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Sammanfattning

Denna avhandling handlar om mötesplatser på Internet, där så kallade
nätgemenskaper uppstår. En viktig beståndsdel i varje nätgemenskap utgörs
av mjukvarumiljön som skapar förutsättningar för Internetbaserad social
interaktion. Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för relationen
mellan nämnda mjukvarumiljö och den sociala interaktionen i en
nätgemenskap. 

Avhandlingsarbetet omfattar ett fyraårigt etnografiskt fältarbete på
nätgemenskapen LunarStorm [www.lunarstorm.se], där empiriskt material
insamlats genom deltagande observationer, intervjuer, samt studier av
arkiverat material. Det empiriska arbetet har koncentrerats kring tre olika
mjukvarufunktioner och deras användningssammanhang. De funktioner
som skärskådats är status-, lajv- och dagboksfunktionen. 

I avhandlingen framträder ett tredelat resultat som kommunicerar
huvuddragen i en synliggjord relation mellan medlemmarnas sociala
interaktion och den underliggande mjukvarumiljön. För det första påvisas
att mjukvarans utformning påverkar den sociala interaktionen. För det
andra tydliggörs att mjukvarukomponenternas betydelse och användning
aldrig är fixerad utan ständigt förändras som ett resultat av kontinuerlig
användning och förnyade tolkningsprocesser. För det tredje karaktäriseras
nätgemenskapens medlemmar som medskapare av mjukvarumiljön.

Genom att visa på hur teknikutvecklingen skapat förutsättningar för
individanpassade, distribuerade mjukvarumiljöer, ger avhandlingen också
ett bidrag till diskursen gällande nya former av nätgemenskap.





Förord

Vissa drömmar är så starka att de krossar en. Andra
drömmar mer som löften och man kan ge dem tid.

– Tomas Andersson Wij (”Vissa dagar”, 2002)

Kanhända är det en överdrift att likna den nu färdigställda avhandlingen
och den slutförda forskarutbildningen vid en dröm som gått i uppfyllelse.
Inte desto mindre har det under flera år funnits en målsättning om att nå
fram just hit, och jag har under denna tid levt mitt liv med ett visst mått av
tunnelseende, med blicken fäst vid målet. Förmodligen har detta periodvis
gått till överdrift, och jag är smärtsamt medveten om hur detta då påverkat
mig själv och min omgivning. Andra perioder har jag upplevt arbets-
processen som helt odramatisk och kunnat vila i förvissningen om att
avhandlingen tids nog skulle bli klar även om jag för stunden tillät mig att
fokusera på något annat. 

Innerst inne har jag ju alltid betraktat mitt avhandlingsarbete som
sekundärt, jämfört med att vara närvarande och delaktig i min familjs
vardag och gemenskap. Jag vill därför främst tacka min fru Johanna, och
mina barn Elina och Oliver. Tack för er glädje och ert kamratskap, ert
tålamod och era påminnelser om vad som är viktigt. Jag älskar er!

När jag ser tillbaka på den process som nu resulterat i en färdig
avhandling framstår vissa sammanhang och personer som särskilt värdefulla.
Kanske hade jag aldrig kommit att studera nätgemenskap, om det inte hade
varit för Erik Stolterman och Mikael Jakobsson som tidigt uppmuntrade
mig till att utforska Internetbaserade sociala miljöer. Tillsammans med



Anna Croon Fors och Per-Olof Ågren utgjorde de kärnan i Net-Life
Research Group som jag hade förmånen att få vara en del av under några år i
början av 2000-talet. Tack till er alla för att ni introducerade mig till detta
forskningsfält och sedan alltid bistått med idéer och inspiration! Erik
Stolterman blev sedermera min handledare och är värd ett extra stort tack
för tålmodig handledning och kontinuerlig uppmuntran! 

Några månader innan tryckning fick Eva Ikonomidis Svedmark, Mikael
Jakobsson, Andreas Lund och Mikael Wiberg läsa en preliminär version av
manuset. Tack till er för konstruktiva kommentarer! De har varit värdefulla
för mig under det avslutande arbetet med avhandlingen. 

I arbetets slutskede bistod Per-Olof Ågren med korrekturläsning, och
Johan Bodén med design av avhandlingens omslag – jag är mycket tacksam
för er hjälp!

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet till alla medlemmar av
nätgemenskapen LunarStorm. Jag hoppas att de bland er som läser denna
avhandling skall känna igen er i beskrivningarna av både mjukvarumiljön
och er sociala samvaro. Denna avhandling handlar om er och om den teknik
som för er samman.

Daniel Skog
Umeå, april 2010
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Del I

Om nätgemenskap som fenomen,

studieobjekt och etnografiskt fält





1. Introduktion

Cyberspace is a place. People live there. They
experience all the sorts of things that they
experience in real space there, and some experience
more. They experience this, not as isolated individuals
playing some high-tech computer game, but as part
of groups, in communities, among strangers, and
among people they come to like - or love.

– Lawrence Lessig (2006, s. 298)

Det som vi idag kallar Internet har sitt ursprung i ett småskaligt
datornätverk som skapades av den amerikanska försvarsmakten under
1960-talet. Drygt 40 år senare kan vi konstatera att Internet utvecklats till
ett globalt kommunikationsnätverk och blivit ett naturligt inslag i många
människors vardag. Den verkliga expansionen har skett de senaste 15 åren
och från mitten av 90-talet har Internetanvändningen ökat för varje år, både
i Sverige och internationellt (Findahl, 2008). Parallellt med en ökad grad av
användning har också själva nyttjandet förändrats, från att primärt ha varit
nyttoorienterat till att också inkludera fler sociala och underhållningsinrik-
tade aktiviteter (Statistiska centralbyrån [SCB], 2008; Statens institut för
kommunikationsanalys [SIKA], 2004).

Denna avhandling handlar om sociala mötesplatser på Internet, där så
kallade nätgemenskaper uppstår. Nätgemenskaper har i någon mening
existerat lika länge som Internet, men i takt med att allt fler fått tillgång till



nätet1 har även dessa miljöer mångfaldigats och expanderat. Ofta finns ett
specifikt intresse eller en hobby som en gemensam nämnare bland
medlemmarna i en nätgemenskap. I andra fall är den gemensamma
nämnaren inte lika uppenbar eller tydligt formulerad. Många nätgemen-
skaper tycks uppstå främst tack vare människors önskan om att få kontakt
och känna samhörighet med andra människor.

Uppskattningar från 2004 gjorde gällande att 450 miljoner människor
världen över aktivt deltog i någon slags nätgemenskap (Cole, 2006), och
intresset för Internetbaserade mötesplatser förefaller att ha ökat sedan dess.
Enbart Facebook2, som är en av de mest populära sociala mötesplatserna på
nätet, har i dagsläget mer är 350 miljoner aktiva användare (Facebook,
2010). Aktuell statistik från World Internet Institute (WII) visar att 39 %
av alla svenska Internetanvändare över 16 år är medlemmar i någon slags
nätgemenskap och i åldersintervallet 16–25 år är motsvarande siffra 72 %
(Findahl, 2009). Nätgemenskaper kan visserligen definieras på olika sätt och
det är inte helt tydligt vilka sammanhang som inkluderats i ovanstående
mätning, men den ger ändå en fingervisning om nätgemenskapernas
betydelse och genomslag i Sverige. Inte oväntat finns liknande siffror att
redovisa för många länder i Västeuropa och Nordamerika. Nätgemenskaper
lockar således dagligen miljontals deltagare som via nätet utbyter tankar,
idéer och åsikter.

Attraktionskraften hos dessa mötesplatser är på många sätt fascinerande
och den sociala och kulturella miljö som skapas på nätet när så många
människor möts och interagerar med varandra förtjänar uppmärksamhet.
Nätgemenskaper som fenomen har följaktligen givit upphov till ett
omfattande forskningsområde. Frågeställningar som givits särskild
uppmärksamhet är exempelvis hur människor skapar sig identiteter på nätet
(Donath, 1999; Turkle, 1995; Wiszniewski & Coyne, 2002) hur relationer
uppstår och utvecklas (Lyon 1997; Wellman & Gulia 1999), och huruvida
en ”virtuell” nätgemenskap kan uppfattas som en ”verklig” gemenskap
(Baym, 1995; Driskell & Lyon, 2002; Watson, 1997). Den sistnämnda

1 Benämningen nätet (i bestämd form singular) syftar genomgående i avhandlingen på
Internet. Likaledes syftar benämningen nätgemenskap på Internetbaserad gemenskap. 
2 Facebook [www.facebook.com].
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frågeställningen är förknippad med den alltjämt pågående diskussionen om
vad som kännetecknar dessa Internetbaserade miljöer och vad som är en
rimlig definition av nätgemenskap.

Generellt sätt har definitioner antingen betonat sociala faktorer eller varit
orienterade mot den underliggande tekniken och den mjukvara som
fungerar som bas för den sociala interaktionen (Preece & Maloney-
Krichmar, 2003). En i detta avseende balanserad modell presenteras dock av
Preece (2000) som föreslår att nätgemenskaper på en grundläggande nivå
generellt består av (1) människor, (2) ett för dessa människor gemensamt
syfte för att mötas, (3) policys och gemensamma regler för interaktion, och
slutligen (4) ett datorsystem som stödjer interaktionen. Denna konceptuella
modell inkluderar både sociala och tekniska aspekter och antyder att dessa
relaterar till varandra. En nätgemenskap kan inte reduceras till endast den
underliggande mjukvaran, inte heller kan en korrekt förståelse för den
sociala interaktionen erhållas utan att beakta tekniska faktorer. Denna
avhandling vilar på just detta antagande – att den sociala interaktionen på
Internets mötesplatser inte uppstår och utvecklas oberoende av teknik, utan
i samspel med den mjukvarumiljö som utgör själva mötesplatsen.
Nyfikenheten på hur detta samspel ser ut är det som drivit avhandlingsar-
betet framåt. 

Om avhandlingens syfte

I januari 2003 blev jag medlem av nätgemenskapen LunarStorm (LS).3 Jag
visste då inte så mycket om LS och kände inte till någon som var medlem
sedan tidigare. Men jag hade läst om denna nätgemenskap i dagspressen och
fått intrycket att det var en populär miljö, främst bland tonåringar. Det
rapporterades från skolor där eleverna tillbringade all ledig tid mellan
lektionerna till att använda skolans datorer för att vistas på LS. Föräldrar var
oroade över att deras barn ägnade en stor del av sin fritid framför datorn,
och kände sig osäkra på om LS var en lämplig miljö. Denna osäkerhet
förstärktes av att massmedias bevakning också inkluderade skräckhistorier

3 LunarStorm [www.lunarstorm.se].
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om hur ungdomar mobbade varandra på nätet och hur pedofiler fann sina
offer på LS.

Det var främst populariteten hos denna nätgemenskap som fångade mitt
intresse. LS hade i början av 2003 mer än 1 miljon medlemmar och bland
dessa fanns omkring 80 % av Sveriges alla gymnasieelever. Vad hände på LS
som var så lockande? Hur såg denna mötesplats ut och hur fungerade den? 

Det primära syftet med min vistelse på LS var inledningsvis att initiera
en intervjustudie för att försöka förstå vad denna nätgemenskap betydde för
ungdomar i deras vardag. Studien skedde inom ramen för ett pågående
forskningsprojekt som fokuserade på vardagsanvändning av informations-
teknik.4 Under några veckor genomförde jag ett antal intervjuer med aktiva
medlemmar på LS och ställde frågor kring deras aktiviteter på nätet.

LS är i vissa avseenden en komplex miljö som omfattar många olika
funktioner och verktyg som medlemmar använder dels för att presentera sig
själva och uttrycka sin personlighet, och dels för att kommunicera med
varandra. Under intervjustudien framkom tydligt att en enskild funktion i
denna mångfacetterade miljö upplevdes som särskilt betydelsefull för de
intervjuade medlemmarna. Det var statusfunktionen som upplevdes viktig,
och som genom sitt sätt att fungera påverkade hur medlemmarna
kommunicerade.5 Det fanns alltså ett samband mellan de mekanismer som
belönade medlemmar med statuspoäng och medlemmarnas kommunika-
tionsvanor, och därmed mellan en funktion i mjukvarumiljön och den
sociala interaktionen i nätgemenskapen. Det för denna avhandling
grundläggande antagandet att nätgemenskaper formas i samspelet mellan
den sociala miljön och mjukvarumiljön har delvis sitt ursprung i just denna
observation. Mjukvarumiljön hade uppenbarligen betydelse i samman-
hanget av den sociala interaktionen, och för att förstå hur sociala och
kulturella beteenden utvecklats på LS krävdes rimligtvis också en viss
förståelse för mjukvarans utformning och egenskaper.

4 Projektet Information technology and quality of life finansierades av VINNOVA och
pågick under perioden 2001–2003. Övriga deltagare i projektet var Anna Croon Fors,
Annakarin Nyberg samt Erik Stolterman (projektledare).
5 Betydelsen av statusfunktionen beskrivs mer utförligt i kapitel 6.

4   Om nätgemenskap som fenomen, studieobjekt och etnografiskt fält



Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för relationen mellan
den sociala miljön och mjukvarumiljön i en nätgemenskap. Det verkar
rimligt att anta att mjukvarumiljön genom sin utformning och de
kommunikationsverktyg den tillhandahåller har någon slags betydelse för en
nätgemenskap och dess medlemmar. Detta arbete syftar dock till att
närmare studera detaljerna kring denna betydelse. Hur sker egentligen
samspelet mellan mjukvarumiljön och den sociala interaktionen? Vilken är
mjukvarans mer precisa betydelse i den sociala och kulturella kontext som
utgörs av en nätgemenskap?

I detta avhandlingsarbete söks svaren på dessa frågor genom etnografiska
studier av nätgemenskapen LS. Därmed blir detta också en avhandling som
beskriver hur en specifik mjukvarumiljö relaterar till en specifik social
kontext. Detta är dock inte primärt en avhandling om LS och inga anspråk
görs därför på att ge en total bild av hela denna nätgemenskap i all sin
mångfald och komplexitet. 

Det första mötet med fältet

Ovan nämnda intervjustudie initierades redan innan jag påbörjat min
forskarutbildning och den första sammanställningen av det empiriska
materialet (Skog, 2003) presenterades ungefär samtidigt som jag blev
formellt antagen till utbildningen. I någon mening fick mitt avhandlingsar-
bete således en tidig start eftersom jag redan hade inlett ett empiriskt arbete.
Men det är svårt att ange en exakt startpunkt för den process som nu
resulterat i en avhandling. I praktiken hade jag nämligen redan innan
påbörjad forskarutbildning under flera år ägnat mig åt studier av
Internetbaserade sociala miljöer, inom ramen för två olika forsknings-
projekt.

Under perioden 1999–2000 deltog jag i projektet ConfUse som primärt
syftade till att skapa en fungerande konferensmiljö i en virtuell värld.6 Det

6 Projektnamnet ConfUse utgjorde en förkortning av projektets delsyfte Conference Use.
Projektet finansierades av Institutionen för informatik vid Umeå universitet och övriga
deltagare var Anna Croon Fors, Helena Holmström, Mikael Jakobsson, samt
Erik Stolterman (projektledare).
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övergripande syftet med projektet var dock att utforska de möjligheter och
begränsningar som gällde vid design av virtuella miljöer (Jakobsson & Skog,
2001). Kort efter att detta projekt upphört inleddes det redan nämnda
projektet Information technology and quality of life, som syftade till att
studera olika former av IT-användning i vardagslivet. Den form av vardaglig
IT-användning som fångade mitt intresse var social Internetanvändning och
eftersom LS vid denna tidpunkt blivit en så framträdande företeelse så fann
jag det motiverat att använda LS som utgångspunkt för mitt projektarbete.

Vid denna tidpunkt ville jag genomföra en begränsad kvalitativ studie
för att skapa en första förståelse för nätgemenskapens roll och funktion i
människors vardagsliv. Föga anade jag att detta var början på empiriska
studier som sedermera skulle utvecklas till ett flerårigt etnografiskt arbete.

Vid mina tidigare designorienterade studier av virtuella världar (i
projektet ConfUse) hade det egna aktiva deltagandet tillskrivits stor
betydelse. Dessa studier baserades på antagandet att en korrekt förståelse av
de virtuella miljöerna endast kunde erhållas genom ett eget deltagande och
utforskande av själva miljön (Croon Fors & Jakobsson, 2002). Detta
förhållningssätt hade tidigare lyfts fram av bland andra Markham (1998)
som argumenterat för att studier av cyberrymden av nödvändighet
involverar ett eget deltagande i den miljö som är föremål för
undersökningen.

Projektet ConfUse handlade således i stor utsträckning om att tillbringa
mycket tid i den virtuella världen, att bli en del av miljön och att praktiskt
arbeta med design av en konferensmiljö. Min initiala studie av LS hade
samma inriktning. Följaktligen föregicks intervjuerna av cirka fem månaders
egen utforskning av LS när jag försökte orientera mig i miljön och bli
bekant med dess olika funktioner. Med dessa erfarenheter som utgångs-
punkt genomfördes sedan semi-strukturerade intervjuer med vana
användare. 

När analysarbetet av intervjumaterialet påbörjades hade jag varit medlem
på LS i ett drygt halvår. Även om jag började känna mig bekant med miljön
och utan större problem kunde sätta mina informanters utsagor och
användningsmönster i ett sammanhang, så fanns fortfarande frågetecken.
Nätgemenskapen var svår att överblicka och dess medlemmar diversifierade.
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Jag hade börjat förstå de grundläggande strukturerna men uppfattade
alltjämt mycket av den interaktion som pågick som ett mysterium.

En Lunare formulerar en frågeställning

I inledningen av mina forskarstudier övervägde jag att studera flera olika
nätbaserade mötesplatser. Den redan påbörjade studien av LS skulle
utvidgas, men tanken på att göra jämförande studier av andra välbesökta
nätgemenskaper var också lockande. Först ville jag dock få en bättre
förståelse för vad som hände på LS och för detta syfte behövde jag tillbringa
mer tid på plats i nätgemenskapen och i högre grad delta i interaktionen.
Min analys av intervjumaterialet hade också visat på hur detaljer i
mjukvarumiljön hade oväntat stor betydelse för interaktionen, och jag
beslöt därför att försöka fästa särskild uppmärksamhet vid hur olika
funktioner användes vid kommunikation mellan medlemmar. Mer specifikt
än så hade jag i detta läge inte formulerat mitt syfte med de fortsatta
studierna av LS. Med ett särskilt intresse för mjukvarumiljöns utformning
och de olika funktionernas praktiska användning så vistades jag på LS och
gjorde anteckningar kring mina observationer. 

Det första året som doktorand passerade och planerna för det fortsatta
arbetet förändrades flera gånger. Anledningen till detta var primärt att mina
observationer av LS och dess medlemmar skapade många nya frågor och gav
mig en ny förståelse för nätgemenskapens komplexitet. Jag blev alltmer
ödmjuk inför ambitionen att studera LS i sin helhet och fann utmaningen
att försöka förstå nätgemenskapens informationsflöden som närapå
övermäktig. Vid denna tidpunkt hade LS mer än en miljon aktiva
medlemmar som i genomsnitt var inloggade cirka 45 minuter varje dag och
som tillsammans dagligen skrev 3,5 miljoner textbaserade meddelanden
(LunarWorks, 2005). Jag var överväldigad över detta enorma engagemang
och all aktivitet, och insåg att de sociala aktiviteterna på LS sannolikt var
fullt tillräckliga som studieobjekt. Det fanns så mycket att studera på denna
plats och det kändes mer angeläget att få ägna sig åt fördjupade studier av en
enskild miljö än att göra ytligare studier av flera olika platser.
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Under det gångna året hade jag blivit relativt bekväm med de olika
verktyg som återfanns på LS. Jag hade försökt att prova på det mesta och
även om jag inte egentligen skapat några nya vänskapsrelationer så hade jag
ändå försökt att vara en flitig skribent av gästboksinlägg. Detta hade
resulterat i att även min egen gästbok hade fyllts av kommentarer och
dessutom hade min statuspoäng ökat. Bland övriga medlemmar var jag inte
längre att betrakta som en oerfaren nykomling och jag märkte hur jag fick
allt lättare för att initiera samtal och knyta nya kontakter.

När jag reflekterade över min egen erfarenhetsutveckling kunde jag
konstatera att fastän det ännu fanns frågetecken och oklarheter så hade jag
lärt mig mycket genom mina observationer. Jag hade fått en känsla för hur
jag skulle kontakta andra medlemmar, vilka verktyg som fungerade bäst och
hur olika formuleringar eller uttryck uppfattades. Jag hade blivit bättre på
att söka information – om händelser, dialoger eller om enskilda
medlemmar. Jag kunde se saker som jag inte såg tidigare. I bruset av all
interaktion kunde jag urskilja särskilt intressanta samtal och kommunika-
tionsmönster. Bland en strid ström av kontinuerliga meddelanden kunde
jag upptäcka delvis förtäckta budskap och studera hur dessa ibland ledde
vidare till osannolika interaktioner mellan medlemmar. I ett hav av
diskussionstrådar kunde jag finna sammanhang med substantiella bidrag till
mina studier. Jag hade gradvis blivit en del av nätgemenskapen och lärt mig
tyda och följa dess implicita kommunikationsregler. Jag hade i någon
mening blivit en Lunare. 

Parallellt med utforskandet av LS hade mina ursprungliga frågeställ-
ningar kring nätgemenskapens popularitet och dess betydelse i människors
vardagsliv också förändrats. Samtidigt som det uppstått många nya
intressanta frågeställningar, hade behovet av att avgränsa studien blivit
påtagligt. Jag hade redan haft särskild uppmärksamhet på mjukvarans
funktionalitet och hur denna utnyttjades på olika sätt och för olika
ändamål. Detta blev nu i ännu större utsträckning arbetets primära fokus.
Det var som om de gångna 18 månaderna fungerat som en långdragen
förstudie där jag dels blivit en del av en nätgemenskap, och sedan utifrån
denna position kunnat formulera en frågeställning som upplevdes relevant
och angelägen. Som utomstående betraktare av nätgemenskapen hade jag
främst motiverats av en allmän nyfikenhet för denna livaktiga mötesplats.
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Som en del nätgemenskapen ville jag nu försöka förstå dess mekanismer,
med fokus på frågeställningen: vilken är relationen mellan mjukvarumiljön
och medlemmarnas sociala interaktion?

En etnografisk studie växer fram

Samtidigt som arbetet fick ett tydligare ämnesmässigt fokus aktualiserades
mitt metodval och tillvägagångssätt. Jag hade redan genomfört intervjuer
och det var tydligt att fler skulle komma att krävas. Men enbart intervjuer
skulle inte vara tillräckliga vid det empiriska arbetet. Jag behövde vara på
plats och göra observationer, precis som jag hade gjort under det gångna
året. Mina deltagande studier hade involverat många spontana informella
samtal med andra medlemmar och dessa hade bidragit med viktig kunskap
om både enskilda företeelser och allmänna trender. De deltagande studierna
upplevdes som lika viktiga som intervjuerna. De gav ett sammanhang och
en erfarenhetsnära kunskap. Dessutom kunde jag snabbt följa upp en
händelse eller en dialog genom att ställa snabba frågor till berörda
medlemmar i direkt anslutning till det som hänt. Allt detta uppfattade jag
som självklart och nödvändigt ifall jag ville fånga teknikens användning i ett
socialt sammanhang.

För att få vägledning i det fortsatta arbetet utvärderades metodval och
tillvägagångssätt hos ett antal aktuella avhandlingar som alla omfattade
studier av social interaktion på Internet (Hernwall, 2001; Lövheim, 2004;
Pargman, 2000; Sundén, 2002; Sveningsson, 2001). En genomgång av
dessa kontextuellt närbesläktade avhandlingar visade att samtliga innehöll
etnografiska inslag. Hernwall (2001) och Sundén (2002) kallade sina
tillvägagångssätt pedagogisk etnografi respektive online ethnography. De övriga
hade valt att inte använda rubriken etnografi när de beskrev sin ansats, men
de tillämpade ändå delvis etnografiska datainsamlingsmetoder såsom
omfattande deltagande observationer och ingående intervjuer. Således var
samtliga avhandlingar mer eller mindre etnografiskt orienterade och det
verkade finnas en samstämmig övertygelse om att deltagande observationer
var av stor betydelse vid studier av nätbaserad interaktion. Precis som
Markham (1998) hade dessa studier karaktäriserats av forskarens aktiva
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deltagande och personliga närvaro i den nätbaserade miljön. Och i likhet
med Baym (2000) och Kendall (2002) visade de på att studier av social
samvaro på nätet innebär studier av en framväxande kultur.

Jag hade vid denna tidpunkt tillbringat avsevärd tid inloggad på LS och
upplevde mig vara en del av nätgemenskapen. I praktiken hade ett års
deltagande studier redan bedrivits och mina observationer var dokumente-
rade genom anteckningar och utskrifter. Intervjuer hade kombinerats med
ett stort antal informella samtal med medlemmar i olika åldrar. Således
fanns redan ett etnografiskt anslag i arbetet, fastän det inte varit uttalat. Det
hade inte varit ett medvetet val att bedriva etnografiskt präglade studier. Det
var snarare resultatet av en process där mitt intresse för medlemmarnas
beteenden och teknikanvändning frammanat ett tillvägagångssätt som i alla
praktiska avseenden kommit att anta formen av en etnografiskt orienterad
datainsamling. 

Det fanns ingen anledning att byta inriktning, tvärtom hade
erfarenheterna från det första årets explorativa ansats stärkt min övertygelse
om att de fortsatta studierna av nödvändighet krävde ett etnografiskt
perspektiv. Under de följande tre åren utvidgades det etnografiska
fältarbetet och ett omfattande empiriskt material samlades in via fortsatta
observationer, spontana interaktioner och semi-strukturerade tematiska
intervjuer. Det är en stor utmaning att i en avhandling försöka sammanfatta
och förmedla de iakttagelser och tolkningar som ägt rum under en sådan
lång tidsperiod. Jag har mött många olika människor i skilda åldrar som alla
har sin egen personliga anledning till varför de är aktiva medlemmar av LS.
Avhandlingen kan i någon mening också betraktas som ett försök att
beskriva hur dessa människor med hjälp av teknik möts och interagerar med
varandra. Hur de finner sig till rätta på LS och blir en del av ett kulturellt
sammanhang. Avhandlingens undertitel beskriver också detta arbete som en
studie av både nätgemenskap, teknik och kultur. Som vi skall se är dessa tre
i praktiken svåra att särskilja.
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Om avhandlingens struktur

Avhandlingen är indelad i tre delar. Den första delen består av kapitel 1–4
och ger en introduktion till ämnesområdet. Kapitel 2 beskriver mer utförligt
nätgemenskaper som företeelse och fenomen. Kapitlet syftar till att ge en
forskningsöversikt och därigenom placera den föreliggande studien i ett
sammanhang. Även kapitel 3 bidrar till att redogöra för relaterade studier.
Detta kapitel ger dock en mer teknikorienterad infallsvinkel på
nätgemenskap. Kapitlet avslutas också med att redovisa ytterligare teoretiska
perspektiv på teknik som i någon mening fungerat som stöd i arbetet med
att tolka och analysera det empiriska materialet. 

Kapitel 4 avrundar avhandlingens första del genom att beskriva mitt
arbete ur ett metodologiskt perspektiv. Här presenteras metodval och
tillvägagångssätt med särskilt fokus på det utförda fältarbetet.

Avhandlingens andra del rapporterar från de empiriska studierna av LS.
Denna del inleds med kapitel 5 som ger en introduktion till LS. Här
berättas kortfattat historien om hur ett småskaligt diskussionsforum växte
till att bli Skandinaviens största nätgemenskap. Som en grund för
kommande kapitel presenteras också mjukvarumiljön med dess olika
funktioner.

Därefter följer några kapitel (6–9) som belyser olika delar av det
empiriska materialet och som omfattar diskussioner kring observationer,
erfarenheter och tolkningar som gjorts under fältarbetet. Den första
intervjustudien som nämnts i avhandlingens inledning redovisas mer
utförligt i kapitel 6 och utifrån det erhållna empiriska materialet förs ett
resonemang kring betydelsen av det rankingsystem som ingår i LS. Kapitel 7
uppehåller sig kring funktionen lajv som gör det möjligt för medlemmar att
sända ett meddelande till andra som är inloggade samtidigt. I kapitel 8
berättas om när den traditionella dagboken modifierades och de reaktioner
som detta skapade hos nätgemenskapens medlemmar. Kapitel 9, som är det
sista av de empiriskt orienterade kapitlen, tar avstamp i Oldenburgs (1989)
idé om den tredje platsen och inkluderar en analys av hur LS fungerar som
en meningsfull social mötesplats i människors vardag.

Avhandlingens avslutande del syftar till att tydliggöra studiens resultat. I
kapitel 10 presenteras de slutsatser som adresserar avhandlingens initiala
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frågeställning. Kapitel 11 och 12 bidrar med en utvidgad diskussion kring
arbetets betydelse och implikationer.7

Tidigare publiceringar

Delar av avhandlingen har tidigare publicerats i artikelformat och
presenterats vid olika konferenser. Nedan redovisas var avsnitt ur
avhandlingens kapitel tidigare publicerats eller presenterats: 

Kapitel 6: Poängen med statuspoängen
Skog, D. (2005). Social interaction in virtual communities: the significance
of technology. International Journal of Web Based Communities, 1(4), 464–
474.

Skog, D. (2004). “They really want you to write down who you are” – the
disclosure of private information at LunarStorm. I P. Kommers, P. Isaías &
M. Baptista Nunes (Eds.), Proceedings of the IADIS International Conference
Web Based Communities 2004 (s. 207-214). Lisbon: IADIS Press.

Skog, D. (2003). The private goes public – transformation of private and
public space at LunarStorm. Presenterad vid konferensen Internet Research
4.0: broadening the band. 16–19 oktober 2003, Toronto, Kanada.

Kapitel 7: Lajvfunktionens handlingsutrymme
Skog, D. (2006b). You must be over 18 to read this – how a technological
intervention backfired. Presenterad vid konferensen Internet Research 7.0:
Internet Convergences. 27–30 september 2006, Brisbane, Australien.

7 I detta avsnitt nämns de två funktionerna lajv och dagboken. Dessa och andra mjukvaru-
funktioner på LS kommer att vara frekvent återkommande i texten och inte sällan fungerar
samma ord (eller böjningar av samma ord) omväxlande som både namn och som
benämning. Därför kommer alla mjukvarufunktioner genomgående att skrivas med liten
begynnelsebokstav. I vissa textsammanhang kommer dock mjukvarufunktionernas benäm-
ningar att kursiveras i syfte att tydliggöra att den aktuella benämningen faktiskt avser en
mjukvarukomponent.
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Kapitel 8: Modifieringen av dagboken
Skog, D. (2007). Give us back our diaries! A story on how an online
community responded to a software redesign. Presenterad vid konferensen
Internet Research 8.0: Let’s Play. 17–20 oktober 2007, Vancouver, Kanada.

Kapitel 9: En inbjudande mötesplats
Skog, D. (2006a). The same but different – revisiting web based third
places. I P. Kommers, P. Isaías & A. Goikoetxea (Eds.), Proceedings of the
IADIS International Conference Web Based Communities 2006 (s. 113-118).
San Sebastian: IADIS Press.

Kapitel 11: Nya former av nätgemenskap
Goodings, L. & Skog, D. (2008). Life On The Move: Social network sites
and online communities. Panelpresentation vid konferensen Internet
Research 9.0: Rethinking Communities, Rethinking Place. 15–18 oktober
2008, Köpenhamn, Danmark.
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2. Nätgemenskap som mötesplats 

och socialt nätverk

Rather than being constrained by the computer, the
members of these groups creatively exploit the
systems' features so as to play with new forms of
expressive communication, to explore possible public
identities, to create otherwise unlikely relationships,
and to create behavioral norms. In so doing, they
invent new communities.

– Nancy Baym (1995, s. 151)

I denna avhandling riktas fokus mot de sociala sammanhang på Internet
som kommit att kallas nätgemenskaper.8 Detta kapitel ger en överblick över
olika perspektiv på nätgemenskap som varit framträdande vid studier av
Internetbaserad social samvaro. Kapitlet syftar till att sätta mitt arbete i ett

8 Benämningen nätgemenskap refererar i detta arbete till det engelska uttrycket virtual
community (eller online community), vars ursprung och betydelse presenteras senare i detta
kapitel. Likaledes refererar gemenskap till community. Läsaren bör dock vara uppmärksam på
att dessa översättningar inte är helt rättvisande eftersom de svenska benämningarna inte fullt
ut inrymmer de engelska ursprungsbegreppens betydelse. Nätgemenskap har dock kommit
att bli den vedertagna svenska översättningen och därför används den även i detta
avhandlingsarbete. 



sammanhang och utgör därmed även ett avstamp för den föreliggande
studien. 

Mötesplatser på Internet

Igår firade en av mina vänner sin födelsedag. Eftersom jag bor i Sverige och
hon i Australien så kunde jag av naturliga skäl inte delta vid hennes
födelsedagsfest. Istället gratulerade jag henne genom att skriva ”Happy
birthday!” på hennes profilsida på Facebook (FB).

FB är en av de just nu mest populära mötesplatserna på Internet med
miljontals deltagare från hela världen. Ursprungligen var denna mötesplats
enbart tillgänglig för amerikanska studenter, men sedan den under hösten
2006 öppnats även för andra så växte den snabbt i storlek. Även svenskar
har hittat till FB. I skrivande stund (januari 2010) finns mer än 3 miljoner
svenska medlemmar, vilket utgör en dryg tredjedel av Sveriges totala
befolkning.9

FB kan beskrivas som en allmän och öppen mötesplats utan någon
specifik ämnesinriktning. Det kostar ingenting att bli medlem, det enda
som krävs är en e-postadress. Alla medlemmar på FB har en profilsida där
man kan presentera sig genom att exempelvis visa ett foto på sig själv och
ange var man bor samt vilka intressen man har. I anslutning till profilsidan
finns också en slags gästbok där besökare kan skriva meddelanden, och
utöver gästboksfunktionen kan även meddelanden skickas mellan
medlemmar genom att utnyttja en e-postliknande funktion. Som medlem
har man också möjlighet att visa vilka vänner man har bland övriga
medlemmar. Detta sker genom att man lägger till andra deltagare till en
lista som redovisar alla ens vänner. Detta kan dock endast ske efter att den
tilltänkta vännen accepterat inbjudan. Jag har just nu 205 vänner och en av
dessa fyllde alltså år igår. Jag kan enkelt kommunicera med alla dessa vänner
eftersom jag har tillgång till deras profilsidor där jag erbjuds olika verktyg
för interaktion.

9 Befolkningspenetrationen 34 % erhålls genom att nyttja statistik från Facebook Ads
[www.facebook.com/advertising/] (2010-01-26) samt SCB [www.scb.se] (2009-11-09).

16   Om nätgemenskap som fenomen, studieobjekt och etnografiskt fält



Enligt deras egna uppgifter har FB i dagsläget (januari 2010) 350
miljoner aktiva medlemmar vilket också gör den till den mest besökta
digitala mötesplatsen på Internet (Facebook, 2010). När man i media talar
om nätgemenskap är det ofta just FB och andra liknande miljöer som avses
(se exempelvis Bäcklund, 2009; Haeberlein, 2007; Sjögren, 2010; Wik,
2007). Det handlar alltså om stora digitala mötesplatser där människor
träffas och kommunicerar på olika sätt.10 Men dessa gigantiska mötesplatser
är relativt nya företeelser. Nätgemenskap som fenomen har dock en
betydligt längre historia. 

Tidiga definitioner

Ett tidigt försök till att förklara karaktärsdragen hos en nätgemenskap
gjordes av Howard Rheingold när han 1993 i sin bok The Virtual
Community skrev: 

Virtual communities are social aggregations that emerge from
the Net when enough people carry on those public discussions
long enough, with sufficient human feeling, to form webs of
personal relationships in cyberspace. (Rheingold, 1993, s. 5)

Denna definition baserades på författarens egna erfarenheter från
nätgemenskapen The Well (The Whole Earth ’Lectronic Link). The Well
var ett så kallat Bulletin Board System (BBS) och fungerade som en slags
elektronisk anslagstavla dit användare kunde sända sina meddelanden. Detta
är en av de tidigast kända nätgemenskaperna och den generella definition

10 Det finns förstås många mötesplatser på nätet med snarlik inriktning och funktionalitet.
Bland de just nu (januari 2010) mest populära kan utöver FB exempelvis nämnas MySpace
[www.myspace.com], Bebo [www.bebo.com], hi5 [www.hi5.com], och Friendster
[www.friendster.com], – samtliga globala mötesplatser med miljontals medlemmar. I samma
kategori av mötesplatser finns även miljöer som enbart riktar sig till svenska Internetanvän-
dare. Förutom redan nämnda LS är exempelvis även Bilddagboken [www.bilddagboken.se],
Jesper [www.jesper.nu], och Hamsterpaj [www.hamsterpaj.net], välbesökta miljöer med
tusentals dagliga besökare. 
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som Rheingold formulerade utifrån sina erfarenheter är samtidigt också den
mest använda och allmänt accepterade.

En anledning till att Rheingolds definition av nätgemenskap blivit
erkänd och fått sådan spridning är sannolikt att den utgjorde det första
försöket att populärvetenskapligt beskriva och begripliggöra ett relativt nytt
fenomen. En annan anledning är att den just genom sin betoning på
mänskliga relationer tar fasta på den primära gemensamma nämnaren hos
alla nätgemenskaper. Därigenom blir den också allmängiltig för olika
former av Internetbaserad social interaktion. 

