medför 
dessa möjligheter bör teknologin inte förskönas och tillskrivas makten att förstärka demokrati. 
Demokrati och medborgerlig makt är en samhällsfråga vari den datormedierade 
kommunikationen kontextualiseras. Man kan därför konstatera att teknologin medför 
möjligheter, men att den inte nödvändigtvis har en samhällsomvälvande kraft. Då Facebook är 
den främsta plattformen för medborgerlig interaktion på Internet, vill jag genom att jämföra den 
datormedierade kommunikationens kraft att skapa demokratiska samhällen med den vilken typ 
kommunikation som faktiskt förespråkas av Facebook, om man främjar eller förhindrar 
demokratisk kommunikation.  
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4.2 Datormedierad interaktion, kommersialisering och globalisering 

För att få ett bredare perspektiv kring datormedierad interaktion är det gynnsamt att komplettera 
teorier om den teknikens möjligheter med teorier kring det rådande samhället. Saskia Sassen 
(1998) ger en motliggande bild av Internet, som inte är lika idealiserande och positiv som 
Rheingolds. Hon diskuterar globaliseringens och kommersialiseringens påverkan över 
datormedierad kommunikation, där hon visar på att användningen av Internet sedan dess 
uppkomst har undergått genomträngande ekonomiska förändringar.  
 
Sassen (1998) diskuterar Internets polariserade karaktär, ett antagande som i och med Internet 
världsomspännande framväxt allt tydligare har kunnat fastställas. Med en polariserad karaktär 
syftas det på datormedierad interaktions potential att främja öppenhet och en decentraliserad 
distribution av makt för enskilda medborgare. Den egenskapen tilltalar samtidigt privata företag 
med kommersiella intressen, och därför är den rådande infrastrukturen på Internet präglad av 
korporativ makt, ägarkoncentration och ekonomisk konkurrens (Sassen 1998:177). Eftersom 
Internets karaktär möjliggör en öppen och fri  kommunikation världen över är det av ett stort 
intresse för multinationella företag att ha förfogande över platsen i marknadssyften. Aktörer 
med vitt skilda intressen utgör således Internet, som formar dess mångfacetterade karaktär. 
 
Internet började som en icke-kommersiell plattform för kommunikation, finansierat av de 
institutioner som ansåg sig ha nytta av anslutning till nätet. Idag är reklam och kommersiella 
inslag är frekvent återkommande i den gemensamma infrastrukturen och bekostar bara till en 
liten del av de som har nytta av den. Förekommande strukturer på Internet är således tillika 
centraliserade och hierarkiska, av företag som verkar i att forma och underhålla de 
datormedierade interaktionsutrymmena. Sassen (1998) synliggör att den datormedierade 
kommunikationen tillgängliggör interaktion på medborgerlig nivå, men att användarna ofta 
interagerar inom kommersiell infrastruktur. Rheingolds positiva utsikter om att teknologin 
tillhandahåller möjligheter för medborgerligt åsiktsuttryckande och organiserande är i viss mån 
giltiga, trots det, sker oftare den datormedierade interaktionen inom strukturer för 
självkonstituerande ekonomisk aktivitet (Sassen 1998:182). Sassen understryker att 
multinationella företag har ett stort intresse i hitta nya sätt att kontrollera, privatisera och 
kommersialisera Internet för att gynna egna ekonomiska intressen (ibid.).  
 
Individers datormedierade nätverkskommunikation sker inom en kontext för global kapital- och 
kommersverksamhet. Det innebär att två samhällsektioner samexisterar i den datormedierade 
interaktionsmiljön – den privata sektorn och allmänheten. Man kan göra en jämförelse med 
Habermas begrepp livsvärld och system. Allmänheten (livsvärlden), både icke-statliga 
organisationer och individer, använder de interaktionsmöjligheter tillgängliggörs av privata 
företag (systemet) på Internet. Således påverkas allmänheten av kommersialiseringen på 
Internet av privata företag som strukturerar och definierar kommunikationen, mediet och 
användaren. Inflytelserika korporativa aktörer förstärker privat och kommersiell karaktäristik på 
Internet och följaktligen så förändras förutsättningarna för den medborgerliga dialogen (Sassen 
1998:194). I Habermas mening skulle man kalla det för en kolonisation av livsvärlden. 

4.3 Internet och arkitektonisk makt 

Datormedierad kommunikation sker på vitt skilda sätt, genom olika tillgängliga webbsajter och 
mjukvaruprogram, vilket gör det svårt, eller till och med omöjligt att föreskriva innehållet några 
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fasta egenskaper. En Internetanvändare kan idag bland annat skicka e-post genom Google 
samtidigt som man konverserar i text via Apples Ichat funktion och ringer ett telefonsamtal med 
Skype. All denna kommunikation kan sedan, om man vill, offentliggöras genom att 
statusuppdatera vad man gör i realtid på Facebook eller Twitter. Innehållet som kommuniceras 
är vitt skilt beroende på agent, men det sker inom en gemensam arkitektur som exempelvis 
Facebook. Denna arkitektur, eller infrastruktur, är ofta av kommersiell karaktär.   

 

Lawrence Lessig (1999) menar  att det är infrastrukturen, eller arkitekturen, som konstituerar 
Internets karaktär. Så oavsett om det finns en möjlighet till fri, öppen och decentraliserad 
distribution av åsikter så underlättar institutionell makt och kapital utformandet av en arkitektur 
för interaktion. Således är den varierande arkitekturen som utgör Internet ofta privat och knuten 
till institutioner, och kräver att man, genom att registrera sig som användare vid olika privata 
webbsajter, accepterar de regler och strukturer som gäller för det privata nätverket. 
Webbsajterna som medierar deras användares kommunikation har i sin tur egna politiska och 
ekonomiska intressen som påverkar interaktionen (Lessig 1999:217).  

 

En mycket stor mängd kontroll kan byggas in i användarmiljön. Som en administratör av dessa 
arkitekturer kan man kontrollera vilken data som samlas in, i vilken utsträckning anonymitet ska 
möjliggöras, vilka som skall beviljas tillgång, vilka som ska höras. För att illustrera hur 
administratörer påverkar den mänskliga interaktion på en direkt nivå vill jag redogöra för ett 
typfall. Carl Johan Rehbinder, riksdagskandidat för Piratpartiet, fick efter en överträdelse på 
Facebook utan förvarning sitt konto raderat (Tantrikblogg 2010). Rehbinder förlorade därmed 
ett nätverk beståendes av 900 vänner, sitt medlemskap i olika intressegrupper och möjligheten 
till att bilda politisk opinion. Miljontals människor bygger upp en stor del av sitt sociala nätverk 
genom Facebook, att vara delaktig i nätverket är för många människor väldigt betydelsefullt. 
Rehbinders fall är ett exempel på hur det privata företagets intressen kolliderar med 
medborgarens möjligheter att åhöras i ett allmänt rum. 

 

Privata företag med kommersiella egenintressen som administrerar slutna webbsajter gör det 
utefter sina avsikter att generera vinst. Dessa företag skapar den mjukvara som utformar 
kontexten där medborgerlig, offentlig kommunikation äger rum. Således innehar man som 
administratör av ett slutet nätverk en betydande mängd makt i att asymmetriskt främja sina 
egna, ofta ekonomiska, intressen. Egenintressen som ofta hamnar i konflikt med den allmänna 
offentlighetens intressen.  

4.4 Staten ersätts av ekonomiska aktörer 

Habermas teori om hur staten och den ekonomiska makten är utdifferentierade system som 
koloniserar kommunikationen mellan människor används av James Bohman (2004) för att 
beskriva hur det statliga systemets förrättsligande av människors livsvärldar ersatts av 
ekonomiska företag.  

 

Bohman (2004) menar att det offentliga rummet för meningsutbytanden mellan formella 
politiska institutioner och medborgarsamhället har genomgått en inre differentiering. Vad som 
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är typiskt för den interna differentieringen av  moderna samhällens offentliga rum är att det 
offentliga består av olika, fristående sociala sfärer. Exempelvis är statliga, centraliserade 
administrativa institutioner separerade ifrån autonoma organisationer och ekonomisk aktivitet 
(Bohman 2004:137). Det offentliga rummets avsaknad av social och kulturell homogenitet har 
gett upphov till att medborgare och stat har skilda normativa perspektiv, således uteblir statens 
och medborgarsamhällets inre samstämmighet.  

 

Ett exempel på den inre differentieringen är den statliga reglering i form av censur som inte 
längre kan påverka och reglera sociala sfärer, på exempelvis Internet. Den datormedierade 
offentligheten som är helt oberoende av statliga hinder och censur är vid första anblicken ett 
idealiskt tillstånd i vilken man kritiskt och granskande kan yttra sin mening om samhällets 
makthavare. Men Bohman menar, som Lessig och Sassen, att de mäktiga sociala institutioner 
som nu utgör och reglerar formationen i den offentliga sfären inte längre är staten, utan snarare 
marknadsaktörer som alltmer formger och kontrollerar arkitekturen där människor interagerar. 
Således interagerar medborgarna numera i nya och politiskt obundna sociala kontexter, som 
konsumenter (ibid.).  

4.5 Diskutera den nya offentligheten 

Allmänheten är en allmänhet som består av olika publiker snarare än en enhetlig offentlighet i 
vilken alla kommunikatörer deltar. Snarare än att man inträder en offentlighet genom att koppla 
upp sig till Internet så blir Internet en offentlig sfär enbart för de agenter som engagerar sig i 
reflexiv, demokratisk och medborgerlig aktivitet (Bohman 2004:140). Bohman menar att man 
bör, för att möjliggöra en ny form av offentlighet på Internet, konstituera den typen av aktivitet 
som främjar en offentlig sfär. Genom att konstituera och institutionalisera demokratiska och 
politiska och aktiviteter finns det en möjlighet för en offentlig publik som är differentierad av 
olika publiker att verka som en offentlighet på Internet.  

 

Det finns en avsaknad av autonoma demokratiska aktörer och forum för öppen, kritisk 
diskussion som är inte är knutna till statliga eller privata organisationer, samtidigt som det finns 
en stor mängd forum skapade av företag som har intressen av att skapa privata utrymmen i 
kommersiella syften. Nu är det självklart att man som en Internetanvändare inte behöver 
engagera sig i den typen av privatiserad och kommersiell datormedierad interaktion, men då 
exempelvis det sociala nätverket Facebook är det största och mest allmänna forumet som finns 
på Internet är det i många fall nödvändigt att ingå i dessa virtuella sociala nätverk för att anses 
vara en delaktig medborgare. Som i Rehbinders fall, som förlorade sin politiska röst av den 
orsaken att han handlade mot vissa regleringar skapade av företaget, för det privata 
interaktionsutrymmet. Rehbinder blev avskuren av sitt sociala nätverk, vilket påverkade hans 
möjligheter att föra diskussion, mobilisera och organisera den en opinion kring frågor som 
engagerade honom.   

 

Bohman (2004) framhåller att medborgare som ägnar sig åt datormedierad interaktion behöver 
föra en metadiskussion om den egna offentligheten. Genom att undersöka och diskutera vilka 
förväntningar man har på den offentligheten som finns tillgänglig på Internet är det möjligt att 
främja och upprätthålla medborgarnas demokratiska och politiska intressen. Den bredare 
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meningen med en offentlighet som diskuterar sin egen kommunikativa verksamhet är inte att 
enbart visa effekterna av privatisering och den särskilda nyliberala ideologin som understödjer 
den, men att visa på hur Internet utvecklas i samverkan med de större sociala strukturerna, de 
problem och konflikter som sker i verkligheten och som Internet internaliserar. Enligt Bohman 
kan sammanstötningen av dessa konflikter potentiellt innebära en ny reflexiv aktivitet hos 
medborgare över Internets offentliga karaktär. En potential som han liknar vid hur 1900-talets 
allmänhet tvistade mot den statliga makten som reglerade censuren i de tryckta medierna, en 
konflikt som gav upphov till en allmän publik som blev djupt engagerade i sin egna offentlighet. 
De som engageras i offentligheten, friheten och öppenheten på Internet som en offentlig sfär 
kommer att se de inslagen som utökar medborgerlig interaktion, som hotade av den annektering 
som görs av storskaliga ekonomiska företag (Bohman 2004:141). 

5. Kritisk Diskursanalys 

Att arbeta diskursanalytiskt ger mig möjlighet att undersöka på vilket sätt och av vilken 
anledning man definierar sina användare i innehållet och dess kontext (Ekström et al. 2000:202-
203). Ett diskursanalytiskt perspektiv är nödvändigt då jag ser policyn som en symbolisk 
produkt som innehåller komplexa strukturer och strategier med avseende på framställning och 
social konstruktion, samt dess relation till den sociala kontexten. En analys av de 
förekommande diskurserna gör det möjligt att avtäcka policyns och regelverkets subtila 
övertalningsstrategier. Med hjälp av det teorietiska ramverket och den tidigare forskningen vill 
jag utforska vilka diskurser och ideologiska grunder som förekommer i policyn. Det 
diskursanalytiska angreppssättet redogör för de olika strukturer och strategier av textproduktion 
och relaterar dessa till sociala och ideologiska kontexter (Ekström et al. 2000:202-203). 

5.1 Symtomatisk textanalys 

Med mitt metodval väljer jag per automatik att tolka texten symtomatiskt (Östbye 2003:65). Det 
innebär att jag ser policyn som ett manifest uttryck för de innebörder och processer som finns 
inom den diskurs där texten är producerad. Den symtomala ansatsen bygger på att texten är en 
konstruktion av dominerande normer och dolda betydelser som inte är helt uppenbara, läsarten 
är ett sätt att närma sig texten ideologikritiskt (ibid.). På dessa grunder anser jag att den är 
lämplig eftersom att ansatsen kan integreras med mina ideologikritiska ambitioner. Jag tar hjälp 
av min teorietiska ram för att jämföra Habermas beskrivning av den ideala tal-situationen, 
diskursetiken och den kommunikativ handlingen med Facebooks beskrivning av 
kommunikation genom deras plattform. Genom att jämföra Habermas grundförutsättningar för 
demokratisk interaktion med textens övertalning av hur interaktion bör bedrivas, kan jag finna 
förekommande maktrelationer som gynnar företagets egenintressen, samt de ideologier som 
understödjer dessa. Med en symtomal läsart kan jag utifrån mitt teoretiska ramverk, göra en 
tolkning av policyns synliga uttryck för att hitta spår av bakomliggande mening (Östbye 
2003:96-97). 

5.2 Ideologikritiskt perspektiv 

Det teoretiska underlaget tillämpas med ett ideologikritiskt perspektiv som innebär att 
meningsskapandet anses vara en omedveten process som påverkas av sociokulturella faktorer, 
där texten är en produkt som skapats av och befinner sig i samhället (Ekström et al. 2000:202-
203). Därför är det centralt att undersöka hur de ideologiska förhållandena samt hur de intressen 
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och värderingar som är inneboende i policyn påverkar användare av Facebook. Med ideologi 
menas vilka rationella strategier som används vid själva skrivpraktiken från företagets sida, för 
att påverka den mottagande parten (Ekström et al. 2000:196-199). Således är policyn och 
regelverket ett resultat av det dialektiska förhållandet mellan sändare och mottagare och hur 
deras rituella och ideologireproducerande praktiker kommer i uttryck i texten (ibid.).  

5.3 Diskursanalysen, kritisk diskussion 

Fördelen med tolkande metoder är att man kritiskt kan avtäcka maktrelationer samt för att se hur 
rådande diskurser och ideologier som existerar i samhället kommer till uttryck i texter, men 
också för att se hur dessa texter i sin tur konstituerar diskurser. Att undersöka Facebook ur en 
språklig nivå är relevant för att studera på vilket sätt Facebook konstituerar sin egen makt samt 
med vilka underliggande intressen man påverkar sina användare ur ett mikroperspektiv, men 
också för att studera hur organisationen representerar rådande samhällsideologier, ur ett 
makroperspektiv.  