Internet har utvecklats till en mångfacetterad social arena där människor
på olika sätt möts och kommunicerar med varandra. Detta sker som bekant
inte bara i den typ av miljöer som liknar FB eller The Well, utan också i
andra sammanhang och med andra kommunikationsverktyg. Följaktligen
omfattar det forskningsområde som framvuxit kring fenomenet
nätgemenskap studier av många olika Internetbaserade miljöer, såsom
exempelvis chattar (Liu, 1999; Reid, 1996), diskussionsforum (Watson,
1997), e-postlistor (Ågren, 1999), textbaserade och grafiska virtuella världar
(Utz, 2000), spelmiljöer (Ducheneaut & Moore, 2004; Taylor, 2006) och
bloggar (Efimova, Hendrick & Anjewierden, 2005; Lin, Sundaram, Chi,
Tatemura & Tseng, 2007). I dessa och andra nätbaserade sammanhang där
människor tillsammans utbyter tankar och idéer, arbetar, roar sig, fördriver
tid, tävlar och leker, manifesteras Rheingolds föreställning om Internetba-
serad virtuell gemenskap.

Rheingolds initiala beskrivning av nätgemenskap har sedermera följts av
nya förklaringsmodeller i syfte att ytterligare nyansera begreppet. Själva
benämningen nätgemenskap har också varit föremål för kontinuerliga
diskussioner. Frågan har gällt huruvida gemenskap verkligen är en korrekt
benämning på de sociala grupperingar som skapats på nätet, det vill säga, är
nätgemenskap en gemenskap i samma mening som icke Internetbaserad
gemenskap? (Bruckman, 2006.)

Innan denna fråga kan besvaras krävs dock att vi först finner en entydig
definition av traditionella gemenskaper. Utan en definition av gemenskap
blir det svårt att definiera nätgemenskap. Att finna en allmängiltig definition
av gemenskap är dock ingen enkel uppgift. Gemenskap kan innebära skilda
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saker och sociologer har under lång tid tvistat om hur begreppet skall tolkas
och användas (Brint, 2001; Bruckman, 2006).

I Nationalencyklopedin definieras gemenskap som en ”känsla av positiv
samhörighet” (Nationalencyklopedins ordbok, band 1, s. 530). Därmed
handlar gemenskap om grupptillhörighet, om att vara inkluderad (eller
exkluderad), och om kommunikation och interaktion inom en grupp. Som
Gotved (2002) påpekar uppstår gemenskap vanligtvis inte utan anledning.
Det finns ett skäl till att gemenskapen existerar och till att en specifik
individ tillhör en specifik gemenskap. Det handlar typiskt om släkt- eller
familjeband, geografisk närhet eller ett gemensamt intresse (Gotved, 2002). 

Hillery (1955) gjorde ett ambitiöst försök att finna gemensamma
nämnare bland de otaliga sociologiska definitioner som redan då framlagts.
Hillery konkluderade:

Of the 94 definitions, 69 are in accord that social interaction,
area, and a common tie or ties are commonly found in
community life. (Hillery, 1955, s. 118) 

Hamman (1997) konstaterar att även senare försök till att finna konsensus
bland föreslagna definitioner mynnat ut i samma resultat och således finns
ett utbrett stöd för en allmän förklaringsmodell av gemenskap som omfattar
(1) en grupp människor (2) som interagerar med varandra, (3) som är
ömsesidigt bekanta inom gruppen, och (4) som delar en gemensam plats. 

Bland dessa kriterier är det sistnämnda värt extra uppmärksamhet. Det
verkar rimligt att en gemenskap består av bekanta människor som
interagerar med varandra, men betydelsen av en gemensam plats är kanske
inte lika självklar (Driskell & Lyon, 2002).

Platsbunden gemenskap 

Preece (2001) visar på hur förklaringsmodeller av gemenskap traditionellt
haft geografisk närhet som sin primära utgångspunkt. Ursprungligen var det
den småskaliga bygemenskapen som utgjorde sinnebilden för äkta
gemenskap. I ett modernare urbant sammanhang ersattes sedan byn med
statsdelen eller bostadskvarteret som utgångspunkt för studier av
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gemenskapsformationer. Invånarnas upplevda gemenskap kunde härledas
till bekantskaper och vänskapsband, kontinuerliga sociala interaktioner och
delade vardagserfarenheter med lokal förankring. 

Teoretiska resonemang kring gemenskap utgår ofta ifrån Tönnies
(1957/1988) beskrivningar av Gemeinschaft (community) respektive
Gesellschaft (society). Gemeinschaft representerar idealbilden av den
småskaliga, lokala, familjära och varaktiga gemenskapen med delade
värderingar och starka relationer. Gesellschaft står i någon mening för det
motsatta – en storskalig, opersonlig och temporär samverkan, konstruerad
med hjälp av regler och överenskommelser (Asplund, 1991; Brint, 2001). 

För Tönnies fanns ett slags evolutionärt förhållande mellan gemeinschaft
och gesellschaft. Gemeinschaft liknades vid mänsklighetens barndom och
gesellschaft dess senare mognad. Övergången är dock inte total utan de båda
formerna av gemenskap samexisterar alltid i olika stor utsträckning. I ett
parallellt evolutionärt perspektiv har det västerländska samhällets urbana
utveckling och industrialisering under det senaste århundradet ofta
sammankopplats med en förskjutning från gemeinschaft till gesellschaft, och
därmed med en förlust av genuin gemenskap (Driskell & Lyon, 2002;
Fernback, 1999; White & Guest, 2003). Nisbet (1953/1990) skrev redan
1953 i sin inflytelserika bok The Quest for Community om hur tidigare
gemenskaper baserade på släktskap, geografi eller religion underminerades i
det moderna amerikanska samhället och hur det påverkade den enskilde
medborgaren negativt. Senare analyser av Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler
och Tipton (1986), Oldenburg (1989), samt av Putnam (2000) har i
samma anda försökt visa på hur traditionella gemenskapsformer blivit allt
mer marginaliserade i det amerikanska samhället och fått minskad betydelse
i den enskilde medborgarens vardagsliv. 

I denna avhandling finns det anledning att rikta särskild uppmärksamhet
mot just Oldenburgs (1989) analys och huvudsakliga argument. Detta
eftersom både Rheingold (1993) och flera efterföljande studier av
nätgemenskaper flitigt använt Oldenburgs teorier vid försök att förstå och
förklara de Internetbaserade mötesplatsernas attraktionskraft och betydelse.
Oldenburg (1989) koncentrerar sin samhällsanalys just kring betydelsen av
fysiska mötesplatser för social gemenskap och lanserar i sin bok The Great
Good Place begreppet den tredje platsen. Oldenburg argumenterar för att alla
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välmående demokratiska samhällen behöver informella offentliga mötes-
platser, fristående från hemmiljöer och arbetsplatser (första och andra
platsen). Efter en indignerad beskrivning av hur den amerikanska
samhällsstrukturen och tidsandan framtvingat en allt mer individualiserad
och asocial livsstil, presenteras en möjlig lösning i form av fler publika
mötesplatser, där människor i olika åldrar och med olika bakgrund återigen
kan få kontakt och erfara vad som gör livet värt att leva:

American life-styles, for all the material acquisition and the
seeking after comforts and pleasures, are plagued by boredom,
loneliness, alienation, and a high price tag. America can point
to many areas where she has made progress, but in the area of
informal public life she has lost ground and continues to lose
it. [.…] The examples set by societies that have solved the
problem of place […] suggest that daily life, in order to be
relaxed and fulfilling, must find its balance in three realms of
experience. One is domestic, a second is gainful or productive,
and the third is inclusively sociable, offering both the basis of
community and the celebration of it. (Oldenburg, 1989,
s. 13–14)

Den tredje platsen är således inte enbart en vision eller en utopi, tvärtom
menar Oldenburg att de flesta säkert redan har erfarenhet av någon sådan
miljö. Det handlar inte om exklusiva eller svårtillgängliga platser utan om
enkla, ofta anspråkslösa, samlingsplatser i vardagen som vi tar för givet och
inte alltid förstår att värdesätta. Det verkliga problemet handlar inte om att
det är svårt att skapa dessa miljöer utan om att dess värde inte
uppmärksammas.

Många olika platser kan fungera som en tredje plats. Biblioteket med
generösa öppettider där alla är välkomna, kaféet där stamgästerna samlas
varje dag för att fördriva tiden över en kopp kaffe, gymmet där
kroppsbyggare regelbundet möts och stannar upp för en pratstund, eller
lekparken där barn och daglediga föräldrar träffas dagligen och trivs i
varandras sällskap – samtliga är exempel på potentiella goda platser
(Oldenburg, 2001). Detta betyder dock inte att alla bibliotek, kaféer, gym
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eller lekparker kan beskrivas som tredje platser eller uppfattas som sådana av
deras besökare. Enligt Oldenburg (1989) kännetecknas en tredje plats av
vissa typiska karaktärsdrag, här kärnfullt återgivna av Croon och Ågren
(1998):

Den [tredje platsen] bör vara neutral, i den meningen att
ingen hierarki mellan besökare uppstår. Alla kan känna sig
som hemma. Platsen ska ytterligare fungera som en utjämnare
av sociala skillnader. Den främsta aktiviteten är konversation.
Inget indikerar en tredje plats bättre än goda, sprittande, enga-
gerade och levande samtal. [….] Stämningen är lekfull, delar
av konversationerna blir närmast teatraliska framträdanden.
Det främsta tecknet på att ha blivit del av en gemenskap på en
tredje plats är inte att någon tas på allvar, utan att denne
någon har upptagits i denna form av lekfullhet. För att vara en
tredje plats måste den vara tillgänglig när den behövs. Det
främsta tecknet på en bra tredje plats är att du kan gå ensam
dit och träffa människor du känner. Det måste finnas stam-
besökare, sådana som man nästan alltid kan förvänta sig möta
där. De skänker platsen karaktär. (Croon & Ågren, 1998,
s. 15–16) 

Oldenburgs konceptuella modell av den tredje platsen och dess betydelse för
meningsfull gemenskap blev till en användbar teoretisk referensram vid
studier av tidiga former av nätgemenskap. När Rheingold (1993) försökte
förstå nätgemenskapens karaktär och sin egen positiva upplevelse av att vara
en del av den, fann han stora likheter mellan den Internetbaserade miljö
han vistades i och Oldenburgs beskrivning av den tredje platsen. Därmed
gavs också i någon mening argument till att kunna förhålla sig till
nätgemenskaper som till äkta gemenskaper. Rheingold visade på hur
människor kommunicerade med varandra och över tid lärde känna
varandra. Dessutom fanns en gemensam mötesplats, om än annorlunda till
sin materiella beskaffenhet än de platser som beskrivits av Oldenburg.

Rheingolds något spekulativa hänvisning till Oldenburgs konceptuella
modell av en inbjudande tredje plats gavs en ny legitimitet sedan även
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Turkle (1995) samt Bruckman och Resnick (1995) dragit likartade
paralleller. De argumenterade för att Internet faktiskt inrymde miljöer av
det slag Oldenburg beskrivit, där människor sökte och upplevde
engagerande social interaktion. I takt med att fler empiriska studier av
Internetbaserad social interaktion publicerades blev denna föreställning
sedermera utbredd och accepterad. Till denna utveckling bidrog exempelvis
Croon och Ågren (1998) som i ett försök att kategorisera samtida virtuella
gemenskaper fann att en kategori utgjordes av den tredje platsens
gemenskaper, sprungna ur virtuella miljöer som primärt skapats för att vara
offentliga mötesplatser utan något annat specifikt syfte. Jämförelser mellan
olika former av nätgemenskaper och Oldenburgs modell av den tredje
platsen har därtill också presenterats av bland andra Hamman (1997), Jones
(1997), Thomsen, Straubhaar och Bolyard (1998), Kendall (2002), Wadley,
Gibbs, Hew och Graham (2003), samt Steinkuehler och Williams (2006).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en allmänt accepterad
schematisk modell av gemenskap omfattar en grupp människor som är
ömsesidigt bekanta och interagerar med varandra på en gemensam plats.
Empiriska studier av nätgemenskaper visar på att även dessa sociala
sammanhang omfattar just nämnda beståndsdelar och således har det i
någon mening befunnits vara legitimt att benämna dem gemenskaper.
Eftersom nätgemenskaper befolkas av individer som inte nödvändigtvis
befinner sig i varandras geografiska närhet har den gemensamma platsen
(eller bristen därav) ofta varit i fokus för debatten om nätgemenskapens
verkliga karaktär och status. Idén om den tredje platsen (Oldenburg, 1989)
har då varit den dominerande teoretiska referensram som använts för att
visa på likheterna mellan livfulla mötesplatser på och utanför Internet. 

Nätverksbaserad gemenskap

Även om gemenskap som begrepp traditionellt förknippats med specifika
platser och geografiska områden, finns även ett annat perspektiv som
betonar gemenskapens sociala struktur snarare än dess geografiska
belägenhet. Wellman och Leighton (1979) argumenterar för att
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sammanblandningen av gemenskap och grannskap11 orsakar problem och
förvirring vid analys av sociala grupperingar. Båda begreppen har enligt dem
ett värde, men bör inte likställas med varandra. En gemensam plats kan
förvisso fungera som en organiserande faktor som indirekt ger upphov till
en gemenskap, men det betyder inte att den alltid gör det eller att den
gemensamma platsen är den viktigaste eller starkaste faktorn. Istället för att
utgå ifrån geografisk närhet som en startpunkt för analys av gemenskap,
hävdar Wellman och Leighton därför att fokus istället bör ligga på det
(platsoberoende) sociala nätverket. Samtidigt som de avdramatiserar
platsens betydelse för gemenskap avvisar de uppfattningen om att
kombinationen av tilltagande urbanisering, nya transportmedel och nya
kommunikationsverktyg nödvändigtvis utgör ett hot mot meningsfull
gemenskap. Wellman (1996) visar istället på hur varje individ ingår i flera
olika sociala nätverk som fyller olika behov. Vissa nätverk har en mer lokal
prägel, medan andra nätverk består av kontakter som är spridda över ett
större geografiskt område. I bägge fallen vittnar dock individerna om hur de
kan uppleva någon slags gemenskap. 

Nätverksperspektivet på gemenskap har varit intimt förknippat med
tillämpandet av så kallad social nätverksanalys.12 Social nätverksanalys bygger
på en strukturerad matematisk ansats där relationer mellan individer
kategoriseras och mäts med avseende på innehåll, riktning och styrka
(Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997). Två individer som har en
eller flera relationer sägs vara sammanlänkade, och länken dem emellan kan
vara stark eller svag.13 Vad som i praktiken kännetecknar en stark respektive
svag länk varierar beroende på vilket sammanhang som studeras. Det kan
exempelvis handla om hur frekvent kontakten är mellan två personer, över
hur lång tidsperiod relationen sträcker sig, vilket slags utbyte som sker i
relationen, eller hur personlig och intim relationen bedöms vara
(Haythornthwaite, 2002).

11 Egentligen community och neighborhood.
12 Detta är den vedertagna översättningen av Social network analysis.
13 Begreppet länk används här som översättning av engelskans tie. 
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I sin inflytelserika artikel The Strength of Weak Ties liknar Granovetter
(1973) svaga länkar vid bekantskaper och starka länkar vid nära vänskaps-
relationer. I ett socialt nätverk är både de svaga och starka länkarna av stor
betydelse. Kommunikation och resursdelning sker vanligtvis mer effektivt
och frekvent mellan individer som är sammanlänkade med starka länkar,
det vill säga, mellan vänner. Bekantskaper är däremot av yttersta betydelse
när en individ behöver få tillgång till nya typer av resurser som kanske inte
finns i nätverket av nära vänner. Detta eftersom de svagt sammanlänkade
bekantskaperna även tillhör andra sociala nätverk med tillgång till andra
resurser (Granovetter, 1973, 1983).

Genom att jämföra antalet existerande relationer med antalet potentiella
relationer (om alla kände alla) i ett nätverk kan ett mått på nätverkets
densitet erhållas. En hög densitet tyder på att många individer känner
varandra väl och ett sådant nätverk skulle utan tvekan kunna betraktas som
en slags gemenskap. Det finns dock ingen definitiv gräns där ett socialt
nätverk per definition blir en gemenskap, det handlar snarare om olika
grader eller former av gemenskap. Wellman (1994) ifrågasätter också
föreställningen om att det som vi i dagligt tal kallar för en gemenskap av
nödvändighet skulle utgöras av ett nätverk med hög densitet. Wellman
rapporterar från studier där människors personliga nätverk har en
genomsnittlig densitet på 0.33 vilket innebär att endast en tredjedel av en
persons kontakter har inbördes kontakt med varandra. Samma studie visar
att densiteten i det personliga nätverket tenderar att minska ytterligare när
någon blir äldre. 

Att betrakta gemenskaper som primärt platsbundna behöver inte
nödvändigtvis kollidera med ett nätverksperspektiv. En lokalt förankrad
gemenskap kan mycket väl beskrivas i termer av ett socialt nätverk där
personliga relationer sammanlänkar en grupp individer som bor i samma
bostadsområde eller stadsdel. Wellman (1996) manar följaktligen till ett
balanserat förhållningssätt som både erkänner den lokala platsens betydelse
för gemenskap samt beaktar betydelsen av de sociala nätverk som är
geografiskt utspridda och som upprätthålls både med hjälp av nya
transportmedel och ny kommunikationsteknik. I sin studie visar Wellman
exempelvis hur de mest frekventa kontakterna sker med människor som
lever nära, i kvarteret eller stadsdelen. Dessa kontakter kan primärt
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kategoriseras som bekantskaper, det vill säga som svaga länkar i ett lokalt
förankrat socialt nätverk. Samtidigt har varje individ oftast betydligt starkare
länkar till personer i ett geografiskt vidare socialt nätverk. Av en individs
totala antal aktiva kontakter utgör dessutom de lokala kontakterna endast
en bråkdel:

Community is rarely based on local neighboring, densley-knit
solidarities, organized groups, or public spaces. […] Commu-
nities consist of far-flung kinship, workplace, friendship,
interest group, and neighborhood ties that concentrate to form
networks providing sociability, aid, support, and social
control. […] Neighborly relationships remain important, but
as a minority of ties within the overall network community.
(Hampton & Wellman, 2003, s. 278–279)

Kopplat till teorin om svaga och starka länkar i ett socialt nätverk finns
också föreställningen om socialt kapital (Putnam, 2000; Resnick, 2001).
Socialt kapital har sitt ursprung i sociala relationer och de resurser som dessa
relationer ger tillgång till. Resnick (2001) förklarar socialt kapital som en
positiv sidoeffekt av sociala interaktioner – något som uppstår och
ackumuleras i ett socialt nätverk för att sedan utgöra en resurs till fördel för
nätverkets medlemmar. Därmed skapar också det sociala kapitalet i någon
mening förutsättningar för framtida fortsatta interaktioner och kan
återskapas samtidigt som det nyttjas. Resnick rapporterar vidare från studier
som visar på samband mellan socialt kapital och ökad livskvalitet i olika
avseenden. Således är socialt kapital att betrakta som en attraktiv tillgång
och det utgör i någon mening en drivkraft till att tillhöra en gemenskap. 

På samma sätt som svaga och starka länkar indirekt kan mätas och
beräknas utifrån fastlagda kriterier, kan även socialt kapital mätas och
värderas utifrån ett antal indikatorer. Förutom antalet sociala relationer
bedöms i dessa sammanhang exempelvis även nivån av deltagande i
gemensamma aktiviteter, graden av frivilligarbete och känslan av trygghet,
tillit och tolerans inom gruppen (Huvila & Holmberg, 2008; Woolcock &
Narayan, 2000).

26   Om nätgemenskap som fenomen, studieobjekt och etnografiskt fält



Med ett nätverksperspektiv på gemenskap är tröskeln låg till att också
betrakta Internetbaserade kontaktnät som en form av gemenskap (Garton,
Haythornthwaite & Wellman, 1997). Med hjälp av social nätverksanalys
kan Internetbaserade relationer kartläggas och analyseras dels i syfte att
försöka förstå nätgemenskapens sammansättning och struktur (Cocciolo,
Chae & Natriello, 2007; Heer & boyd, 2005; Huberman, Romero & Wu,
2009) och dels för att studera skapandet av socialt kapital och dess betydelse
för medlemmarnas aktivitet och nätgemenskapens livskraft (Ginsburg &
Weisband, 2002; Huvila & Holmberg, 2008; Wang & Fesenmaier, 2004).

Boase, Horrigan, Wellman och Rainie (2006) argumenterar för att
Internet generellt även stödjer existerande sociala nätverk genom att erbjuda
nya kommunikationskanaler mellan individer tillhörande samma nätverk.
Enligt samma rapport, baserad på en studie av amerikanska Internetanvän-
dare, ersätter inte kommunikation via e-post och chattar kommunikation
vid fysiska möten. Istället kan ett mönster urskiljas som visar på att det som
benämns som media multiplexity stärker befintliga sociala grupperingar:

Contrary to fears that email would reduce other forms of
contact, there is “media multiplexity”: The more contact by
email, the more in-person and phone contact. As a result,
Americans are probably more in contact with members of their
communities and social networks than before the advent of the
internet. (Boase et al., 2006, s. iv)

Inte nog med att Internet kan sägas stödja befintliga sociala nätverk (som
inte uppkommit på Internet utan haft sitt ursprung utanför nätet),
dessutom visar det sig att Internetanvändare tenderar att tillhöra större
nätverk med fler starka länkar, än individer som ej använder Internet (Boase
et al., 2006).

Alternativa perspektiv på nätgemenskap

Så här långt har vi uppehållit oss vid de modeller av gemenskap som betonar
den gemensamma mötesplatsens betydelse, alternativt det sociala nätverkets
betydelse. Dessa modeller behöver inte vara motstridiga utan utgör snarare
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olika perspektiv som får konsekvenser för hur gemenskapsformationer
beskrivs och analyseras. Det finns förstås fler teoretiska perspektiv på
traditionell gemenskap, men plats- och nätverksperspektiven är utan tvekan
de som haft störst betydelse för det forskningsområde som vuxit fram kring
nätgemenskaper. 

Inom nämnda forskningsområde har dock även alternativa förhållnings-
sätt till nätgemenskap existerat parallellt med de tidigare beskrivna primära
ansatserna. Det finns exempelvis flera varianter på schematiska checklistor
som skapats i syfte att bedöma och kategorisera nätgemenskaper. En av de
mest välkända skapades år 1997 vid en workshop som just syftade till att
identifiera de mest fundamentala egenskaperna hos en gemenskap
(Whittaker, Isaacs & O´Day, 1997). Målet var att fastslå de faktorer som
kunde betraktas som själva förutsättningen för en gemenskaps existens. De
nyckelegenskaper som identifierades var: (1) Medlemmar i en gemenskap
har ett gemensamt syfte för att tillhöra gemenskapen. Det kan exempelvis
relatera till ett specifikt intresse, ett behov eller en aktivitet. (2) Medlemmar
deltar i upprepade aktiviteter som ofta är gemensamma och som engagerar
deltagarna känslomässigt. (3) Medlemmar har tillgång till gemensamma
resurser (exempelvis information, stöd och tjänster) och det finns
bestämmelser som reglerar denna tillgång. (4) Medlemmar delar samma
kontext (följer samma sociala konventioner, talar samma språk etc).

Antagandet var att dessa faktorer bör känneteckna både konventionella
gemenskaper och nya nätgemenskaper. Huruvida en specifik social
gruppering kunde benämnas som en gemenskap var beroende på i vilken
utsträckning de fastslagna kriterierna uppfylldes. Denna checklista är inte
unik och ytterligare försök till att på detta sätt lista gemenskapers
nyckelegenskaper har exemeplvis också gjorts av Lazar och Preece (1998),
Roberts (1998), samt Becker och Mark (1999).

McMillan och Chavis (1986) presenterar ytterligare ett perspektiv på
gemenskap som fått betydelse även för studier av Internetbaserade miljöer.
Detta perspektiv är centrerat kring själva upplevelsen av gemenskap, det vill
säga huruvida medlemmarna själva erfar att de är en del av ett större socialt
sammanhang där de delar samma livsvillkor som andra, är respekterade, har
inflytande, och får sina behov tillgodosedda. Det viktiga i detta
sammanhang är inte gemenskapens struktur, kontext eller lokala förankring,
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utan medlemmarnas egna föreställning om att de ingår i en gemenskap
(Chipuer & Pretty, 1999). Denna upplevelseorienterade idé om gemenskap
har sedermera också tillämpats vid studier av upplevelsen av att ingå i en
nätgemenskap (Blanchard & Markus, 2002, 2004) samt för att förstå vilka
faktorer som har störst inverkan på denna upplevelse (Koh & Kim, 2003).

Ett värderande begrepp

Detta kapitel har i någon mening bekräftat Preece och Maloney-Krichmars
(2003) utsaga om att det ännu inte finns inte någon entydig eller generell
definition av nätgemenskap. Betydelsen av begreppet blir därmed av
nödvändighet situationsspecifik. I sammanhanget av detta avhandlingsar-
bete anammas det förslag som presenteras av Preece (2000), som beskriver
en nätgemenskap som en samling människor som med stöd av informa-
tionsteknik interagerar med varandra i en Internetbaserad miljö.
Interaktionen sker utifrån ett samfällt syfte och följer gemensamma normer
och riktlinjer. Denna definition är avsiktligt bred och rymmer majoriteten
av de olika förslag som presenterats inom området. Den är dock tillräckligt
specifik för att kunna användas som inramning av den föreliggande
avhandlingsstudien. 

I inledningen av detta kapitel illustrerades nätgemenskap som företeelse
med hjälp av exemplet FB. Det kan dock vara på sin plats att påpeka att FB
i sin helhet knappast är att betrakta som en enhetlig nätgemenskap med
gemensamma normer och värderingar. Därtill är populationen sannolikt
alltför omfattande och diversifierad. Inte desto mindre inrymmer denna
mjukvarumiljö i någon mening flera mindre nätgemenskaper där också
gemensamma normer för socialt beteende utvecklas och synliggörs.
Detsamma skulle kunna sägas om LS, som är i primärt fokus i detta
avhandlingsarbete.14

Som Bruckman (2006) påpekar uppfattas begreppet community ofta som
värderande. Sannolikt är det också därför som debatten gällande nätgemen-
skap blivit så intensiv. När nätbaserade grupperingar kategoriseras som

14 Skillnader och likheter mellan LS och FB tas även upp i kapitel 11.
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något annat än gemenskap, baseras detta ofta på en värdering av dessa
miljöers betydelse, snarare än på en semantisk analys av begreppens verkliga
innebörd (Bruckman, 2006). Omvänt gäller att när samma miljöer
benämns som nätgemenskaper sker detta vanligtvis i en positiv anda, med
en förhoppning om att dessa sociala miljöer kan bidra med något värdefullt
(Kelemen & Smith, 2001).

Detta avhandlingsarbete syftar inte primärt till att analysera det engelska
begreppet online communnity, eller dess svenska motsvarighet nätgemenskap,
på en semantisk nivå. Inte desto mindre har jag funnit det nödvändigt att i
detta kapitel beskriva dess ursprung och aktuella betydelse. Det är inte heller
min avsikt att anlägga ett värderande perspektiv på dessa miljöer, eller att på
förhand utgå ifrån att de bidrar till otvetydigt positiva sociala processer. I
den utsträckning som detta kapitel har uppfattats kommunicera ett
övervägande positivt förhållningssätt till nätgemenskap, bör detta
förhållningssätt således inte i alla avseenden tillskrivas författaren. Det bör
snarare betraktas som en återspegling av den grundläggande entusiasm och
fascination över nätets sociala implikationer, som i någon mening löper som
en röd tråd genom forskningsfältet.

Förvisso förekommer även kritiska perspektiv, som exempelvis
framhåller att nätgemenskap leder till ett osunt umgänge med likasinnade
och därigenom riskerar att underblåsa asociala och samhällsfientliga
tendenser (se exemeplvis Doheny-Farina (1996) och Sunstein (2001)). På
senare tid har också flera studier uppmärksammat hur engagemang i
nätgemenskaper utgör ett hot mot den personliga integriteten (se
exempelvis Acquisti och Gross (2006), Barnes (2006) eller Jones och Soltren
(2005)). Därvidlag har detta kapitel inte belyst alla aspekter av nätgemen-
skap, utan främst fokuserat på hur tidigare studier har försökt klarlägga
nätgemenskapers fundamentala egenskaper och strukturer.
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3. Nätgemenskapens mjukvarumiljö

Though simply painting the question of how people
inhabit these [virtual] worlds as an issue of
technological determinism is inappropriate, we cannot
overlook the role software and design plays in shaping
online life.

– T.L. Taylor (2004, s. 266)

De plats- och nätverksperspektiv som presenterades i det föregående kapitlet
har fått stort genomslag vid studier av nätgemenskaper. Framförallt gäller
detta platsperspektivet som i någon mening bidragit till att definiera och
tydliggöra nätgemenskaper som ett särskilt studieobjekt. Paradoxalt nog har
dock detta platsperspektiv inte nödvändigtvis resulterat i att den
Internetbaserade mötesplatsen i sig ägnats intresse vid studier av
nätgemenskap. Även om den gemensamma platsen betraktats som en
förutsättning för gemenskap, har alltså inte platsen i sig varit ett prioriterat
studieobjekt.

Detta kapitel riktar uppmärksamheten mot de mjukvarumiljöer där
nätgemenskap uppstår och kompletterar den forskningsöversikt som
påbörjades i kapitel 2.



Med fokus på teknikens betydelse

Ingen nätgemenskap skulle existera utan dess underliggande teknik. Trots
detta tas sällan hänsyn till tekniska faktorer när nätgemenskapers karaktär
skall beskrivas och definieras. Som tidigare redovisats fungerar ofta
sociologiskt präglade teorier om gemenskap och samhörighet som
utgångspunkt för de förklaringsmodeller som skall beskriva nätgemenskap. I
dessa sammanhang betraktas tekniken inte alltid som avgörande eller ens
relevant, vilket innebär att tekniska faktorer ofta förbigås vid analyser av
nätgemenskaper.

Parallellt med de i någon mening sociologiskt genererade modellerna av
nätgemenskap, förekommer dock i viss utsträckning även mer teknikorien-
terade benämningar. Dessa utgår vanligtvis ifrån den mjukvara som nyttjas
av den aktuella nätgemenskapen. Exempelvis kan man tala om chattar,
diskussionsforum, bloggar eller social network sites (SNS) och åsyfta den
nätgemenskap som uppstår i sammanhanget av den nämnda mjukvaru-
miljön. Dessa benämningar är dock endast meningsfulla ifall man redan har
kunskap om hur de olika mjukvarumiljöerna fungerar och säger inte så
mycket om hur den sociala interaktionen sker i en specifik miljö av den
nämnda typen (Preece & Maloney-Krichmar, 2003). Det förefaller vara så
att mjukvaruorienterade beskrivningar av nätgemenskaper inte alltid
uppmärksammar den sociala interaktionens variationsrikedom. Omvänt
tenderar de definitioner som tar sin utgångspunkt i det sociala samspelet
mellan medlemmar att bortse från den eventuella betydelse som olika
mjukvarumiljöer kan ha för detta samspel. 

Blanchard och Markus (2007) hävdar att detta förhållande är
symptomatiskt för det forskningsområde som har nätgemenskaper som sitt
primära studieobjekt: 

The literature on virtual or online communities contains two
largely disjoint bodies of scholarship. One, which we call the
“communities” literature, is concerned primarily with the
social and psychological processes observable within groups of
people that interact regularly in online environments. The
other, concerned primarily with the effects of technological
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environments on individual and group behavior, we call the
“environments” literature. (Blanchard & Markus, 2007,
s. 323)

Denna skiljelinje mellan sociologiskt och tekniskt orienterade studier inom
området har också påtalats av Stolterman (1999) som för mer än tio år
sedan framhöll att teknikens betydelse ofta förbisågs vid samtida studier av
nätgemenskaper. Enligt Ma (2005) och Blanchard och Markus (2007) har
inte mycket förändrats. Nätgemenskaper studeras fortfarande företrädesvis i
sammanhang där teknik inte utgör ett naturligt studieobjekt och
forskningsområdet präglas därför alltjämt av en viss brist på uppmärksamhet
för mjukvarurelaterade aspekter.15

Den polarisering som presenteras av Blanchard och Markus (2007) är
dock i praktiken varken symmetrisk eller utan undantag. Forskningsom-
rådet kännetecknas generellt av ett fokus på sociala aspekter och denna del
(representerad av ”communities literature”) är således i någon mening större
och dominerande. Samtidigt är inte gränsen mellan ”communities literature”
och ”environments literature” alltid helt uppenbar och studier tillhörande
den senare kategorin behandlar ju inte enbart mjukvaruaspekter utan
inkluderar av nödvändighet även sociala processer. Istället för att betrakta
dessa två perspektiv som parallellt åtskilda eller motstridiga skulle den mer
miljöorienterade forskningen därför snarare kunna beskrivas som en mindre
delmängd av den gemenskapsorienterade forskningen. En delmängd som
enligt Stolterman (1999) och Blanchard och Markus (2007) med fördel kan
utvidgas.

Design för gemenskap och interaktion

Preece (2000) fastslår att alla nätgemenskaper på en grundläggande nivå
består av (1) människor, (2) ett för dessa människor gemensamt syfte för att
mötas, (3) policys och gemensamma regler för interaktion, och (4) ett

15 Iriberri och Leroy (2009) ger en än mer detaljerad bild av hur detta forskningsområde i
olika utvecklingsfaser ägnat mer eller mindre utrymme för mjukvarurelaterade aspekter.
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datorsystem som stödjer interaktionen. Denna modell gör anspråk på att
beakta nätgemenskapers samtliga beståndsdelar och antyder att dessa är
ömsesidigt beroende av varandra. Preece använder sin modell för att kunna
närma sig nätgemenskaper ur ett designperspektiv och använder sig då också
av begreppen sociability och usability för att beskriva hur en livskraftig och
attraktiv nätgemenskap bör utformas. 

Sociability handlar om att på olika sätt främja social interaktion genom
att uppmärksamma och utveckla samspelet mellan nätgemenskapens tre
första beståndsdelar, det vill säga medlemmarna, nätgemenskapens syfte,
samt dess kommunikationsregler. I en nätgemenskap förs individer med
skilda personligheter och erfarenheter samman av ett gemensamt syfte. Hur
den sociala interaktionen inom gruppen utvecklar sig beror enligt Preece på
hur kommunikationsregler och normer kan utvecklas och användas för att
skapa en social miljö där alla medlemmar trivs och där nätgemenskapens
syfte främjas.

Usability handlar om användarvänlighet och enligt Preece innebär en
hög grad av användarvänlighet i detta sammanhang att mjukvaran är
designad så att nätgemenskapens medlemmar uppfattar mjukvarumiljön
som stabil och tillförlitlig, samt intuitivt enkel att förstå och använda. Det
handlar exempelvis om hur lätt eller svårt det är att tillgodogöra sig
information, hur lätt eller svårt det är att navigera i miljön, eller på vilket
sätt som mjukvaran underlättar interaktion mellan medlemmar (Preece,
2001).

I praktiken är sociability och usability nära förknippade med varandra
och Preece (2000) illustrerar detta med ett exempel som beskriver hur en
nätgemenskap hanterar registrering av nya medlemmar:

Consider for example, registering to belong to a community.
The decision to enforce a registration policy is a sociability
decision. It strongly impacts who comes into the community
and, thus, the social interactions in the community. The
mechanics of registering are determined by software design,
which involves usability decisions. The design of the registra-
tion form, how it is displayed, the nature of prompts and help
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messages associated with completing the form are usability
issues. (Preece, 2000, s. 28)

Preece (2000, 2001) pläderar för att nätgemenskapens sociala och tekniska
aspekter är sammankopplade och följaktligen bör design av mjukvarumiljön
alltid ske utifrån en tydlig idé om den sociala miljön. På så vis kan goda
förutsättningar skapas för den sociala process där nätgemenskapen befolkas
och utvecklas i enlighet med sitt syfte. 

Liknande argumentation återfinns även i de designorienterade riktlinjer
som presenteras av Coate (1997), Mynatt, Adler, Ito och O’Day (1997),
Kim (2000) och Powazek (2002). Men när dessa primärt presenterar
riktlinjer för initial design av nätgemenskaper, erbjuder Preece (2000, 2001)
en mer utvecklad metod för kontinuerlig utvärdering av mjukvarumiljöns
användarvänlighet. 

Design för gemenskap och interaktion ledsagas dock inte alltid av ett
primärt fokus på användarvänlighet. Exempelvis presenterar Erickson och
Kellogg (2000) ett designperspektiv med ursprung i traditionell arkitektur.
Centralt för detta perspektiv är idén om social genomskinlighet, något som
kan uppnås genom att i designarbetet sträva efter att skapa synlighet,
medvetenhet och ansvarsskyldighet.16 Dessa tre faktorer, som framträder
tydligt vid social interaktion i fysiska miljöer, handlar om att deltagande
parter interagerar utifrån en medvetenhet om varandras närvaro och
agerande. Enligt Erickson och Kellogg (2000, 2003) bör dessa faktorer
betraktas som tre kritiska beståndsdelar i all form av social interaktion och
således också utgöra ledmotivet för design av webbaserade interaktiva och
kollaborativa miljöer. Ett alternativt perspektiv presenteras av Jakobsson
(2006) som i sammanhanget av tredimensionella virtuella världar visar på
hur alltför starka influenser från traditionell arkitektur och fysiska miljöer
kan missrikta designarbetet. Enligt Jakobsson finns en risk förknippad med
att fästa alltför stor uppmärksamhet vid struktur och funktionalitet, när
istället den miljöspecifika och inte sällan fantasifulla sociala interaktionen
bör vara den givna utgångspunkten för framgångsrik design. Gemensamt

16 De exakta begrepp som Erickson och Kellogg (2000) använder är social translucence, visibi-
lity, awareness, samt accountability. 
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för dessa olika ansatser är dock att de tar sig an designarbetet utifrån en
medvetenhet om mjukvarans potential att påverka den sociala miljön. 

Utifrån sina erfarenheter av nätgemenskapen The Well skrev Godwin
(1994) ned nio principer att följa för administratörer av nätgemenskaper i
deras arbete med att skapa attraktiva och livskraftiga miljöer. Den första och
till synes viktigaste principen löd: Use software that promotes good discussions
(Godwin, 1994, s. 1). Senare rekommendationer och riktlinjer för design av
nätgemenskap inkluderar alltjämt varianter av denna princip och det
underliggande antagandet är att medlemmarnas kommunikationsmönster
delvis beror på mjukvarans utformning. Blanchard och Markus (2007)
presenterar en sammanställning av drygt tjugo olika studier som alla
behandlar textbaserad kommunikation via e-post, chatt eller diskussions-
forum. Slutsatsen är att det finns tydliga belägg för nämnda antagande om
mjukvarans betydelse. Deras sammanställning kan summeras i följande fem
punkter. 

(1) Vid textbaserad kommunikation i Internetbaserade miljöer är det
möjligt att statistiskt visa på hur kommunikationsbeteendet påverkas av en
rad olika mjukvarurelaterade parametrar. Kommunikationen mellan
deltagande parter påverkas exempelvis av hur snabbt nya textmeddelanden
synliggörs (Hancock & Dunham, 2001), i vilken ordning meddelanden
synliggörs (Venolia & Neustaedter, 2003), hur meddelanden presenteras på
skärmen (Schoberth, Heinzl & Preece, 2006), huruvida meddelanden
filtreras genom moderering (Malholtra, Gosain & Hars, 1997), om det
finns en bestämd turordning i dialogen (Hancock & Dunham, 2001), om
det finns möjligheter till såväl privat som publik kommunikation (Coghill,
Fanderclai, Kilborn & Williams, 2001) och ifall det finns ett varaktigt arkiv
över tidigare skrivna meddelanden (Herring, 1999).

(2) Skilda textbaserade kommunikationstekniker ger upphov till skilda
beteenden. Effekterna av de parametrar som omnämns under punkt 1 är
därmed olika för olika kommunikationstekniker. (3) Eftersom nätgemen-
skaper kan omfatta kombinationer av olika kommunikationsverktyg med
olika egenskaper är det också svårt att visa på generella kommunikationsbe-
teenden för nätgemenskaper. (4) Eftersom tekniken dessutom utvecklas
snabbt måste resultatet av studier inom detta område alltid betraktas i sitt
historiska sammanhang.
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Blanchard och Markus (2007) konstaterar slutligen att det (5) finns
många olika förklaringar till teknikens påverkan på kommunikations-
mönster. Bland de studier som ingår i sammanställningen återfinns skilda
teoretiska referensramar baserade på grundad teori eller hämtade från
ämnesdiscipliner som kognitionsvetenskap, sociologi eller psykologi. Det
finns dock inget teoretiskt ramverk som lyckas adressera alla relevanta
sociala och tekniska faktorer.

Efter att tidigare ha närmat oss nätgemenskap utifrån plats- och
nätverksperspektiv har vi i detta kapitel tillfogat miljöperspektivet som en
mer mjukvaruorienterad infallsvinkel. Relaterade studier visar sammantaget
på hur beteenden bland medlemmarna i en nätgemenskap på olika sätt
varierar med mjukvarumiljöns och kommunikationsverktygens utformning.
Även om delvis olika designideal presenterats har samtliga ändå i någon
mening ett gemensamt fokus på en miljöspecifik användarvänlighet som
indirekt avser att leda till en socialt trivsam och potentiellt attraktiv
nätgemenskap.

Perspektiv på teknik

Genom att rikta fokus mot både mjukvarumiljön och den sociala miljön i
en nätgemenskap berör denna avhandling också indirekt generella
förhållningssätt till teknik och sociala processer. Ett förhållningssätt präglat
av teknologisk determinism betraktar teknik som en självständig entitet som
utvecklas i enlighet med en inneboende logik, och vars egenskaper
bestämmer och framtvingar sociala relationer och skeenden (Grint &
Woolgar, 1997). Ett konstruktivistiskt perspektiv betraktar istället teknikens
karaktär och användning som möjlig att tolka och påverka, vilket också
innebär att den tekniska utvecklingen formas av sitt sociala och kulturella
sammanhang (Pinch & Bijker, 1984; Williams & Edge, 1996). Detta
avhandlingsarbete är genomfört utifrån ett sådant konstruktivistiskt
perspektiv och baseras på antagandet att teknik tolkas och används på olika
sätt av olika individer. 

Woolgar (1996) använder sig av text som metafor för att förklara
teknikens karaktär. Enligt detta perspektiv är varje teknik att likna vid en
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text som skrivits (konstruerats) av dess utvecklare eller designer och som
sedan läses (tolkas) av dess användare. En designer kan ha särskilda
intentioner med den skapade tekniken, en idé om att texten skall läsas och
uppfattas på ett visst sätt. Men det finns alltid en möjlighet för varje läsare
av texten att göra egna tolkningar så att den blir meningsfull just för dem
(Hutchby, 2001a). När en grupp individer gemensamt interagerar med
tekniken uppstår dock enligt Woolgar (1996) en kollektiv tolkningsprocess
där till sist endast vissa sätt att läsa texten blir allmänt accepterade.
Därvidlag kan tekniken betraktas som en kulturell artefakt vars mening och
funktion över tid förhandlats fram i ett kulturellt sammanhang. 

Den kollektivt bestämda betydelsen eller läsningen av texten är dock inte
orubblig, och Woolgar (1996) påpekar att just mjukvaruteknik framstår
som en relativt flexibel och modifierbar teknik eftersom den kan återfinnas i
så många olika sociala sammanhang där nya tolkningar och användnings-
mönster framträder.

Mjukvaruteknik som text är en kraftfull metafor som kan användas för
att belysa hur individer genom tolkning och användning tillskriver
mjukvaran mening och därmed deltar i en kontinuerlig produktionsprocess.
Som Hutchby (2001b) påpekar lider dock denna teoretiska metafor av
delvis samma brister som övriga socialkonstruktivistiskt grundade perspektiv
eftersom den implicerar att i princip alla tolkningar är möjliga. Även om
teknikens ursprungliga design i viss utsträckning kan inkludera
rekommenderade eller fördelaktiga ”läsningar” framställs ändå tolkningsut-
rymmet som oändligt. En konsekvens av detta är att tekniken i sig riskerar
att blir irrelevant, endast den tolkningsprocess genom vilken tekniken
utvecklas blir av intresse att studera.

Enligt de klassificeringar som presenteras av Brey (1997) skulle min
ansats till teknikstudier kunna benämnas som milt socialkonstruktivistisk.
Min grundläggande hållning är att tekniken utvecklas genom tolkningspro-
cesser och att dess betydelse är flexibel, men samtidigt är jag inte redo att
acceptera tekniken som uteslutande socialt konstruerad. Som Rappert
(2003) uttrycker det: 

A technology is more than just the sum of related interpreta-
tions and negotiations. Interpretations of technology are still
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interpretations of something and what that ‘something’ is
must be acknowledged. (Rappert, 2003, s. 566)

Även om teknik kan tolkas och uppfattas på många olika sätt, och därmed
tillskrivas ett närmast oändligt antal betydelser och funktioner, verkar det
rimligt att det finns en gräns för vad en specifik teknik kan betyda och
användas till. Det bör alltså finnas en skillnad mellan exempelvis en kniv
och ett flygplan på så vis att de erbjuder olika handlingsutrymmen och
meningserbjudanden.17

I samstämmighet med Hutchby (2001b) betraktar jag föreställningen
om teknikens handlingsutrymme (Gaver, 1991; Norman, 1998) som en
medelväg mellan ett starkt konstruktivistiskt förhållningssätt och ett
deterministiskt perspektiv på teknik. Handlingsutrymmet tränger sig inte på
användarens beteende eller användande, men skapar gränser för vad som är
möjligt att göra med eller via tekniken. Interaktionen formas inom ett
närapå oändligt, men dock ytterst sett begränsat, handlingsutrymme.
Hutchby (2001b) fastslår: 

There is not one but a variety of ways of responding to the
range of affordances for action and interaction that a techno-
logy presents. We can analyse the development of those
responses empirically, but in order to do so we have to accept
that technological artefacts do not amount simply to what
their users make of them; what is made of them is accom-
plished in the interface between human aims and the artefact’s
affordances. (Hutchby, 2001b, s. 453)

I inledningen av detta kapitel uppmärksammades det faktum att studier av
nätgemenskaper tenderar att anamma ett sociologiskt perspektiv snarare än

17 Handlingsutrymme och meningserbjudande ska betraktas som försök till att översätta och
fånga betydelsen i det engelska begreppet affordance. Detta begrepp är starkt förknippat med
perceptionspsykologen Gibson (1979) som introducerade begreppet för att kunna beskriva
hur levande varelser förhåller sig till sin omgivande miljö. Miljöns affordance omfattar i
Gibsons perspektiv vad miljön erbjuder olika levande organismer. I sammanhanget av
tekniska artefakter har idén om affordance använts vid analys av det handlingsutrymme som
dessa erbjuder sin omgivning (Gaver, 1991).
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ett teknikorienterat. Med risk för att göra missvisande generaliseringar är
det rimligtvis så att de studier som företrädesvis fokuserar på nätgemen-
skapens sociala dimensioner medvetet eller omedvetet anammar ett
teknikperspektiv som på en skala mellan två ytterligheter ligger närmare den
konstruktivistiska ändpunkten. De studier som i större utsträckning bejakar
mjukvarumiljöns betydelse för den sociala interaktionen är dock knappast
att betrakta som nödvändigtvis deterministiskt orienterade. Men samtidigt
som fokus utvidgas till att också beakta konsekvenserna av meningsska-
pandet och tolkningsprocessen, och därmed också teknikens möjliga
påverkan på den sociala miljön, sker i någon mening en förflyttning
närmare mitten på skalan mellan konstruktivism och determinism.18 Där
återfinns även denna avhandlingsstudie, som trots en socialkonstruktivistisk
grundton även betraktar mjukvarumiljön som ett i sig angeläget
studieobjekt.

Även om ett etnografiskt arbete av detta slag inte ledsagas av
förutbestämda teorier krävs ändå en teoretisk referensram för att ge arbetet
en inriktning (Alvesson & Sköldberg, 1994). De perspektiv på nätgemen-
skap som hittills presenterats har följaktligen haft betydelse för såväl den
faktiska datainsamlingen som för min tolkning och analys av det empiriska
materialet. Avhandlingen senare delar kommer också att visa på hur de
teknikorienterade teoretiska begrepp och förhållningssätt som redovisats i
detta kapitel fungerat som referenspunkter vid mina försök att skapa en
förståelse för relationen mellan mjukvarumiljön och den sociala miljön på
LS. 

18 Se även Spante (2009) för en utvidgad diskussion kring hur skalan mellan teknologisk
determinism och social konstruktivism kan utvidgas till ett fyrfältsdiagram genom att addera
ytterligare en skala som anger huruvida en studies ämnesmässiga fokus orienteras mot teknik
eller sociala aspekter av tekniska system. 
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4. Metod och material

Accident and happenstance shapes fieldworkers’
studies as much as planning or foresight; numbing
routine as much as living theatre; impulse as much
as rational choice; mistaken judgements as much as
accurate ones. This may not be the way fieldwork is
reported, but it is the way it is done.

– John Van Maanen (1988, s. 2)

I avhandlingens inledning gavs en beskrivning av hur jag via projektstyrda
studier av vardaglig Internetanvändning kom att inleda ett etnografiskt
arbete på LS. I detta kapitel beskrivs mina etnografiska fältstudier och den
data som genererades under fältarbetet. I de efterföljande kapitlen ges sedan
kompletterande beskrivningar av mitt tillvägagångssätt vid studier av
specifika funktioner i nätgemenskapens mjukvarumiljö.

Etnografi och Internet

Etnografiska studier är lite förenklat studier av kulturer. Begreppet kultur är
både abstrakt och mångtydigt, men vanligtvis avses levnadsmönster, värde-
ringar och beteenden hos en grupp individer (Swidler, 1986). Det handlar
därvidlag både om den kunskap som människor använder för att leva sina



liv, samt om det sätt på vilket livet faktiskt levs (Handwerker, 2001; Van
Maanen, 1988). 

En etnograf bedriver fältstudier, utsträckta i tid, med syfte att försöka
förstå en kultur ”inifrån”. Detta sker vanligtvis primärt genom deltagande
observationer, som inte sällan betraktas som synonymt med fältarbete (Van
Maanen, 1988), men också genom intervjuer. Genom att studera hur
människor agerar, vad de säger och vad de konstruerar, försöker den
etnografiskt orienterade forskaren förstå meningen bakom beteenden, språk
och interaktioner i den valda kulturella miljön (Creswell, 1998).

Etnografi som forskningsansats har sitt ursprung inom kulturantropo-
login och studier av främmande kulturer (Clifford & Marcus, 1986; Geertz,
1973; Malinowski, 1922), men har kommit att bli en utbredd ansats inom
många olika ämnesdiscipliner. Samtidigt (eller just därför) har också
etnografin utvecklats till att inte bara omfatta den traditionella, utdragna
och närgångna fältstudien av en helt främmande och avgränsad kultur. Även
studier som är mer begränsade i tid och omfattning kan därmed ses som
legitima etnografier (Atkinson & Hammersley, 1994; Silverman, 2006).
Denna avhandling kommer dock inte att belysa alla de olika tolkningar och
tillämpningar av etnografi som aktualiserats på senare tid. Istället riktas
uppmärksamheten mot de implikationer som åtföljer etnografiska studier av
Internetbaserade sammanhang i allmänhet och av nätgemenskaper i
synnerhet.

I ett tidigare kapitel nämndes ett antal svenska avhandlingar inom
området Internetbaserad social interaktion som alla i viss utsträckning
baseras på etnografiskt arbete (Hernwall, 2001; Lövheim, 2004; Pargman,
2000; Sundén, 2002; Sveningsson, 2001). Vid mina inledande studier av LS
var dessa tidsmässigt aktuella publikationer av särskild betydelse för mig
som inspirationskällor och vägledning mot det etnografiska perspektivet på
nätgemenskaper. Sedan dess har ytterligare ett antal svenska avhandlingar
presenterats tillhörande samma kategori, det vill säga etnografiskt inriktade
studier av Internetbaserad social interaktion (Jakobsson 2006; Löfberg,
2008; Zackariasson, 2007). Etnografiska studier framstår därmed som en
fruktbar metod vid studier av sociala aktiviteter på Internet. Det empiriska
material som genereras från enbart intervjuer uppfattas uppenbarligen inte
som tillräckligt för att skapa en adekvat förståelse för den sociala
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interaktionen. Därtill krävs också ett aktivt och nära deltagande i den
nätbaserade miljö som studeras. Ett deltagande som närmast kan förknippas
med någon form av etnografiska fältstudier.

Antalet publicerade avhandlingar inom ämnesområdet säger också något
om den etnografiska metoden. Etnografiska studier är tidskrävande och låter
sig därmed inte alltid genomföras inom ramen för kortare projektstudier.
Avhandlingsarbeten sträcker sig vanligtvis över flera år och ger således
särskilt goda förutsättningar för sådana studier. 

I ett vidgat internationellt perspektiv är det möjligt att konstatera att
etnografi länge använts som en metod för att försöka förstå Internetbaserad
social interaktion och uppkomsten av nätgemenskaper (boyd, 2008b).
Tidiga exempel utgörs exempelvis av Reids (1991) studie av textbaserad
kommunikation via IRC (Internet Relay Chat), Bayms (1993) studie av
diskussionsforum och Turkles (1995) studie av identitetsskapande och
sociala relationer på Internet. Andra betydelsefulla och stilbildande
etnografier är exempelvis Markhams (1998) undersökning av ”livet på
nätet”, Kendalls (2002) studie av identitetsskapande och genus i
sammanhanget av textbaserade MUD:ar (Multi User Dungeons), samt
Taylors (2006) studie av den kultur som utvecklas kring MMOG:s
(Massively Multiplayer Online Games).

I syfte att klarlägga hur etnografiska studier av tillvaron på Internet
genomförs i praktiken, presenterar Mitsuishi (2006) en sammanställning av
de datainsamlingstekniker och tillvägagångssätt som är vanligast
förekommande inom området.19 Sammanställningen tydliggör att arbets-
momenten vid etnografiska studier på Internet i grunden är identiska med
de moment som karaktäriserar traditionella etnografier, det vill säga
fältanteckningar, deltagande observationer och intervjuer. Men lika tydligt
är att dessa kritiska komponenter i det etnografiska arbetet rent praktiskt
måste utföras på nya sätt när fältarbetet sker på Internet. Kärnan i den
etnografiska undersökningen är rimligtvis alltid densamma oavsett
kontexten för fältarbetet. Genom en längre tids fältarbete, präglat av
deltagande observationer, strävar etnografen efter att erhålla en förståelse för

19 Denna typ av etnografiska studier benämns på engelska som online ethnography eller
virtual ethnography. 
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beteenden och levnadsmönster i den studerade kulturen. Men vad innebär
det att vara ”på fältet” när studierna sker på Internet? Vad innebär det att
”delta” när detta primärt skall ske genom närvaro och aktivitet i
diskussionsforum, chattar eller spelmiljöer? 

Eftersom Internet inte är en fysisk miljö utan snarare en abstrakt
cyberrymd kan inte forskningsfältet besökas i fysisk mening. Detta kan
uppfattas som problematiskt eftersom etnografiska studier traditionellt
närapå kräver fysisk förflyttning i samband med fältarbete. Fältstudierna
skall alltså rent fysiskt innebära en förflyttning från den välkända
hemmiljön till en obekant miljö (Van Maanen, 1988; Wolcott, 1995).
Kravet på fysisk förflyttning kan dock inte uppfyllas bokstavligen när en
Internetbaserad nätgemenskap utgör fältet, och även om en fysisk
förflyttning sker så har det ingen reell betydelse eftersom fältet finns
oberoende av fysisk lokalitet. Pink (2000) ger en adekvat bild av Internet
som ett forskningsfält som finns ”ingenstans och överallt”:

In such a research context the ”field” can be seen as similarly
being nowhere and everywhere. My ethnography allowed me
to log on, work, socialize in both face-to-face and electronic
contexts, go on holiday, or stay at home, but I did not move in
and out of a geographical space that I could call ”the field”.
(Pink, 2000, s. 114) 

Etnografiska deltagande studier av obekanta nätgemenskaper kan således ske
från en fysisk välbekant plats, exempelvis framför datorskärmen i ett
arbetsrum. Konceptuellt sker dock en förflyttning till en annan plats som
socialt och kulturellt kan vara skild från den fysiska där forskaren är
placerad. Andemeningen i kravet på förflyttning från en van hemmiljö till
en främmande social miljö kan därmed i någon mening anses vara uppfylld
(Norman, 2001).

I en Internetbaserad miljö uppstår dock en rad fältspecifika utmaningar
som förändrar fältarbetet (Garcia, Standlee, Bechkoff & Cui, 2009;
Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). Internet är, till att börja med,
inte bara platsen för den etnografiska studien utan också det medium
genom vilket interaktionen sker med fältet. I någon mening observeras
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därmed inte en direkt interaktion mellan människor utan snarare en slags
representation av densamma vilket förändrar förutsättningarna för forskaren
att tolka och förstå vad som egentligen observeras. Dessutom kan inte
passiva deltagare observeras eftersom de inte synliggörs förrän de aktivt
interagerar med andra deltagare genom exempelvis textmeddelanden.

Även när det gäller att få tillgång till fältet, att bli accepterad i den miljö
man vill studera, ställs nya krav i sammanhanget av Internetstudier. Oavsett
om fältet är virtuellt eller fysiskt så präglas det första mötet av främlingskap
och förvirring. Men på Internet är det inte bara språk, beteende och normer
som kan vara främmande, även tekniken kan utgöra ett hinder. Som
etnograf på Internet måste man lära sig att bemästra tekniken för att
överhuvudtaget ha en möjlighet att kommunicera på samma villkor som de
man vill skapa en relation till. Ifall man inte kan hantera de tekniska
verktygen på ett adekvat sätt blir man inte en naturlig del av den miljö som
skall studeras. Om jag exempelvis inte på ett okonstlat sätt kan delta i en
chatt på nätet blir det svårt att bli accepterad i en miljö där chatt är det
primära sättet att kommunicera.

Ytterligare ett problem som uppstår vid fältarbete på Internet är frågan
om identitet. Eftersom forskare och informanter inte möts fysiskt finns det
en risk för att de identiteter som interagerar i ett virtuellt sammanhang inte
är sanningsenliga. Rollspel och multipla identiteter tillhör tillvaron på
Internet och för en forskare utgör detta en potentiell orsak till förvirring.
Även som forskare finns givetvis samma möjlighet att växla identitet vilket
ger nya möjligheter till dolt fältarbete. Även om dessa möjligheter kan vara
lockande är de givetvis samtidigt etiskt problematiska (Alver & Øyen,
1998). 

Mitsuishi (2006) noterar att många etnografiska studier av Internetrela-
terade företeelser har ett något ambivalent förhållningssätt till det
etnografiska inslaget i det egna arbetet. Eftersom Internetbaserade studier
förändrar förutsättningarna både för deltagande observationer och
intervjuer, råder ibland en osäkerhet gällande de valda datainsamlings-
teknikernas legitimitet. Följaktligen finns inte sällan en tvekan kring att
benämna den egna studien som etnografisk. Istället väljs den mindre
kontroversiella benämningen kvalitativ studie även då arbetet dessutom
också hade kunnat specificeras som etnografiskt. 
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Fastän etnografi är ett vanligt inslag vid studier av Internetanvändning
finns alltså en viss tvetydighet kring hur dessa bör genomföras för att
uppfattas som korrekta etnografiska studier i traditionell mening. Hine
(2005) påpekar att betänkligheterna egentligen inte primärt eller enbart
ligger hos de som själva bedriver Internetbaserade studier, utan snarare hos
den kollektiva forskningsgemenskap som har den traditionella etnografiska
metodiken som en del av sin identitet. Nya tillämpningar och varianter av
etablerade metoder möts av kritisk granskning eftersom de utmanar rådande
konsensus och praktik: 

I have found that an experiment in ethnographic form […]
provokes diametrically opposed reactions from audiences.
Some audiences consider the experiment in form simply
ethnography as it is already practised by anthropologists in
face-to-face settings, while others consider the new version to
be so altered as not to constitute an ethnography at all. […] In
claiming the method as ethnographic an author is making a
performance of community […] which is either accepted or
rejected by the audiancees to the performance. […] When we
talk about methodology we are implicitly talking about our
identity and the standards by which we wish our work to be
judged. It is no wonder, then, that the breaks with past
methods which we declare by calling our new approaches
’virtual’, ’cyber’ and ’online’ methods can provoke anxiety.
(Hine, 2005, s. 8) 

Tidiga studier av exempelvis Reid (1991) och Baym (1993) kan således
betraktas som banbrytande på flera sätt. Genom sitt fokus på Internetbase-
rade sociala formationer, var de föregångare till efterföljande studier av
nätgemenskap. Samtidigt var de också kontroversiella och betydelsefulla
som exempel på hur etnografiska metoder kunde användas i en ny kontext.
Hine (2000, 2005) argumenterar också för att anammandet av etnografiska
metoder har varit av stor betydelse för etablerandet av ”Internetforskning”
som ett forskningsfält. Genom explorativa, deltagande observationer i nya
obekanta abstrakta miljöer på Internet, har dessa miljöer givits en form och
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karaktär, samt kommit att tillskrivas kulturella attribut. Själva tillämpandet
av så kallad virtuell etnografi har kommunicerat att Internet är en kulturell
kontext, eftersom den låter sig undersökas och förstås via ett etnografiskt
angreppssätt. 

En etnografisk fallstudie

Denna avhandling baseras på ett etnografisk arbete där jag under fyra år
aktivt deltagit i de aktiviteter och i den sociala interaktion som förekommit i
en nätgemenskap. Jag har genomfört observationer, skrivit regelbundna
anteckningar, studerat arkiverat material och ställt frågor vid intervjuer och
informella samtal. Kort sagt har jag försökt samla all tillgänglig data i syfte
att kasta ljus över de frågeställningar som ligger till grund för mitt arbete
(Hammersley & Atkinson, 1995).

Det är också i någon mening en etnografisk fallstudie (Creswell, 1998;
Hammersley & Atkinson, 1995) som fokuserar på en enda specifik nät-
gemenskap och som också inom denna nätgemenskap studerat en begränsad
del. Under hela den tidsperiod när det empiriska materialet inhämtats har
den studerade nätgemenskapen LS haft mer än en miljon registrerade
medlemmar. Dessa medlemmar finns i ett stort åldersintervall och vistas på
LS vid skilda tidpunkter och av olika anledningar. Det är inte min ambition
att genom mitt arbete visa på relationer och beteenden som är generella för
hela denna population eftersom detta vore en omöjlighet. Det är inte heller
möjligt att ägna samma uppmärksamhet åt alla funktioner i den komplexa
mjukvarumiljö som utgör underlaget för nätgemenskapen, även här krävs
ett urval. Följaktligen blir en studie av detta slag av nödvändighet begränsad
och i detta sammanhang begränsas arbetet primärt av tidpunkten för de
deltagande observationer, tillgången till medlemmar och urvalet av mjuk-
varufunktioner.

Min empiriska studie har huvudsakligen utförts dagtid mellan kl 8.00
och 17.00 vilket innebär att mina deltagande observationer inte fångat de
interaktioner som pågått under övrig tid på dygnet. Förvisso kan spåren av
interaktioner vid övrig tid ibland studeras i efterhand, exempelvis i
diskussionsforum och gästböcker, men endast under dagtid har det varit
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möjligt att aktivt följa kommunikation mellan medlemmar i realtid.
Dessutom har min närvaro på LS varierat i intensitet under de fyra år
(2003–2006) som det empiriska arbetet pågått. Även om jag kontinuerligt
besökt nätgemenskapen och samlat material genom observationer och
samtal så har det empiriska arbetet haft särskilt intensiva perioder under
2003, hösten 2005, samt hela år 2006.

Ytterligare en begränsande faktor utgörs av tillgången till medlemmar.
Jag har förstås varit begränsad till att studera de medlemmar som faktiskt
varit aktiva under den tid då jag själv varit aktiv. Men mina kontakter med
andra medlemmar har också begränsats av de mekanismer i mjukvarumiljön
som syftar till att sammanföra, alternativt distansera, medlemmar beroende
på bland annat ålder och statusnivå.20 I praktiken innebär detta att jag haft
lättare att observera och interagera med medlemmar som antingen haft hög
statusnivå eller varit i min egen ålder. Medlemmar med hög status är
generellt aktiva och engagerade medlemmar (därav deras höga statuspoäng)
och således är de lätta att upptäcka. Dessutom premierar mjukvarumiljön
medlemmar med hög status så att de syns oftare i olika sammanhang. När
det gäller medlemmarnas ålder så är det återigen inbyggt i systemet att
medlemmar i ett givet åldersintervall tenderar att se varandra oftare än vad
medlemmar med stor åldersskillnad gör. Även om en majoritet av alla
medlemmar var tonåringar så var det sällan jag ”träffade” någon tonåring
om jag inte aktivt sökte efter dem. De informanter jag intervjuat finns
följaktligen i åldersintervallet 18–46 år. Förvisso har jag haft informella
samtal även med yngre medlemmar, men helt klart ligger medelåldern på
mina informanter högre än den medelålder (cirka 18 år) som gällt för
samtliga registrerade medlemmar under den tidsperiod då fältarbetet pågått.

Eftersom det inte varit en målsättning att täcka in alla medlemmars
användningsmönster, eller att inkludera ett representativt urval av
medlemmar, så har de nämnda begränsningarna inte haft någon egentlig
betydelse för min studie. Men det bör alltså noteras att de slutsatser som
dras av denna studie har sitt ursprung i ett empiriskt material som omfattar
interaktioner bland en mindre del av nätgemenskapens medlemmar.

20 Statussystemet beskrivs i kapitel 6.
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Förutom de begränsningar som relaterar till vilka medlemmar jag
observerat och vid vilken tidpunkt dessa observationer genomförts, har
också urvalet av mjukvarufunktioner varit en faktor som tydligt avgränsat
det empiriska arbetet. Med mjukvarufunktioner åsyftar jag dels direkta
kommunikationsverktyg som exempelvis e-post och diskussionsforum, men
även andra komponenter som är viktiga för att skapa LS som helhet. Till
den senare kategorin funktioner hör till exempel statussystemet som visar på
hur aktiv en medlem varit, eller den personliga listan över vänner som visar
vilka vänner en medlem har bland övriga medlemmar.

LS har många funktioner och under den tidsperiod då det empiriska
arbetet pågått har funktioner både tillkommit och försvunnit.21 I mitt
empiriska arbete har särskilt fokus riktats mot de tre funktionerna status,
lajv och dagboken. Detta är inget urval som grundar sig på någon
bedömning eller gradering av de olika funktionernas betydelse för
nätgemenskapen, men urvalet är inte heller slumpmässigt. 

För att förstå bakgrunden till urvalets utseende krävs en förståelse för det
etnografiska fältarbetet. Alvesson och Sköldberg (1994) framhåller att en
etnografisk studie präglas av öppenhet och flexibilitet ifråga om vad som
studeras. Studien bör initialt vara explorativ till sin ansats och ge utrymme
till att snabbt byta fokus beroende på var och hur data blir tillgänglig
(Silverman, 2006). Men som Wolcott (1995) påpekar så betyder dock inte
detta att fältarbetet präglas av slumpmässiga observationer helt utan
inriktning: 

You may tell others you are “just observing” and may satisfy
their curiosity, but do not believe for a minute that there is
any such thing as “just observing.” A lens can have a focus and
a periphery, but it must be pointed somewhere, it cannot “see”
everywhere at once. (Wolcott, 1995, s. 96)

Etnografiska studier är rimligtvis färgade av den ämnesdisciplin från vilken
de tagit avstamp, och även om inte teoretiska referensramar skall ställas som
hinder för nya observationer så krävs de för att ge en inriktning och struktur

21 I kapitel 5 beskrivs mjukvarumiljöns viktigaste funktioner.
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till fältarbetet (Alvesson & Sköldberg, 1994; Van Maanen, 1988). I mina
observationer på LS strävade jag efter att vara flexibel och öppen för nya och
oväntade empiriska uppslag. Men eftersom frågan om teknikens relation till
socialt beteende aktualiserades i ett tidigt skede, blev de teoretiska
perspektiv som omgärdade denna frågeställning värdefulla referenspunkter
vid det fortsatta empiriska arbetet. Mina observationer inriktades också
efterhand alltmer på hur nätgemenskapens medlemmar använde
mjukvarumiljöns funktioner vid interaktion med varandra. 

Strauss (2000) beskriver hur hon i sammanhanget av ett geografiskt
utspritt fältarbete tillämpade principen ”follow the practice” (s. 181) för att få
en struktur på det praktiska arbetet. Hon följde förvisso enskilda individer,
men i lika stor utsträckning upplevde hon att fältarbetet utformades som en
resa där hon följde en historia och ett socialt skeende, dels gestaltat av
individer men också manifesterat i exempelvis texter, bilder och TV-
sändningar som hon kom i kontakt med och exponerades för.22 På
motsvarande sätt har min studie på LS följt den historia och det skeende
som utspelat sig under den aktuella perioden. Jag har följt individer och
deras interaktioner med varandra, men samtidigt observerat hur mjukvaran
modifierats och hur nätgemenskapen som helhet förändrats. Eftersom jag
velat fokusera på samspelet mellan mjukvara och socialt beteende har jag
försökt att vara uppmärksam på hur mjukvaruförändringar fått genomslag i
den sociala miljön och snabbt riktat fokus mot de situationer där detta blivit
tydligt. 

Statusfunktionen hamnade i fokus först sedan jag i efterhand börjat
analysera de initiala data som erhållits via intervjuer med medlemmar. De
frågor som ställdes under dessa tidiga intervjuer berörde en mängd olika
funktioner, men det var statusfunktionen och dess implikationer som
särskilt lyste igenom det empiriska materialet. Lajvfunktionen blev nästa
funktion som gavs extra uppmärksamhet. Detta berodde främst på att min
egen användning av denna funktion plötsligt avslöjade en väl dold
åldersindelning på LS. Det visade sig sedan att det fanns grupper av
medlemmar som upplevde att denna åldersindelning hade stora

22 Se också Marcus (1995) snarlika beskrivning av strategin ”Follow the Life” vid genomfö-
randet av etnografiska studier.
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konsekvenser för deras vistelse på LS. Slutligen hamnade dagboken i fokus
när den plötsligt ersattes av bloggen, en ny men snarlik funktion. Denna
händelse orsakade stora reaktioner bland många medlemmar och det var
uppenbart att detta var en för nätgemenskapen historisk händelse som skulle
förändra tillvaron för många medlemmar.23 

Urvalet av funktioner var således inte bestämt på förhand. Istället skedde
det naturligt som en del av fältarbetet. Ett alternativ hade varit att i förväg
bestämma vilka funktioner som skulle detaljstuderas. Men istället för att
göra slumpmässiga val utifrån en bristfällig kunskap om miljön ville jag låta
det existerande flödet av händelser och interaktioner leda mig till genuina
och för medlemmarna angelägna situationer där förhållandet mellan teknik
och social samvaro accentuerades.

Det empiriska arbetet har alltså fokuserat på avgränsade användnings-
sammanhang, koncentrerade kring specifika funktioner i mjukvarumiljön.
Inte desto mindre har också nätgemenskapen i sin helhet varit relevant för
att kunna förstå hur olika funktioner relaterar till varandra och utgör delar i
en större komplex miljö. Kapitel 9, som avslutar den empiriska delen av
avhandlingen, uppehåller sig följaktligen vid medlemmarnas uppfattning
om nätgemenskapen som sammanhållen miljö och mötesplats. 

Datainsamling och material

I någon mening påbörjade jag min studie samma dag som jag blev medlem
på LS, den 9 januari 2003. Från den dagen började jag samla intryck och
information som bidragit till de tolkningar jag sedan skulle komma att göra
under analysarbetet. Som redan beskrivits i kapitel 1 så var dock inte min
entré i nätgemenskapen kopplad till någon medveten strategi för fleråriga
studier. Istället var syftet för min vistelse vid denna tidpunkt att bli så
bekant med miljön så att jag sedan skulle kunna genomföra en explorativ
intervjustudie. Intervjustudien genomfördes under sommaren och hösten
samma år och detta blev inkörsporten till ett längre etnografiskt arbete.

23 Detaljstudierna av funktionerna status, lajv och dagbok återfinns i var sitt kapitel 6, 7 och
8. I dessa kapitel ges också ytterligare information om bakgrunden till respektive delstudie.
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Under arbetet har många olika datainsamlingstekniker nyttjats.
Deltagande observationer som inkluderat både spontana och målmedvetna
interaktioner med andra medlemmar har regelbundet dokumenterats i form
av datummärkta anteckningar och skärmutskrifter. Mer formella semi-
strukturerade intervjuer har genomförts både via textbaserad kommunika-
tion, via telefon och vid fysiska intervjusammankomster. De muntliga
intervjuerna har dokumenterats via inspelning och sedan transkriberats för
vidare analys. Som en del av observationerna har också datamaterial hämtats
från arkiverade trådar i flera olika diskussionsforum. Sammantaget har det
empiriska arbetet genererat ett omfattande material som nu rent fysiskt
utgörs av fyra fyllda pärmar med pappersutskrifter.

Även om allt tillgängligt material varit bidragande vid analysen av olika
funktioner (status, lajv och dagbok) så har ändå detaljstudierna av de olika
funktionerna och dess användning betonat olika delar av det empiriska
materialet beroende på vilken funktion som analyserats. Studien av
statussystemet har sin primära utgångspunkt i 13 muntliga intervjuer som
utfördes vid fysiska sammankomster med medlemmar som var bosatta i
Umeå. Lajvfunktionen analyseras med utgångspunkt dels i 21 intervjuer
genomförda via e-post, dels i utskrifter från olika diskussionsforum.
Detaljstudien av händelserna kring dagbokens försvinnande baseras främst
på en granskning av forumdiskussioner, och den avslutande analysen av LS
som mötesplats har sin tydligaste förankring i samtliga genomförda
intervjuer. 

Senare kapitel klargör genom konkreta exempel hur datainsamlingen
utförts rent praktiskt. Dessutom tydliggörs vilken del av datamaterialet som
varit av särskild betydelse vid granskningen av olika funktioner, och vad
som är anledningen till detta. Sammanfattningsvis kan dock sägas att det
empiriska materialet bland annat omfattar:

- Fältanteckningar
Under de deltagande observationerna har jag regelbundet skrivit
datummärkta anteckningar kring händelser, möten och allmänna intryck.
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- Skärmutskrifter
I syfte att dokumentera funktioner eller specifika situationer har cirka 100
skärmutskrifter gjorts som visar gränssnittet i ett givet ögonblick.

- Intervjuer med 34 medlemmar av nätgemenskapen
Av dessa skedde 13 i ett konferensrum vid institutionen för informatik vid
Umeå universitet. Samtliga av dessa informanter var bosatta i Umeå och
bjöds in till intervjuer via LS. Intervjuerna spelades in och transkriberades.
Övriga 21 intervjuer genomfördes via e-post med personer som var bosatta
på andra platser i Sverige. Dessa intervjuer kunde pågå i flera veckor eller
månader och utformades som en e-postdialog. Samtliga intervjuer var semi-
strukturerade kring ett antal teman och grundläggande frågor (Berg, 2001).
Intervjuerna fick dock ofta karaktären av ett samtal där informanterna gavs
stor frihet att styra samtalet.