 

Metoden är kreativ, innovativ och man har en öppen syn på hur analysverktygen ska se ut 
(Bergström et al. 2005:352). Sociala medier är ett nytt område där det ännu finns ont om 
metodologiska anvisningar, här kan diskursanalysens innovativa egenskaper bidra till 
metodutveckling. Det fria utrymmet innebär givetvis att det sker på bekostnad av reliabilitet, 
validitet och möjligheterna för god intersubjektivitet. Eftersom min studie är explorativ och inte 
deskriptiv är det fruktbart att använda den kritiska diskursanalysen för att utvinna kunskap om 
området och olika alternativ till vidare forskning. Ett tillvägagångssätt för att öka analysens 
intersubjektivitet är att noga förklara hur undersökningen gått till och vad som ligger till grund 
för de olika tolkningarna (Bergström et al. 2005:353).  

 

Den kritiska diskursanalysen inbegriper lingvistiska metoder vilket innebär att textanalysens 
detaljrikedom och lingvistiskt förankrade regelsystem ökar analysens transparents (ibid.). 
Genom att referera till språkanvändningen i tal och text som diskurs framhävs det ytterligare att 
man undersöker språket som en form av social praktik. Kritiska diskursanalytiker ser diskursen 
som en form av social praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av 
andra sociala praktiker i ett dialektiskt förhållande (Winther Jørgensen et al. 2000:68). Man 
antar alltså ett konstruktivistiskt perspektiv genom att se språket som bidragande till att forma 
verkligheten (Bergström et al. 2005:306). Att anta ett konstruktivistiskt perspektiv innebär en 
viss problematik som forskare, man blir som diskursanalytiker en del av de diskurser som man 
analyserar, det innebär att man inte kan analysera diskurserna utifrån.  

5.4 Norman Faircloughs tredimensionella modell 

Mer precist vill jag använda mig av Norman Faircloughs ideologikritiska diskursanalys på 
Facebooks policymaterial för att urskilja de idéer som genomsyrar organisationen med 
ambitionen att integrera idésystemet med en utomtextlig domän. Genom att ställa 
organisationens ideologiska uttryck under prövning vill jag ifrågasätta dess självbild och på 
vilka sätt den ger bilden utav konsensus. Detta för att blottlägga hur Facebook hanterar 
konflikten mellan att betrakta sina användare som konsumenter eller medborgare i första hand. 
Följaktligen kommer jag att placera mikroanalysen i en bredare samhällskontext genom att 
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relatera policy och regelverk med dess sociala omgivning. Här jämförs Facebooks idésystem 
med den tidigare forskningen som beskriver en samhällskontext som är differentierad, 
globaliserad och kommersiell. Jag kommer att använda mig av Marianne Winther Jørgensen och 
Lousie Phillips bok Diskursanalys som teori och metod (2000) där de redogör för Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 

Fairclough försöker att koppla ihop tre olika traditioner; lingvistisk textanalys, mikrosociologisk 
analys av den diskursiva praktiken samt makrosociologisk analys av den sociala praktiken. Jag 
kommer inledningsvis att använda mig av de två första traditionerna genom att göra en 
lingvistisk analys av texten och en analys av den diskursiva praktiken. Sedan, i den sista delen 
av analysen, kommer den sociala praktiken att undersökas genom att placera texten och 
diskursen i makrosociologisk kontext. Den sista delen av analysen är grundad på lösare 
”allmängiltiga” antaganden, slutsatser som jag drar med hjälp av teorin och den tidigare 
forskningen. Den sociala praktiken undersöks kritiskt. Med begreppet kritisk åsyftas här att man 
ser språket som en social praktik som är bundet till orsaker och effekter som inte är självklara 
vid första anblicken, man behöver därför dra på teorier som behandlar en bredare 
samhällskontext och hålla texten i relation till en bredare kontext (Fairclough 1995:54).  

 

Jag kommer att använda mig utav Facebooks policy Facebook Principles (bilaga 1), samt av 
regelverket Statement of Rights and Responsibilities (bilaga 2) som är två dokument där man 
redogör för organisationens principer, syften, förpliktelser och mål. För att få en översikt över 
texterna, se tillhörande bilagor. Jag kommer att använda mig av Faircloughs tredimensionella 
modell genom att urskilja och analysera de tre nivåerna; text, diskursiv praktik samt social 
praktik var för sig.  

5.5 Text 

Texternas egenskaper analyseras med lingvistiska verktyg för att kartlägga hur diskurserna görs 
verkliga textuellt samt för att styrka min tolkning av den diskursiva praktiken. Jag kommer att 
använda mig av två grammatiska element, transivitet och modalitet. Vid analysen av textens 
transivitet kommer jag att undersöka hur händelser eller processer förbinds eller inte förbinds 
med subjekt och objekt (Winther Jørgensen et al. 2000:68 ff). Olika framställningsformer har 
olika ideologiska konsekvenser, genom att klarlägga hur man beskrivit ett skeende på ett sätt 
istället för på ett annat tydliggörs textens underliggande ideologier. Förekomsten av modalitet i 
texten innebär att jag fokuserar på Facebooks grad av instämmande med dess egna påståenden. 
De olika sätten som organisationen förbinds med sina påståenden visar hur de förekommande 
diskurserna konstruerar sociala relationer och kunskapssystem (ibid.). Sanning är ett slags 
modalitet, om aktörer instämmer fullständigt med sitt påstående framstår det som en bestämd 
kunskap som är sann och obestridlig. Olika diskurser använder olika former av modalitet. En 
policy är en avsiktsförklaring där grundprinciper för ett företags handlande beskrivs, texten gör 
därför anspråk på att påverka sina mottagare genom att spegla och främja verksamhetens 
auktoritet. Man kan också leta efter ett språkligt drag som nedtonar aktörens egna agency, där 
subjektet ersätts med ett substantiv, det kallas då för nominalisering (ibid.). Dessa frågor har jag 
ställt upp frågor för att förtydliga analysen:  
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Hur konstrueras Facebook och användarnas identiteter i texten? Vilken status och roll tillskrivs de?  
Hur konstrueras förhållandet mellan Facebook och deras användare?  
Hur representeras den sociala praktiken?  
Är policyn instämmande med sina egna påståenden och på så sätt bärande på några särskilda 
ideologier?  

5.6 Diskursiv praktik 

Texternas produktion och konsumtion i fokus. Jag kommer att lingvistiskt analysera inom vilka 
diskurser texterna är producerade. Genom att undersöka hur texten skapas och hur den avkodas 
kan man identifiera vilka diskurser den bygger på. Identifieringen av diskurser kallas 
interdiskursivitet, vilket innebär identifieringen av vilka diskurser som den konkreta texten 
bygger på. Man undersöker då hur texterna intertextuellt bygger på andra texter (Winther 
Jørgensen et al. 2000:68). För att underlätta analysen har jag ställt upp ett antal frågor som 
knyter an till mitt syfte: 

Vilka diskurser bygger texten på?  
Hur framställs diskurserna angående offentligheten jämfört med marknaden i texten? 
Hur framställs diskurserna angående medborgaren jämfört med konsumenten i texten?  

5.7 Social praktik 

Analysen av texter bör alltid ställas i relation till vidare analyser av sociala och kulturella 
kontexter. Detta för att förhållandet mellan text och samhälle bör ses som dialektiskt. Texter är 
sociokulturellt formade men de konstituerar också samhälle och kultur, på sätt som kan vara 
transformerande eller reproducerande. (Winther Jørgensen et al. 2000:68 ff). Jag kommer alltså 
att placera analysen av texterna och de diskursiva praktikerna i förhållande till sociala praktiker. 
De identifierade diskurserna klarläggs genom en diskursordning. Diskursordningen är det nät av 
diskurser som den diskursiva praktiken ingår i (ibid.). Fairclough (1995) menar att det är 
nödvändigt att dra in annan relevant teori i detta moment, för att se i vilken bredare social 
praktik som texten är skapad. Jag kommer att dra på den tidigare forskningen för att placera 
texten i dess sociala och kulturella kontext. Analysen av förhållandet mellan den diskursiva 
praktiken och den sociala praktiken möjliggör för uttolkaren att närma sig frågan om de 
ideologiska konsekvenserna . Den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 
konsekvenser. Det är dessa konklusioner som gör forskningsprojektet politiskt och kritiskt 
(Winther Jørgensen et al. 2000:68 ff). Jag kommer att söka att besvara dessa frågor i min analys 
av den sociala praktiken:  

Vilka sociala och kulturella relationer och strukturer skapar ramen för den diskursiva praktiken?  
Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser?  
Förstärker eller döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika maktförhållanden?  