I tabell 1 redovisas genomsnittlig ålder och könsfördelning bland de 34
informanter som intervjuats. Där framgår att informanternas genomsnitts-
ålder är högre än genomsnittsåldern som gäller för nätgemenskapens
samtliga medlemmar (cirka 18 år). Detta kan delvis förklaras av mjukvarans
utformning som bidrar till att sammanföra medlemmar i ungefär samma
ålder. Detta syns tydligast vid de intervjuer som genomförts via e-post
eftersom dessa föregåtts av spontana dialoger och interaktioner via olika
komponenter i mjukvarumiljön. Genomsnittsåldern för dessa informanter
är 32 år, vilket tydligt återspeglar min egen ålder under fältarbetet.

Antal kvinnor Antal män Genomsnittlig ålder

Muntliga intervjuer 5 8 21 år

Intervjuer via e-post 17 4 32 år

Totalt 22 12 28 år

Tabell 1. Medlemmar som utgjort informanter vid intervjuer.
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Informanterna som deltagit i muntliga intervjuer ät betydligt yngre.
Anledningen till detta är att urvalet skedde utifrån medlemmarnas
statusnivå. Till dessa intervjuer inbjöds alltså medlemmar med hög status-
poäng utan någon hänsyn till ålder.24 Av tabell 1 framgår också att fler
kvinnor än män utgjort informanter vid genomförda intervjuer. Tydligast är
skillnaden mellan antalet kvinnliga och manliga informanter vid de
intervjuer som genomförts via e-post. Anledningen till denna könsfördel-
ning är oklar. Det skulle kunna vara så att denna könsfördelning återspeglar
det faktiska förhållandet i den aktuella åldersgruppen. Det kan också ha haft
betydelse att jag själv är man och av någon anledning, i denna miljö, lättare
får kontakt med kvinnor i min egen ålder. 

Det faktum att jag är en man i 30-årsåldern kan möjligtvis ha haft
motsatt effekt när informanter bjöds in till universitetet för muntliga
intervjuer. Jag hade då svårare att finna kvinnliga informanter som ville
delta i studien och även om jag aldrig kunde klarlägga orsaken fick jag
ibland intrycket att kvinnor i denna åldersgrupp var måttligt intresserade av
att uppmärksamma en förfrågan från en manlig medlem i min ålder, detta
oavsett vad förfrågan gällde.

Denna studie baseras följaktligen inte på ett representativt urval bland
nätgemenskapens medlemmar, och som tidigare berörts måste det erhållna
resultatet betraktas i ljuset av denna omständighet. 

- Intervjuer med LS:s grundare Rickard Eriksson
Vid två tillfällen genomfördes telefonintervjuer med nätgemenskapens
grundare. Vid tidpunkten för dessa intervjuer (8 maj och 10 juli, 2006) bar
han titeln Brand Manager.25

- Gästboksinlägg
I min egen gästbok finns mer än 1200 inlägg skrivna av andra medlemmar.
En del av dem är spontana meddelanden till mig, andra utgör delar av en

24 I kapitel 6 ges mer information både om statusfunktionen generellt och om dess betydelse
för urvalet av informanter vid de muntliga intervjuerna.
25 Några månader senare avslutade Rickard Eriksson sitt arbete med LS och lämnade
företaget, på dagen 10 år efter att han skapade den första versionen av nätgemenskapen.
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dialog mellan mig och avsändaren. Även om ämnena för dessa dialoger och
meddelanden varierar så utgör gästboksinläggen sammantaget ett värdefullt
datamaterial som bidrar till förståelsen av både olika funktioner och av LS i
sin helhet. 

- LunarMejl 
LS har en egen e-postfunktion som kallas LunarMejl. Via denna funktion
har jag mottagit cirka 750 meddelanden. Ungefär hälften av dessa utgörs av
meddelanden som skickats i samband med intervjuer. Resten är
meddelanden kring olika ämnen skickade från andra medlemmar. 

- Utskrifter från diskussionsforum
Cirka 700 A4-sidor med textutskrifter dokumenterar diskussioner från ett
antal diskussionsforum på LS. Framförallt återfanns dessa diskussioner i
forum tillhörande olika klubbar, men utskrifter har även skett från allmänna
diskussionsforum, det vill säga från diskus.26

Utöver ovanstående primära empiriska data, har även ytterligare material
erhållits från exempelvis publika chattar och intervjuer med anställda som
arbetar med LS, samt från medias rapportering kring LS.

Vid återgivningen av de empiriska observationerna används ibland
direkta citat för att tydliggöra ett specifikt beteende eller för att exemplifiera
en allmän ståndpunkt. I syfte att anonymisera informanterna är deras namn
ersatta med ett referensnummer som anger turordning, kön, angiven ålder,
samt datumangivelse i form av det årtal då citatet yttrades. Det första citatet
från en medlem av nätgemenskapen återfinns senare i detta kapitel och då
med referensen ”6:F20, 2003”. Detta var den sjätte intervjun jag
genomförde (av totalt 34). ”F20” är hämtat från informantens autentiska
användarnamn på LS och betyder ”flicka, 20 år”. Alla användarnamn
avslutas nämligen med ett ”F” eller ett ”P”, som en förkortning för flicka
respektive pojke, följt av den ålder som angivits vid medlemsregistreringen.

26 Funktionerna klubbar och diskus presenteras ytterligare i kapitel 5.
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Referensen avslutas med att ange årtalet, i detta fall år 2003, då intervjun
genomfördes.

De informanter som intervjuats besitter alltså referensnummer som
inleds med siffran 1 till och med 34. Den observante läsaren kommer dock
snart att upptäcka referenser som även inleds med siffror i intervallet 35-55.
Dessa citat är hämtade från det övriga datamaterialet och har därmed inte
sitt ursprung i intervjuer. Istället har de återfunnits i olika diskussionsforum,
i loggen över sända lajvmeddelanden, eller i min gästbok.

Som tidigare berörts inkluderar studier av Internetbaserade interaktioner
ett antal specifika utmaningar. En av dessa utmaningar har att göra med
datamaterialets autenticitet. Eftersom jag aldrig träffat merparten av mina
informanter i det fysiska rummet, utan endast interagerat med deras
konstruerade representationer i nätgemenskapen, finns en potentiell risk för
att jag kan ha misstagit mig på deras verkliga identitet. Hur vet jag
exempelvis att den person som utger sig för att vara en 25 år gammal man
verkligen är det, och hur kan jag försäkra mig om att denna individ inte tar
kontakt med mig igen vid ett senare tillfälle fast under ett annat namn som
kanske kommunicerar både ett annat kön och en ny ålder? 

Som både Carter (2005) samt Hamilton och Bowers (2006) påpekar, är
det dock inte nödvändigtvis svårare att bedöma datamaterialets validitet vid
studier på Internet än vid mer traditionella studier. Även när forskaren
möter informanter ansikte mot ansikte kan deras trovärdighet vara svår att
bedöma. Men eftersom tillvaron på Internet inkluderar nya möjligheter till
att skapa och dölja identiteter (Donath, 1999; Turkle, 1995) skulle man
kunna hävda att frågan om informanters autenticitet här är av särskild
betydelse. Generellt för alla typer av kvalitativa studier gäller att
datamaterialets validitet måste bedömas utifrån de premisser som gäller i det
aktuella sammanhanget (Orgad, 2009). Både Carter (2005) och Hine
(2000) argumenterar därmed för att frågan om det etnografiska
datamaterialets autenticitet inte kan separeras från den etnografiska
arbetsprocessen, oavsett om studien sker på Internet eller inte. Hine
tydliggör att utmaningen inte ligger i att sätta upp kriterier för när och hur
det är möjligt att lita på informanternas utsagor. Istället måste det betraktas
som en del av det etnografiska arbetet att försöka förstå hur informanterna
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själva i sitt kulturella sammanhang bedömer vad som är äkta och sann
information. Eller som Carter uttrycker det:

Verifying the authenticity of data […] is an ongoing reflexive
process that is situationally negotiated, rather than an objec-
tifying process to be undertaken only when analysing the data
themselves. (Carter, 2005, s. 151)

Trots att det finns möjligheter att experimentera med sin identitet på LS
hyser jag inga tveksamheter kring giltigheten i de utsagor som yttrats av
denna studies informanter. Det har varit ett naturligt inslag i urvalspro-
cessen bland potentiella informanter att göra en situationsbestämd
bedömning av deras bidrag till mitt arbete, både avseende relevans och
tillförlitlighet. I de fall där tveksamheter uppstått har jag kunnat lämna
situationen och utesluta erhållet material.

Kontinuerligt analysarbete

Analysdelen i en vetenskaplig studie beskrivs ibland som en distinkt
tidsbegränsad fas, som följer efter det empiriska arbetet. Vid etnografiska
studier (och kvalitativa studier generellt) pågår dock ofta datainsamling och
analysarbete parallellt (Alver & Øyen, 1998; Silverman, 2006). Det handlar
alltså inte om helt åtskilda aktiviteter utan om delvis överlappande
processer. Som Patton (2002) påpekar, kan dock ett alltför stort fokus på
tolkning och analys under pågående fältarbete ha en begränsande effekt.
Risken finns att forskaren allt för tidigt drar slutsatser från ett ofullständigt
datamaterial. Inte desto mindre pågår alltid ett analysarbete i bakgrunden,
och Patton (2002) framhåller att de insikter och tolkningar som detta
analysarbete skapar under fältarbetet, ofta utgör de teman som sedan
används för att organisera datamaterialet inför en fördjupad analys. 

Avseende teoriers betydelse i detta sammanhang argumenterar O’Reilly
(2005) för att etnografiskt arbete ska förstås som en ”iterativ-induktiv”
(s. 177) process där datainsamling, analys och teoribearbetning sker växelvis
i en sammanvävd process. Även om etnografiskt arbete ska bedrivas
förutsättningslöst, finns ofta en teoretisk förförståelse som i viss utsträckning
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influerar utformningen av det empiriska arbetet (Alvesson & Sköldberg,
1994). Teoriutveckling sker inte heller nödvändigtvis endast i slutet av
forskningsprocessen, utan pågår parallellt med datainsamling och
analysarbete.27

I detta avhandlingsarbete har det empiriska materialet bearbetats och
analyserats enligt de principer som presenterats av Patton (2002) och
O’Reilly (2005). Inledningsvis fanns således ingen formulerad hypotes eller
tydlig teoretisk ansats. Det inledande analysarbetet visade dock på mönster
och teman i det empiriska materialet som dels medförde en tydligare
teoretisk orientering, och som också gav fältarbetet en mer fokuserad
inriktning. Därefter fortlöpte datainsamling, analysarbete och teoritillämp-
ning som parallella och ömsesidigt beroende aktiviteter i en gemensam
forskningsprocess.

Den teoretiska referensram som presenterats i kapitel 2 och 3, var således
inte given vid arbetets början. Men när mjukvarumiljöns betydelse för den
sociala interaktionen framträdde ur det empiriska materialet, blev detta en
början på en teoretisk orientering som sedan fortlöpte parallellt med det
fortsatta empiriska arbetet. 

Etiska överväganden

Denna studie inkluderar människor och följaktligen åtföljs arbetet av etiska
överväganden. Avhandlingsarbetet har dock inte ställts inför krav på formell
etikprövning enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460). Skälet är att den
inte bedömts beröra känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen
(SFS 1998:204) eller utförts enligt en metod som syftar till att påverka
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt.28

Inte desto mindre har studien aktualiserat etiska frågeställningar och i
dessa sammanhang har primärt två olika dokument använts som stöd. Dels
har stöd hämtats i de forskningsetiska principer för humanistisk-

27 Se också Wilson och Chaddha (2009) för en utvidgad diskussion kring hur teorier
används inom etnografiskt arbete.
28 Eftersom studien inleddes år 2003, innan nämnda etikprövningslag trädde i kraft, har
denna bedömning ej genomförts av någon etikprövningsnämnd utan av studiens ansvarige. 
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samhällsvetenskaplig forskning som först formulerades av Humanistiskt-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet och som sedan anammats av
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap
(Vetenskapsrådet, 2002). Ytterligare stöd vid etiska ställningstaganden har
dessutom återfunnits i de riktlinjer som formulerats av Association of Internet
Researchers [AoIR] (Ess, 2002). På en övergripande nivå kan sägas att den
genomförda studien utformats i enlighet med de rekommendationer som
uttrycks i båda dessa dokument. Men eftersom den Internetbaserade miljön
medför särskilda villkor har primärt Ess (2002) legat till grund för mitt
ställningstagande i situationsspecifika etiska frågeställningar. 

En huvudfråga gäller huruvida LS skall betraktas som en publik eller
privat miljö. I en offentlig miljö är det i princip tillåtet att göra inspelningar
och observationer utan att inhämta informerat samtycke från de som
observeras (Alver & Øyen, 1998; Sveningsson et al., 2003). Dels antas de
individer som vistas i en offentlig miljö vara medvetna om att de kan
observeras. Dels är det ofta en närapå omöjlig uppgift att inhämta ett
samtycke från alla som närvarar i en publik miljö. Det är exempelvis svårt
att informera alla individer som passerar förbi ett väl trafikerat torg – och
det kan på samma sätt vara en orimlig uppgift att informera alla som
passerar förbi i ett Internetbaserat sammanhang (Jakobsson, 2006).
Skillnaden mellan en fysisk och en Internetbaserad offentlig miljö kan dock
vara att den senare inte är lika enkel att identifiera. Det råder knappast
någon tvekan för torgets besökare om att de vistas i en offentlig miljö, men
Internet inkluderar både privata och publika mötesplatser vars karaktär inte
alltid är helt otvetydig (Jones, 1994).

I mina studier har jag dock i likhet med Löfberg (2008) och Södergård
(2007) gjort bedömningen att LS är att betrakta som en offentlig miljö, och
att medlemmarna generellt är högst medvetna om detta. Nätgemenskapen
är öppen för alla och har hundratusentals medlemmar. Under den period då
denna studie pågick var det inte ovanligt med 25 000 samtidigt inloggade
medlemmar, vilket knappast skapar en känsla av privat avskildhet
(Södergård, 2007).

Trots detta har jag givetvis bemödat mig om att i största möjliga
utsträckning informera om min närvaro och om mina studier. Faktum är att
en miljö som LS sannolikt erbjuder större möjligheter till detta än vad en
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fysisk offentlig plats vanligtvis gör. När jag exempelvis lämnar kommentarer
i gästböcker eller skriver inlägg i diskussionsforum utgör nämligen mitt
medföljande användarnamn en direktlänk till min profilsida (krypin). Vid
interaktion med andra användare görs vanligtvis reflexmässigt ett besök hos
motpartens krypin och således kunde jag utgå ifrån att alla jag försökte
kommunicera med också skulle ta del av den information jag delgivit i mitt
krypin. 

I figur 1 visas mitt krypin som det såg ut under min vistelse på LS.
Presentationen innehöll information om mig själv och en beskrivning av
hur jag genom observationer och intervjuer samlade in information när jag
vistades på LS. Förutom min profilbild infogades även en bild på en
”kameraman” för att understryka det faktum att jag dokumenterade mina
observationer. Presentationen inkluderade också en länk till min personliga
arbetsrelaterade webbsida där mer information om mitt arbete återfanns. 

På samma sätt som jag under arbetets gång kontinuerligt arbetat med att
i någon mening bedöma andra medlemmars identitet och motiv, har även
jag själv under denna tidsperiod varit föremål för omgivningens ständiga
bedömning och granskning. Min profilsida väckte ibland intresse hos
medlemmar som ville få veta mer detaljer kring min studie, eller få ta del av
mina resultat. Reaktionerna var med enstaka undantag genomgående
positiva. Men det var tydligt att merparten av de medlemmar som jag
kommunicerade med inte brydde sig nämnvärt om mina intentioner med
min närvaro på LS. För dem var jag bara en bland hundratusentals
förbipasserande medlemmar, alla med sin egen bakgrund och sina egna
motiv till deltagande och kommunikation.

Det är möjligt att jag hade kunnat vara ännu mer explicit i min
presentation och mer ingående redovisat mina frågeställningar och mina
metoder för datainsamling. Samtidigt ville jag inte skapa en profil med
alltför mycket text och detaljinformation eftersom detta skulle kunna
motverka sitt syfte och skapa en distans mellan mig och andra medlemmar.
Jag ville ha en profil som dels kommunicerade varför jag fanns på LS, dels
till stil och form uppfattades som kulturellt relevant och inte skiljde sig från
gängse normer för profilsidor. I den mån frågor ställdes till mig angående
mitt arbete så var jag däremot noggrann att till fullo bemöta alla
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frågeställningar och i samband med intervjuer gavs ytterligare information
kring arbetet.

Figur 1. Mitt krypin på LS (oktober 2007).

Som en röd tråd genom de etiska riktlinjer som redovisas i Ess (2002) löper
rekommendationen att vid studier av olika Internetbaserade miljöer ta
hänsyn till den aktuella kontexten. I mitt fall innebär det att jag måste utgå
ifrån LS som miljö och göra etiska bedömningar utifrån vad som är lämpligt
i just denna miljö. Min bedömning har varit att en rimlig nivå av
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informerat samtycke kunnat uppnås genom att använda mitt krypin för att
informera nätgemenskapens medlemmar om min studie.

Givet att denna etnografiska studie genomförts i en publik miljö där det
finns en risk för att inte alla observerade medlemmar är medvetna om sitt
deltagande, blir det extra viktigt att behandla och redovisa erhållna data på
ett korrekt sätt. I den mån som det empiriska materialet återges i avhand-
lingen i form av citat och referenser till specifika händelser har jag således
anonymiserat samtliga informanter. Eftersom merparten av det material
som inhämtats från LS inte längre finns tillgängligt på sajten bör
möjligheterna till att spåra materialet också vara minimala.
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Del II

En etnografisk skildring av

nätgemenskap, teknik och kultur





5. LunarStorm – Sveriges 

populäraste mötesplats

For Sweden's youth, LunarStorm became a portal for
information, connection, emotional support, and relief
work, a role that traditional media could not fill. I
think that qualifies as a kind of "community."

– Howard Rheingold (2005, s. 2)

Detta kapitel introducerar LS som miljö och nätgemenskap. Syftet är att ge
en allmänorientering och en grundläggande kännedom om den plats där det
empiriska materialet inhämtats.

Historien om LunarStorm

När LS lanserades år 2000 så var det i praktiken endast en nylansering av en
befintlig nätgemenskap. Redan 1996 skapades nämligen LS föregångare
Stajl Plejs (SP) som ett hobbyprojekt av Rickard Eriksson. Syftet med SP var
att skapa en lättillgänglig inkluderande mötesplats på nätet som skulle
attrahera även datorovana medlemmar. Den skulle vara så enkel som
möjligt att använda och inte kräva några särskilda tekniska förkunskaper:



Det var fullständigt fritt från datoruttryck. […] Jag gav helt enkelt

nya namn på allting. Det som dom tidigare kanske kallade för IRC

eller Usenet, gav jag nya namn. […] För att det skulle vara förståe-

ligt för dom som ännu inte var där. (Eriksson, 2006a)

SP som miljö omfattade bland annat personliga hemsidor som kallades för
krypin, med tillhörande gästböcker och dagböcker. En annan viktig
funktion var diskussionsforumet, som benämndes diskus. Intresset för SP
var stort och medlemsantalet ökade snabbt. Men eftersom grundaren
Rickard Eriksson drev SP som sitt eget enmansprojekt hade han alltför
begränsade resurser för att möta det enorma intresset. Till sist blev
situationen ohållbar och han ställdes inför valet att antingen stänga ner SP
eller vidareutveckla projektet kommersiellt. Valet föll på att satsa
kommersiellt och 1999 bildades därför företaget LunarWorks ur
webbutvecklingsföretaget IntraSystem i Varberg där Rickard arbetade.
Tekniskt kunniga medarbetare värvades bland de mest inbitna medlem-
marna på SP och tillsammans skapade de en ny version av SP som
lanserades vid millennieskiftet (vid tolvslaget på nyårsafton) under namnet
LS.29 Den nystartade nätgemenskapen startade således med drygt 40 000
medlemmar som tidigare tillhört SP. Ett år senare hade medlemsantalet
tiodubblats och under år 2002 passerades miljongränsen. (Eriksson, 2006a)

Eftersom det i dagsläget finns åtskilliga Internetbaserade mötesplatser
med likartad funktionalitet som SP och LS, framstår kanske inte dessa
miljöer som utmärkande unika eller innovativa. Det är dock värt att notera
att LS var mycket tidiga med att i en enhetlig mjukvarumiljö erbjuda alla de
funktioner och verktyg som idag närapå blivit en standard för stora
generella mötesplatser på nätet (exempelvis profilsidor, vännerlistor och
gästböcker). LS betraktas följaktligen som en av de allra första webbaserade
mötesplatserna i sitt slag (boyd & Ellison, 2007), men en korrekt
historiebeskrivning hade förmodligen placerat SP på allra första plats.30 SP

29 LunarStorm var det nätsmeknamn som använts av Rickard Erikssons flickvän när hon var
medlem på SP.
30 SP:s ställning som den allra första mjukvarumiljön och nätgemenskapen i sitt slag hävdas
med övertygelse av dess grundare Rickard Eriksson (Eriksson, 2006a).
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och LS var således pionjära miljöer både i ett nationellt och i ett globalt
perspektiv, och inom loppet av några år blev LS i någon mening Sveriges
populäraste mötesplats. 

När jag började besöka LS fanns följande information på välkomstsidan
(se även figur 2):

Välkommen till Sveriges populäraste mötesplats

På LunarStorm trängs varje dag hundratusentals tjejer och

grabbar i alla åldrar. Varje Lunare har ett alldeles eget Krypin där

hon eller han presenterar sig, lägger ut sina dagböcker och sina

favoritfiler som kan vara alltifrån foton och egna låtar till dikter och

annat skoj. Varje Lunare har även en egen gästbok där du kan

kladda om du inte riktigt vågar skicka ett LunarMejl eller

genomföra en Vänner-förfrågan.

Träffa nytt folk och leta upp dina klasskompisar

Med LunarStorms smidiga sökmotor kan du lätt hitta Lunare som

delar dina intressen. Du kan även hitta dina gamla klasskompisar

på samma enkla sätt eftersom större delen av dina kompisar

förmodligen redan är Lunare.

LS var i någon mening verkligen Sveriges mest välbesökta mötesplats. Ingen
annanstans kunde man lika enkelt få kontakt och i realtid kommunicera
med lika många svenskar. Det fanns visserligen flera andra samtida svenska
nätgemenskaper men dessa var jämförelsevis väldigt små.31 En starkt
bidragande anledning till LS framgång var förmodligen att de var först, och
allt eftersom medlemmar strömmade till blev nätgemenskapen allt mer
attraktiv för nya besökare.

31 Bland de livskraftiga svenska nätgemenskaper som existerade vid denna tidpunkt kan
exempelvis nämnas SprayDate, Skunk, Vilda Webben, Kamrat och Playahead.
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Figur 2. Startsidan på LS i mars 2003.

När jag påbörjade mitt fältarbete hade LS cirka 1 miljon registrerade
medlemmar med en genomsnittsålder av 18 år. I åldersintervallet 12–24 år
var 80 % av den svenska befolkningen medlemmar och för många var LS
den centrala utgångspunkten för deras Internetbaserade aktiviteter. Vid
denna tidpunkt var detta anmärkningsvärda siffror och således var det inte
bara den innovativa mjukvarumiljön, utan även dess attraktionskraft och
betydelse för en ung generation, som väckte uppmärksamhet. Rheingold
(2005) uttryckte sin fascination:

I can't think of an institution, brand or subculture anywhere
in the world that could compare with LunarStorm's
mindshare among Swedish youth. […] The entire population
of Sweden is less than 9 million, so LunarStorm's market share
is like having 10 million teens out of the USA's 300 million
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people online in the same virtual community at all times.
(Rheingold, 2005, s.1)

Under den tidsperiod som mitt fältarbete genomförts har medlemsantalet
legat mellan 1,1–1,3 miljoner och antalet unika dagliga besökare har
pendlat mellan 300 000–400 000.32 I tabell 2 redovisas statistik från 2003
och 2006.

April 2003 Juli 2006

Aktiva medlemmar ≈ 1 100 000  ≈ 1 200 000

Antal sidvisningar 593 460 471 1 560 285 906

Antal besök / månad 18 885 736 23 234 254

Unika besökare / månad 2 497 115 4 544 225

Unika besökare / dag 323 553 378 552

Spenderad tid / besök 20 min 25 min

Spenderad tid, medlem / dag 41 min 50 min

Snittålder 18,1 år okänt

Tabell 2. Medlemsstatistik för LS under den tidsperiod då fältarbetet pågick. Statistiken är
hämtad från LunarWorks [www.lunarworls.se] i april 2003 samt juli 2006.

Efter att fältarbetet avslutats har medlemsantalet sjunkit och i efterhand har
det visat sig att besöksstatistiken kulminerade i april 2006. Därefter har
trenden varit nedåtgående och tre år senare har LS tappat 80 % av sina
besökare.33 Samtidigt har flera andra nätgemenskaper blivit populära bland

32 Detta baseras på statistik som kontinuerligt hämtats från LunarWorks
[www.lunarworks.se]. Endast aktiva medlemmar som varit inloggade någon gång under den
senaste fyramånadersperioden räknas. Om en medlem ej loggar in under fyra månader
avslutas medlemskapet.
33 Enligt statistik från KIA-index [www.kiaindex.org]. 
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svenska Internetanvändare. Det handlar både om globala mötesplatser som
FB och MySpace, men också om nationellt begränsade miljöer som
exempelvis Bilddagboken eller Hamsterpaj.

Mjukvarumiljön

LS mjukvarumiljö har varit under ständig utveckling och förändring allt
sedan den introducerades år 2000. Vissa av dagens komponenter
introducerades redan på SP och har sedan endast fått mindre justeringar och
uppgraderingar. Till dessa kärnfunktioner hör exempelvis medlemmarnas
profilsidor som benämns krypin, och diskussionsforumet diskus som
egentligen inrymmer ett antal olika ämnesinriktade diskussionsforum.
Andra delar av mjukvarumiljön är relativt nya, och under årens lopp har ett
antal nya funktioner introducerats samtidigt som befintliga tagits bort.

I följande avsnitt beskrivs mjukvarumiljön som den såg ut vid tiden för
den empiriska datainsamlingen. För att underlätta läsningen av texten
används formuleringar som kommunicerar historisk presens istället för
imperfekt. Notera alltså att LS mjukvarumiljö i nuläget inte nödvändigtvis
omfattar alla de verktyg och funktioner som beskrivs nedan eller i
avhandlingens kommande kapitel. I de fall där väsentliga förändringar skett
under fältarbetets gång framgår dock detta av beskrivningen. Det bör också
tilläggas att den presentation av miljön som ges här inte är komplett eller
syftar till att ge en total bild av alla komponenter. En mer utförlig lista över
de funktioner som inkluderades i mjukvarumiljön vid den aktuella
tidpunkten återfinns exempelvis i Larsson (2005) och Malm Andersson
(2006). 

Det kostar ingenting att bli medlem på LS. Vid registrering ombeds du
ange ditt namn, fullständiga personnummer och önskat användarnamn. Du
har också möjlighet att svara på några frågor om dina intressen och din
personlighet, och svaren på dessa frågor finns sedan tillgängliga för andra
medlemmar via din personliga hemsida – ditt krypin (se figur 3). 

Kopplat till en medlems krypin finns flera funktioner som kan användas
för att ytterligare presentera sig och kommunicera med andra medlemmar.
Förutom ett obligatoriskt foto förekommer ofta både fler bilder och någon
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form av individuellt utformad textbaserad presentation. Ursprungligen var
möjligheterna till att utforma sin presentation stilmässigt högst begränsade,
men numera finns möjlighet att själv grafiskt designa sitt krypin.

Figur 3. LS gränssnitt vid visning av mitt krypin (juli 2006).

Varje krypin har en automatgenererad rubrik där det valda smeknamnet
visas, åtföljt av information om könstillhörighet och ålder. I rubriken visas
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även din status. Statusen visar helt enkelt din aktivitet på mötesplatsen
uttryckt i siffror. Som ny medlem saknar du statuspoäng, men när du gör
din presentation och besvarar standardfrågorna om dig själv får du dina
första poäng. Därefter erhålls kontinuerligt statuspoäng när du
kommunicerar med andra medlemmar med hjälp av mjukvarumiljöns olika
funktioner.34

En av de viktigaste funktionerna i ett krypin är gästboken. I gästboken
kan besökare lämna meddelanden till innehavaren av ett krypin. Dessa
meddelanden är synliga för alla som besöker gästboken. Även vänner, prylar
och dagbok är populära funktioner som nås via ditt krypin. Vänner är helt
enkelt en lista med vänner bland nätgemenskapens medlemmar. För varje
vän på listan är det möjligt att ange vilken relation ni har. Varje namn är
också en länk till den personens krypin och du kan även se vilka av dina
vänner som är online samtidigt. 

Funktionen prylar är ett slags lagringsutrymme för bilder, ljudfiler, eller
länkar som en medlem vill dela med sig av till andra medlemmar. När
besökare i ditt krypin tittar igenom dina prylar och exempelvis tittar på ett
foto eller lyssnar på en ljudfil i din samling, så kan du efteråt se vilka som
varit där och vilka prylar de har använt. 

Dagboken fungerar som en vanlig dagbok där du skriver ner tankar och
reflektioner. Du kan välja att ha din dagbok synlig för endast några utvalda
vänner, men de flesta dagböcker är helt öppna för alla besökare. På samma
sätt som du kan se information om besökarna som använt dina prylar, kan
du också se vilka som läst i din dagbok, vilket gör att du kan besöka dem
som besökt dig.35

Förutom gästboken, vänner, prylar och dagboken finns det ytterligare
några funktioner som kan användas i ditt krypin. Med hjälp av rötter kan du
återknyta kontakten med gamla klasskamrater som också är medlemmar i
LS. 20 frågor är ett antal frågor som du kan besvara om du vill ge ytterligare
information om dig själv till dina besökare. Listor är en funktion där du kan
presentera topplistor på olika saker.

34 Statusfunktionen beskrivs mer ingående i kapitel 6.
35 Dagboken beskrivs mer ingående i kapitel 8.
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Samtliga av de hittills nämnda funktionerna är kopplade till en medlems
krypin. Men interaktion äger inte enbart rum inne i medlemmarnas krypin.
Utanför dessa personliga medlemsrum finns flera andra funktioner som
också ger tillfälle till interaktion. Via klotterplanket kan du lämna
meddelanden som alla andra klotterplanksbesökare kan ta del av och via
diskus kan du delta i ständigt pågående ämnesorienterade diskussioner.
Fram till 2003 fanns dessutom också en webbchatt som gav möjlighet att
chatta med andra medlemmar i realtid.

Ytterligare kommunikationskanaler erbjuds av det e-postliknande
verktyget lunarmail och av betalfunktionen lajv. Via lajv kan korta
textmeddelanden kommuniceras till alla andra som är inloggade samtidigt.
Lajvmeddelanden är belagda med en kostnad av cirka tre kronor per
meddelande, men detta till trots framstår lajv som en populär funktion som
används flitigt av medlemmar som vill erhålla uppmärksamhet.36

En viktig komponent i LS mjukvarumiljö utgörs också av klubbar. Alla
medlemmar kan skapa en klubb till vilken de inbjuder medlemmar. Att
starta en klubb kostar cirka 10 kr men beroende på medlemsantalet kan
kostnaden öka. En klubb kan ha ett eget diskussionsforum och egna prylar
som endast är åtkomliga för klubbens medlemmar. Således skapas
förutsättningar för medlemmar med specifika gemensamma intressen att
kommunicera med varandra i ett mindre forum.

Utöver de funktioner som nämnts i detta avsnitt ingår även ett antal
mindre framträdande komponenter i mjukvarumiljön. Även om de inte
skall betraktas som oväsentliga är deras betydelse för förståelsen av denna
studie inte avgörande. Som redan framkommit i tidigare kapitel har
statusfunktionen, lajv och dagboken ägnats särskild uppmärksamhet under
det empiriska arbetet. Innan vi fördjupar oss i dessa funktioner skall vi dock
först ta del av medlemmarnas beskrivning av den egna nätgemenskapen.

36 Lajv beskrivs mer ingående i kapitel 7.
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En betydelsefull social miljö

Under min första tid på LS inledde jag ofta samtal med andra medlemmar
med att be dem beskriva LS. Det vanligaste svaret var att LS var ”en
mötesplats” där man kunde träffa andra människor. Det var ett ställe där
man kunde möta nya vänner, men främst hålla kontakten med dem man
redan kände. Det första besöket på sidan skedde vanligen efter ett tips från
en vän eller släkting, och när man upptäckte att många av ens vänner redan
var medlemmar, bestämde man sig för att själv gå med. 

Materialet från mina första intervjuer med medlemmar (från 2003)
omfattar också liknande utsagor från informanterna: 

Det är en mötesplats där folk i olika åldrar träffar varann. (6:F20,

2003)37

Det är som en träffpunkt där man kan söka upp gamla kompisar.

(4:F20, 2003)

Det bästa [med LunarStorm] är att alla finns där. (9:F22, 2003)

Alla är där, vilket är lockande. (5:P22, 2003)

Många vittnade om att de nog hade varit mer engagerade medlemmar i
början. Medan de då varit nästan fixerade vid att vara inloggade på LS för
att kommunicera med vänner och jaga statuspoäng, så kände de nu några år
senare, att nätgemenskapen förlorat lite av sin betydelse. Ändå fortsatte de
att besöka LS regelbundet och använde nätgemenskapen för att hålla
kontakt med vänner. Andra deklarerade att LS fortfarande var ett mycket
viktigt inslag i deras dagliga liv. 

[Om LunarStorm skulle försvinna] vore det ingen större förlust. Jag

har börjat trappa ned på det. Det kändes nästan ett tag som att

man blev beroende av det. Man gick in hela tiden och kollade om

37 Citat från informanter återges genomgående med de eventuella språkliga brister som ingår
i de faktiska yttrandena.
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man fått nya gästboksinlägg. Livet kretsade ju nästan bara kring

LunarStorm, det blir nästan som en drog. (4:F20, 2003)

Om Lunar läggs ner, det skulle väl vara något slags mindre

självmord. Det känns som att man skulle förlora ganska mycket.

Så mycket som man vill ha kvar finns ju där. (9:F22, 2003)

Om Lunar slog igen skulle det bli besvärligt. Jag har blivit så

inblandad i det. Jag antar att man skulle försöka hitta någon

liknande plats. (8:P24, 2003)

Det stod klart att informanterna överlag betraktade LS som en attraktiv
plats, där de hade tillbringat mycket tid. Trots att det fanns andra liknande
mötesplatser på Internet så ansågs LS vara den mest attraktiva, och detta av
flera skäl. Till att börja med var LS med god marginal den största svenska
Internetbaserade mötesplatsen, och eftersom nästan alla man kände var
medlemmar ville man själv också vara med. För det andra så hade LS många
bra och användbara funktioner. Dessa funktioner var dessutom inte statiska
utan utvecklades kontinuerligt. Miljön upplevdes också som pålitlig och väl
fungerande.

[LunarStorm] är ett ställe där jag kan söka kontakt med folk. Förr

eller senare går alltid alla in på Lunar. Om jag skickat ett mail till

någon […] då vet jag att inom 2 timmar kommer dom att ringa för

då har dom varit in på Lunar. (2:P23, 2003)

Den [LunarStorm] är enkel att använda och inte krävande på något

speciellt sätt. Andra sajter är mer inriktade mot speciella grupper

av användare. (1:F21, 2003)

I takt med att fältarbetet fortlöpte växte det empiriska materialet och jag
fick ta del många berättelser om hur olika individer sökt sig till LS. I stor
utsträckning kvarstod dock bilden av att det som främst lockade nya
medlemmar till nätgemenskapen var nyfikenhet och det faktum att så
många i den egna bekantskapskretsen redan var medlemmar. Kontakten
med vänner var också den främsta anledningen till att man stannade. Efter
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en tid hade man dessutom investerat så mycket tid och engagemang i sin
användaridentitet att det ibland kändes svårt att avbryta sitt medlemskap. 

Dessa motivationsfaktorer bekräftas också av Södergård (2007) som i sin
närstudie av ”vägen in i LunarStormvärlden” (s. 149) beskriver det som en
resa från upptäcksiver till rutin, där deltagandet i stor utsträckning
motiveras av att vilja ”hålla koll på vänner och bekanta” (s. 151), ”kolla in
folk” (s. 153) och ”ta kontakt med andra” (s. 155). I ljuset av den vikande
medlemsbasen för LS kan det vara av värde att reflektera kring orsakerna till
att dessa motivationsfaktorer på senare tid uppenbarligen antingen minskat
i betydelse eller primärt tillgodosetts i alternativa miljöer. I avhandlingens
sista del återkommer jag till denna utveckling i samband med att nya former
av nätgemenskap diskuteras.
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6. Poängen med statuspoängen

Although striving for status is "built into us", the
criteria on which status rests as well as the
symbols of status are, to some extent, selectable by
the community.