6. Analys och resultat  

Jag kommer att analysera de förekommande diskurserna i två olika dokument. Det första 
dokumentet, Facebooks grundprinciper (bilaga 1), ska utgöra grunden för de rättigheter och 
skyldigheter man har som användare av Facebook. Grundprinciperna redogör för verksamhetens 
policy, vad man har för syfte, mål och ledande principer med sin verksamhet. I det andra 
dokumentet, användarvillkoren (bilaga 2) redogör man i detalj för de rättigheter och 
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skyldigheter som man godkänner till i och med att man använder sig av Facebook. Jag kommer 
sedan att jämföra diskursiva praktiker och språkbruk som framkommer i policyn med de som 
framträder i användarvillkoren för att se om representationen av verksamheten är samstämmig 
med det faktiska regelverket. Slutligen kommer jag att relatera texternas diskurser gemensamt 
med den sociala praktiken. 

6.1 Analys av Facebooks grundprinciper 

Policyn Facebook principles (se bilaga 1) är ett dokument som består av tio punkter som är 
grunden för de rättigheter och skyldigheter man har som Facebookanvändare. Jag kommer 
inledningsvis att lingvistiskt analysera texten för att sedan gå vidare till analysen av den 
diskursiva praktiken.  

Text 

Policyn som jag analyserar har rubriken Facebook principles. Därefter följer en kort, inledande 
text där företagets verksamhet, syfte och mål presenteras. Sedan har man skrivit tio punkter med 
överrubriker, punkterna presenteras i inledningen som grunden för de rättigheter och 
skyldigheter som man åtar sig genom att bli medlem i Facebook. Överrubrikerna lyder: 1. 
Friheten att dela och förbinda, 2. Ägandeskap och kontroll av information, 3. Fritt flöde av 
information, 4. Grundläggande jämställdhet, 5. Socialt värde, 6. Öppna plattformar och 
standarder, 7. Grundläggande tjänster, 8. Gemensam välfärd, 9. Transparent process, 10. En 
värld. Brödtexten är väldigt kort, bara två eller tre meningar per punkt. Textens korta och 
anspråksfulla ton ger uppfattningen av en ceremoniell och stämningsfull presentation av 
principerna.  I den textuella analysen undersöker jag framställandet av den egna identiteten, 
användarens identitet samt relationen mellan dessa två. 

Facebook 

Företagets identitet presenteras som auktoritativ men samtidigt på en jämlik nivå. Jag får 
uppfattningen av att verksamheten är allomfattande och universell. Principerna och målen 
presenteras som allmängiltiga villkor för delande av mening och information. Genom att med 
stor säkerhet instämma med egna sina påståenden har man en hög grad av sanningsmodalitet, 
således konstrueras kunskaps- och betydelsesystem i affinitet med den egna diskursen.  

 

Formuleringarna ger ett intryck av att företaget är betydelsefullt, respektingivande och 
välgörande för den mänskliga interaktionen på en generell och universiell nivå. 

We are building Facebook to make the world more open and transparent, which we believe 
will create greater understanding and connection. Facebook promotes openness and 
transparency by giving individuals greater power to share and connect, and certain principles 
guide Facebook in pursuing these goals.  

Identiteten presenteras på ett personligt och informellt sätt genom användandet av ordet ”vi”, på 
det här sättet framställs företaget med mänskliga egenskaper, således konstrueras en personlig 
relation mellan författare och läsare.  
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Jag får uppfattningen av att det som företaget är sysselsatta i är utav stor betydelse. Det 
informella språket ger intrycket av en jämställd relation, där företaget på ett högtidligt sätt 
beskriver allmängiltiga grundläggande principer. Beskrivningen av hur man ger människor 
makten att dela information tillskriver det egna företaget en väldigt betydande roll över deras 
användares makt att ägna sig åt delande av information. Man beskriver också att verksamhetens 
mål är att: ”transcend geographic and national boundaries and be available to everyone in the 
world.”, det världsomspännande målet påbygger konstruktionen av rollen som en kraftfull och 
allomfattande aktör.  

Användare 

De tio principerna framställs som allmängiltiga principer, som alla människor borde erhålla. 
Detta genom att principerna formuleras som generella; ”People should have the freedom to 
share”, ”People should own their information”, ”People should have the freedom to access all of 
the information”, ”People should have the freedom to build trust and reputation through their 
identity and connections” etc. Därmed definierar man läsarnas identitet, genom att objektivt och 
generellt beskriva vilka obligationer och friheter alla människor borde ha. Med undantag av 
organisationens inledande ”vi”-presentation, så fortsätter texten med nedtona företagets egna 
agency. Principerna presenteras inte ur ett subjektivt perspektiv utan beskrivs som allmängiltiga 
lagar, där företaget framställs som ett verktyg för att främja dessa grundläggande principer. För 
mottagaren framkommer det inte att sändaren är ett företag med subjektiva vinstintressen, som 
genom sina principer, berättigas till andra människors meningsskapanden. 

 

Under den fjärde punkten, ”Grundläggande jämställdhet”, tilltalar man sina användare som 
individer, annonsörer, utvecklare eller organisationer med rätten till representation och tillgång 
till distribution och information inom Facebook. Här blottas den sociala praktiken och diskursen 
genom sättet man benämner användaren, inte i rollen som medborgare eller kommunikatör i 
första hand, utan rollen som representant av budskap och information. Diskursen är således inte 
förespråkande av demokratiskt kommunikativt handlande, den vänder sig till människor som 
vill ha tillgång till information samt som vill representera sig själva, på ett sätt som snarare 
associeras till marknadsföring. Jämställdhet, ett ord som har nära anknytning till en demokratisk 
diskurs, hänsyftar i deras policy till allas lika rätt till representation och tillgång till information. 

 

Policyn är således förespråkande av att interaktionsdeltagarna ska påverka de andra deltagarna 
genom att representera åsikter, istället för att förbinda interaktionsdeltagarna på ett sätt som talar 
för ett intersubjektivt delande av övertygelser. Här kan man se vilken av Habermas begrepp 
samförstånd och påverkan som förespråkas, där den förre är kärnpunkten för att kommunikativ 
social handling ska vara genomförbart.  

Förhållande 

Personifieringen av företaget efterliknar ett samtal, vilket bidrar till att skapa ett personligt och 
skenbart jämlikt förhållande mellan de involverade (Winther Jørgensen et al. 2000:89), men 
trots att framställningssättet är personligt och jämlikt är det Facebook som definierar sin 
identitet och relationen till sina läsare, ett asymmetriskt förhållande som gör texten till en 
självgående företrädare av företagets idésystem.   
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Förhållandet ger skenet av att vara på en personlig och jämlik nivå samtidigt som man fastställer 
sin egen och användarnas identiteter, dessa konstrueras genom lingvistiska knep som 
sanningsmodalitet och nedtoning av agency. Användarnas rättigheter och förpliktelser beskrivs 
med formuleringar som liknas vid demokratiska diskurser. Således uppfattar mottagaren genom 
texten, vad man som individ i ett samhälle borde ha för rättigheter och skyldigheter vid 
kommunikation. Dessa borden är i sin tur inte främjande av den ideala tal-situationen och i 
själva verket är företagets egenintressen vad Habermas kallar störningar i kommunikationen.  

 

Ett exempel på en modalitet med användningen av förpliktigande krav är hur man nyttjar ordet 
”borde”. I och med att texten framhåller vad människor borde göra så framstår inte principerna 
som en objektiv och oförhandlingsbar sanning, vilket bidrar till ett personifierat och jämlikt 
förhållande.  Samtidigt har företaget en auktoritet över att definiera vilka friheter mänskligheten 
generellt sett ”borde” ha. Istället för att skriva ”Våra användare borde ha rätten att…” eller ”Vi 
tycker att människor borde ha rätten att…” skriver man att ”människor borde ha rätten att…”. 
Den egna verksamheten legitimeras genom att man framställer reglerna som allmängiltiga, vilka 
i själva verket utgår ifrån deras egna idésystem och intressen.  