– De Liu, Xianjun Geng & Andrew Whinston
(2007, s.291)

Utifrån mina samtal med medlemmar på LS kan jag konstatera att den
vanligaste anledningen till att någon blir medlem i just denna nätgemenskap
är tack vare tips och uppmaningar från vänner eller familjemedlemmar. I
mitt fall var det dock ingen vän eller familjemedlem som tipsade. På sätt
och vis blev jag istället tipsad av massmedia, eftersom det var i dagspressen
som jag först upptäckte LS, hösten 2002. Det var i tidningsreportage och
artiklar som jag kunde läsa om hur LS blivit en omåttligt populär
mötesplats för svenska ungdomar, och jag minns ännu hur förvånad jag var
över att jag inte tidigare känt till denna mötesplats trots mitt stora intresse
för Internetrelaterade företeelser. Förklaringen låg sannolikt i det faktum att
jag var för gammal för att tillhöra den primära målgruppen, och för ung för
att ha egna barn i densamma.

Till sist blev min nyfikenhet så stor att jag registrerade mig som medlem.
Efter att ha funderat och experimenterat med olika användarnamn valde jag
att använda namnet Levi efter min farfar. Jag brukade använda detta namn i



olika sammanhang på Internet eftersom mitt eget personnamn oftast var
upptaget och eftersom jag ändå ofta ville ha ett namn som kändes
personligt.

På varje medlems profilsida på LS redovisas när medlemskapet inleddes.
På min profilsida framgår således att jag blev medlem av LS den 9 januari
2003. Redan från början fanns vaga idéer om att LS skulle kunna vara
intressant som ett studieobjekt, men det fanns då inga planer på någon
omfattande studie. Jag anade inte att LS skulle bli den plats där jag under de
närmaste åren skulle inhämta ett omfattande empiriskt material.

En inledande studie

Vid denna tidpunkt deltog jag i ett forskningsprojekt kallat Information
technology and quality of life som fokuserade på vardagsanvändning av
informationsteknik.38 Inom ramen för detta projekt fick jag möjlighet att
genomföra en kvalitativ studie baserat på observationer och intervjuer med
medlemmar av LS. Denna studie inleddes i maj 2003 och syftet var att
försöka förstå vilken betydelse LS hade i dessa medlemmars vardagsliv. Jag
var också nyfiken på hur interaktionen såg ut på LS. Vad gjorde deltagarna
när de träffades online? Vilka verktyg användes? Hur fungerade egentligen
LS?

Datainsamlingen skedde genom deltagande observationer och intervjuer.
Utöver detta analyserades också innehållet på profilsidorna tillhörande
studiens informanter. Det empiriska arbetet hade etnografiska förtecken,
men eftersom studien bedrevs inom ett tidsbegränsat projekt så visste jag
inte inledningsvis att detta arbete i praktiken var början på en längre tids
etnografiskt arbete på LS. Om jag redan från början vetat att min vistelse på
LS skulle bli mångårig hade denna studie eventuellt planerats och
genomförts på ett annat sätt. Studiens utformning och inriktning kan dock
motiveras utifrån de då rådande förutsättningarna.

13 intervjuer genomfördes med personer i åldrarna 18–24 år. Fem av
dessa var kvinnor och åtta var män. Intervjuerna skedde ej online utan

38 Detta forskningsprojekt har presenterats i kapitel 1.
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informanterna inbjöds till Umeå universitet för att delta i en intervju.
Följaktligen var också samtliga informanter bosatta i Umeå. På LS finns en
sökfunktion där man kan söka andra medlemmar från ett specifikt
geografiskt område. Vid tidpunkten för denna inledande studie erhölls vid
sökning en ”topp 50-lista” som visade de personer i det valda området som
hade den högsta statuspoängen.39 Sökandet efter informanter inleddes med
en sökning på medlemmar från Umeå och detta resulterade följaktligen i en
lista över dem med högst status.

Det var inte ett kriterium i sig att finna medlemmar med hög status,
men det föreföll viktigt att deltagarna var införstådda med alla delarna på
LS, och eftersom hög status indikerar att medlemmen en längre tid har varit
en frekvent besökare verkade det rimligt att ta med just dessa medlemmar.
Alltså inbjöds medlemmar från ”topp 50-listan” via e-post att delta i studien
och de som accepterade inbjudan kom senare till universitetet för en
intervju. Uppskattningsvis gjordes cirka 50 förfrågningar för att få 13
informanter. Intervjuerna varade mellan 30–60 minuter och spelades in för
att senare transkriberas. Varje informant belönades med en biobiljett för sitt
deltagande.

Intervjuerna var semi-strukturerade och baserades på att antal öppna
frågeställningar. Informanterna ombads att beskriva sina aktiviteter på LS –
vad de gjorde och hur de gjorde detta med hjälp av olika kommunikations-
verktyg. De tillfrågades också om hur de formgivit sina profilsidor – vilken
information de valt att delge andra och varför. 

Eftersom denna studie hade en relativt öppen och explorativ ansats
erhölls också ett i någon mening spretigt empiriskt material. Inom ramen
för det pågående forskningsprojektet skrevs en första rapport (Skog, 2003),
som primärt fokuserade på medlemmarnas utformning av sina profilsidor
samt föreställningar om privat och publik kommunikation på LS. Under
det fortsatta analysarbetet framstod dock även en annan företeelse som
anmärkningsvärd, nämligen rankingsystemet som uttrycks genom
individuella statuspoäng (Skog, 2005). Det blev också tydligt att

39 Numera sorteras sökresultaten inte efter statuspoäng utan utifrån andra funktioner, bland
annat foto och antal inloggningar.
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rankingsystemet hade betydelse för förståelsen av medlemmarnas
identitetsskapande genom profilsidor.

Detta kapitel utgår ifrån de resultat som erhölls från denna inledande
studie. Benämningen ”informanterna” refererar följaktligen i detta samman-
hang till de 13 informanter som intervjuades inom ramen för den inledande
studien. Eftersom jag sedan dess insamlat ett omfattande empiriskt material
som bidrar till förståelsen av de initiala observationerna, har dock
naturligtvis även senare data beaktats i den framställning som följer. 

Statuspoäng

Varje medlem på LS har en statuspoäng som är synlig på profilsidan.
Statuspoängen är lite förenklat ett mått på din aktivitet på LS. Som ny
medlem har du noll statuspoäng, men när du skapar din presentation på
profilsidan och besvarar standardfrågorna om dig själv får du dina första
poäng. Dessutom får du extrapoäng om ditt foto är ett riktigt foto istället
för en tecknad bild. Från och med denna punkt får man sedan som medlem
statuspoäng när man nyttjar olika funktioner för att kommunicera med
andra medlemmar. 

Du kan exempelvis öka din statuspoäng genom att skicka e-post, delta
med inlägg i diskussionsgrupper, titta in i andra medlemmars krypin och
skriva i deras gästböcker, eller skriva i din dagbok. Genom att logga in varje
dag så får du statuspoäng, och extrapoäng delas ut beroende på hur många
månader du varit medlem. Detta betyder att en medlem som besöker LS
regelbundet och aktivt deltar i de pågående aktiviteterna kommer att få
högre status än en medlem som inte är lika aktiv. 

Det tar tid att erhålla hög statuspoäng och det finns inga enkla genvägar
till att snabbt öka sin poäng. Eftersom poäng inte ges för varje aktivitet utan
för varje dag då en aktivitet utförts minst en gång, gynnas regelbundenhet
framför intensitet. Om exempelvis ett e-postmeddelande sänds genererar
detta 0,1 poäng den aktuella dagen. Ytterligare e-postmeddelanden samma
dag ger dock inte fler statuspoäng. Nästa dag kan ytterligare 0,1 poäng
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erhållas ifall minst ett e-postmeddelande sänds. I tabell 3 ges några exempel
på hur stor statuspoäng som genereras av olika aktiviteter på LS.40

Aktivitet Statuspoäng

Inloggning 0,2

Mobilinloggning 0,3

Gästboksinlägg 0,05

Inlägg i en diskussionsgrupp 0,2

E-post (Lunarmail) 0,1

Blogginlägg 0,1

Lajvmeddelande 0,2

Svar på Wzup? (Daglig fråga till alla medlemmar) 0,2

Svar på en PRO-fråga 1,0

Skapandet av ett Quiz 0,1

Rekrytering av en ny medlem 1,0

Foto på profilsidan 10,0

”Balla fakta” (20 frågor som visas på profilsidan) 10,0

Tabell 3. Statuspoäng

Vid tiden för denna studie hade statuspoängen en viss betydelse i
sammanhanget av sökningar eftersom endast de med högst status
redovisades i sökresultaten. Så är inte längre fallet, men enligt den
information som ges om statussystemet på LS så har poängen fortfarande en
viss betydelse för hur synlig en medlem är:

40 Dessa statuspoäng har varit giltiga under den tidsperiod då det empiriska materialet till
denna studie inhämtats.
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Statuspoängen visar hur aktiv du är som Lunare. Dels inger den

en viss respekt, men framförallt gör en hög status att man syns

bättre runt om på LunarStorm. En del funktioner på LunarStorm

premierar helt enkelt de med hög status, så att de syns högre

upp, längre tid o.s.v. (LunarStorm, 2009)

Den betydelse som statuspoängen uppges ha i detta sammanhang är dock
knappt märkbar. Eftersom statusnivån heller aldrig har kunnat användas för
att erhålla några extra funktioner bör statussystemet således främst betraktas
som ett socialt rankingsystem med symbolisk betydelse.

En medlems statusnivå och vilka aktiviteter som genererat den är synliga
för alla besökare via den personliga statussidan (ett exempel visas i figur 4).

Figur 4. Ett exempel på en medlems statusredovisning.

Det kan vara värt att notera att den totala statuspoängen ej uppdateras per
automatik. Det är alltså den enskilda medlemmen som själv väljer om och
när statuspoängen skall uppdateras och räknas om utifrån de aktiviteter som
utförts sedan den senaste uppdateringen. Uppdatering kan endast ske en
gång per dag. En del medlemmar uppdaterar sin statusnivå regelbundet men
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andra kan välja att sällan eller aldrig uppdatera. Eftersom den sammanlagda
statuspoängen indikerar hur aktiv en person har varit kan den också
upplevas obekvämt avslöjande. Följaktligen väljer vissa medlemmar att inte
uppdatera sin status för att slippa avslöja hur mycket tid de tillbringar på
LS.

Informanternas förhållande till rankingsystemet

När man besöker medlemmars profilsidor på LS är det tydligt att olika
personer har valt vitt skilda strategier när det gäller att presentera sig.
Somliga har en anspråkslös profilsida med en bild och några rader text,
andra har en ambitiös presentation som beskriver personlighet och intressen
i detalj. Profilägarens bild finns alltid med i presentationen, även om denna
bild kan vara en tecknad bild som inte ger någon information om
profilägarens verkliga utseende. Förutom profilbilden har också funktionen
”20 frågor” en given plats längst ner på varje profilsida, detta givet att man
valt att besvara dem. Utöver dessa funktioner finns egentligen inga fasta
ramar eller regler för profilsidans utseende och innehåll. Vid tiden för denna
inledande studie bestod profilsidorna uteslutande av text och bilder, men
sedan dess har det också blivit möjligt att infoga ljud och animationer i sin
presentation.

Även bland de 13 informanternas presentationer fanns tydliga skillnader
både med avseende på utseende och innehåll. Några av dem hade valt att
beskriva sig själva i detalj, med flera foton och information om utseende,
intressen, vänner och familj. Mobiltelefonnummer, ICQ-nummer och e-
postadress var också vanliga inslag. Dessa personer ansåg att det var naturligt
att presentera sig utförligt på LS. Det var lättare att hitta vänner med
liknande intressen om alla skrev sanningsenliga presentationer, och LS var
ju roligt delvis av just av den anledningen att folk visar upp sig.

Jag har med det mesta i min presentation; mobilnummer, vem jag

är, vad jag gillar, fakta om mig själv, vikt, längd. Jag har försökt

utforma min presentation personligt. Informationen i presentati-
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onen är viktig. Foton är mycket viktiga, det första jag gör [när jag

tittar in i andra krypin] är att titta på deras prylar. (8:P24, 2003)

[Om medlemmar inte presenterade sig i detalj] då skulle det inte

fungera, hela idén med LunarStorm. (1:F21, 2003)

Bland de övriga informanterna hade de flesta valt att vara mer försiktiga
med personlig information. De uppgav att de inte ville avslöja för mycket
om sig själva eftersom de inte visste vem som skulle läsa om dem.

Jag har inte lagt ut typ mitt personnummer eller telefonnummer

och sånt där för jag vill inte bli uppringd av främlingar mitt i natten.

Jag har skrivit vad jag heter, vart jag kommer ifrån. […] Det tycker

jag är viktigt. (4:F20, 2003)

Jag har strikta regler. Talar inte om mitt namn, längd, vikt, telefon-

nummer. Det har ingen annan något med att göra. (6:F20, 2003)

Att det fanns motsatta synsätt inom denna grupp informanter var inte
särskilt anmärkningsvärt. Bland alla de profilsidor som finns representerade
på LS finns trots allt en stor variation som vittnar om olika förhållningssätt
till vad som kan betraktas som delgivning av privat information. Desto mer
anmärkningsvärt var att informanternas utsagor inte stämde överens med
deras verkliga förhållningssätt. Trots att flera personer uppgav att de var
mycket försiktiga med vilken information de gav ut, verkade det inte
stämma helt och hållet när man besökte deras profilsidor. Samtliga
informanter hade flera foton bland sina prylar, vilka visade dem själva och
familjen. De flesta hade givit så mycket information om sig själva, att det
utan problem skulle vara möjligt att ta kontakt med vederbörande även
utanför LS. 

När de informanter som tidigare berättat om sina försiktighetsåtgärder
blev konfronterade med detta faktum, reagerade de med ambivalens. Det
upplevdes ju trots allt enklare att presentera sig själv på LS jämfört med
andra sammanhang utanför Internet. Följaktligen avslöjade man mer om sig
själv på LS än vad man vanligtvis skulle ha valt att göra. Fastän de
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egentligen inte ville exponera sig i en publik miljö som LS, var det lätt att
stegvis överskrida de ursprungliga gränserna för vad som kändes bekvämt.

Det händer att man skriver ganska mycket. Mer än vad man skulle

göra på andra ställen. Här skriver man om hur man är som person,

vad du tror och hur du känner dig. (5:P22, 2003)

Det är ju faktiskt information som du ger ut och som du inte vill

berätta om för alla. Men det tänker man inte på när man sitter

framför datorn. (10:P22, 2003)

I den utsträckning som Internet upplevdes som en miljö där det var lättare
att vara personlig, drogs även paralleller till andra Internetrelaterade
sammanhang. Det faktum att samvaron på Internet i någon mening var mer
generös än samvaron utanför Internet var alltså inte något unikt för LS,
utan något som i varierande grad även gällde vid användning av andra
Internetbaserade kommunikationsverktyg, så som exempelvis vid
interaktion via chattar eller diskussionsforum. Något som däremot bidrog
till att göra LS till en unik miljö var att den personliga presentationen och
interaktionen med andra var kopplad till ett rankingsystem med
statuspoäng.

När informanterna ombads berätta om sin tillvaro på LS och beskriva
hur de använde olika funktioner i mjukvarumiljön till att kommunicera
med andra, var rankingsystemet ett återkommande ämne. En ny medlem
försöker vanligen öka sin status så snabbt som möjligt. Det kan exempelvis
uppnås genom att man regelbundet skriver i sin dagbok eller i andra
medlemmars gästböcker, eller genom att man varje dag sänder minst ett
e-postmeddelande. Ett lågt statusvärde gör att du betraktas som en
nykomling – och nykomlingar är inte intressanta för andra att ta kontakt
med. 

Många är statussökande. […] Att ha mycket status är att vara

någon. (2:P23, 2003)
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Den [statusnivån] kan man se som någon slags popularitet. Ju

högre status man har, desto mer poppis är du. Kanske får du

många inlägg i din gästbok. (6:F20, 2003)

Samtliga informanter uppgav att statuspoängen hade stor betydelse för hur
de agerade när de vistades på LS. Att erhålla nya statuspoäng var ett
incitament till att använda olika kommunikationsverktyg regelbundet.
Eftersom nya poäng kunde intjänas genom daglig aktivitet var det naturligt
att varje dag se till så att man utnyttjade alla möjligheter till poängskörd
genom att skriva inlägg, svara på frågor samt sända minst ett e-post-
meddelande. 

Det föreföll också finnas ett samband mellan rankingsystemet och det
sätt på vilket man använde de olika funktionerna till att presentera sig själv.
Förutom att LS allmänt upplevdes som en miljö där det var lätt att vara
frispråkig och förtrolig, var även statusmekanismen en bidragande orsak till
varför en medlem fortlöpande delade med sig av mer personlig information.

Det går ju inte att komma undan, för dom [LS] vill ju verkligen att

man ska skriva ned vem man är. Och det är ju den här statusen

också, att man får poäng för allting. Det blir en tävlan vem som

har mest poäng och då blir det ju så automatiskt att man lägger ut

fler bilder. […] Fler och fler skriver ju dagbok, fler och fler skriver ju

mail till andra. […] Man måste göra som dom säger annars får

man inte dom där poängen. (4:F20, 2003)

Jakten på statuspoäng utgör således ett incitament för att nyttja olika
funktioner på LS. Eftersom de flesta statusbetingande funktioner handlar
om att kommunicera och dela med sig av information så bidrar status-
systemet till att mer och mer information delges. 

Strävan efter social status på LunarStorm

Social status kan förstås som en individs ställning i en grupp. Lampel och
Bhalla (2007) beskriver hur motiven till att sträva efter högre status generellt
kan vara både externa och interna. Externa motiv har inte bara sociala utan
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ofta även ekonomiska förtecken. En högre status ger mer ekonomiska och
sociala resurser som i sin tur kan användas för att erhålla ännu högre status.
En person med hög status får ofta större inflytande än personer med mindre
status och studier har också visat hur social status exempelvis har betydelse
vid olika typer av förhandlingar och när man söker jobb (Ridgeway &
Walker, 2001). Interna motiv handlar mer om känslomässig stimulans,
exempelvis en önskan om att bli bekräftad och beundrad eller en
tillfredsställelse av att kunna leva upp till ett ideal (Lampel & Bhalla, 2007).

Status är dock inte samma sak som anseende. Ett gott anseende måste
man göra sig förtjänt av, men status kan också erhållas oförtjänt. Status talar
om ranking i förhållande till andra eller till ett system, anseende är däremot
ett subjektivt kvalitetsbegrepp och inte i samma utsträckning rangordnande
(Washington & Zajac, 2005). I vissa sammanhang är det följaktligen fullt
möjligt att trots ett bristande anseende ändå tillerkännas hög social status.
Förmodligen gäller även det motsatta förhållandet, det vill säga att en
individ med gott anseende ändå av någon anledning kan ha låg status, men
det goda anseendet kan ändå betraktas som en resurs för att öka sin status. 

I sammanhanget av nätgemenskaper blir gränserna mellan anseende och
status mindre tydliga. Ofta är anseende den enda resurs som kan användas
för att öka sin sociala status. I någon mening blir således anseende likvärdigt
med status. Ett gott anseende, och därmed en hög status, skapas över tid
genom det sätt på vilket en individ interagerar med andra i sin omgivning.

I vissa fall kan dock även andra faktorer bidra till en högre status i en
nätgemenskap. Dels kan traditionella statusfaktorer som exempelvis ålder,
etnicitet och genus ibland få genomslag även i den Internetbaserade miljön.
Dessutom tillkommer tekniska färdigheter som en statushöjande faktor. 

Lampel och Bhalla (2007) hävdar att en strävan efter högre status är en
starkt bidragande orsak till varför individer i gemenskaper både på och
utanför Internet väljer att till synes utan ersättning dela med sig av sin
kunskap och sin tid. Denna strävan blir därför också indirekt en motor som
håller igång interaktionen i en nätgemenskap:

First, we view status seeking as a social passion that drives
participants to invest time and effort in giving the gift of their
experience to others without direct benefit to themselves; and
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second, this social passion is a reliable source of continuing
participation, making it more likely that virtual communities
will survive and grow. […] Thus status seeking operates in
both virtual and offline communities. But whereas in real
communities status seeking is associated with professional
standing or conspicuous consumption, status seeking in online
communities at present works primarily through the written
word. (Lampel & Bhalla, 2007, s. 2)

LS utgör inget undantag i detta avseende. Av det empiriska materialet
framgår tydligt att social status är av betydelse för medlemmarna även om
betydelsen generellt är större för nya och för yngre medlemmar än för mer
erfarna eller äldre.

Frågan är vilken betydelse rankingsystemet på LS har för medlemmars
strävan efter status. Sannolikt hade ju social status haft betydelse för
interaktionen även utan det nu existerande rankingsystemet. Denna studie
visar dock att rankingsystemet underblåser jakten på status. Detta kommer
till uttryck i medlemmarnas interaktionsmönster som i varierande grad
anpassas till de villkor som gäller för intjänande av statuspoäng. I nästa steg
har detta sedan konsekvenser för mängden personlig information som
kommuniceras till andra medlemmar.

Samtliga medlemmar har sin totala statuspoäng presenterad på sin
profilsida vilket förstärker den initiala motivationen till att öka sin sociala
status. Sannolikt framstår dessutom rankingsystemet på LS som relativt
attraktivt eftersom det erbjuder ett lättsamt sätt att öka sin status. Inga krav
ställs på kvalitativa bidrag till nätgemenskapen – det som räknas är kvantitet
och uthållighet. Till skillnad från många andra nätgemenskaper där den
sociala statusen är informell och i större utsträckning kopplad till anseende,
erbjuder alltså LS ett rankingsystem baserat på regler och helt friställt från
andra medlemmars subjektiva uppfattningar. Reglerna är tydliga och klargör
vilka kommunikationsverktyg och funktioner i mjukvarumiljön som skall
nyttjas dagligen för att erhålla en viss summa poäng. 

Informanternas interaktionsmönster visar också på hur rankingsystemet
inte bara allmänt motiverar till en hög grad av interaktivitet, utan också har
betydelse vid valet av kommunikationskanal. Eftersom olika kommunika-
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tionsverktyg belönas med olika mycket poäng väljer vissa medlemmar att
primärt använda de mest statusgivande verktygen. En medlem som är
genuint intresserad av att få högre status gör dock inte nödvändigtvis ett
urval bland olika verktyg, utan försöker att använda så många poänggivande
funktioner som möjligt. Detta innebär i praktiken kontinuerlig
kommunikation via e-post, dagboksinlägg, diskussionsforum, lajvmed-
delanden och gästboksinlägg.

Flera av denna studies informanter vittnar om ett ambivalent
förhållningssätt till sin egen profilsida och det sätt på vilket de delar med sig
av information som de egentligen ogärna skulle delge andra. Även om det är
möjligt att själv välja vilken information som skall presenteras på profilsidan
så är upplevelsen att kontrollen går förlorad. Incitamenten för att
regelbundet använda erbjudna kommunikationskanaler är starka. Över tid
utvecklas därmed ett komplext och delvis omedvetet interaktionsmönster
vars bieffekt är en oavsiktlig spridning av personlig information.

Rankingsystemets betydelse för den sociala interaktionen

Mjukvarumiljön på LS inkluderar många olika funktioner och kommunika-
tionsverktyg. Dessa verktyg är infogade för att främja social interaktion och
för att skapa bra förutsättningar för en levande nätgemenskap. Rankingsy-
stemet är följaktligen inget självändamål utan syftar till att initiera
interaktion och främja nätgemenskapens tillväxt.

Det empiriska materialet klargör att detta syfte i stor utsträckning
uppfylls. Även om rankingsystemet har olika stor betydelse för olika
medlemmar, är det tydligt att många medlemmars interaktionsmönster och
beteende märkbart påverkas. I denna studie har det framkommit att vissa
individer mot sin vilja förleds till att dela med sig av personlig information
till andra medlemmar. Detta sker gradvis och nästan omedvetet genom den
intensiva interaktion som bland annat initierats av en önskan om högre
social status. 

LS har naturligtvis inte skapat människors längtan efter status. Men det
skapade rankingsystemet utnyttjar medlemmarnas befintliga medvetenhet
om status och dess betydelse i sociala sammanhang. Genom att inkludera
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rankingsystemet i mjukvarumiljön lyckas således nätgemenskapens
administratörer att via redan existerande sociala konventioner utöva påver-
kan på medlemmarnas beteende.

Rankingsystemet utnyttjas också vid lansering av nya funktioner i
mjukvarumiljön. Funktionen klubbar lanserades under våren 2004 och som
skapare av en klubb får du fyra statuspoäng så länge du äger klubben. Det är
visserligen rimligt att nya funktioner också belönas med status, men
tilldelningen av poäng framstår som något oproportionerlig. För att erhålla
fyra poäng (samma belöning som ges en klubbägare) måste en medlem
exempelvis skriva minst ett gästboksinlägg per dag, 80 dagar i sträck, eller
skriva minst ett dagligt inlägg i ett diskussionsforum under en period av 20
dagar.

Ett annat exempel är funktionen klipp som lanserades i januari 2006.41

Med hjälp av denna funktion kunde en medlem spela in en filmsnutt på tio
sekunder med sin webbkamera och sedan infoga filmsnutten i sin
presentation. De som använde funktionen klipp belönades med hela 20
statuspoäng, en till synes mycket generös tilldelning.

Det snabbaste sättet att få ökad status var dock länge att uppgradera sitt
medlemskap och bli en betalande PRO-medlem. Betaltjänsten PRO
upphörde i december 2007, men innan dess fanns tre olika PRO-nivåer
som gav tillgång till några extra funktioner samt utökat lagringsutrymme.42

Beroende på vilken PRO-nivå du tillhörde erhölls fyra, sex, eller åtta extra
statuspoäng varje månad. Dessutom ställdes med jämna mellanrum en så
kallad PRO-fråga till alla PRO-medlemmar om något som relaterade till LS.
Genom att svara på den aktuella frågan erhölls direkt ett extra statuspoäng.

LS är alltså mycket medvetna om rankingsystemets betydelse och dess
attraktionskraft har konsekvent utnyttjats i syfte att uppmuntra medlemmar
att börja använda nya funktioner och för att locka dem att uppgradera sitt
medlemskap.

Lundqvist och Skotth (2004) har studerat 15 olika svenska nätgemen-
skaper i syfte att försöka identifiera vilka egenskaper som är avgörande för

41 Funktionen klipp ersattes året efter med filmdelningsfunktionen video.
42 Kostnaden för de olika PRO-nivåerna varierade från 15–35 kronor per månad.
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en nätgemenskaps framgång. De konstaterar bland annat att statushöjande
funktioner är vanligt förekommande, inte bara i framgångsrika
nätgemenskaper utan generellt. Av de 15 undersökta nätgemenskaperna är
endast tre utan dessa funktioner. Det finns dock ingen annan svensk
nätgemenskap som har ett så raffinerat rankingsystem som LS. I de flesta fall
handlar det istället om att redovisa antal inloggningar, eller antal inlägg i ett
diskussionsforum. LS utmärker sig därmed genom att dess rankingsystem så
tydligt dikterar villkoren för vad som ger status. 

När administratörerna för en nätgemenskap väljer att infoga
statushöjande funktioner så är det rimligtvis främst utifrån en önskan att
stimulera till ökad interaktion mellan medlemmarna. Genom att designa
mjukvarumiljön på ett visst sätt skall medlemmarna lockas till aktivitet.
Men alla aktiva nätgemenskaper har inte formella rankingsystem vilket bör
betyda att fördefinierade rankingsystem sannolikt inte är den viktigaste
komponenten i en levande nätgemenskap. Valet att inte infoga ett formellt
rankingsystem kan förstås också vara ett medvetet val i syfte att främja en
nätgemenskap. Kanske vill man inte försöka påverka medlemmarnas
kommunikationsvanor utifrån statusmedvetenhet och istället försöka stävja
rangordningar. Eller kanske vill man låta medlemmarna själva utveckla sina
egna statusmekanismer. 
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7. Lajvfunktionens 

handlingsutrymme

The intentions of the designers do NOT determine
practice.

– danah boyd (2008a)

Ett av de mest populära kommunikationsverktygen på LS är funktionen
lajv. Med hjälp av denna funktion kan en enskild medlem sända ett
textmeddelande (max 75 tecken) som är synligt för alla andra som för
tillfället är inloggade.43 Textmeddelandet visas i en textruta där nya
meddelanden från olika medlemmar kontinuerligt avlöser varandra. Varje
meddelande är synligt 15–30 sekunder beroende på mängden meddelanden
som sänds just då. Vanligtvis syftar lajvmeddelanden till att locka andra
medlemmar till sin profilsida. Inte sällan efterfrågas inlägg i gästboken och
kommentarer till bildgalleriet.

Jag vill ha massor med kommentarer i mitt galleri och massa gb

inlägg tack (35:P20, 2007)

43 Detta är dock en sanning med modifikation. Vilka som egentligen nås av ett lajv-
meddelande kommer att klargöras senare i detta kapitel.



hej alla snygga killa och tjejer läget med er kolla in min pres skriv

tillbax (36:F19, 2007)

Läs min Novell på Blogg... Kommentera den efter Tack PÅ

Förhand (37:P18, 2007)

Det är också vanligt med meddelanden som för tankarna till kontakt-
annonser.

hej hej singel man här finns de någon singel tjej här då (38:P27,

2007)

var är min dröm prins? alla drömprinsar addar min msn.. står på

press (39:F18, 2007)

nån söt o trevlig tjej som vill snacka på msn??gärna från värmland

kram (40:P25, 2007)

Ytterligare exempel på lajvmeddelanden ges i figur 5 som visar lajvloggen
vid ett besök 27 juni 2006.

Lajvfunktionen lanserades år 2002. Det har alltid funnits en anslagstavla
(klotterplank) där medlemmar kan skriva meddelanden som alla andra kan
läsa. Men administratörerna på LS ville med lajvfunktionen skapa en mer
effektiv anslagstavla som visade meddelanden i realtid och som verkligen
kunde användas till att få uppmärksamhet (Eriksson, 2006a).

Till skillnad från meddelanden skrivna på anslagstavlan så ger lajv-
meddelanden också statuspoäng. 0,2 poäng erhålls för varje dag då minst ett
lajvmeddelande skickats. Eftersom många medlemmar tycker att
statuspoäng är viktiga så kan det förmodligen finnas medlemmar som
sänder lajvmeddelanden främst för att öka sin status. Men i praktiken är
statuspoängen av sekundär betydelse i detta sammanhang. Till skillnad från
de flesta andra statusbelönande funktioner så är lajv nämligen inte gratis.
Varje meddelande kostar cirka tre kronor och därmed blir lajvaktivitet
relativt kostsamt om den enbart syftar till statusjakt. Även om status-
poängen alltså kan ha viss betydelse så är den knappast avgörande för
lajvfunktionens popularitet.
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Figur 5. Lajvloggen på LS (juni 2006).
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Funktionen lajv framstår som en lyckad satsning eftersom den i stor
utsträckning används på det sätt som administratörerna avsåg inför
lanseringen. Medlemmar sänder meddelanden via lajv för att få information
eller hjälp, för att provocera eller bara för att initiera en dialog med andra
medlemmar. Om du vill ha stor uppmärksamhet finns det ingen annan
funktion på LS som är lika effektiv.

Betydelsen av lajvfunktionen vid datainsamling

Fältarbetet på LS har omfattat både informella konversationer och mer
strukturerade intervjuer. Ibland har en spontan dialog i ett diskussions-
forum avslutats med att jag inbjudit min samtalspartner till en intervju.
Andra gånger har den befintliga sökfunktionen använts för att finna
informanter. Lajvfunktionen har erbjudit ytterligare ett sätt att komma i
kontakt med potentiella informanter. När jag med hjälp av lajvmedde-
landen ställt frågor av typen Varför är du medlem på LS? Vad gör du på LS?
Vad är det bästa med LS? så har jag vanligtvis fått flera svar i min gästbok
från olika medlemmar. På så vis har jag fått kontakt med nya medlemmar
och initierat konversationer som vid vissa tillfällen också resulterat i
intervjuer.

Figur 6. Visar ett lajvmeddelande med en fråga från mig.

Dialogen nedan startar med att jag (Levi) ställer en fråga via lajv (se figur 6).
En person svarar genom att skriva ett inlägg i min gästbok och jag skriver
direkt därefter ett svar i hennes gästbok. Sedan fortsätter vår konversation
genom nya gästboksinlägg:
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(Levi:P30): Vad är det bästa med Lunar?

(22:F46, 2005): Bästa med Lunar är ALLA goa vänner som man

har fått här inne....Dom förgyler VERKLIGEN min dag........;D

(Levi:P30): OK! =) Låter ju underbart! Har du fått många nya

vänner som du inte träffat IRL?

(22:F46, 2005): Och givet att jag MÖTE min MAN här inne för snart

5år sen..YEAAAAAAA

(Levi:P30): Wow! Låter ju fantastiskt! Vill du berätta hur det gick

till? =) 

Detta samtal fortsätter med ytterligare några inlägg i våra respektive
gästböcker innan det avbryts. Några veckor efter vårt samtal skickar jag ett
lunarmail till samma person och frågar om hon är intresserad av att ställa
upp på en intervju. Hon tackar ja och sedan följer en tidvis intensiv
utväxling av e-postmeddelanden under en period av sex månader. Flera av
de intervjuer som genomförts under fältarbetet på LS har initierats och
genomförts på ett liknande sätt. Genom lajvmeddelanden har en första
kontakt knutits med personer som sedermera blivit värdefulla informanter.

Någon gång under arbetets gång insåg jag dock att samtliga informanter
som kontaktats via lajv var förhållandevis gamla. Medelåldern för alla
medlemmar låg vid denna tidpunkt på drygt 18 år, men medelåldern på
mina informanter var betydligt högre. Vid en närmare undersökning visade
det sig att samtliga gästboksinlägg som inkommit när jag sänt ett
lajvmeddelande var skrivna av personer som var 18 år eller äldre. Detta
kunde bara betyda en sak, nämligen att ingen som var yngre än 18 år kunde
se mina meddelanden. 

Åldersindelning

Funktionen lajv var alltså åldersindelad och avsändarens ålder styrde
publikens ålder. Åldersindelningen var i sig inte så förvånande, men jag
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häpnade över att jag inte tidigare lagt märke till den. När man väl visste att
åldersindelningen fanns där så verkade den ju så uppenbar. Det fanns dock
ingen officiell information angående åldersindelade funktioner, och det
skulle visa sig att den åldersrelaterade indelningen av lajvmeddelanden var
okänd för nästan alla medlemmar jag kom i kontakt med.

Nej det visste jag inte. Tror det kan vara bra, olika åldrar = olika

sätt o attityd, de yngre kanske inte alltid bör läsa vad en del äldre

skriver. Tror att de kanske gjort det så för att skydda de yngre

läsarna. (27:F40, 2006)

Svar nej, hade ingen som helst aning att det fanns åldersindel-

ningar! Men visst, tycker det är bra att åldersindelning finns.

(33:F40, 2006)

aah, det har jag inte tänkt på. men det borde ju vara så. för annars

borde man ju se "ännu värre" 14-is-lajv :) (41:F23, 2005)

Även om åldersindelningen av lajv och andra funktioner på LS var en
överraskning för många medlemmar så var reaktionen på beskedet ändå
övervägande positivt. Äldre medlemmar var nöjda över att slippa ta hänsyn
till minderåriga och yngre medlemmar var tämligen ointresserade av att
konversera med personer som var betydligt äldre än dem själva. 

En annan fördel med åldersindelningen som ofta nämndes var att den
rimligtvis borde bidra till att skydda nätgemenskapens yngsta medlemmar
från nätpedofiler. LS:s administratörer bedriver ett rigoröst säkerhetsarbete,
men trots detta finns vuxna aktörer som med bedrägliga intentioner lyckats
använda LS för att komma i kontakt med yngre medlemmar. Detta är inget
unikt för LS utan förekommer även i andra folksamlingar på Internet.
Internationella studier har visat att det i dessa sammanhang sällan primärt
handlar om just pedofiler som försöker kontakta barn. Istället handlar det
oftast om vuxna som försöker locka yngre och äldre tonåringar till möten
med sexuella förtecken (Wolak, Finkelhor, Mitchell & Ybarra, 2008). 

Det råder inget tvivel om att dessa aktiviteter också förekommer på LS
även om det är svårt att säga något om omfattningen. I media har det
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rapporterats om ett antal olyckliga händelser då tonårstjejer kontaktats av
äldre män på LS och sedan stämt träff offline (se exempelvis Rundkvist
(2002) och Svärdkrona (2002)). Oavsett hur stor den verkliga risken är för
unga medlemmar av LS att hamna i sådana situationer så har medias
rapportering fört med sig en ökad medvetenhet om att Internet kan utgöra
en riskabel miljö. Detta kan förklara varför flera av denna studies
informanter osökt uppfattade åldersindelningen av lajvfunktionen som en
säkerhetsåtgärd.

Eftersom lajv är ett av de mest effektiva sätten att initiera nya kontakter
på LS kan man anta att eventuella missgärningsmän också skulle kunna
nyttja lajvfunktionen för att komma i kontakt med potentiella offer. En
åldersindelning av lajv begränsar dock kraftigt denna möjlighet eftersom
meddelanden med vuxna avsändare inte kan läsas av tonåringar.

Det har aldrig givits någon officiell motivering till åldersindelningen,
men informanternas uppfattning om att säkerhetsaspekter nog är en orsak
till segmenteringen, är helt korrekt. Detta bekräftas nämligen av Rickard
Eriksson som nämner två huvudsakliga anledningar till varför lajvfunk-
tionen åldersindelats. För det första bidrar denna indelning till att öka
sannolikheten för att en medlem kommer i kontakt med andra medlemmar
som han eller hon faktiskt är intresserad av och vill kommunicera med.
Vuxna vill rimligtvis helst kommunicera med andra vuxna, och ungdomar i
yngre tonåren vill på samma sätt främst umgås med andra medlemmar i
ungefär samma ålder. Indirekt bidrar därför åldersindelningen av lajv och
andra funktioner till att göra LS till en relevant och rolig miljö för
medlemmar i olika åldrar.