 

Ytterligare en anmärkningsvärd mening som blottlägger det asymmetriska förhållandet är 
påståendet: ”People should have the freedom to build trust and reputation through their identity 
and connections”, det framkommer inte några anledningar till varför dessa påståenden är 
relevanta, varför man som människa bör erhålla friheten till att bygga förtroenden och rykten. 
Men det är dessa egenskaper som man som individ bör erhålla. Dessa är samtidigt förbundna 
med krav på förpliktelser gentemot organisationen. Användarna är förbundna till 
organisationens krav på att få tillgång och äganderätt till den information som människor enligt 
principerna ”borde ha friheten att dela med sig av”.  

 

Ett annat förekommande exempel på modalitet är graden av säkerhet i påståendena, som 
konstruerar relationen. I texten instämmer man fullständigt med sina påståenden, det framställs 
som en bestämd kunskap. Sanningsmodaliteten förekommer då man i texten, med stor säkerhet, 
framför människors friheter med en anpassning till organisationens egna intressen och 
prioriteringar. Det framkommer tydligt att företaget representerar och konstruerar sin egen samt 
sina användares identitet och relationer i texten genom att presentera dessa som sanna och 
faktiska.  

 

Facebooks policy utformar aktivt sin egen och sina läsares identiteter och relationer och 
förtäcker utformandet genom att tona ned sin egen närvaro, sina intressen och syften, bland 
annat genom att diskursivt formulera dessa som allmängiltiga lagar och normer för hur 
kommunikation ska bedrivas. Policyn avreagerar samtidigt sin auktoritet genom att efterlikna ett 
personligt förhållande med likasinnade kring påståenden som framställs som allmänt 
definierade.  
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Diskursiv praktik  

Facebooks policy utgörs av globala diskurser, olika marknadsdiskurser och 
informationsdiskurser. Samtidigt bygger texten på traditionella demokratidiskurser, politik och 
policydiskurser och jämlikhetsdiskurser. De olika diskurserna som är identifierade i texten utgör 
en hög interdiskursivitet. Diskursordningens höga interdiskursivitet är, enligt Fairclough (1995), 
en indikation på en samhällelig instabilitet inom diskurserna information, marknad och 
globalisering, snarare än en marginell interdiskursivitet som då snarare tyder på reproduktion av 
det bestående. Parallellt med denna interdiskursiva blandning så sammanlöper en personifiering 
av organisationen, genom att presentera sig som ”vi” har Facebook framställt en identitet. 
Genom att personifiera företaget så efterliknas marknadsdiskursen en samtalsdiskurs.  

Global diskurs 

I den första meningen framkommer ett exempel på en global diskurs, då man åsyftar till att göra 
världen mer öppen och transparent. Meningen är anmärkningsvärd eftersom man talar om 
världen som en sammansluten helhet. I den sista punkten i policyn artikuleras den 
förekommande diskursen. 

One World 
The Facebook Service should transcend geographic and national boundaries and be available 
to everyone in the world. 

Formuleringen visar på en diskurs som är ett symptom av Internets världsomspännande kraft. 
Den datormedierade interaktionens potential att främja öppenhet och en decentraliserad 
distribution av makt har gett upphov till en samtyckande och positiv diskurs beträffande Internet 
och globalisering, diskursen manifesteras här genom en förskönad beskrivning av hur man ska 
”transcendera” över nationella gränser. I det mer detaljerade regelverket framkommer sedan att 
det är en omöjlighet att finnas tillgänglig för alla nationer, särskilt för de som befinner sig i 
konflikt med nationell utrikespolitik.  

Nya marknadsdiskurser och traditionella politiska diskurser 

Marknadsdiskursen framträder genom sättet som man uttrycker sig om och till sina användare. 
Man vänder sig inte enbart till individer men också till annonsörer och organisationer. Man 
vänder sig alltså till marknadssektorn, till skillnad från i politiska diskurser där man tilltalar 
medborgare och offentligheten. Ett exempel är hur man helt naturligt beskriver det som en 
grundläggande princip för folk att bygga ett gott rykte och förtroende, men utelämnar 
grundläggande offentlighetsprinciper som friheten att mötas, diskutera och organisera.  

 

Diskursen som framträder genom språkanvändningen är orienterad mot företagsannonsörer, en 
diskurs som är ett symtom på utbredningen av kapitalistiska strömningar i moderna, 
västerländska samhällen, snarare än en aktör som vill skapa ett forum för kommunikativt 
handlande, demokrati och medborgerlig dialog. Genom användandet av begrepp som jämlikhet, 
frihet, rättighet och välfärd simulerar således marknadsdiskursen en traditionell politiskt 
diskurs. Mottagaren uppfattar företagets intressen som ett politiskt program snarare än ett 
vägledande regelsystem för exponeringen av säljbudskap till rätt målgrupper.  
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Informationsdiskurs 

Informationsdiskursen framträder genom att man i texten ger överdrivet utrymme för begreppet 
information, samt att den definieras som en handelsvara. Man vill betona friheten, ägandeskapet 
och tillgången till informationen som produceras på Facebook. Att definiera information som en 
egendom kan ses som ett uttryck för en genomgripande radikalisering av informationssamhället 
men också som ett symtom av en kapitalistisk kultur, då textens diskursiva praktik lokaliseras i 
att varufiera informationen, eller med andra ord meddelandet. I texten förespråkas säljandet av 
budskap, att representera sitt företag, sin åsikt, och sedan genom yttre påverkan bilda opinion 
med sin information. I Habermas mening är detta inte diskursetiskt och därför inte heller 
understödjande av den kommunikativa handlingen. 

6.2 Analys av Facebooks användarvillkor 

Statement of Rights and Responsibilities (se bilaga 2), inleds med en kort presenterande text där 
det framkommer att dokumentet är en programförklaring som beskriver användarnas rättigheter 
och skyldigheter samt att programförklaringen härrör från Facebooks grundprinciper (bilaga 1). 
Vidare förklarar man att dessa villkor reglerar Facebooks förhållande till sina användare och 
andra som interagerar med Facebook.  

 

I texten framkommer det att företaget tar sig rätten att kontrollera, radera och avlägsna innehåll 
som är hatiskt, hotfullt eller på något annat sätt inte är lagligt enligt jurisdiktionen i Kalifornien, 
USA. Människor som befinner sig utanför USA ger, i och med registrering, sitt samtycke till att 
ens personliga uppgifter överförs till och bearbetas i USA. För att kunna upprätthålla en trygg 
interaktionsmiljö är det nödvändigt att administrera dessa områden. Mitt syfte är inte att belysa 
på hur Facebook formas av nationell lag, utan jag kommer att söka efter framställningen av 
verksamhetens intressen, mål och syften, hur man framställer sin identitet och hur man 
framställer och konstruerar sina användare samt inom vilka diskurser och ideologier som texten 
är producerad i. 

Text 

Dokumentet utgörs av ett regelverk på 18 punkter med detaljerad information om de friheter 
och restriktioner man accepterar genom att registrera sig. Dokumentet är sakligt och juridiskt, 
vilket ger uppfattningen av att det är ett kontrakt mellan Facebook och den registrerade. 

Facebook 

Dokumentet består av en samling tydliga regler för hur Facebook bör användas. Det 
framkommer att företagets förvaltare, som benämner sig själva som ”vi” i texten, har 
auktoriteten att påverka och kontrollera arkitekturen på Facebook genom att de har en 
avgörande roll i att forma bestämmelserna för hur användarna ska interagera. I dokumentet 
redogörs det att Facebook kan, om man strider mot användarvillkoren, radera kontot direkt. Det 
framträder ett element gällande textens transivitet på det sättet som Facebook förbinds med 
effekterna och händelser på hemsidan som en aktiv agent. I policyn (bilaga 1) tonades företagets 
egna agency ned igenom man förespråkade sina mål och syften som allmängiltiga. I detta 
dokument är man istället öppen och oförtäckt med hur användarnas kommunikativa innehåll 
förfogas över. 
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For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos ("IP content"), 
you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application 
settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide 
license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook ("IP License").  

Facebook tillerkänner sitt företag rätten att använda och sprida vidare det intellektuella 
innehållet som användarna väljer att offentliggöra på hemsidan. Syftet med ägandeskapet är för 
att, som det framkommer i den tionde och elfte punkten (presenterade i citatet nedan), man ska 
kunna förse användarna med annonser som de finner är värdefulla. På samma sätt som man ska 
kunna förse sina annonsörer med specifika målgrupper.  