För det andra antas ålderssegmenteringen öka säkerheten för
nätgemenskapens medlemmar. Även om det finns ett värde i att
medlemmar i olika åldrar kan samexistera i en gemensam miljö menar
Eriksson att exponering av unga medlemmar bör begränsas:

Det skall fortfarande finnas möjlighet för dom yngre att få stöd av

seriösa vuxna. Så det går fortfarande att hitta dom här nätverks-

punkterna ändå. Men vi har olika typer av segmenteringar nästan
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överallt på de här funktionerna där man syns, där man exponeras.

Så det är både säkerhets- och relevansskäl. (Eriksson, 2006a)

Ålderssegmenteringen på LS är inte hemlig, men samtidigt inte särkilt
uppmärksammad. Det finns ingen officiell beskrivning av hur segmente-
ringen är konstruerad och uppenbarligen är de flesta inte direkt medvetna
om att den ens existerar. I det diskussionsforum som annonserar nyheter på
LS presenterades dock i februari 2006 förändringar av lajvsegmenten:44

Under nästa vecka (v9) kommer vi att öka nuvarande lajvsegment

från tre till åtta. Anledningen är det bitvis hårda trycket på lajv, det

tar lång tid innan lajvet visas och det dessutom visas under

kortare tid. Genom att dela upp åldrarna i något snävare segment,

minskar vi trycket och folk kommer att bli nöjdare med vad de

betalat för. Dessutom slipper du se lajv från folk som ligger långt

ifrån dig själv i ålder (i större utsträckning än idag).

De åtta lajvsegmentens utseende avslöjades aldrig och av naturliga skäl var
det svårt för en enskild medlem att upptäcka dem eftersom varje medlem
endast kan utforska det egna segmentets begränsningar. I en diskussionstråd
i ett annat forum på LS fastslogs dock att om en medlem var 20 år eller
äldre så kunde denna medlems lajvmeddelanden endast läsas av personer
som var minst 19 år gamla. Om avsändaren av ett lajvmeddelande var under
18 år så syntes meddelandet endast för medlemmar som var maximalt 20 år
gamla. Denna slutsats kunde härledas från flera olika medlemmars samlade
erfarenheter och den visade på att det fanns någon slags uppdelning mellan
tonåringar och de som var äldre än 19 år gamla. Eftersom ålderssegmenten
uppenbarligen överlappade varandra så föreföll det också som att en
medlems lajvmeddelanden i vissa lägen kunde adressera ett segment från
vilket avsändaren själv inte kunde erhålla några meddelanden. Exempelvis
kunde en 17-årings lajvmeddelande vara synligt för en 20-åring, men
samma 17-åring skulle inte kunna läsa ett lajvmeddelande från en 20-åring. 

44 Detta diskussionsforum kallas för Info-diskus.
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Oväntade konsekvenser av åldersindelningen

Lajvfunktionen var mycket populär bland medlemmarna på LS och den
verkade fungera precis som det var tänkt när den lanserades.45 Inte heller
efter offentliggörandet av de åtta olika ålderssegmenten blev segmenteringen
allmänt känd, men de flesta som ändå fick kännedom om indelningen
verkade ta detta med ro. Detta gällde dock inte alla medlemmar och bland
dem som reagerade fanns exempelvis föräldrar som vistades på LS med det
primära syftet att kunna ha uppsikt över sina barn och den miljö där deras
barn tillbringade en stor del av sin fritid. En konsekvens av att lajvfunk-
tionen (samt även några andra funktioner) segmenterades var att föräldrarna
inte längre delade samma vy av LS som sina barn och detta upplevdes som
ett stort problem:

De under nitton (enligt uppgift) har en egen lajv och eget klotter-

plank […] För egen del känner jag mig helt blåst… så här är det en

som kommer att sitta bredvid barnen ett tag framöver när de är

inloggade… (42:F38, 2005)

Det visste ja inte. Så det finns två sidor på Lunar mao. Hur ska en

förälder kunna ha koll då? Genom att kolla ungarnas sidor eller?

(43:P41, 2006)

Primärt var ju det anledningen till att jag skaffade krypin på Lunar,

just det att jag ville veta vad ungarna gör. […] Är det så omöjligt i

vårt samhälle för alla åldrar att umgås i ett gemensamt forum utan

att med eller mot sin vilja ålderssegregeras? (44:F39, 2006)

En konsekvens av lajvfunktionens åldersindelning var alltså att vuxnas (äldre
än 20 år) lajvmeddelanden doldes från tonåringar. Rimligtvis innebar detta
att minderåriga i någon utsträckning skyddades från äldre medlemmar som
med oriktiga intentioner försökte etablera kontakter. I vissa avseenden

45 Obekräftade uppgifter från lajvdiskusens DiskusBoss gör gällande att det under år 2005
skickades i snitt 8438 lajvmeddelanden per dag, vilket ungefär motsvarar ett nytt med-
delande var tionde sekund dygnet runt.
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ökade därmed möjligtvis också säkerheten för nätgemenskapens yngre
medlemmar. Samtidigt skapade åldersindelningen ett hinder för föräldrar
som försökte hålla uppsikt över sina barn genom att vistas i samma miljö
som dem. Ur dessa föräldrars perspektiv bidrog inte åldersindelningen till
en ökad säkerhet totalt sett. De ville hellre slippa segmenteringen och istället
få fortsatt tillgång till det ofiltrerade flödet av lajvmeddelanden. Enligt dessa
föräldrar hade åldersindelningen av lajv inte uppfyllt sitt syfte att öka
säkerheten utan fått motsatt effekt.

Föräldrarnas frustration och besvikelse förstärktes ytterligare när det blev
känt att en annan svensk populär nätgemenskap erbjöd sina medlemmar
hjälp med att skapa falska personnummer.46 Vid registrering på LS så måste
varje ny medlem ange sitt personnummer, men genom att först besöka den
nätgemenskap som erbjöd falska personnummer blev det således möjligt att
skapa en falsk identitet på LS och exempelvis utge sig för att vara yngre än i
verkligheten. På detta sätt kunde medlemmar kringgå ålderssegmenteringen
och utan större problem kommunicera med valfri målgrupp. Ifall en vuxen
person ville använda lajvfunktionen för att fånga minderårigas uppmärk-
samhet så kunde förstås även detta ske genom nyttjandet av en förfalskad
identitet.

Vet inte hur vanligt det är men helt klart förekommer det. Jag

tycker det är ett enormt problem, barn o ungdomar har rätt att

kunna vara ute på nätet utan att behöva vara rädda. Och vi

föräldrar ska inte behöva vara oroliga för att nån pedofil ska

kontakta våra barn. Det låter helt vansinnigt att kunna få falska

person nummer, borde vara olagligt. (27:F40, 2006)

Hmm. Jag ser det nog som dåligt. Det kan vara bra att föräldrar

och andra vuxna kan kontrollera vad barnen gör och vilka som

skriver till dem. Pedofiler har ju inget problem med att komma in

på dessa då de kan skapa ”barnkonton”. (45:P21, 2006) 

46 Det var nätgemenskapen Hamsterpaj som under en period erbjöd denna tjänst.
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De flesta välmenande föräldrar är inte intresserade av att själva vistas på LS
med en förfalskad identitet och därmed upplever de att åldersindelningen
fallerar på två olika sätt. Inte nog med att den förhindrar dem från att hålla
uppsikt över sina barns aktiviteter på LS, den erbjuder samtidigt i någon
mening ett skydd för de illasinnade individer som väljer att interagera under
falska identiteter.

I sammanhanget av LS finns dock ännu inga officiella rapporter om
incidenter då vuxna individer använt falska tonårsidentiteter för att förleda
minderåriga medlemmar, och det är svårt att fastställa hur stor fara dessa
potentiella problem egentligen skapar. Många medlemmar vittnar dock om
att sexuella inviter eller trakasserier är vanligt förekommande på LS och inte
sällan kopplat till en fingerad identitet. Även om LS avkräver person-
nummer från nya medlemmar så har de ingen möjlighet att nyttja dessa
uppgifter i något kontrollsyfte och uppenbarligen är det inte särskilt svårt
att beviljas medlemskap trots ett påhittat personnummer. Det är helt
normalt att dagligen träffa medlemmar med uppenbart falska identiteter
och ibland har samma person skapat ett flertal olika identiteter som används
för skilda syften. Administratörerna på LS avslutar falska medlemskonton
när dessa upptäcks men de kan inte förhindra att avstängda medlemmar
skapar nya fiktiva medlemskap.

Åldersindelningens utslag

Syftet med segmenteringen av lajvfunktionen var primärt att skapa en
intressant och relevant miljö för nätgemenskapens medlemmar. Dessutom
skulle åldersindelningen öka säkerheten för de yngre medlemmarna. Dessa
intentioner är lovvärda och vid en första anblick framstår sannolikt den
genomförda justeringen av lajvfunktionen som lyckad. En närmare
granskning av segmenteringens konsekvenser för olika medlemsgrupper
visar dock att den inte fullt ut fick avsedd effekt och vissa medlemmar
betraktar den till och med som kontraproduktiv när det gäller säkerhet.

Utifrån det empiriska materialet är det möjligt att urskilja två bidragande
anledningar till varför denna intervention inte blev otvetydigt lyckosam. För
det första lyckades inte administratörerna ta hänsyn till hur olika
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medlemsgrupper använde lajvfunktionen på olika sätt, sannolikt beroende
på att samtliga användningsmönster inte var kända. När lajvfunktionen
designades var syftet att skapa ett redskap för medlemmar som ville få
uppmärksamhet. Lajvfunktionen var däremot aldrig avsedd som ett verktyg
för föräldrar som ville övervaka sina barn, och detta användningsmönster
blev inte synliggjort förrän det effektivt hindrades.

Lajvfunktionen var naturligtvis inte heller ämnad för nätpedofiler.
Denna icke önskvärda användning hade dock synliggjorts sedan tidigare och
detta var en bidragande orsak till varför antalet ålderssegment utökades. I
samband med att denna användning av lajv skulle stävjas, aktualiserades
dock den sedan tidigare okända användningen bland omsorgsfulla föräldrar.
I slutändan hindrade modifieringen av lajv föräldrarnas användning, men
den var inte tillräckligt effektiv för att också sätta stopp för den typ av ej
önskvärd användning den initialt skulle motverka.

Den andra bidragande orsaken till varför modifieringen av lajv inte blev
lyckosam var att administratörerna missbedömde viljan till att försöka
kringgå det skapade regelverket. Åldersindelningen skapade en miljö där
vuxna primärt interagerade med andra vuxna, och barn främst kommunice-
rade med jämnåriga. Antagandet var att detta borde uppskattas av alla och
bidra till att göra LS till en intressant och rolig miljö. Men de som av olika
anledningar önskade kringgå åldersindelningen fann snart en lösning och
det blev sedermera vanligt att finna falska identiteter bland nätgemen-
skapens medlemmar. Eftersom administratörerna rimligtvis kände till att de
personnummer som efterfrågades vid registrering inte egentligen
kontrollerades så borde de kanske ha insett att detta någon gång skulle
komma att utnyttjas. Samtidigt ville de förmodligen inte införa en ännu
hårdare kontroll av medlemmarnas identitet eftersom det också skulle
kunna ha andra ej önskvärda effekter för nätgemenskapen i sin helhet.

Modifieringen av lajv kan betecknas som en teknisk intervention i syfte
att påverka den sociala miljön i en bestämd riktning. Medlemmar med
gemensam åldersprofil fördes samman för att skapa en mer intressant och
attraktiv miljö, och denna styrning upplevdes generellt som positiv av
nätgemenskapens medlemmar. 

Åldersindelningen fick dock även andra effekter. Föräldrar förlorade ett
verktyg för att hålla koll på den miljö där deras barn vistades och var därför
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tvungna att utveckla nya strategier för att ha uppsikt över barnens
interaktioner. Denna studie omfattar inte dessa nya strategier men det kan
inte uteslutas att även vissa föräldrar lockades till att använda möjligheten
till en falsk identitet i syfte att få mer insyn. Möjligtvis kan de allt snävare
ålderssegmenten också innebära att föräldrar i större utsträckning än tidigare
träffar jämnåriga och får nya kontakter som ger dem en ny anledning till att
engagera sig i nätgemenskapen.

På grund av åldersindelningen kommer sannolikt vissa tonårsmed-
lemmar att få uppleva ett ökat intresse för sina aktiviteter på LS från sina
föräldrar. Men överlag innebär knappast åldersindelningen någon större
förändring för tonåringarna. Redan sedan tidigare kommunicerade den
genomsnittlige tonåringen främst med jämnåriga, och det finns inget som
tyder på att antalet förfrågningar eller kommentarer med sexuella
anspelningar ökat eller minskat efter den uppdaterade åldersindelningen.
Det finns heller inga tydliga indikationer på att antalet vuxna som nyttjar
falska identiteter skulle ha ökat till följd av åldersindelningen, men helt klart
kommer vissa barn att få begränsa sitt engagemang på LS som en följd av
föräldrarnas oro. Huruvida detta är en rationell och rimlig strategi från
föräldrarnas sida kan dock ifrågasättas eftersom risken är att barnen istället
söker sig till andra miljöer på nätet när insynen från föräldrar är långt mer
begränsad.

Teknikens flexibilitet

Som vi tidigare konstaterat består en nätgemenskap av fyra delar, nämligen
människor, ett delat syfte, sociala regler och teknik (Preece, 2000). För att
skapa en stabil nätgemenskap är det nödvändigt att beakta samtliga delar
och ta hänsyn till hur de relaterar till varandra. 

Modifieringen av lajvfunktionen kan beskrivas som ett försök att genom
justeringar av tekniken skapa en attraktiv social miljö, det vill säga stärka
nätgemenskapens delade syfte. Detta eftersom viljan att vistas i en
spännande och stimulerande social miljö är den tydligaste gemensamma
anledningen till medlemskap på LS. Åldersindelningen var också ett medel
för att stävja ett utifrån rådande umgängesregler oacceptabelt beteende.
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Denna studie visar dock att förhållandet mellan teknikens utformning
och de övriga tre delarna i en nätgemenskap är komplext. Isolerat är varje
enskild del mångtydig och förändringar i någon av dessa delar får därför
oförutsägbara återverkningar på de övriga. 

Lajvfunktionen skulle användas av medlemmar som ville få uppmärk-
samhet för att sedan initiera konversationer. Men medlemmarna på LS är
inte en homogen grupp med ett helt delat syfte eller med helt gemensamma
föreställningar om vilka regler som bör gälla för den sociala interaktionen.
Bland medlemmarna finns olika grupperingar som deltar i nätgemenskapen
av delvis olika anledningar. Denna studie har i detta sammanhang särskilt
uppmärksammat föräldrar som sökt sig till LS för att övervaka sina barn,
samt vuxna som med avsikt att utnyttja minderåriga använt LS som sin
plattform. Men vid sidan av dessa grupper finns förstås åtskilliga andra
grupperingar av medlemmar som alla har sina egna skäl till varför de vistas
på LS. 

Även om olika medlemmar sökt sig till LS av olika anledningar så är de
hänvisade till samma miljö och kan nyttja samma mjukvarufunktioner.
Men det empiriska materialet visar hur olika medlemmar utifrån sina egna
behov och motiv funnit skilda användningsområden för samma funktion.
Även om lajv skapades med en särskild avsedd användning i åtanke, så har
nya oväntade sätt att använda lajv utvecklats som bättre matchar de olika
användarnas individuella behov. Återigen bör det påpekas att detta kapitel
främst uppmärksammat två olika användningsmönster även om det
rimligtvis finns många fler kvar att upptäcka.

Utgångsläget innan åldersindelningen infördes var alltså att olika
medlemmar utifrån sina behov tillskrivit lajvfunktionen egna betydelser.
Dessa betydelser skiljde sig från den initialt tilltänkta betydelsen som
administratörerna nu ville förstärka. När ålderssegmenteringen sedan
genomfördes kullkastades vissa av de användningsmönster som utvecklats
(exempelvis de omsorgsfulla föräldrarnas användning) samtidigt som andra
förstärktes. Ytterligare andra (exempelvis potentiella nätpedofilers
användning) blev visserligen stoppade i ett första läge, men sedan möjligtvis
justerade så att de kunde upprätthållas trots de nya förutsättningarna. 

Händelserna som följde modifieringen av lajv visar därmed på hur den
sociala miljön kontinuerligt anpassas till de förutsättningar som ges av den
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underliggande mjukvarumiljön. Omvänt gäller att teknikens betydelse och
användning aldrig är helt bestämd eller oberoende av sin sociala omgivning.
Varje mjukvarufunktion tolkas och används av olika individer och för olika
syften vilket gör dess betydelse och användning mångfacetterad och flexibel.
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8. Modifieringen av dagboken

So control of code is power. […] Who shall write
the software that increasingly structures our daily
lives?

– William Mitchell (1995, s. 112)

Bland alla tillgängliga funktioner på LS finns några som skulle kunna
betraktas som kärnfunktioner. Dessa har funnits med ända sedan
nätgemenskapens begynnelse och utgör alla viktiga beståndsdelar i
mjukvarumiljön.47 Till kärnfunktionerna hör exempelvis medlemmarnas
krypin, gästboken, dagboken, samt diskus, det vill säga alla diskussions-
forum.

Även om dessa kärnfunktioner uppgraderats under årens lopp har de
egentligen inte genomgått några fundamentala förändringar utan bevarats
intakta. Åtminstone fram till mars 2006, då dagboken plötsligt försvann och
ersattes med en blogg. Bloggens ankomst möttes av starka reaktioner bland
medlemmar som önskade ha kvar dagboken. Detta kapitel utgår ifrån de
händelser som följde efter lanseringen av bloggverktyget och försöker utröna
hur nätgemenskapen påverkades av funktionsbytet. För att förstå
konsekvenserna av att dagboken ersattes med ett bloggverktyg måste vi dock
börja med att granska hur dagboken brukade användas innan den försvann.

47 Med nätgemenskapens begynnelse menas här år 1996 då Stajl Plejs skapades.



Dagboken

De senaste åren har bloggar blivit en vanlig företeelse på Internet, men när
dagboken introducerades på LS var det långt före bloggfenomenet och det
hörde då inte till vanligheterna att föra en dagbok på nätet. Dagboken på
LS var dock inte främst avsedd att ersätta en traditionell dagbok utan syftet
var att skapa ytterligare en kommunikationskanal mellan medlemmar där
det fanns möjlighet att skriva om sådant man ville förmedla till
nätgemenskapen. Av figur 7 framgår hur dagbokens inlägg redovisas i form
av en lista, sorterade efter datum. Genom att klicka på ett inlägg i listan
erhålls den vy som presenteras i figur 8, där det aktuella inlägget kan läsas. 

Figur 7. Ett exempel på ett utdrag ur en dagbok på LS.

En traditionell dagbok betraktas ofta som något privat och är kanske också
hemlig för omgivningen. Dagboken på LS kunde visserligen göras hemlig
för medlemmar som ej tillhörde ägarens vännerlista, men vanligtvis fanns
inga sådana begränsningar införda. Anledningen till varför de flesta beslöt
att hålla sin dagbok på LS tillgänglig för alla var att den användes som ett
verktyg för att locka besökare till den egna profilsidan. Dessutom sparades
information om alla besökare så att man själv kunde besöka dem som hade
besökt dagboken. 
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Att dagligen skriva ett inlägg i sin dagbok var också för många ett sätt att
samla statuspoäng. Varje dag som minst ett dagboksinlägg skrevs erhölls 0,1
poäng i belöning. Följaktligen kunde en medlem i jakt på statuspoäng välja
att skriva korta meningslösa meddelanden varje dag enbart för att få
statuspoäng – ett förhållandevis vanligt beteende.

Figur 8. Ett exempel på ett öppnat dagboksinlägg på LS.

Från administratörernas sida var dagboken primärt ett socialt instrument.
Ifall någon ville ha en hemlig dagbok så borde de lämpligen hålla sig till en
traditionell fysisk dagbok. Poängen med att föra dagbok på nätet borde ju
vara att kunna visa dess innehåll för andra. När dagboken görs tillgänglig
även för andra medlemmar i nätgemenskapen blir den också till en
kommunikationskanal där tankar och åsikter kan förmedlas.
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Trots detta hade dagboken utrustats med en funktion som ändå gjorde
det möjligt att begränsa tillgängligheten till ett enskilt dagboksinlägg så att
det endast kunde läsas av personer från dagboksägarens vännerlista. Genom
att utnyttja denna möjlighet kunde exempelvis ett kompisgäng använda sina
dagböcker som en sluten gemensam informationsyta där de rapporterade
om skvaller från helgens händelser eller berättade om sina privata
kärleksrelationer.

Ur det empiriska materialet framträder fem olika användningsmönster i
sammanhanget av dagboken: (1) Dagboksskrivande med det primära syftet att
öka sin statuspoäng. De som skrev inlägg i sin dagbok för att öka sin
statuspoäng skrev vanligtvis korta meddelanden (ibland bara ett ord) varje
dag. Detta användningsmönster var vanligt och allmänt accepterat.
(2) Sporadiskt dagboksskrivande. Bland de som överhuvudtaget använde sin
dagbok var detta det vanligaste användningsmönstret.48 Sporadiska inlägg
skrevs i dagboken närhelst han eller hon ville berätta om något. Frekvens
och omfattning kunde variera, och vanligtvis gjordes alla inlägg publika.
(3) Frekvent dagboksskrivande. Detta användningsmönster kännetecknades
av regelbundna dagboksinlägg där författaren kanske inte bara skrev om
händelser från det egna vardagslivet, utan också om händelser och nyheter
som aktualiserats i media. (4) Hemligt dagboksskrivande. Vissa medlemmar
ville av olika anledningar dölja sitt dagboksskrivande för personer utanför
sin vännerlista. Vanligtvis var dock inte alla inlägg hemliga utan synliga
inlägg varvades med dolda (där endast rubrikerna var synliga). (5) Obefint-
ligt dagboksskrivande. Även om icke-användning kanske inte är att betrakta
som ett egentligt användningsmönster så bör rimligtvis även detta
förhållningssätt nämnas i detta sammanhang. Långt ifrån alla använde
dagboken över huvudtaget. Dessa medlemmar fann ingen motivation
varken i möjligheten att öka sin statuspoäng, eller i möjligheten att använda
dagboken som en kommunikationskanal till nätgemenskapens övriga med-
lemmar.

48 Denna studie omfattar inget statistiskt material för att med säkerhet kunna fastlägga exakt
hur utbredda olika användningsmönster var bland nätgemenskapens medlemmar. Det spora-
diska dagboksskrivandet framstod dock som det dominerande användningsmönstret bland
de medlemmar som jag kom i kontakt med under fältarbetet.
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Ovan nämnda användningsmönster har varit de mest tydligt
framträdande i det empiriska materialet. Det bör dock tilläggas att dessa
olika mönster ibland kombinerades. Exempelvis kunde en enskild medlem
skriva sporadiska inlägg (enligt mönster 2), vid enstaka tillfällen välja att
hålla dem dolda (mönster 4), och somliga dagar endast skriva korta rubriker
för att erhålla statuspoängen (mönster 1). De redovisade användnings-
mönstren ger således en något förenklad men alltjämt korrekt bild av
förekommande användning av dagboksfunktionen på LS.

Från administratörsperspektiv var dagboken tveklöst avsedd som ett
verktyg för att initiera interaktion, antingen generellt mellan nätgemen-
skapens medlemmar eller mellan nära vänner (mönster 4). Efter att ha läst i
någons dagbok kunde kommentarer lämnas i gästboken eller via lunarmail.
När sedan dagboksägaren besvarade kommentaren så var en dialog igång.

Det förekom också att medlemmar som regelbundet skrev i sina
dagböcker försökte locka nya läsare genom att göra reklam för sin dagbok i
andra medlemmars gästböcker eller via lajv och därigenom initierades också
interaktion mellan medlemmar.

Bloggens ankomst

Även om det fanns funktioner på LS som generellt sett ansågs vara viktigare
och mer populära än dagboken, så hade den ändå sin givna plats i
mjukvarumiljön. Dagboken hade funnits med så länge någon aktiv medlem
kunde minnas och många använde den flitigt. Mot bakgrund av detta kom
det som en överraskning när dagboken i mars 2006 plötsligt försvann och
ersattes med ett bloggverktyg. 

Det var inte bara en överraskning för nätgemenskapens medlemmar utan
också för mig. Dagboken och dess betydelse hade berörts i mina
strukturerade intervjuer, men när dagboken nu försvann blev det uppenbart
att det hade varit värdefullt ifall ännu mer data insamlats tidigare. Hade jag
vetat att dagboken snart skulle försvinna så hade jag kanske valt att tidigare
mer ingående studera dess användning och betydelse. Helt säkert hade jag
då också bemödat mig om att spara fler skärmbilder för att dokumentera
dagbokens utseende.
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Denna händelse blev därmed också en brysk påminnelse om att mina
studier genomfördes i en privatägd miljö bortom min kontroll. Nya
funktioner kunde tillkomma och existerande kunde förändras eller
försvinna, utan att jag eller någon annan medlem av nätgemenskapen kunde
hindra det. Lite tillspetsat så var det till och med möjligt att LS skulle kunna
stängas ner eller dramatiskt förändras genom nya medlemsvillkor. Detta
skulle kunna ske när som helst och utan förvarning. Denna insikt hade
visserligen funnits med mig redan sedan tidigare, men efter dagbokens
försvinnande aktualiserades betydelsen av att jobba metodiskt och rigoröst
vid datainsamlingen. Framförallt innebar detta att ännu mer material skrevs
ut för eventuella framtida behov. Exempelvis började jag skriva ut mer
forumdiskussioner och fler skärmbilder.

Just forumdiskussioner kom också att bli en värdefull datakälla för att
förstå reaktionerna som följde efter bloggens ankomst. Som beskrivs senare i
detta kapitel så gick förloppet väldigt snabbt. På bara några dagar
genererades hundratals foruminlägg som uppfattades som relevanta för mina
studier. Just då önskade jag att jag kunde stoppa tiden för att hinna med i
dataflödet och för att få en möjlighet till att genomföra mer strukturerade
intervjuer. Men istället blev datainsamlingen av nödvändighet koncentrerad
till pågående forumdiskussioner. Under de närmaste veckorna efter att
bloggen introducerats initierades också många dialoger via lajv och
dagboksinlägg och därigenom kunde ytterligare data samlas in. Men ganska
snart bedarrade vågorna efter dagbokens uttåg och därmed blev det allt
svårare att finna medlemmar som var intresserade av att dela med sig av sina
tankar kring funktionsbytet. Forumdiskussionerna hade dock vid denna
tidpunkt genererat ett omfattande material och det initiala problemet med
brist på data hade därmed ersatts med ett annat mer delikat problem,
nämligen ett överflöd av data.

Reaktioner på bloggen

I någon mening var bloggen knappast att betrakta som en helt ny funktion.
Istället var den främst en uppdaterad version av dagboken. Bloggen hade
visserligen ett delvis nytt utseende men var tänkt att fungera på samma sätt
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som dagboken. Namnbytet från dagbok till blogg berodde primärt på att
termen blogg hade blivit den vedertagna benämningen på denna typ av
verktyg och i samband med en uppdatering kändes det därför naturligt att
anamma en tidsenlig beteckning.

I figur 9 visas bloggen där de olika inläggen återfinns i en kronologisk
lista. Figur 10 visar hur ett enskilt blogginlägg presenteras för läsaren.49 

Figur 9. Ett exempel på en blogg på LS.

Bloggen liknade alltså dagboken i de flesta avseenden även om del
funktioner hade justerats. Blogginlägg belönades alltjämt med maximalt 0,1
poäng per dag, och precis som tidigare kunde de nya bloggarna endast läsas
av inloggade medlemmar. Loggen över besökare fungerade också ungefär
som tidigare med den skillnaden att det nu var möjligt att se vilka som läst

49 Figur 9 (s. 115) och figur 10 (s. 116) kan jämföras med figur 7 (s. 110) respektive figur 8
(s. 111) som visar motsvarade vyer för dagboken innan den ersattes av bloggen. 
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enskilda blogginlägg. Tidigare kunde man endast se vilka som besökt
dagboken, inte vilka specifika inlägg de läst. En annan justering gällde
möjligheten att redigera gamla inlägg. I dagboken var det inte möjligt att
redigera redan skrivna inlägg men detta blev tillåtet när bloggen lanserades.
Dessutom blev det nu möjligt att publicera bakåt i tiden, det vill säga skriva
ett blogginlägg med ett tidigare datum än det aktuella. 

Figur 10. Ett exempel på ett öppnat blogginlägg på LS.
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Utöver dessa justeringar av befintliga funktioner erbjöd bloggen också tre
helt nya funktioner. Den första innebar att det blev möjligt att lägga upp
synliga bevakningar av andras bloggar så att de som besökte din
presentation kunde se vilka bloggar du brukade läsa. Dessa bevakningar
fungerade dock ej som prenumerationer på nya blogginlägg utan snarare
som direktlänkar till intressanta bloggar. I sammanhanget kan tilläggas att
denna nya möjlighet att lägga upp synliga länkar varken möttes av
entusiasm eller kritik. Det var uppenbarligen ingen efterlängtad funktion
men inte heller något som skapade irritation.

De övriga två nya funktionerna skulle dock ge upphov till fler
reaktioner. Dessa funktioner handlade om kategorisering av inlägg samt om
att skriva kommentarer. Kategoriseringsfunktionen innebar att varje
blogginlägg kunde placeras i en specifik ämneskategori. En medlem fick inte
själv skapa nya kategorier utan var tvungen att välja bland ett antal (cirka
20) som fanns fördefinierade. Exempelvis fanns kategorier som benämndes
”Musik”, ”Nöje & Fest”, ”Relationer & Sex”, ”Politik & Samhälle”,
”LunarStorm”, och ”Övrigt”. Kategoriseringssystemet gjorde det möjligt för
medlemmar att söka bland ej lästa blogginlägg utifrån sina intressen. Om
någon exempelvis främst var intresserad av blogginlägg som handlade om
musik så kunde kategorin ”Musik” väljas vid genomläsning av nya
blogginlägg.

Utöver bloggförfattarens val av ämneskategori, skedde ytterligare en
automatisk gruppering av alla nya blogginlägg så att de kunde presenteras
under rubrikerna ”Senaste bloggarna”, ”Bloggar med bilder”, samt ”Långa
bloggar”50. Denna gruppering synliggjordes på den så kallade bloggscenen
vilket kan liknas vid en bloggportal där en medlem kunde orientera sig
bland alla blogginlägg på LS.

Slutligen inkluderade bloggen också en ny kommentarsfunktion.
Tidigare skrevs kommentarer till dagboksinlägg vanligtvis i dagboksägarens
gästbok. Nu blev det möjligt att skriva en kommentar i direkt anslutning till
det blogginlägg som kommentaren gällde. Även om bloggen alltså i många
avseenden liknade den ersatta dagboken, fanns ändå vissa skillnader både

50 I denna grupp hamnar blogginlägg som är minst 400 ord.
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gällande utseende och funktionalitet. Dessa till synes små skillnader skapade
reaktioner och vissa medlemmar hade svårt att acceptera förändringarna.

Samma dag som bloggen introducerades bildades en ny klubb som
kallade sig ”Bort med bloggen!”.51 Den första dagen anslöt sig drygt 2 000
medlemmar och inom en vecka hade klubben mer än 4 000 medlemmar
vilket var en ansenlig mängd jämfört med andra klubbar på LS. I
protestklubbens diskussionsforum uttryckte medlemmar sin frustration över
bloggen och dess funktioner:

Det nya bloggsystemet är värdelöst! Jag vill inte komma direkt in i

dagens uppdatering direkt – jag kanske inte ens var ute efter

dagens inlägg. Den nya bloggloggen var fruktansvärt irriterande!

Det var bara en enda röra av alltihop! (46:F18, 2006)

Ska Lunarstorm börja styra upp vad min dagbok ska handla om?!

Varför ska jag välja en kategori för vad min DAGBOK handlar om?

Min dagbok handlar om det som händer mig under mina vanliga

dagar. Inte om ett speciellt ämne som sex droger och rock´n´roll.

(47:F24, 2006)

usch o fy för blogg…vill ha tebax gamla hederliga dagboken…o

varför ska man kommentera ens dagboks inlägg för… (48:P29,

2006)

Det kan inte jag fatta varför man typ ska sitta och kommentera

andras tankar, värderingar och känslor hmmmm bara jävligt

sjukt… Nu jävlar slår vi hål på bloggbubblan… Är så less på alla

dessa trender *blääää* (49:F23, 2006)

Förutom att upplåta klubbforum till att diskutera alla upplevda fel och
brister med bloggen, skrev också klubbens ägare två protestbrev riktade till
nätgemenskapens administratörer. Det första brevet skickades dagen efter
bloggens ankomst. Detta brev innehöll dock inga konkreta argument mot

51 14 mars 2006.
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bloggen. Istället tydliggjordes att de uppfattade bloggen som något helt
annorlunda än dagboken, och istället för att tvinga alla att börja blogga så
borde det ges en möjlighet att välja mellan dagboken och bloggen. Det
andra brevet skrevs några dagar senare och innehöll till skillnad från det
första ett antal argument som fokuserade på skillnaderna mellan dagboken
och bloggen.

Ansvariga administratörer på LS besvarade bägge breven och uppmanade
avsändarna att inte döma ut bloggen så snabbt utan att ge den lite mer tid.
Bloggen hade kommit för att stanna och det var inte aktuellt att parallellt
återinföra dagboken. De var dock inte helt kallsinniga inför de klagomål
som framkommit och ganska snabbt justerades den nya kommentarsfunk-
tionen som fått utstå mycket kritik. Justeringen innebar att en bloggför-
fattare kunde avgöra ifall kommentarer var tillåtna till ett specifikt
blogginlägg. Ifall kommentarer inte önskades så kunde detta alltså väljas
bort och då var läsare hänvisade till att skriva eventuella kommentarer i
gästboken istället, enligt samma förfarande som när dagboken fanns. Detta
var dock den enda förändringen av bloggen som gjordes efter dess lansering.
Övriga klagomål från medlemmar fick inget gehör.

Den närmaste tiden efter bloggens ankomst var diskussionerna i
protestklubbens forum livliga. Samtidigt uppstod också sporadiska
diskussioner kring ämnet även i andra forum. Men efter ett par veckor så
ebbade de flesta diskussioner ut. I slutet av juni samma år, mindre än fyra
månader efter dess uppkomst, stängdes protestklubben ”Bort med bloggen!”
på grund av bristande finansiering. Vid denna tidpunkt var det ingen som
diskuterade bloggen längre.

Användningsmönster

I ett tidigare avsnitt beskrevs fem mönster för medlemmarnas användning
av dagboken, nämligen dagboksskrivande med det primära syftet att öka sin
statuspoäng, sporadiskt dagboksskrivande, frekvent dagboksskrivande,
hemligt dagboksskrivande, samt obefintligt dagboksskrivande. Även om
bloggen inkluderade några nya funktioner så bör det ha funnits goda
förutsättningar att upprätthålla dessa användningsmönster. Både dagboken
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och bloggen erbjöd nätgemenskapens medlemmar en frivillig möjlighet att
dagligen skriva ett statusbelönande publikt eller delvis hemligt meddelande
till andra medlemmar som besökte deras krypin. Inga nya krav infördes
heller vad gäller frekvens, omfattning eller innehåll. Trots detta gav bloggen
upphov till starka reaktioner och många medlemmar uttryckte sin besvikelse
över att den nya bloggen inte skulle gå att använda på samma sätt som de
tidigare hade använt dagboken. 

Det var dock tydligt att dessa klagomål vanligtvis uttrycktes av
medlemmar med ett tvetydigt förhållningssätt till sin egen forna
dagboksanvändning. Även om de inte tidigare hade använt sin dagbok till
att skriva hemliga meddelanden till en begränsad skara vänner så användes
ändå detta beteende som ett argument. Faktum var att just denna typ av
dagboksanvändning (hemligt dagboksskrivande) var relativt ovanlig och att
de allra flesta istället föredrog att hålla sin dagbok öppen för att kunna nå ut
med sina meddelanden. Detta var förstås också känt av nätgemenskapens
administratörer som delvis motiverade bloggens ankomst med att de nya
funktionerna faktiskt skulle underlätta för den majoritet av medlemmarna
som alltid hade föredragit att skriva publika dagböcker (Eriksson, 2006a). 

Likafullt refererade medlemmar till sin gamla dagbok på LS som om den
hade varit hemlig, och samtidigt ignorerades det faktum att det alltid varit
möjligt att skriva kommentarer till publika dagboksinlägg i gästboken.
Dagboken på LS liknades istället vid en traditionell handskriven dagbok av
privat natur och med mycket begränsad läsarkrets:

En dagbok ska inte kommenteras en dagbok är till för att läsa. Inte

låter man folk kommentera sin privata dagbok som man själv

skrivit i det verkliga livet.. nää usch bloggen ska bort! Jag vill ha

min gamla dagbok tillbaka :( (50:F19, 2006)

Blogg suger!!!!!!!!!!!! .. Dagbok är det som gäller! …. Tankar och

funderingar skriver man inte på en blogg. Kärlek skriver man inte

på en blogg. För mig är dagboken det enda rätta. Min dagbok

skall inte vara en kommercial för mitt liv. (51:P19, 2006)
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De protestbrev som skickades från de ansvariga för klubben ”Bort med
bloggen!” refererade på samma sätt till schablonbilden av en hemlig privat
dagbok precis som om dagboken på LS hade haft en sådan karaktär:

Från det första protestbrevet (15 mars 2006): Ni vet väl att det

nästintill är en dödssynd att sno någons dagbok? Vill Lunarstorms

medlemmar blogga så kan de blogga utanför Lunarstorm. […]

Men det finns också människor som vill skriva hederliga gamla

dagböcker.

Från det andra protestbrevet (18 mars 2006): Dagboken var för

många den mest värdefulla funktionen på LunarStorm. Det var en

plats där man kunde uttrycka sina mest personliga tankar och

funderingar. […] Dagboken var för vissa en livlina i mycket svåra

stunder. Borttagandet av dagboken upplevs därför som särskilt

kränkande och sårande av en del medlemmar. 

Retoriken i både protestbrev och foruminlägg byggde alltså på att
medlemmarna ville ha möjlighet att skriva i en hemlig dagbok på LS. Ifall
dagboksinlägg måste göras publika så skulle det åtminstone inte vara möjligt
att skriva kommentarer till dessa inlägg. Kommentarer upplevdes olämpliga
med tanke på att dagboken ofta innehöll känslig information. 

Som tidigare konstaterats så stämmer detta dock inte överens med det
sätt på vilket dagboken på LS generellt användes och således fanns ett glapp
mellan medlemmarnas föreställning om sin användning och den verkliga
användningen. Förvisso fanns det exempel på dagböcker som hölls hemliga
för alla utanför ägarens vännerlista, men de var relativt få sett till den totala
mängden dagböcker. Inte ens de mest aktiva medlemmarna i protest-
klubben ”Bort med bloggen!” hade tidigare haft hemliga dagböcker.
Dessutom hade det aldrig varit möjligt att förhindra dagboksläsare från att
skriva kommentarer i gästboken.

När efterdyningarna av bloggens ankomst klingat ut och protestklubben
upplösts, hade många bloggmotståndare kapitulerat och till sist anammat
det nya verktyget. Även medlemmar som i känslosamma uttryck bedyrat att
de aldrig skulle använda bloggen, ändrade ståndpunkt och började använda
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bloggen på till synes samma sätt som de tidigare använt dagboken. Detta
beteende illustreras väl av följande tre citat som är skrivna av en och samma
medlem. Det första citatet är hämtat från protestklubbens forum den 14
mars 2006, samma dag som bloggen ersatte dagboken.

nej usch, jag e så besviken. Satt nyss och funderade på vad jag

skulle skriva i min dagbok. Men d tar verkligen emot att ens trycka

på den där knappen… […] visst dagbok kan man skriva hemma,

men för mig var d faktiskt det enda sättet att få skriva av mig och

ändå veta att det är privat, för den möjligheten gav ”dagboken”

mig […] nu e jag inte så säker på att jag kan göra d längre. […] jag

vet att jag aldrig kommer skriva i bloggen, jag som skrivit dagbok

varenda dag. (52:F20, 2006)

Nästa dag skrev samma person ett inlägg i sin blogg:

bara för att ska jag tala om hur jävla kasst detta är och passa på

att göra reklam för klubben

bort_med_bloggen

och sen är d ingen idé för er mina trogna läsare att fortsätta. för så

länge dagboken är borta tänker inte jag skriva nått alls. ev så

uppdateras d lite på min sida. men inte lika ofta! […] (52:F20,

2006)

Därefter följde några dagar utan blogginlägg. Men efter en vecka (22 mars,
2006) kom ett nytt inlägg med rubriken ”jag ger mig”:

jag ger upp. jag skriver lite igen då. […] (52:F20, 2006)

Efter ytterligare några dagar kom ännu ett bloggmeddelande och sedan
skrevs regelbundet nya inlägg i ungefär samma takt som de skrivits i den
tidigare dagboken.

En granskning av hur användningsmönstren såg ut för dagboken
respektive bloggen visar alltså att dagboken oftast inte förändrade något för
den enskilde medlemmen. Vanligtvis skedde samma utveckling som den
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som just exemplifierats. En medlem som varit van vid dagboken reagerar
först starkt mot bloggen och dess nya funktioner – men efter en tid
upptäcker man att bloggen kan användas på samma sätt som dagboken och
gamla användningsmönster kan därmed återupptas.

Även om en klar majoritet valde att återuppta sitt dagboksskrivande på
den nya bloggen så fanns det också medlemmar som helt slutade skriva på
LS och istället valde att starta en blogg utanför nätgemenskapens ramar. En
del av dem hade redan sedan tidigare funderat på att börja blogga utanför
LS för att på så sätt öka sin läsarkrets. Andra fick idén först sedan dagboken
på LS förvandlades till en blogg. De var egentligen nöjda med dagboken
och den funktionalitet den hade erbjudit, men när de nu skulle börja
använda ett bloggverktyg så fann de att en extern blogg var friare och mer
flexibel. Följaktligen blev det allt vanligare att medlemmar i sina
presentationer infogade en länk till sin externa blogg utanför LS. I någon
mening kanske de fortsatte med samma dagboksrutiner som tidigare, men i
ett nytt sammanhang. Därmed förflyttades en del av den interaktion de
deltagit i, ut från LS. 

Vem bestämmer?

En närmare analys av de argument och klagomål som yttrades i samband
med bloggens ankomst visar på att det var mer än enbart de nya
funktionerna som orsakade frustration bland nätgemenskapens medlemmar.
De nya funktionerna var ju trots allt inte så kritiska, något som de flesta
också insåg ganska snart. Men även sedan bloggen börjat bli accepterad
dröjde känslan av vanmakt kvar. Dagbokens plötsliga försvinnande och
bloggens lika oväntade entré hade tydliggjort vem som ytterst bestämde på
LS – och det var inte medlemmarna.

Bloggen dök upp på LS utan förvarning. Medlemmarna hade inte
tillfrågats eller givits möjlighet att påverka dess utformning. Ingen visste
över huvud taget att en ny funktion skulle komma att ersätta dagboken. När
sedan bloggen kom gavs ingen förklaring eller introduktion till det nya
verktyget. Plötsligt så fanns bloggen där och det var upp till nätgemen-
skapens medlemmar att utforska dess möjligheter och begränsningar. 
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Detta var alldeles säkert en medveten strategi från nätgemenskapens
administratörer. På samma sätt har nämligen andra nya funktioner lanserats
både före och efter bloggens ankomst. Plötsligt så anländer en ny funktion,
och lika plötsligt kan den försvinna. Ibland får medlemmarna veta att något
nytt är på gång, men inga detaljer ges kring funktionalitet eller tidpunkt för
införandet innan det sker. Denna strategi har dock inte tidigare orsakat så
stora problem och generellt så uppfattas det positivt att nätgemenskapen
utvecklas och att nya funktioner kontinuerligt tillkommer. Men när en
omtyckt funktion som dagboken byttes ut så efterfrågades en högre grad av
inflytande:

Lunarstorm skall vara landets största community och ”lyssna” på

oss användare. Sällan att de gör. (53:F19, 2006)

Någon som fått information om bytet??? Dags å bojkotta lunar

helt å hållet kanske om de fortsätter så här. (54:F26, 2006)

Måste väl ändå få va me och bestämma lite. Blogg? Dom kunde

ha lagt till de utan att ta bort dagboken. Så typiskt dom, som tror

att de sitter på nån makt. BLÄÄÄÄÄ (55:F18, 2006)

Även sedan protestvågorna lagt sig fanns en utbredd uppgivenhet bland de
medlemmar som upplevde att deras protester varit förgäves. LS hade blivit
mindre personligt och distansen mellan de som ägde mjukvarumiljön och
de medlemmar som befolkade den hade aldrig upplevts större. 

Förändringar av mjukvarumiljön

I ett tidigare kapitel har det visats hur justeringar av funktionen lajv fick
oanade effekter. De händelser som följde efter lanseringen av bloggen visar
återigen att förändringar av mjukvarumiljön inte passerar nätgemenskapens
medlemmar obemärkt. För Rickard Eriksson52 kom medlemmarnas
reaktioner inte som någon överraskning, även om protesterna initialt blev

52 Grundare till LS och vid tillfället för intervjun Brand Manager.
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ovanligt intensiva. Varje gång miljön på LS förändras hörs protester och det
betraktas som något naturligt:

Om man nu [dagligen] tillbringar 55 minuter i en miljö där större

delen av ens vänner finns så är det ju som möblemanget i ditt

pojk- och flickrum. Skulle någon komma och möblera om där,

även om man skulle göra det snyggare, så skulle den initiala

ovanan skapa en obekvämhet som kan vara riktigt jobbig. Därför

försöker vi vara väldigt försiktiga när vi förändrar sajten. […] När vi

möblerar om så får vi nästan alltid väldigt mycket kritik, […] och

sen efter några veckor när dom vant sig vid den initiala ovanan när

man möblerar om hemma hos någon, att det kanske inte var så

dumt ändå, när man tänker efter så att säga, när man vant sig lite.

Dom får ta ett steg till höger istället för ett steg till vänster när dom

går in i dagboken nästa gång. Dom inser att den faktiskt är bättre.

(Eriksson, 2006a) 

Även om det ibland är nödvändigt med stora ingrepp i mjukvarumiljön i
syfte att skapa en bättre miljö, så menar Eriksson att dagbokens
transformering till en blogg egentligen inte var ett exempel på ett sådant
stort ingrepp. Bloggen uppmuntrade visserligen i någon mening vissa
användningsmönster mer än andra, men ingen funktionalitet gick förlorad:

Dagboken används bland annat dels som en motsvarighet till den

rosa lilla fluffiga saken med lås, alltså den privata dagboken. Den

används som en slags rapport-skvaller-funktion för kompis-

kretsen. Vad hände i helgen? Vem strulade hon med? och

liknande. Men också för en slags krönikefunktion. Ungefär det

som man är mer van vid att en blogg är utanför LunarStorm. […]

Majoriteten använder den faktiskt för dom två sista funktionerna

och som en ren privat dagbok är väldigt få, så där fick vi helt

enkelt ta ett grepp för majoritetens skull. Den funktionaliteten finns

dock kvar. Det är bara att det var ett antal som kände att det här

var nåt helt nytt fast det egentligen inte var det. (Eriksson, 2006a)
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Bloggen var alltså inte tänkt att vara en helt ny funktion. Det var snarare en
ny version av dagboken med förbättringar riktade till den majoritet av
medlemmarna som redan sedan tidigare nyttjade dagboken till att öppet
kommunicera sina tankar till andra medlemmar (Eriksson, 2006a, 2006b).
Trots detta så upplevde många medlemmar, åtminstone till en början, att
bloggen var ny och annorlunda. De nya möjligheterna till att länka till
andra bloggar, kategorisera sina inlägg och skriva kommentarer till enskilda
inlägg, hade förstås viss betydelse i detta sammanhang. Ändå var dessa
modifikationer i någon mening endast förenklingar av aktiviteter som pågått
redan tidigare och således inte helt nya funktioner. 

Medlemmarnas reaktioner visar därmed på att även relativt modesta
justeringar av en befintlig mjukvarukomponent kraftfullt kan rasera
existerande föreställningar om densamma. Flera medlemmar vittnade om att
dagboken uppfattades som ett privat och skyddat forum där personliga
berättelser riskfritt kunde nedtecknas. Även om denna föreställning kan
tyckas sakna verklig förankring och delvis motsägas av de observerade
användningsmönstren, så var den ändå den mest framträdande före-
ställningen hos de medlemmar som uttryckte sin besvikelse över bloggen.
Det var på detta sätt de hade uppfattat dagboken, det var så de hade tolkat
och begripliggjort denna teknik. När mjukvaran förändrades kullkastades
dock denna förståelse vilket skapade osäkerhet. Dagboken var bekant och
dess tillämpningsområde utforskat. Bloggen upplevdes annorlunda och
rymdes inte inom den tolkningsram som tidigare förklarat dagboken. 

För en del blev utfallet av den nya tolkningsprocessen ändå tämligen
odramatiskt eftersom de till sist fann att bloggen i allt väsentligt kunde
likställas med dagboken. För andra blev konflikten mellan tidigare
förhållningssätt och bloggens egenskaper alltför stor vilket fick till följd att
bloggen helt ignorerades. Även om dagboken hade återinförts så är det
tveksamt om just dessa medlemmar hade återupptagit sin tidigare
dagboksaktivitet. Motsättningen mellan teknikens egenskaper och
föreställningen om ett privat forum var ju i någon mening närvarande redan
innan dagboken blev ersatt av bloggen. Nu hade denna motsättning
aktualiserats och synliggjorts på ett sätt som permanent förändrat förståelsen
av LS som en offentlig miljö.
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För ytterligare en annan kategori användare resulterade dagbokens
försvinnande i nyttjandet av externa bloggverktyg. Istället för att börja
använda bloggen på LS så startades bloggar utanför nätgemenskapens
gränser. När dagboken togs bort ersattes den således inte endast av
bloggfunktionen på LS. Dagboken ersattes även av tjänster och verktyg
utanför LS och i viss utsträckning bör därför den totala interaktionen på LS
ha minskat. Även om denna minskning inte var markant eller uppenbar så
måste det ha varit en besvikelse för administratörerna att se hur en
uppdaterad funktion fick en sådan bieffekt.

Medskapande medlemmar

De händelser som följde efter bytet av dagboken mot bloggen ger oss också
en bild av teknikens komplexitet. Vid första anblicken såg dagboken inte
komplex ut och dess funktionalitet framstod i någon mening som trivial.
Belöningsmekanismerna i form av statuspoäng var uppenbara och syftet
med att skriva offentliga dagboksnoteringar på LS framstod som entydigt.
Men dagbokens verkliga betydelse och funktion gick ej att utläsa enbart
genom att studera dess yttre synliga egenskaper. Via medlemmarnas
föreställningar om dagboken och genom deras interaktioner med densamma
presenterades däremot en mer komplex och dynamisk bild av dagbokens
egentliga egenskaper. 

Dagboken exemplifierar därmed en teknik som inte kan förstås och
utvärderas enbart utifrån dess utseende eller uppenbara funktionalitet. Dess
verkliga betydelse konstrueras i en social miljö och formas genom tolkning
och användning. Dagboken designades med vissa egenskaper, men dess
egentliga värde skapades av medlemmarna när de började använda
dagboken på delvis oanade sätt. 

Detta förhållande var känt även av nätgemenskapens administratörer och
anledningen till varför de valde att inte bifoga detaljerade instruktioner när
nya funktioner lanserades. De ville se vad medlemmarna själva gjorde av de
nya funktionerna utan att styra dem med föreslagna användningsmönster.
Medlemmarna av en nätgemenskap framstår därmed inte endast som
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användare av mjukvarumiljön, utan också som medskapare. När de
interagerar med varandra och med tekniken ges den innehåll och mening.
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9. En inbjudande mötesplats

What changes when we move from Oldenburg’s great
good places to something like Dred’s Bar on
LambdaMOO?

– Sherry Turkle (1995, s. 234)

Som redovisats i avhandlingens inledning bottnade mitt initiala intresse för
LS delvis i en fascination över dess popularitet. Jag undrade vad det var som
lockade människor till denna miljö och vad som fick dem att stanna. Vad
gjorde egentligen nätgemenskapens medlemmar när de vistades på LS och
på vilket sätt upplevdes vistelsen på denna mötesplats som meningsfull? 

Även om nätgemenskaper av det slag som LS representerade var relativt
få vid denna tidpunkt, så var fenomenet nätgemenskap i sig inte nytt och
studier av sociala mötesplatser på Internet hade följaktligen redan bedrivits i
ett antal år. Andra hade före mig ställt liknande frågor som jag, förundrade
över nätgemenskapers attraktionskraft. I dessa sammanhang hade, som
redan beskrivits, Oldenburgs (1989) idé om den tredje platsen haft stor
betydelse.53 Faktum är att allt sedan Rheingolds (1993) initiala hänvisning
till den tredje platsen, har Oldenburgs modell av en neutral, inbjudande
mötesplats flitigt åberopats när attraktionen hos Internetbaserade

53 Oldenburgs (1989) modell av den tredje platsen samt denna modells bidrag till förståelsen
av nätgemenskaper har tidigare beskrivits i kapitel 2.



mötesplatser skall förklaras. Detta eftersom flera av de typiska karaktärsdrag
som kännetecknar den tredje platsen vanligtvis framträder tydligt också i
sammanhanget av Internetbaserade miljöer för nätgemenskap.

Inledningsvis utgör detta kapitel i någon mening en fortsättning på
traditionen att applicera Oldenburgs teoretiska modell på fenomenet
nätgemenskap. Kapitlet syftar dock inte primärt till att avgöra om LS bör
betraktas som en genuin tredje plats eller inte. Den tredje platsen som
koncept är heller inte i sig föremål för analys. Men i likhet med exempelvis
Croon och Ågren (1998) samt Steinkuehler och Williams (2006) kommer
Oldenburgs modell ändå att användas som en slags spegelbild, mot vilken i
detta fall LS kan betraktas. Syftet är att beskriva den föreliggande
nätgemenskapens karaktär och egenskaper, samt att ytterliga tydliggöra dess
betydelse och funktion för medlemmarna.

Den Internetbaserade tredje platsen

För Oldenburg (1989) utgör den tredje platsen en inbjudande miljö där
människor kan mötas under enkla former och känna samhörighet. För att
detta skall kunna ske måste den aktuella platsen uppfylla vissa kriterier. Med
andra ord kännetecknas alla i detta avseende väl fungerande platser av
särskilda egenskaper. Baserat på Oldenburgs beskrivningar identifierar
Steinkuehler och Williams (2006) åtta distinkta egenskaper hos den tredje
platsen. En tredje plats kännetecknas följaktligen av att den (1) utgör
neutral mark, (2) utjämnar sociala rangordningar, (3) har konversation som
primär aktivitet, (4) är lättillgänglig, (5) har stamgäster som ger platsen en
särprägel, (6) har en enkel framtoning, (7) har en lekfull stämning, samt
(8) fungerar som ett andra hem för sina besökare.

Utifrån den analysmetodik som tillämpas av Steinkuehler och Williams
(2006) följer nu en utvidgad beskrivning av dessa karaktärsdrag,
kompletterad med en fortlöpande analys av hur de olika karaktärsdragen
framträder även hos LS. 

En tredje plats utgör alltså en neutral miljö där människor kan komma
och gå utan förpliktelser. Oldenburg (1989) konstaterar att neutrala miljöer
av detta slag möjliggör informella relationer i en större utsträckning än vad
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en mer privat hemmiljö gör. När en stor skara vänner skall träffas är det
också en fördel att människor på ett enkelt och smidigt sätt kan ansluta sig
till sällskapet, alternativt välja att avlägsna sig. I bägge fallen underlättas
detta av att umgänget sker på en neutral plats. 

LS bör betraktas som en neutral miljö som erbjuder en allmänt
tillgänglig mötesplats där människor kan träffas utan några krav. Såväl
tillfälliga sporadiska kontakter som längre förtrogna samtal kan uppstå helt
spontant och vanligtvis utan någon annan intention än för nöjes skull. LS
tillåter människor att mötas utan att bli alltför involverade i varandras
vardagsliv.

Förutom att vara neutral, fungerar också en typisk tredje plats som en
utjämnare av sociala rangordningar. Det är en inkluderande miljö som ger
utrymme till alla oavsett position i samhället. Vid studier av nätgemenskap
(och datormedierad kommunikation i allmänhet) har Internets potential till
att verka utjämnande ofta berörts med särskilt fokus på faktorerna social
klass, genus och etnicitet. Å ena sidan har det hävdats att eftersom
nätgemenskaper vanligtvis baseras på ett delat gemensamt intresse så
sammanför dessa miljöer primärt likasinnade. Men å andra sidan betonas
ofta att datormedierad kommunikation generellt erbjuder unika möjligheter
till interaktion mellan individer oavsett deras sociala ställning eller utseende
(Baym, 1998). LS kan utan tvekan fungera som en utjämnare mellan
medlemmar och därmed föra samman individer som utanför nätet tillhör
helt separata umgängeskretsar. Även om det är möjligt att skapa klubbar
kring olika teman och därmed erhålla en avgränsad miljö för individer med
gemensamma intressen, förtar inte detta nödvändigtvis den utjämnande
effekt som samvaron på LS i allmänhet ger. Tvärtom så sker ofta en social
utjämning i enlighet med Oldenburgs avsikter också i en klubb som riktar
sig till en specifik målgrupp.

Vidare karaktäriseras en tredje plats också av att ha konversation som sin
primära aktivitet:

Nothing more clearly indicates a third place than that the talk
there is good; that it is lively, scintillating, colorful, and
engaging. (Oldenburg, 1989, s. 26)
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På LS är konversation helt klart den centrala aktiviteten och mjukvaru-
miljön stödjer och uppmuntrar till samtal och dialog. Via gästböcker,
diskussionsforum, bloggar, och andra verktyg sänds dagligen miljontals
textmeddelanden mellan medlemmarna.54

En tredje plats kännetecknas också av att den är lättillgänglig. Det är lätt
att ta sig dit och öppettiderna är generösa. I motsats till många andra
miljöer där tid och planering är av stor betydelse, erbjuder en tredje plats en
välkomnande och avslappnande miljö med generös tillgänglighet. Det är
inte svårt att betrakta LS som en lättillgänglig plats. Alla med tillgång till
Internet har också tillgång till LS, oavsett dag eller tid på dygnet. LS är alltid
öppet.

Jag är inne på Lunar då jag har tid och möjlighet. Ibland är det

hemifrån på dagtid, från jobbet på dag- eller nattid, eller helt

enkelt då jag någon gång har tillgång till det och inte har varit inne

på ett tag. Ibland är jag inne ofta, med täta intervaller, ibland

dröjer det ett tag innan jag är tillbaka inne. […] Det är en sak som

jag tycker är generellt bra med webbgränssnitt, oavsett vad det

handlar om: tillgängligheten från vilken Internet-terminal som

helst. I och med att jag jobbar både natt och dag, är jag emellanåt

vaken vid dygnets alla tidpunkter, och då man är vaken och inte

har något bättre för sig kan man ju alltid hänga på Lunar =)

(25:P25, 2006)

Nästa karaktärsdrag som lyfts fram av Oldenburg är närvaron av stamgäster.
Vid varje given tidpunkt kan man vara säker på att det finns stamgäster
närvarande som skapar en välkomnande atmosfär för nya gäster.
Stamgästerna ger karaktär till platsen, påverkar stämningen och anger tonen
i de pågående konversationerna: 

54 Denna grad av aktivitet rapporterades i november 2005 från LunarWorks (LunarWorks,
2005). I dagsläget är dock aktiviteten bland medlemmarna avsevärt lägre eftersom antalet
aktiva medlemmar reducerats kraftigt.
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All third places have their regulars and the interaction between
them adds immensely to the appeal of the place. (Oldenburg,
2001, s. 68)

Eftersom LS kan ha tusentals samtidiga besökare är inte stamgästerna lika
lätta att upptäcka som de som kan återfinnas på de kaféer, restauranger eller
butiker som av Oldenburg omnämns som typiska exempel på tredje platser.
De finns dock även på LS, och kanske är de enklast att identifiera bland
klubbägare och diskussionsforumens moderatorer.

Den enkla framtoningen är ytterligare en egenskap hos en tredje plats.
Den typiska tredje platsen är således inte utmärkande elegant utan enkel
och alldaglig i syfte att skapa en opretentiös hemtrivsel. Det är inte helt
uppenbart hur detta relaterar till LS eftersom både denna och många andra
webbaserade miljöer kan framstå som avancerade och komplexa. Enligt
Steinkuehler (2005), som jämför en tredimensionell spelmiljö med
Oldenburgs modell av en tredje plats, bör dock en mjukvarumiljö med ett
avancerat gränssnitt ändå kunna fylla samma funktion som alldagliga fysiska
miljöer:

In other words, MMOGs, even in their earliest incarnations,
are extravagant settings for informal sociability rather than
plain ones. Why this disparity, if MMOGs are indeed third
places? Perhaps the answer lies in the function Oldenburg
argues such homeliness serves. (Steinkuehler, 2005, s. 26-27)

Anledningen till varför en enkel framtoning gynnar en tredje plats är enligt
Oldenburg att den till viss del håller främlingar och temporära besökare
borta. Med en exklusiv profil finns en risk att det strömmar till individer
som primärt fascineras av omgivningarna och inte är intresserade av ett
kontinuerligt deltagande. Därmed minskar möjligheterna till att skapa en
känsla av gemenskap och samhörighet. I sammanhanget av onlinespel
argumenterar Steinkuehler (2005) för att det vanligtvis tillkommer ett stort
antal nya spelare omedelbart när ett nytt spel lanseras. Det är dock endast
en mindre grupp som stannar kvar över en längre tidsperiod och som
sedermera utgör grunden för en nätgemenskap.
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Under min tid på LS har jag sett en likartad process. Eftersom LS under
flera år varit den mest välkända svenska nätgemenskapen, ansluter sig
många nya medlemmar av nyfikenhet utan att ha några planer på ett fortsatt
engagemang. Eftersom medlemskapet är gratis så är det enkelt att ”hälsa på”
utan att för den skull behöva tillbringa en längre tid där. Följaktligen gör
många medlemmar på LS endast enstaka besök, och blir aldrig en del av den
mer aktiva grupp medlemmar som i någon mening skulle kunna betraktas
som nätgemenskapens egentliga medlemmar. Till skillnad från de
spelmiljöer som Steinkuehler (2005) rapporterar ifrån är det dock inte
primärt gränssnittet som lockar temporära besökare. Det handlar snarare
om att stilla en nyfikenhet på vad som händer i den sociala miljön. Detta
betyder samtidigt att mängden nytillkomna medlemmar inte nödvändigtvis
ökar i samband med förändringar i gränssnittet, utan snarare varierar med
nätgemenskapens popularitet och rykte. Sammanfattningsvis så skiljer sig
LS ifrån den traditionella tredje platsen, inte främst på grund av sitt
exklusiva utseende, utan på grund av det stora antalet individer som
kontinuerligt passerar igenom miljön utan att återkomma.

En tredje plats präglas inte oväntat av sin lekfulla och gladlynta stämning.
Trots att alla slags känslor uttrycks i gästböcker, bloggar och diskussions-
forum på LS, så är stämningen ändå att betrakta som primärt lekfull. Även
om LS inte är ett spel, så finner jag att Steinkuehlers (2005) reflektion är
giltig och träffsäker även i sammanhanget av LS:

In essence, while Oldenburg argues for recognition of the
playground character of the third place, I argue for the third
place character of the new digital playground. (Steinkuehler,
2005, s. 27)

Avslutningsvis kan den tredje platsen också beskrivas som ett andra hem.
När Oldenburg presenterar detta karaktärsdrag delar han upp upplevelsen
av hemkänsla i fem beståndsdelar, initialt beskrivna av Seamon (1979). Det
handlar om att känna sig rotad, känna ett ägandeskap, uppleva en slags
själslig rekreation, känna sig lugn och trygg, samt uppleva omtanke. 

Ett hem utgör i detta perspektiv en central utgångspunkt i tillvaron där
vi känner oss rotade. Från denna utgångspunkt försöker vi ta oss an de
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vardagliga utmaningar som möter oss i livet. Enligt Oldenburgs resonemang
är det möjligt att känna kontroll och ägandeskap i hemmiljöer, även när det
egentliga ägarskapet tillhör någon annan. Hemmet som social miljö
erbjuder själslig rekreation och förnyelse. Det är en plats där människor fullt
ut kan vara sig själva och uttrycka sin personlighet, och det finns en värme
som erfars genom handlingar och utsagor präglade av omsorgsfullhet och
vänlighet.

Även om de informanter jag intervjuat inte alltid använt ett lika målande
språk som Oldenburg, var det ändå inte ovanligt att de i sina utsagor
inkluderade referenser till traditionella hemmiljöer. Det empiriska
materialet bekräftar vidare att informanterna hade tydliga erfarenheter av de
känslor som Oldenburg och Seamon identifierar som väsentliga bestånds-
delar för upplevelsen av att ”vara hemma”. 

På din fråga om jag känner mig ”bekväm” här så är mitt svar helt

klart JA! Jag tror jag registrerade mig första gången nån gång i

juni 2002, men hur som helst så har jag varit här i flera år, och

också följt de utvecklingar som den här communityn har haft. Jag

känner mig MYCKET bekväm här! =) (16:P21, 2005)

Jag loggar in hemifrån, från mina föräldrar och svärföräldrar, jag

loggar in på morgonen, förmiddagen, lunch, eftermiddag och titt

som tätt kvällar, om det är helg blir det även en del nattasittande,

jag loggar in mellan diskningar och tvätthängning, blöjbyte och

matningar, lämning och hämtning på dagis. Jag som du ser, jag

BOR här hihi är här jämt *ler* (18:F25, 2005)

alla jag känner som har lunar har fastnat här […] det är mitt andra

hem.. hehe ;) Nästan iaf. Nu när jag är i princip helt arbetslös, är

jag här flera gånger om dagen. (20:F24, 2005)

Genom att visa på samstämmigheten mellan LS och Oldenburgs idé om en
tredje plats tydliggörs LS potential som en plats för givande social samvaro.
Det bör påpekas att Oldenburgs idealbild av en tredje plats är just en
idealbild och att det helt säkert finns sociala miljöer som inte uppvisar alla
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de karaktärsdrag som tillskrivs den tredje platsen. Dessa karaktärsdrag kan
dock betraktas som indikatorer som signalerar huruvida den sociala miljön
upplevs berikande (Ducheneaut, Moore & Nickell, 2007), och således bör
LS kunna betraktas som en miljö som fyller en viktig social funktion för
sina medlemmar. 

Lika fast annorlunda

Så här långt har analysen av LS som en möjlig tredje plats i stor
utsträckning följt det tillvägagångssätt och nyttjat den retorik som sedan
tidigare varit typisk inom det relaterade ämnesområdet (se exempelvis
Croon & Ågren, 1998; Ducheneaut, Moore & Nickell, 2007; Rheingold,
1993; Steinkuehler & Williams, 2006). Gemensamt för dessa tidigare
studier är att de primärt syftat till att visa på likheterna hos Internetbaserade
och fysiska tredje platser. Eventuella skillnader har inte uppmärksammats i
lika stor utsträckning. Soukup (2006) påpekar klarsynt att få egentligen
bemödat sig om att kritiskt granska skillnaderna mellan dessa miljöer och de
traditionella fysiska miljöer som låg till grund för Oldenburgs analys. Till
synes distraherade av de funna likheterna så tenderar man att bortse från
diskrepanser och Soukup uppmanar därför till förnyade förutsättningslösa
detaljstudier av tredje platsens nätgemenskaper i syfte att utröna på vilket
sätt en nätbaserad mötesplats kan fungera som en tredje plats.55

När Oldenburg (1989, 2001) försöker ge exempel på miljöer som kan
fungera som en tredje plats nämner han bland annat kaféer, pubar,
restauranger, frisörsalonger, presentbutiker och bibliotek. Dessa platser
beskrivs som små och alldagliga. När du exempelvis besöker ett genom-
snittligt kafé får du vanligtvis snabbt en uppfattning om hur många kunder
som finns närvarande, och ifall det finns någon ledig plats. Det finns inte så
många handlingsalternativ, i princip förväntas du sätta dig vid något av
borden, alternativt gå till kassan för att uppge din beställning. Om du varit

55 Soukups (2006) betoning av skillnaderna mellan fysiska och Internetbaserade goda platser
hade dock i någon mening föregåtts av Turkle (1995) som försökte argumentera för att
tredje platsens nätgemenskaper inte kunde betraktas som lika verkliga som gemenskaper
byggda på möten i en fysisk kontext. 
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på samma kafé tidigare lägger du snart märke till stamgästerna och kanske är
flera ansikten välbekanta. Den omgivande miljön är också välbekant
eftersom det mesta sannolikt ser ut precis som när du senast besökte kaféet.
Oldenburg (2001) konstaterar:

Return customers want the familiar and the predictable; they
like to anticipate a repetition of pleasant times. They also like
to be known and greeted warmly. (Oldenburg, 2001, s. 69)

Om vi åter betraktar LS så ser vi en helt annan miljö. När jag loggar in på
LS en vanlig dag under perioden för fältarbetet kan det finnas 25 000
medlemmar inloggade samtidigt. Det är givetvis omöjligt att överblicka
vilka dessa medlemmar är och kanske är det heller inte så viktigt. Samtliga
inloggade medlemmar är (i varierande utsträckning) involverade i pågående
interaktioner via exempelvis forum, bloggar, gästböcker och lunarmail. I
min gästbok finns kanske ett antal meddelanden som skrivits av individer
jag aldrig tidigare haft någon kontakt med. Dessa meddelanden kan dels
vara kommentarer till foruminlägg och lajvmeddelanden jag skrivit dagen
innan, och dels meddelanden som blivit skrivna enbart av nyfikenhet på
vem jag är.

Kanske finns också meddelanden från någon vän som vill bjuda in mig
till en nystartad klubb. Genom ett musklick förflyttas jag till den aktuella
klubben och börjar presentera mig för klubbens medlemmar genom att
skriva ett textmeddelande i klubbens forum. Samtidigt får jag ett lunarmail
från nätgemenskapens administratörer som vill göra mig uppmärksam på ett
nytt verktyg i mjukvarumiljön. 

Detta kortfattade scenario illustrerar att LS i flera avseenden är en miljö
med en komplex struktur som är svår att överblicka. Inuti LS finns
dessutom parallella interaktionsytor som uppvisar varierande grad av
öppenhet. Trots att LS erbjuder en generellt öppen och neutral miljö,
innebär alltså närvaron av klubbar att det också är möjligt att skapa mer
privata mötesplatser. De sociala skillnader mellan individer som LS i någon
mening kan bidra till att utjämna, kan samtidigt ersättas av nya
statusmekanismer, baserade på tillgång till specifika interaktionsytor,
tekniska kunskaper, eller grad av aktivitet (Skog, 2005).
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Lägg därtill vad som redan konstaterats gällande förbipasserande
medlemmar som inte har något intresse av att ingå i en gemenskap. Jämfört
med en fysisk kafémiljö är det lätt att vara anonym på LS och likaledes
relativt lätt att besöka nätgemenskapen utifrån dunkla syften utan att dessa
avslöjas. I någon mening omfattar LS flera motsägelsefulla ytterligheter.
Privata samtal och samlingspunkter existerar parallellt med publika
interaktionsytor, vänner blandas med främlingar, goda erfarenheter varvas
med negativa. 

Nedan presenteras ett citat från en medlem på LS som i sin beskrivning
av nätgemenskapen försöker dra paralleller till just en kafémiljö. Det finns
flera paralleller, men också olikheter:

Till en sån person [som ej kände till LS sedan tidigare] hade jag

nog beskrivit Lunarstorm som ett gigantiskt virtuellt kafé. Det finns

tusentals olika bord du kan sätta dig vid, och vid varje bord sitter

ett antal människor. Oftast med olika intressen, musiksmak,

klädstil, utseende osv, men nästan alltid med den gemensamma

nämnaren att de vill träffa någon att prata med. […] LS är så pass

stort numera att ”det finns någon för oss alla”! Oavsett vad man

söker på LS, från en ny vän att ta en promenad eller en fika med

till ett fast förhållande med villa hund och Volvo, så finns möjlig-

heten på LS. […] Oavsett om du är glad för att Djurgården leder

allsvenskan, vill ha tröst för att din sambo lämnat dig eller vill ha

smakråd inför köpet av en bil eller båt så finns det någon som ser

dig och vill prata med dig. Som kan lämna åsikter, synpunkter eller

är beredd att chatta med dig. Visst kan man åka på en nit, folk kan

försöka utnyttja eller spela ut taskiga kort mot dig, folk kommer

kanske spamma dig nångång. […] LS är precis som verkligheten

för övrigt. Man kan inte skydda sig mot allt och alla, bara för att

man sitter bakom en skärm. Men man får försöka ha ett gott

förtroende till folk i allmänhet, även om man inte för den sakens

skull skall vara dumdristig. (16:P21, 2005)

Inte nog med att LS har ett avancerat gränssnitt som erbjuder många olika
handlingsalternativ och inkluderar åtskilda interaktionsytor, detta gränssnitt
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förändras dessutom kontinuerligt. Nya klubbar och forum uppstår, andra
läggs ned. Nya komponenter tillförs, andra tas bort. Befintliga verktyg får
nya betydelser genom innovativ användning bland medlemmarna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fastän LS inkluderar flera av de
funktionella aspekter som präglar traditionella sociala mötesplatser, finns
även uppenbara olikheter. Det har exempelvis att göra med storlek, antalet
besökare, strukturell komplexitet, miljöns beständighet, och i vilken
utsträckning det är möjligt att själv välja samtalspartners. LS fungerar
förvisso i praktiken som en tredje plats för många av dess medlemmar, men
omvänt är det samtidigt svårt att föreställa sig en fysisk miljö med likartade
egenskaper som LS. 

Nätgemenskapens tekniska bas

När vi följer Soukups (2006) uppmaning om att reflektera över skillnaderna
mellan fysiska och Internetbaserade sociala miljöer framträder alltså
paradoxala motsägelser. I någon mening uppvisar LS egenskaper som både
bekräftar och motsäger dess status som en tredje plats. Här tydliggörs
återigen behovet av att inkludera den underliggande tekniken vid analys av
nätgemenskaper. Den mest uppenbara skillnaden mellan LS och ett
traditionellt kafé är ju att LS som plats utgörs av en mjukvarumiljö vilket
orsakar (eller möjliggör) ovan beskrivna egenskaper. Det är mjukvaru-
miljöns flexibilitet och generösa handlingsutrymme som skapar förut-
sättningar för en komplex interaktionsmiljö vars motsvarighet inte finns i
någon fysisk miljö.