”10. About Advertisements on Facebook 
Our goal is to deliver ads that are not only valuable to advertisers, but also valuable to you…” 

”11. Special Provisions Applicable to Advertisers 
You can target your specific audience by buying ads on Facebook or our publisher 
network…” 

Den tionde punkten är anmärkningsvärd för att den framställer annonser som värdefulla för 
användarna. Den kommersiella verksamheten tillmäts egenskapen att vara värdefull och viktig 
för privatpersoner som interagerar genom nätverket. Nästa punkt vänder sig till annonsörer, där 
man säljer in företagets annonsfunktioner. Båda punkter är avsevärt liknande en egen 
marknadsföring av företagets tjänster. Dessa påståenden om värdefull annonsering och köpande 
av annonser som riktar sig till specifika publiker, avslöjar företagets föreställningar om vilken 
typ av kommunikation man strävar efter, en mellan annonsörer och konsumenter på ett 
marknadsutrymme.   

 

Facebook använder sig inte av det privata innehållet utan användarens tillåtelse, vilket vore 
oetiskt och olagligt. Men i dokumentet förtydligas att företagets avsikter är att verka som en 
plats för kommunikation mellan annonsörer och deras konsumentpubliker. Facebook agerar 
således som en mellanhand genom att införskaffa, analysera och sälja sina publiker till 
annonsörer och på så sätt förse konsumenterna med anpassade säljbudskap genom hemsidan. 

Användare 

Den tidigare konstruktionen av användarna som ”representanter av budskap och information”  i 
policyn (bilaga 1) förstärks i användarvillkoren. I det här dokumentet understryker man inte 
användarnas frihet att dela och förbinda genom grundläggande jämställdhet och distribution av 
mening. Istället lämnas större plats till definitionen av begrepp som information, ägandeskap 
och annonsering av budskap. Ett exempel är hur man definierat information.  

”…By "information" we mean facts and other information about you, including actions you 
take.” 

När man använder begreppet information avser man fakta och information som man som 
användare offentliggör genom inställningar för sekretess och applikationer på hemsidan. 
Användarna tillskrivs här rollen som ägare av deras fakta och interageranden. Detta ägandeskap 
delas sedan med Facebook, som är berättigat till att använda den för egna syften. Genom att 
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framställa information som en vara och användarna som producenter av den så synliggörs den 
ämnade konstruktionen av individen som en producent av kommersiellt gångbara varor. 
Facebook är alltså ett företag genom vilket individer kan offentliggöra fakta om sig själva, sina 
intressen och sitt liv. Denna ”information” används sedan för att förse individerna med lämpliga 
säljbudskap genom hemsidan.  

 

I dokumentet tillmäts inte användarna någon makt att påverka inom vilken arkitektur 
interaktionen ska ske. Så som man presenterade företaget som jämställt, globalt och 
demokratiskt i policyn (bilaga 1) är inte lika framträdande här. Istället konstrueras bilden av 
produktion, marknadsföring och representation eftersom dokumentet till störst del behandlar 
vilka regler och villkor som gäller vid produktionen av information. Språkbruket är 
marknadsorienterat.  

Förhållande 

Det asymmetriska maktförhållandet framträder tydligt genom hur företaget beskriver och 
därigenom konstruerar sin kontroll över användarnas interaktion i regelverket. I dokumentet är 
man rättfram med interaktionsutrymmets kommersiella karaktär. I policyn användes verbet 
”borde” som ett modalitetselement, här framträder istället Facebooks subjektiva intressen och 
mål i och med att man definierar hur användarna skall och inte skall interagera. Dessa regler är i 
sin tur anpassade till att justera den kommersiella aktiviteten genom att till största del behandla 
bestämmelser kring marknadsföring, ägandeskap och handelsaktivitet.  

 

Regelverket (bilaga 2) bidrar till att konstituera policyns (bilaga 1) redogörelse över hur 
människor i allmänhet borde agera. Tidigare använde man en passiv form för att beskriva 
generella, mänskliga rättigheter, nu framträder en subjektiv talare som presenterar sin 
verksamhet. Verksamheten är inte öppen för en dialog rörande kommunikationsaktiviteterna. 
Interaktionens former och villkor fastställs av administratörerna. Ett exempel på avsaknaden av 
dialogisk kommunikation kring Facebooks karaktär klarläggs genom att man välkomnar förslag 
och idéer, men ser dem som ett sätt att ytterligare kapitalisera på användarinformationen:  

”We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you 
understand that we may use them without any obligation to compensate you for them (just as 
you have no obligation to offer them).” 

Användarna frånsägs förpliktelsen att komma med förslag och reaktioner kring hur man vill att 
interaktionsmiljön ska vara formad, om man väljer att föreslå förbättringar så kan Facebook 
komma att använda dessa, och eventuellt för att erhålla vinst. Det är tydligt att Facebooks ägare 
förfogar över den slutgiltiga makten över det privata nätverkets form, och genom regelverket 
förankrar man kontrollen juridiskt. Man redogör för vilka som beviljas tillgång, i vilken 
utsträckning anonymiteten möjliggörs och hur man som företag har privata, ekonomiska 
intressen att använda sig av sina medlemmars information. 

 

Således uppenbaras det att relationen mellan Facebook och sina användare är asymmetrisk. 
Regelverkets tyngdpunkt ligger i att redogöra för och konstruera ett privat, socialt nätverk med 
en tonvikt på dess kommersiella inslag i användarmiljön. Om man som individ sedan väljer att 
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ingå i det privata nätverket får man acceptera den kommersiellt orienterade användarmiljön och 
det privata företagets vinstintressen. 

Diskursiv praktik 

Det juridiska dokument är ett sakligt och förtydligat regelverk som ska utgå ifrån policyn 
(bilaga 1). Texten kan således användas för att jämföra vilka diskurser som framkallats i policyn 
med de som diskurser som förekommer i regelverket. Förutom att deklarera hur man som ett 
företag förhåller sig till sina användare, beskriver Statement of rights and responsibilities 
(bilaga 2) vilken rätt och makt företaget har och hur denna formar interaktionsutrymmet utefter 
deras syften. De identifierade diskurserna är multinationella, marknads- och 
företagsreklamdiskurser samt kapitalistiska diskurser, de bildar en interdiskursivitet som är ett 
symptom på vidare ekonomiska värderingar och idésystem. 

Företagsreklamdiskurs 

Genom sättet som man presenterar företagets tjänster för föreställda annonsörer och privata 
användare framkommer elementet av en företagsreklamdiskurs. Presentationen av reglerna 
kring annonsering som ”värdefull” för användare och annonsörer antyder att diskursen präglas 
av företagsreklam. Diskursen framträder på det viset att reglerna som är fastställda orienterar 
företagets tjänster mot att vara en länk mellan annonsörer och konsumenter och vice versa. 
Texten visar företagets intentioner, att forma interaktionsutrymmet för att vara optimalt för 
marknadsföring, representation och kommersiell infrastruktur. Det visar sig i formuleringar 
som: ”Our goal is to deliver ads that are not only valuable to advertisers, but also valuable to 
you.”, man försöker sälja sitt kommersiella budskap genom att framställa det som värdefullt för 
mottagaren.  

Marknadsdiskurs 

I texten betraktas kommunikationen mellan människor som information. Denna information 
framställs sedan som en produkt som Facebook, med användarens tillåtelse, marknadsför till 
annonsörer. Sättet som kommunikationen framställs på visar förekomsten av en 
marknadsorienterad diskurs. Marknadsdiskursen framkommer som tydligast genom att man i 
den andra klausulen förklarar företagets rättighet att göra anspråk på, och sprida vidare den 
information som användarna väljer att offentliggöra. Ett exempel är hur man artikulerar 
företagets användning av medlemmarnas privata information:  

”You can use your privacy settings to limit how your name and profile picture may be 
associated with commercial or sponsored content served by us. You give us permission to use 
your name and profile picture in connection with that content, subject to the limits you place.” 

Som användare väljer man i vilken utsträckning ens privata uppgifter agerar som representanter 
för säljbudskap, detta skapar sedan möjligheter för företaget att sälja specifika publiker till 
annonsörer. Man kan se en tydlig förekomst av marknadsdiskursen i hur kommunikation 
formuleras i regelverket som en handelsvara, kommunikation är således inte ämnad att leda till 
socialt handlande eller organisation i Habermas mening.  

Multinationell diskurs 

Den jämlika globala gemenskapen som man i policyn framhåller att man strävar efter, visar sig 
att ha vissa implikationer. I regelverket förklarar man att Facebooks användare har förpliktelser 
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gentemot amerikansk, nationell lag. Detta innebär att människor som befinner sig i vissa 
nationer inte tillåtna att interagera i en jämlik marknadsorienterad kommunikation, vilket gör 
globaliseringen ogenomförbar. Samt att alla som befinner sig utanför den egna nationens lagar 
får sin information överförd till och behandlad i USA, och således tillämpas nationell 
jurisdiktion. Det innebär att medlemmarna inte agerar i en global miljö, med 
världsomspännande förordningar, utan att man som en ”turist” agerar på nationellt juridiskt 
område. I regelverket framställs inte den globala diskursen, då de nationella gränserna 
framkommer som påtagliga. Däremot framkommer en multinationell diskurs genom att man 
som nationellt företag berättigar sig till att använda information från den globala arenan för egna 
vinstsyften. Ett exempel på detta är hur man ger sitt företag specifika rättigheter till globalt 
insamlande och spridande av användarnas information:  

you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to 
use any IP content that you post on or in connection with Facebook 

Genom att bli medlem beviljar man Facebook en licens till att globalt använda informationen 
för egna syften. Det uppenbaras att företagets globala karaktärsdrag inte är i syftet att 
möjliggöra jämlik distribution av åsikter för att främja en global gemenskap, utan för att erhålla 
en global licens som berättigar företagets användande av medlemmarnas information för privata 
syften. 

Kapitalistisk diskurs 

Med kapitalistisk diskurs menas att man på Facebook diskursivt främjar det egna företagets 
privata äganderätt av den information, eller kommunikation, som medieras genom hemsidan. 
Dessa intressen och idéer som genomsyrar texten visar att Facebook är en privat plats med 
målet att berättiga sin verksamhets ägandeskap av kommunikationen som deras användare 
väljer att offentliggöra genom hemsidan.  

6.3 Analys av den sociala praktiken 

Den sociala kontexten vari texterna är skapade har präglat de identifierade diskurserna, 
samtidigt som den diskursiva praktiken bidrar till att reproducera ideologiska 
samhällsvärderingar. Teorier kring datormedierad kommunikation visar på vilka sociala och 
kulturella strukturer som har skapat ramen för den diskursiva praktiken. Jag kommer här att 
redogöra för hur diskurserna i de olika dokumenten bildar en diskursordning och relatera den till 
en bredare samhällskontext genom att använda mig av mitt teoretiska ramverk.   

En förklädd marknadsplats 

De identifierade diskursiva praktikerna kan ses som en del av en vidare samhällsutveckling mot 
en marknadsorienterad diskursordning. Interdiskursiviteten är ett symptom på en bredare 
samhällsförändring som också ägt rum på Internet. De sociala strukturer som skapar ramen för 
den diskurs vari texterna är producerade i är rådande kommersiella processer som utbrett sig på 
Internet, som beskrivet av Saskia Sassen (1998). Texten manifesterar Sassens teori om hur 
infrastrukturen på Internet präglas av kommersiella intressen och hur plattformen verkar som ett 
utrymme för global kapital- och kommersverksamhet.  
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Den interdiskursiva blandning som utgörs av multinationella diskurser, marknadsdiskurser, 
informationsdiskurser och traditionella politiska diskurser är en blandning av två 
diskursordningar; den globala marknadens diskursordning samt den allmänt etablerade 
demokratiska diskursordningen som har en offentlig karaktär. Genom att textuellt föreställa ett 
jämlikt förhållande mellan användare och företag samt genom att artikulera jämställda, 
traditionella, politiska diskurser döljer den demokratiska diskursen företagets underliggande 
ideologiska värderingar och syften.  

 

Sassen, Lessig och Bohman redogör för att marknadiseringen och kommersialiseringen av 
moderna samhällen inte bara genomsyrar traditionella media men att den även är konstituerande 
av den arkitektur som utgör Internet. Detta understryker att de diskurser som blottar Facebooks 
ideologiska och politiska intressen inte är demokratiska och offentliga, utan att texterna är ett 
uttryck för en marknadsorienterad kontext. Facebooks diskursiva praktiker kan ses som en del 
av kapitalistiska och kommersiella processer som påverkat sociala, kulturella och politiska 
domäner i västerländska moderna samhällen under det senaste decenniet. 

Ekonomiska system ersätter statliga 

Företaget framställer allmängiltiga, grundläggande principer för hur kommunikation ska 
bedrivas och man har betonat den kommersiella verksamheten genom att framställa den som 
värdefull. Den typen av konsument-annonsör-kommunikation underbygger Bohmans teori om 
samhällens inre differentiering med mindre konsumerande publiker snarare än en enhetlig 
offentlighet, och hur ekonomiska aktörer ersatt den statliga makten. I det här fallet som tydligast 
genom att Facebookanvändarnas kommunikation regleras inte bara av nationell lag, men också 
av de regler och förordningar kring ekonomisk äganderätt och marknadsföring som framhålls i 
Statement of rights and responsibilities (bilaga 2). Följaktligen kan man se det ekonomiska 
systemet som en störning av det gemensamma samförståndet genom att inackordera människors 
livsvärlden i sitt system. I Facebooks fall är det av marknadsekonomiska mål snarare än utav 
statlig reglering.  

Ekonomiska aktörer skapar arkitekturen 

Texternas ideologiska och politiska konsekvenser är underbyggande av kommersiella 
arkitekturer på Internet. Företagets förvaltare förfogar över det kommunikativa innehållet i 
syftet att använda den för att generera vinst. Denna makt att kontrollera användarutrymmet 
naturaliseras genom att simulera en jämställd, frihetsförespråkande och demokratisk 
offentlighetsdiskurs. Det framkommer tydligt genom analysen att en institutionell makt med 
ekonomiska intressen utgör den arkitektur där användarna interagerar. Texterna är yttringar för, 
samt konstruerande av, en ideologi som understödjer denna typ av asymmetriskt, kommersiellt 
interaktionsutrymme.  

 

Den diskursiva praktiken döljer de ojämlika maktförhållandena som råder på Facebook. Den 
arkitektoniska strukturen som underhålls, utformas och kontrolleras av företaget är skapad för 
att främja företagets privata intressen, dessa är inte främjande av social organisering och 
kommunikativt handlande i första hand. Den arkitektoniska makten skapar störningar i 
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kommunikationen som döljs genom policyns framställning av det egna idésystemet som 
allmängiltig norm och artikuleringar som liknas vid demokratiska diskurser.  

Facebook försöker att förena inslag av kommersiella och kapitalistiska idéer med demokratiska 
och offentliga inslag. Otydligheten i diskursen beror på att verksamheten riktar sig till olika 
mottagare med konträra intressen, det råder därför en spänning mellan hur man tilltalar sina 
användare som medborgare eller konsumenter eftersom man behöver tillfredställa olika grupper. 
Det motsägelsefulla och oklara som framkommer i policyn beror på att Facebook är en 
plattform för åsiktsbildning och diskussion, samtidigt som man använder, formar och 
kontrollerar det kommunikativa handlandet för att avyttra vinst. 

Från medborgare till konsument  

Sättet som man formulerar ordet information som en handelsvara visar att diskursen är en del av 
den bredare samhällsutvecklingen mot en kapitalistisk och marknadsorienterad politik. 
Facebook är ett privat företag som verkar inom den ekonomiska domänen där man snarare 
främjar en marknadsplats framför en ny möjlighet till en offentlig plats för medborgare att 
mötas och diskutera, mobilisera och organisera allmänhetens åsikter. På en bredare, 
makrosociologisk nivå kan man se den textuella representationen av organisationen som ett 
uttryck för rådande kapitalistiska ideologier som samtidigt medverkar till att konstituera samma 
ideologier genom att diskursivt underbygga idésystemet.  

 

Organisationens egenintressen konstruerar allmänhetens interaktion och 
organiseringsmöjligheter genom de förpliktigande krav som framkommer i policyn och 
regelverket. Diskurserna som framkommer är vinst och företagsorienterade, vilket inte på något 
sätt är ämnat att gynna medborgerlig diskussion, diskursetik eller kommunikativt handlande i 
allmänhetens tjänst.  

7. Slutsats 

Genom min undersökning kan jag med stor säkerhet konstatera att Facebook framställer deras 
användare som konsumerande publiker genom att formulera sig diskursivt i policyn och 
regelverket. Analysen av organisationens policy och regelverk tydliggör företagets manifesta 
samt underliggande intressen och värderingar som i sin tur konstruerar användarna och deras 
handlingsutrymme.  
 
Jag har funnit en god förekomst av marknadsorienterade diskurser som tillsammans skapar en 
diskursordning inom vilken Facebooks användare framställs och därigenom konstrueras som 
konsumenter och producenter av information som en handelsvara. Den marknadsorienterade 
diskusordningen förtäcks genom att artikulera demokratisk och politisk diskurs vilket ger 
rimliga förklaringar till på vilket sätt företaget hanterar den förekommande spänningen mellan 
framställandet av deras användare som konsumenter framför medborgare.  
 
Den marknadsorienterade diskurordningen som har ett säljande syfte visar på att Facebook 
snarare tilltalar en konsumerande publik än en interaktiv offentlighet. Företagets ekonomiska 
incitament är inte främjande av Habermas diskursetik eller kommunikativa handlande, eftersom 
man utövar en intern, ideologisk påverkan på kommunikatörerna. Man kan snarare se det 
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privata företaget som ett system som koloniserar deras användares livsvärldar genom att 
framställa dem och därigenom konstruera dem utifrån en ideologi som gynnar det egna 
företagets intressen.  
 
 
Det virtuella sociala nätverket Facebook utgörs av underliggande nyliberala ideologer. Dessa 
styr företagets mål och intressen mot en privatisering av offentligheten. Relationen mellan den 
privata organisationen och det som ligger i allmänhetens intresse är, i Habermas mening, 
asymmetrisk. Marknadsdiskurserna tyder på en vidare kapitalistisk, kommersiell och global 
samhällsutveckling vilket överensstämmer med den tidigare forskningen gjord av Lawrence 
Lessig, Saskia Sassen och James Bohman.  

7.1 Avslutande diskussion  

Datormedierad kommunikation är en teknik som i teorin möter de villkor som är nödvändiga för 
att uppnå kommunikativt handlande, diskursetisk dialog och störningsfri kommunikation, därför 
kan man, som exempelvis Howard Rheingold (1993), argumentera för dess bidragande till en 
demokratisering av samhällen. Med min studie vill jag framhålla att Facebook inte strävar efter 
att uppnå Habermas villkor för en jämlik kommunikation, och därför inte bidrar till en 
demokratisk och jämlik kommunikation. Undersökningen bekräftar de påståenden som Lessig 
(1999) och Sassen (1998) gör, att användarna inte är fria från kommersiella och kapitalistiska 
påtryckningar vid användandet av sociala medier.  För att social organisation ska anses vara 
demokratiskt, ska den vara fri från externa och interna påtryckningar. Det är en omöjlighet för 
den typen av kommunikation att uppstå på plattformer med kommersiell infrastruktur där 
kontroll och ett asymmetriskt maktförhållande är inbyggt i arkitekturen.  
 
Studien visar att Facebook är en privat och kommersiell arena som inte har i sitt syfte att främja 
den typen av offentlighet som Habermas rekommenderar. Istället kan man dra paralleller till den 
tidigare forskningen som har visat på att ekonomiska aktörer alltmer formger och kontrollerar 
arkitekturen som användarna interagerar igenom, framför den tidigare statliga maktens 
reglering. Således tyder det på en utveckling där det alltmer är ekonomiska aktörer som skapar 
regler och normer för den allmänna interaktionen, som i större grad ersätter den tidigare statliga 
konstitutionen.   
 
Min studieprojekt är kritiskt avtäckande av företagets idésystem, inte enbart för att visa 
effekterna av privatisering och den särskilda nyliberala ideologin som understödjer den men 
också för att, som Bohman framhåller, diskutera den egna offentligheten. Bohman framhåller att 
de inslag av medborgerlig interaktion som finns på Internet hotas av den storskaliga ekonomiska 
företags annektering. Undersökningen avtäcker Facebooks avsikter, som främjar det senare 
snarare än det förra. Genom att föra en gemensam diskussion kring hur kommunikationen bör 
ske via sociala medier som Facebook kan dess användare världen över intersubjektivt skapa en 
gemensam värdegrund för hur den sociala organisationen ska ske. 300 miljoner människor 
interagerar genom det sociala nätverket Facebook, dessa utgör en offentlig publik som har 
potentialen att transnationellt institutionalisera den sociala verksamheten, genom en jämlik och 
samförståndsorienterad kommunikation.  
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På vilket sätt företagets ideologiska framställning av deras användare begränsar och påverkar 
interaktionen kan inte fastställas av enbart min analys eftersom att studien ämnar till att 
analysera företagets avsikter och inte konsekvenserna av dessa. För att klarlägga den 
ideologiska framställningens effekter krävs en receptionsanalys av de individer som använder 
mediet. Mina slutsatser kring den kritiska diskursanalysen är att det är en tolkningsbaserad 
metod som inte är systematisk och därför svår att generalisera. Metodens styrka ligger i dess 
öppna och tolkningsförespråkande ramar som möjliggör det för forskaren att finna nya, 
outforskade problemområden. Därför är kritisk diskursanalys exceptionellt bra för att studera 
Internet som ännu inte har några förankrade metodologiska ramar, men metoden bör 
kompletteras med någon form av systematisk innehålls- eller receptionsanalys. Resultaten bör 
också läsas kritiskt då de är nära sammankopplade med analytikerns egna ideologier och 
världsbild.  



 

 28 

8. Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Baloun, Karel M. (2007) Inside Facebook: Life, Work and Visions of Greatness Victoria, BC: 
Trafford Publishing 

Bergström, Göran & Boréus Kristina (2005) Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur 

Bohman, James (2004) ”Expanding dialogue: the Internet, the public sphere and prospects for 
transnational democracy” i Nick Crossley & John Michael Roberts (red.) After Habermas: 
New perspectives on the public sphere Oxford: Blackwell Publishing. 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund:  
Studentlitteratur. 

Ess, Charles (1996) ”The Political Computer: Democracy, CMC and Habermas” i Charles Ess 
(red.) Philosopical Perspectives on Computer-Mediated Communication Albany: State 
University of New York Press.  

Fairclough, Norman (1995) Media Discourse London: Hodder Education 
Habermas, Jürgen (1990) Moral Consciousness and Communicative Action Cambridge: MIT 

Press. 
Habermas, Jürgen (1996) Kommunikativt handlande – Texter om språk, rationalitet och 

samhälle. (Andra upplagan) Göteborg: Daidalos. 
Lessig, Lawrence (1999) Code: and other laws of cyberspace New York: Basic Books. 
Reese-Schäfer, Walter (1995) Habermas: En Introduktion Göteborg: Daidalos 
Rheingold, Howard (1993) The virtual community: Homesteading on the Electronic Frontier. 

Reading, MA: Addison-Wesley 
Sassen, Saskia (1998) Globalization and it’s Discontents New York: The New Press. 
Winther Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod  

Lund: Studenlitteratur 
Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2003) Metodbok för 

medievetenskap Malmö: Liber. 

Elektroniska källor 

Findahl, Olle (2009) Svenskarna och Internet 2009 World Internet Institute 
http://www.wii.se/publicerat/cat_view/37-rapporter.html?orderby=dmdate_published 2010-
06-03 

Digitala källor 

http://tantrikblog.wordpress.com/2010/01/14/raderad-fran-facebook/ 2010-06-03 
http://www.facebook.com/ 2010-06-03 
http://www.facebook.com/principles.php 2010-06-03 
http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf 2010-06-03 
World Internet Institute Svenskarna och Internet 2009 

http://www.wii.se/publicerat/rapporter/doc_download/78-svenskarna-och-internet-2009.html 
2010-05-06 

 



 

 29 

9. Bilagor 

Bilaga 1 Facebook principles 

 



 

 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

Bilaga 2 Statement of Rights and Responsibilities 
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