I denna empiriska del av avhandlingen har vi tidigare detaljstuderat tre
komponenter i den mjukvarumiljö som utgör grunden för LS som
nätgemenskap. Dessa tre komponenter utgör exempel på teknik, och vi har
sett hur dessa tekniska komponenter ingår i sociala sammanhang där de får
olika betydelser och fyller olika funktioner. Om vi nu istället betraktar
nätgemenskapens mjukvarumiljö i sin helhet som teknik, så gäller samma
principer och mekanismer. Mjukvarumiljön bär med sig handlingserbju-
danden, och dess varierande betydelse och funktion uppstår i sociala
sammanhang.
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När den tredje platsens egenskaper (Oldenburgs, 1989) i stor
utsträckning även beskriver centrala karaktärsdrag hos LS är det en rimlig
slutsats att även LS kan vara en attraktiv plats där meningsfull social
gemenskap uppstår. Denna slutsats styrks också av de otaliga vittnesmål och
utsagor jag fått ta del av under min vistelse i nätgemenskapen. 

Samtidigt är det tydligt att denna erfarenhet inte delas av alla
medlemmar. Således finns stora skillnader bland erfarenheterna av att
använda samma teknik. Som Stolterman (2001) påpekar kan inte denna typ
av teknik betraktas som ett färdigt och komplett verktyg för att enkelt skapa
gemenskap. Detta eftersom det ju inte finns någon fördefinierad permanent
funktionalitet. Istället tillskrivs tekniken betydelser utifrån individers motiv
och sociala sammanhang.

Under den tid som detta avhandlingsarbete pågått har jag i olika
situationer blivit ombedd att förklara vad LS är för något. Beroende på vem
som frågat har jag använt olika metaforer för att beskriva vad LS kan vara,
medveten om att det är omöjligt att beskriva nätgemenskapen i sin helhet.
Jag har exempelvis sagt att LS kan fungera som en ungdomsgård, ett
klassrum, en kvarterskrog eller ett torg. LS kan vara en slags gemenskap, ett
samhälle, en intresseförening, en stödgrupp, en klubb eller ett kompisgäng.
LS kan upplevas som ett tidsfördriv, ett äventyr, en möjlighet, ett skydd, ett
risktagande, och en orsak till både glädje och sorg. Kortfattat är dock LS
främst en samling individer som möts och kommunicerar på olika sätt.
Dessa människor söker kontakt med varandra utifrån skilda behov och
syften. 

Allt detta sker dock på en och samma ”plats”, i en och samma
mjukvarumiljö. Här ligger också anledningen till att en och samma plats
kan fylla så skilda behov och kan komma till användning på så många olika
sätt. Platsen i fråga är inte en fysisk miljö utan en miljö skapad av
informationsteknik och därmed erbjuds ett särskilt handlingsutrymme och
en särskild flexibilitet.
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Del III

Mjukvarumiljöer för gemenskap





10. Om relationen mellan 

mjukvarumiljön och den sociala 

interaktionen

As communities of practice around the globe
appropriate technology in new ways to serve their
purposes, the technologies becoming available to
them are also evolving. So is our understanding of the
affordances and community uses of those
technologies.

– Etienne Wenger, Nancy White, John D. Smith &
Kim Rowe (2005, s. 1)

Efter den empiriskt orienterade delen, återstår nu avhandlingens avslutande
del där studiens resultat och bidrag skall tydliggöras. Som Sim (1999)
påpekar så kan det vara en utmaning att utöver den empirinära
beskrivningen, erbjuda en ytterligare konkretisering av resultatet från en
etnografisk forskningsprocess. Skälet är att det ibland är svårt att på ett
adekvat sätt reducera beskrivningens komplexitet: 

Viewing software as a complex process naturally results in
findings which are themselves complex. Often the descrip-
tions, or the story contained in the descriptions, is the main



conclusion of the study. The research contribution of such a
study is the weaving together of the stories to create a deep
understanding of a dynamic process. (Sim, 1999, s. 69)

Studiens resultat har alltså i någon mening redan synliggjorts genom de
empiriska skildringar som redovisats i tidigare kapitel. Trots detta görs här
ändå ett försök att, som Sim (1999) uttrycker det, ”väva ihop” tidigare
empiriska berättelser i syfte att skapa en fördjupad förståelse.

Detta inledande kapitel lyfter fram tre övergripande slutsatser som visar
på hur den sociala interaktionen samverkar med mjukvarumiljön på LS. I
det efterföljande kapitlet förs sedan en bredare diskussion kring hur
nätgemenskap som fenomen och företeelse utvecklats under den tid som
avhandlingsarbetet pågått. Innan vi ger oss i kast med studiens resultat kan
det dock finnas anledning att påminna oss om den etnografiska forsknings-
processen. En förståelse för denna är central för att kunna förhålla sig till de
presenterade slutsatserna och kunna bedöma dess relevans och giltighet.

Som redovisats i kapitel 4 präglas en etnografisk studie av en närhet till
studieobjektet och under fältarbetet strävar etnografen efter att förstå
kulturen inifrån. Data samlas in genom observationer och intervjuer, och
tolkas genom reflexivt arbete. Forskningsprocessen fortskrider således som
ett samspel mellan de som studeras och den som studerar, och genom detta
samspel konstrueras kunskap och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994;
Tedlock, 2003).

Den förståelse som mina studier syftat till att skapa är således en produkt
av samspelet mellan mig och den miljö jag studerar. En liknande studie
genomförd av en annan person skulle därför kunna ge en delvis annan bild
av samma studieobjekt. Av detta resonemang följer att mina studier inte kan
generera en allmängiltig bild av mjukvarans betydelse för en nätgemenskap.
Resultaten är inte generaliserbara i den meningen att denna beskrivning av
en Internetbaserad mötesplats kan användas för att entydigt förstå hur andra
mötesplatser nyttjas och upplevs i andra kontexter. Wallén (1996)
argumenterar dock för att även situationsspecifika fallstudier kan ge resultat
som är generaliserbara. Även om exempelvis inte människors subjektiva
upplevelser av en specifik nätgemenskap kan ges allmängiltig status kan
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ändå genomförda observationer fånga mekanismer och processer som är
relevanta även i andra sammanhang. 

De slutsatser som presenteras i detta kapitel syftar till att bidra till den
samlade kunskap som sedan tidigare skapats kring social interaktion i
sammanhanget av nätgemenskaper. I någon mening är det upp till läsaren
att utifrån presenterade observationer och förda resonemang bedöma
huruvida detta arbetes konklusioner är rimliga och i vilken utsträckning de
också ger ett bidrag till ett vidare kunskapsfält. 

Återstoden av detta kapitel ägnas åt att sammanfatta de primära
slutsatser som genom ovan beskrivna forskningsprocess genererats under
avhandlingsarbetet. Dessa slutsatser adresserar också avhandlingens centrala
frågeställning vilken är relationen mellan mjukvarumiljön och medlemmarnas
sociala interaktion?

Mjukvarumiljöns påverkan på den sociala interaktionen

Som beskrivits i avhandlingens inledning fungerade upptäckten av
statussystemets betydelse på LS som en startpunkt för mina fortsatta
fördjupade studier av den sociala interaktionen i nätgemenskapen. Även om
det inte var helt oväntat att vissa medlemmar skulle uttrycka en önskan om
högre status, blev jag överraskad både av omfattningen och av konsekven-
serna. Strävandet efter högre statuspoäng var utbrett, och effekterna ofta
mer dramatiska än vad den berörda medlemmen hade räknat med. Det blev
tidigt uppenbart att jakten på statuspoäng för vissa medlemmar innebar ett
frekvent nyttjande av de funktioner i mjukvarumiljön som gav nya poäng.
Efterhand blev det också klarlagt att detta i sin tur fick till följd att
medlemmar mot sin inre övertygelse delade med sig av ”privat”
information. Statussystemet påverkade inte bara vilka funktioner som skulle
användas, utan i förlängningen också i viss mån innehållet i den
information som kommunicerades av den enskilde medlemmen till andra
medlemmar.

Statusfunktionens betydelse för interaktionen bland medlemmarna på
LS tydliggör denna studies första slutsats, att mjukvarans utformning
påverkar den sociala interaktionen i en nätgemenskap. Det handlar dock inte
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om en likriktad eller entydig påverkan. Somliga användare lät sin strävan
efter hög status styra sitt nyttjande av funktioner på LS och därmed även sin
kommunikation med andra medlemmar. Dessa medlemmar höll sin totala
statuspoäng ständigt uppdaterad och upplevde att deras höga statusnivå gav
dem ett självförtroende vid interaktioner med andra medlemmar. Andra
användare uppdaterade nästan aldrig sin statuspoäng eftersom de inte ville
delta i någon ”statustävling”, eller helt enkelt för att de inte brydde sig om
statuspoäng.

Det faktum att mjukvarans utformning påverkar användningsmönster
och social interaktion på LS kan uppfattas som en indikation på teknikens
möjlighet att i viss utsträckning styra beteenden. Samtidigt är det inte
tekniken i sig som direkt tvingar fram beteendemönster, utan snarare
medlemmarnas önskan om att betraktas som erfarna, kunniga och
betydelsefulla. De som designat mjukvarumiljön är dock medvetna om
denna önskan och utnyttjar den för att med hjälp av statusfunktionen
stimulera och styra interaktionen mellan medlemmar. Att detta sker trots att
vissa medlemmar upplever att icke önskvärda bieffekter uppstår i samband
med interaktionen, visar både på hur stark önskan efter social status faktiskt
är, samt på hur väl de designansvariga lyckats vid utformningen av
statussystemet.

Barnes (2006) uppfattar det som motsägelsefullt att Internetbaserade
sociala mötesplatser utformas för ett kraftigt informationsflöde, men
samtidigt försöker erbjuda en miljö som skall vara säker för användarna.
Paradoxen ligger i att informationsflödet riskerar att underminera
säkerhetsarbetet. Enligt Barnes (2006) kan en tryggare miljö generellt
erhållas om mjukvaran modifieras så att den enskilde medlemmen får bättre
kontroll över vilken information som delas till vem. Men framförallt
framhålls andra lösningar som har att göra med lagstiftning och det ansvar
som skola och föräldrar har för att hjälpa ungdomar att skapa sunda
beteenden på nätet (Barnes, 2006; Duncan, 2008).

Dessa förslag till juridiska och sociala lösningar kan säkert vara
lyckosamma. Men under fältarbetet på LS mötte jag medlemmar som trots
en tydlig medvetenhet om riskerna och väl genomtänkta strategier för att
hantera publika informationsflöden, ändå lockades till ett motsatt beteende.
Incitamenten för att via specifika funktioner ändå odla ett extremt utåtriktat
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beteende var starka och statussystemet så raffinerat att det fick genomslag i
deras kommunikationsvanor. Denna studie visar således på att betydelsen av
mjukvarumiljöns utformning inte ska underskattas utan bör ges
uppmärksamhet när orsaker till beteenden skall utredas. Det finns dock
åtskilliga exempel på studier av nätgemenskaper där mjukvarans betydelse
inte uppmärksammats i denna utsträckning. Ett exempel utgörs av Dwyer,
Hiltz och Passerini (2007) som jämför beteenden på FB och MySpace med
ett särskilt fokus på hur nya relationer skapas och på hur medlemmar delar
med sig av personlig information. I deras analys ges stort utrymme till
medlemmarnas upplevelse av trygghet och tillit, men ytterst litet utrymme
ges till mjukvarumiljöernas utformning och betydelse. Lite symptomatiskt
avslutas redovisningen av slutsatserna med en uppmaning till fortsatta
studier för att förstå orsakerna till uppkomsten av skilda beteenden i skilda
nätgemenskaper. Detta avhandlingsarbete har dock visat på att
förutsättningarna för att uppnå en sådan förståelse ökar ifall de skilda
mjukvarumiljöernas karaktär uppmärksammas och inkluderas i analysen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eftersom sambandet mellan
mjukvarumiljön och den sociala miljön är så påtagligt, bör design av
mjukvara också betraktas som design av social interaktion. Utfallet är dock
varken entydigt eller förutsägbart, något som de designansvariga för LS fått
erfara åtskilliga gånger. Även om implementationen av statusfunktionen
sannolikt har fått den önskade effekten visar denna studie också på tillfällen
då mjukvarumiljön modifierats med varierad framgång. Justeringarna har
genomförts i syfte att stärka den social miljön och upprätthålla den
grundläggande idén bakom nätgemenskapens existens. Trots detta har
förändringarna medfört oväntade konsekvenser.

Mjukvarumiljö i ständig förändring

Varje enskild komponent i mjukvarumiljön erbjuder ett handlingsutrymme
och inkluderar meningserbjudanden. Även om det alltid finns en
ursprunglig idé bakom införandet av en ny funktion på LS så är det inte
självklart att just denna idé kommer att vara vägledande när medlemmarna i
nätgemenskapen börjar använda den aktuella funktionen. Detta eftersom
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den initiala föreställningen om hur funktionen kan få betydelse och komma
att användas endast utgör ett alternativ, inom en rymd av tänkbara
tillämpningar. I den sociala miljön uppstår genom tolkningsprocesser och
explorativ användning nya användningsmönster och betydelser. Detta utgör
också studiens andra slutsats, det empiriska materialet visar nämligen att
mjukvarukomponenternas betydelse och användning kontinuerligt förändras.
Det finns inte en permanent betydelse eller endast ett sätt att använda
mjukvarans olika funktioner. Istället sker en ständig förändring och
utveckling i samspel med den sociala miljön.

I ljuset av detta riskerar försök till att kategorisera och fastslå vilka
funktioner som är centrala för Internetbaserade sociala mötesplatser (se
exempelvis Richter och Kock, 2008) att bli begränsade och ge alltför
förenklade resultat. Även om det kan finnas ett värde i att identifiera ett
antal återkommande grundfunktioner, bör det vara ännu väsentligare att
studera hur dessa grundfunktioner tillskrivs kontextspecifika betydelser och
ger upphov till olika typer av användning.56 Lampe, Ellison och Steinfields
(2008) studie av nya och mer erfarna medlemmar på FB, visar också på
värdet av att vara uppmärksam på hur olika generationer av medlemmar kan
förhålla sig på olika sätt till samma funktion i en gemensam mjukvarumiljö.

För LS grundare är processen av meningsutforskande genom användning
bekant och den betraktas som central för nätgemenskapens utveckling.
Istället för att begränsa handlingsutrymmet finns en idé om att försöka
skapa förutsättningar för nya interaktionsmönster: 

Drivkraften för mig har snarare varit mer amatörsocialantro-

pologisk. Min fascination är att fundera ut någonting, lansera det

och sedan studera hur det används. Vilka stigar trampas upp?

(Eriksson, 2006a)

När en ny funktion lanseras åtföljs den alltså inte av en detaljerad
bruksanvisning. I syfte att stimulera en slags innovationsprocess, anländer

56 Diskussionen kring hur centrala funktioner kan användas på olika sätt i olika mjukvaru-
miljöer utvidgas i nästa kapitel.
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istället nya funktioner vanligtvis helt utan riktlinjer eller vägledande
information.57

I denna studie har de olika mjukvarukomponenternas skiftande
betydelser och användning främst framkommit i samband med att
mjukvarumiljön modifierats av ansvariga designers. När mjukvarukompo-
nenter inkluderas eller exkluderas justeras samtidigt de handlingsutrymmen
som erbjuds nätgemenskapens medlemmar. Modifieringar av befintliga
komponenter ger samma effekt då även till synes små justeringar kan
underminera tidigare användningsmönster och blottlägga nya menings-
erbjudanden.

Analysen av lajv visade på hur grupper av medlemmar dels tillskrivit
denna funktion olika betydelser och dels funnit innovativa tillämpningar
som skiljde sig från de intentioner som låg bakom funktionen. När en av
dessa tillämpningar uppdagades (vuxna medlemmars, misstänkt olämpliga,
försök till att få kontakt med ungdomar), och bedömdes vara negativ för
nätgemenskapens utveckling, genomfördes en modifiering av lajvfunktionen
i syfte att förhindra denna tillämpning. Därmed förändrades det handlings-
utrymme som lajv erbjöd.

Det visade sig dock att även det nya handlingsutrymmet möjliggjorde
den typ av användning som skulle stävjas. I samband med lajvfunktionens
modifiering synliggjordes dessutom även tidigare okända användnings-
mönster (föräldrakontroll) som däremot effektivt förhindrades. Detta
medförde dessutom särskilda reaktioner och konsekvenser eftersom just
detta användningsmönster hade syftat till att motverka effekterna av den
användning som trots riktade åtgärder kunde fortgå.

När dagboken byttes ut mot en blogg, med ett nytt utseende och utökad
funktionalitet, fanns ingen uttalad önskan om att stävja ej önskvärd
användning. Samtidigt insåg förstås administratörerna att en viss typ av
användning skulle försvåras när funktionaliteten förändrades. De hade
identifierat en rad olika förhållningssätt till dagboken och noterat att dessa
förhållningssätt givit upphov till olika användningsmönster. När bloggen
lanserades var den utformad för att underlätta för den ”bloggliknande”

57 I nästa avsnitt Medlemmar som medskapare förtydligas idéerna bakom denna medlems-
drivna innovationsprocess.
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användning som var mest utbredd och som samtidigt uppfattades som
gynnsam för nätgemenskapen som social interaktiv miljö. Att ett mer
traditionellt dagboksskrivande samtidigt förhindrades betraktades inte som
ett problem eftersom denna användning bedömdes vara av begränsad
omfattning. 

I bägge dessa fall (lajv och dagboken) resulterade medlemmarnas
explorativa användning av en funktion till en vidareutveckling på
tekniknivå. Genom utforskande av de olika komponenternas handlingsut-
rymmen synliggjordes användningsområden som i sin tur föranledde
nätgemenskapens administratörer att handgripligen utarbeta nya versioner
av tekniken. Enligt Eriksson (2006b) var detta heller inte något ovanligt
eller specifik för just dessa funktioner. Tvärtom fanns fler exempel på
funktioner i mjukvarumiljön vars tillkomst och fortsatta utveckling kunde
härledas till medlemmarnas spontana interaktionsmönster.58 Detta
utvecklingsförlopp är enligt Schmidt (2007a, 2007b) utmärkande för det
som kommit att kallas social mjukvara.59 Ytterligare exempel ges också av
Blood (2004) som visar på hur utvecklingen av bloggrelaterade
applikationer fortskrider likt en dialogliknande process där bloggares
innovativa utforskande av befintliga bloggverktyg föranleder mjukvaru-
utveckling.

Sammantaget kan vi konstatera att intentionerna hos de som designar
mjukvaran inte fullt ut bestämmer hur den används eller ges mening.
Utfallet av designbeslut är i detta sammanhang högst oförutsägbart eftersom
medlemmarnas tolkning och användning inte kan kontrolleras. Mjukvarans
mening skapas istället efterhand i ett socialt och kulturellt sammanhang.
Detta betyder också att studiens första slutsats som fastslog mjukvarans
påverkan på den sociala miljön, även omfattar det omvända förhållandet.

58 Det tydligaste exemplet utgjordes av funktionen guru. Denna funktion erbjöd medlemmar
en möjlighet att rösta på favoritkrypin. Resultatet av omröstningen redovisades i topplistor
på nationell, regional och lokal nivå. Guru skapades för att underlätta för de medlemmar
som redan börjat organisera egna omröstningar och listor över särskilt utmärkande krypin
(Eriksson, 2006b).
59 Den engelska termen är social software och i denna kategori av mjukvara inkluderas exem-
pelvis mjukvarumiljöer som syftar till olika former av nätgemenskap. Se Schmidt (2007b) för
en precis definition.
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Det vill säga att den sociala miljön påverkar mjukvaran, både avseende dess
mening och dess konkreta vidareutveckling. 

Medlemmar som medskapare 

Nätgemenskapens medlemmar har i detta arbete i stor utsträckning också
benämnts som ”användare”. Förutom att de är medlemmar i en gemenskap
är de samtidigt användare av teknik, eller uttryckt i andra termer
”mjukvaruanvändare”. Även om detta är en rimlig benämning som
kommunicerar ett faktiskt förhållande, visar denna studie på att
benämningen också riskerar att begränsa vår förståelse av medlemmarnas
roll i sammanhanget av teknikutveckling. Medlemmarna är ju inte enbart
användare utan bidrar samtidigt, som vi just konstaterat, till en
vidareutveckling av tekniken.

Studiens tredje slutsats är följaktligen att nätgemenskapens medlemmar är
medskapare av mjukvarumiljön. Detta skall inte uppfattas som att
medlemmarna nödvändigtvis tillåts bestämma hur komponenter skall
utformas eller handgripligen får tillåtelse att praktiskt delta i utvecklingen av
mjukvaran. Men när de utforskar en teknik och dess handlingsutrymme
tillskrivs tekniken kontinuerligt nya betydelser. Vad tekniken betyder och
kan användas till är inte förutbestämt eller fixerat, utan framträder när
medlemmarna genom användning utvecklar nya betydelser och
tillämpningar.

Woolgar (1996) liknar teknik vid en text vars betydelse är föremål för
tolkning när den läses. Även om författaren har en ursprunglig mening med
den skrivna texten, får den nya betydelser när den läses av olika individer. I
någon mening visar detta arbete hur mjukvarukomponenter på ett likartat
sätt ges nya alternativa betydelser parallellt med den ursprungliga. Det
tydligaste exemplet utgörs av dagboken. Olika medlemmar hade varierande
förhållningssätt till sin dagbok på LS vilket också återspeglades i deras sätt
att använda dagboken för att skriva mer eller mindre personliga inlägg.
Intentionen bakom dagboken var att ge medlemmarna ytterligare en
möjlighet till att kommunicera öppet med varandra. Vissa medlemmar
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tolkade dock in helt andra betydelser i dagboken och betraktade den som ett
privat forum.

Notervärt är att LS:s administratörer vill ge utrymme för fria
tolkningsprocesser och medvetet försöker skapa förutsättningar för
innovativt utforskande av mjukvarumiljön. När nya funktioner lanseras
tillhandahålls därför minimalt med information. Istället för att förevisa hur
en ny funktion skall användas ges utrymme för medlemmarna att utveckla
egna användningsmönster och inspirera varandra till innovativa
tillämpningar.

Vi har väldigt lite instruktioner på sajten om hur man gör saker och

ting, utan det bygger väldigt mycket på att det är medlemmarna

som inspirerar dig till hur du använder en funktion. Det är där du

får kunskapen om en funktion. […] Det skall vara lite spännande

att utforska med. […] Ingen vill läsa en manual, det är ju ingen

som gör det. När vi släpper någonting [en ny funktion] så brukar vi

i allmänhet inte säga någonting. (Eriksson, 2006b)

Oavsett medlemmarnas möjligheter till att delta i meningsskapande och
utveckling har också denna studie visat vem som ytterst bestämmer
villkoren för det sociala umgänget. LS är, liksom de allra flesta liknande
miljöer på nätet, en privatägd mötesplats. Det betyder att medlemmarna
inte nödvändigtvis ges möjlighet att direkt delta i beslut om grundläggande
förändringar. Följaktligen genomfördes förändringar av både lajv och
dagboken utan att medlemmarna fick ha något direkt inflytande. 

Eftersom dessa modifieringar grundades på medlemmarnas beteenden
och tidigare nyttjande av dessa funktioner, är det möjligt att argumentera
för medlemmarnas indirekta bidrag till förändringsarbetet. Men LS avgjorde
själva hur och i vilken utsträckning de skulle låta sig influeras av befintliga
användningsmönster och beslöt att stå fast vid sina designbeslut trots
protester från aktiva medlemmar.
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Yttre faktorer

Enligt Skågeby (2008) är det möjligt att på en generell nivå precisera ett
antal möjliga bidrag som en etnografisk studie kan ge. Exempelvis menar
Skågeby att en etnografisk studie ofta avslöjar tidigare dolda aspekter av en
aktivitet eller en interaktion. Även om en aktivitet är känd och studerad
sedan tidigare så har en etnografisk studie förutsättningar att bidra med en
fördjupad och i vissa fall mer korrekt beskrivning av vad som ”egentligen”
sker. Vidare ges förutsättningar att belysa till synes obetydliga detaljer i en
aktivitet och därigenom tydliggöra specifika mekanismer som gör att den
studerade aktiviteten upplevs som meningsfull. 

Det etnografiska arbetet bidrar också ofta till att explicitgöra och
beskriva de behov och syften som ligger bakom handlande, på ett sätt som
de agerande individerna känner igen. Det är möjligt att identifiera
eventuella konflikter mellan individer, grupper och andra närvarande
faktorer (exempelvis teknik), och därmed möjliggörs också undersökningar
av hur dessa konflikter uppstår och hanteras. Skågeby (2008) betonar vidare
att etnografiska studier kan resultera i ett synliggörande av inofficiella
interna perspektiv och uppfattningar som ibland står i motsats till den
allmänna eller publika uppfattningen av en aktuell aktivitet eller ett särskilt
sammanhang.

Dessa potentiella bidrag från ett etnografiskt arbete kan också skönjas i
den föreliggande studien. Redovisningen och analysen av de sociala
sammanhang som omgärdar nyttjandet av statusfunktionen, lajv och
bloggen har exempelvis visat på aspekter som i någon mening varit dolda,
inte bara för den tillfälliga besökaren utan också för erfarna medlemmar.
Vid sidan av de uppenbara tolkningarna av olika funktioners syfte och
betydelse, har denna studie blottlagt parallellt existerande tolkningar och
innovativa användningsmönster, sprungna ur såväl individuella behov som
kollektiva viljeyttringar. Genom att uppmärksamma förekommande
konflikter med anknytning till mjukvarumiljön, samt studera dess förlopp
och upplösning erhölls också en ökad förståelse för sambandet mellan
sociala processer och mjukvarans utformning.

Mot denna bakgrund är det tydligt att de tre övergripande slutsatserna
som presenterats i detta kapitel inte omfattar studiens resultat i sin helhet.
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Dessa kondenserade konklusioner kommunicerar främst huvuddragen i en
synliggjord relation mellan medlemmarnas sociala interaktion och den
underliggande mjukvarumiljön. Men i det empiriska materialet framträder
även hur denna relation manifesteras, samt hur den påverkas av olika
kontextspecifika faktorer.

Den första slutsatsen fastslog mjukvarans påverkan på beteenden och
användningsmönster. Hur denna påverkan tar sig uttryck med avseende på
riktning, styrka och resulterande sociala effekter, är dock inte oavhängigt
yttre faktorer. Detsamma gäller den andra slutsatsen gällande mjukvarumil-
jöns kontinuerliga utveckling. Denna utveckling sker också under påverkan
av en rad faktorer som på olika sätt bidrar, underlättar eller verkar
hämmande för processen. På liknande sätt påverkas även medlemmarnas
roll som medskapare av nätgemenskapen av ett antal yttre faktorer. 

Även om denna studie helt säkert inte uppmärksammat alla relevanta
betingelser, kan ändå några väsentliga påverkansfaktorer identifieras. Ett
exempel utgörs av den vision om nätgemenskap som LS grundare Rickard
Eriksson burit med sig allt sedan uppstarten av SP på mitten av 1990-talet.
Hans idé om att skapa en öppen och inbjudande mötesplats där alla skall
kunna trivas fick genomslag både i den utseendemässiga och funktionella
utformningen av mjukvarumiljön (Eriksson, 2006a). Visionen om en
trivsam mötesplats utgjorde också ett ledmotiv vid arbetet med att skapa en
attraktiv sociala miljö med hjälp av tydliga regelsystem och ett ambitiöst
säkerhetsarbete (Eriksson, 2006b).

Även om Erikssons intentioner med LS i stor utsträckning präglat
nätgemenskapen så går det dock inte att bortse ifrån det faktum att LS alltid
varit en kommersiell verksamhet. Detta har rimligtvis också haft betydelse
för mjukvarans utformning. Lajvfunktionens prissättning och kostnaden för
att driva klubbar framstår exempelvis som direkta utslag av detta faktum.
Därmed har även de kommersiella drivkrafterna haft betydelse i
sammanhanget av relationen mellan mjukvarumiljö och social miljö.

Det empiriska materialet visar också på hur sociala konventioner från
livet utanför LS fick genomslag i medlemmarnas beteende i nätgemen-
skapen (exempelvis i samband med nyttjandet av statusfunktionen).
Rimligtvis finns det en mängd sociala och kulturella konventioner med
ursprung i vardagen utanför LS, som också har betydelse för tillvaron i
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nätgemenskapen. På en makronivå utgör därför i någon mening det
omgivande samhället en väsentlig påverkansfaktor. Där ingår exempelvis
den rådande ungdomskulturen med de normer och värderingar som den
omfattar. I sammanhanget av just LS bör även skolans betydelse betonas.
Hur olika skolor hanterat LS popularitet och värderat (alternativt
nedvärderat) ungdomars engagemang i nätgemenskapen har sannolikt haft
betydelse för de unga medlemmarnas idé om vad nätgemenskapen är och
kan användas till. Även medias rapportering kring fenomenet LS och de
reaktioner det skapat hos ungdomar och föräldrar har förstås haft indirekt
betydelse för hur tillvaron på LS utvecklats.

Sammanfattningsvis har denna studie visat på hur LS:s mjukvarumiljö
relaterar till medlemmarnas sociala aktiviteter. Relationen mellan mjukvaru-
miljö och social miljö kan sammanfattas i enlighet med de tre slutsatser som
presenterats i detta kapitel. Kapitlet har också belyst några av de yttre
faktorer som skymtat i avhandlingens empiriska material, och som har
inflytande på nämnda relation.
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11. Nya former av nätgemenskap

It matters less what we call it [online community]
than how well we understand it.

– Nancy Baym (2007)

I föregående kapitel presenterades slutsatser som svar på avhandlingens
huvudsakliga frågeställning. I detta kapitel lyfts det etnografiska
förstoringsglaset till en nivå där studiens resultat kan betraktas i ett större
sammanhang. Från denna position är det möjligt att föra en vidare
diskussion kring studiens tillämpningar och betydelse.

Ett återbesök på LunarStorm

Fältarbetet på LS avrundades år 2007 och därefter har min närvaro i
nätgemenskapen varit sporadisk. När jag en eftermiddag i december 2009
gör ett återbesök finns 1292 andra medlemmar inloggade vid samma
tillfälle. Med mina erfarenheter av mer än 30 000 samtidigt inloggade
medlemmar så framstår det nu aktuella antalet som väldigt få. Det låga
antalet besökare märks också tydligt på frekvensen av lajvmeddelanden. Det
dröjer flera minuter mellan varje nytt meddelande. Tidigare dök nya
lajvmeddelanden upp i en strid ström. 

Notervärt är att majoriteten av denna studies informanter har avslutat
sina medlemskap. Eftersom LS i de flesta fall var min enda kommunika-



tionskanal till dem, är det svårt att ta reda på orsakerna till varför de lämnat
nätgemenskapen. Det är av samma anledning inte möjligt att säga något om
de nya miljöer där de nu eventuellt istället finner en social gemenskap.

Vad gäller mjukvarukomponenter så finns de flesta funktionerna
fortfarande kvar på LS. Statussystemet är kvar och det nyttjas uppenbarligen
alltjämt för att uppmuntra medlemmarna till delaktighet och interaktion.
Exempelvis arrangeras vid tidpunkten för mitt besök en tävling där priset
består av tio tilldelade statuspoäng. Lajvfunktionen finns också kvar och
kostnaden för varje sänt meddelande är fortfarande knappt tre kronor.
Bloggen återfinns också med bibehållet gränssnitt.

Den mest tydliga skillnaden är att funktionen klubbar officiellt har tagits
bort. Det skedde i juli 2009 då LS försökte krympa kostymen genom att ta
bort funktioner som inte längre var så frekvent nyttjade. När LS hade en
miljon medlemmar utgjorde klubbarna viktiga, mindre gemenskaper, i den
stora nätgemenskapen. Dessa arenor har sannolikt inte samma betydelse
längre och även om det fortfarande går att leta sig fram till tidigare
existerande klubbar så har LS följaktligen beslutat att gradvis stänga ner
funktionen. 

Iriberri och Leroy (2009) argumenterar för betydelsen av att på detta sätt
anpassa mjukvarumiljön till den fas i utvecklingen som den aktuella
nätgemenskapen befinner sig i. Beroende på om en nätgemenskap är i en
uppstartsfas, befinner sig i tillväxt, eller stagnerar, så kan situationsanpassade
mjukvarujusteringar bidra till en positiv utveckling. Den tidigare
åldersregleringen av lajv (och av andra funktioner) skulle också kunna
uppfattas som ett försök till att justera mjukvaran så att den bättre matchade
nätgemenskapens då aktuella behov. Detta i ett skede av snabb tillväxt då
enskilda funktioner utsattes för hög belastning. Faktum är att LS
kontinuerligt jobbat med att utveckla sin mjukvarumiljö och flera av denna
studies informanter har uttryckt sin uppskattning över detta. Det återstår att
se huruvida LS klarar av att även under nuvarande förhållanden
vidareutveckla sin mjukvarumiljö, och därigenom vända den nedåtgående
medlemstrenden.

När jag i januari 2003 registrerade mig som medlem, var LS den mest
populära svenska nätgemenskapen med mer än en miljon aktiva deltagare.
För många av de medlemmar jag träffade under min första tid på LS var
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denna nätgemenskap i det närmaste synonymt med Internet. Det fanns inga
andra miljöer eller tjänster på nätet som upplevdes lika viktiga. LS erbjöd ett
socialt sammanhang vars motsvarighet inte fanns någon annanstans.

Men när den empiriska datainsamlingen klingade av fyra år senare hade
medlemsantalet på LS redan börjat sjunka.60 Efter första kvartalet 2007
rapporterades alltjämt om cirka 1,2 miljoner aktiva medlemmar
(LunarWorks, 2007). Därefter har det blivit allt svårare att få tag i officiell
statistik. Enligt uppgifter i media hade LS i juni 2008 cirka 800 000
medlemmar (Hässler, 2008). Det innebär att nätgemenskapen då under ett
drygt år hade förlorat var tredje medlem. Besöksstatistik från KIA-index61

visar vidare att antalet unika besökare per vecka därefter sjunkit med drygt
60 % under perioden juni 2008 till januari 2010. Detta tyder på att
medlemsantalet fortsatt att sjunka i snabb takt.

Det är uppenbart att det idag finns många fler alternativa mötesplatser
på nätet än vad som fanns för några år sedan. Givet det enorma intresset för
miljöer som FB och Bilddagboken kan man alltså misstänka att det har skett
en förflyttning av medlemmar från LS till andra liknande mötesplatser.
Orsakerna till förflyttningen är dock varken uppenbara eller självklara. I viss
utsträckning kan det också handla om en generationsväxling där dagens
unga Internetanvändare inte attraheras av miljöer som tidigare tillhört deras
äldre syskon eller föräldrar. Således uppfattas kanske FB som mer attraktivt
än LS, och Bilddagboken som mer intressant än exempelvis Playahead.62

Detta avhandlingsarbete har inte syftat till att utreda hur eller varför
populariteten hos en nätgemenskap varierar över tid. Följaktligen är det inte
heller möjligt att utifrån denna studie avgöra varför LS gradvis tappar sina
medlemmar samtidigt som andra miljöer uppvisar tillväxt. Men genom att

60 I sammanhanget kan det vara värt att notera att nätgemenskapens grundare Rickard
Eriksson lämnade LunarWorks och sitt arbete som Brand Manager under hösten 2006, tio år
efter att han inlett sitt hobbybetonade arbete med LS:s föregångare SP. Sedan Eriksson
lämnade LunarWorks har LS:s medlemsantal uppvisat en nedåtgående trend.
61 KIA-index [www.kiaindex.net].
62 Under perioden för fältarbetet var Playahead i någon mening en av de främsta konkurren-
terna till LS när det gällde att locka besökare. I början av år 2007 hade denna nätgemenskap
cirka 600 000 besökare i veckan (Hjalmarsson, 2010). Men i likhet med LS har medlemsan-
talet därefter minskat kraftigt och den 1 mars 2010 avvecklades Playahead. 
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visa på hur den sociala miljön alltid samverkar med mjukvarumiljön,
indikerar denna studie att medlemmarnas rörelser mellan olika
nätgemenskaper inte bara drivs av sociala faktorer utan även orsakas av
egenskaper hos mjukvaran.

Unika mjukvarumiljöer

Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att alla mjukvarumiljöer
fungerar på olika sätt. Även om det finns miljöer som på ytan ser ut att ha
likartad funktionalitet så skiljer de sig alltid åt och understödjer skilda
sociala processer. 

LS kan sägas tillhöra en särskild kategori av nätgemenskaper som brukar
benämnas för social network sites (SNS). Gemensamt för alla SNS är att de
inkluderar fyra gemensamma mjukvarukomponenter (boyd & Ellison,
2007). Således tillhandahåller mjukvarumiljöer av detta slag (1) medlems-
profiler, (2) en slags vännerlista som åskådliggör det personliga sociala
nätverket, (3) en möjlighet för medlemmar att skriva publika kommentarer
till varandra, samt (4) en möjlighet till privat enskild kommunikation
mellan medlemmar (boyd & Ellison, 2007). Samtliga dessa komponenter
återfinns på LS i form av krypin, vännerlista, gästbok och lunarmail.

Likartade funktioner finns i en mängd andra Internetbaserade miljöer.
Men trots detta är det en grov förenkling att betrakta alla SNS som
likvärdiga miljöer. boyd och Ellison (2007) påpekar att olika SNS skiljer sig
åt eftersom de gemensamma grundläggande komponenterna vanligtvis
kompletterats med miljöspecifika funktioner. Det kan exempelvis handla
om chattfunktioner, funktioner som möjliggör delning av musik och
filmmaterial, eller funktioner som ger utrymme till individuellt bloggande.
Resultatet blir olika miljöer där förvisso några kärnfunktioner har likartad
funktionalitet, men där den specifika konstellationen av komponenter ger
en unik mjukvarumiljö som erbjuder nätgemenskapens medlemmar ett
unikt handlingsutrymme. Kategoriseringen av en viss typ av mjukvarumil-
jöer under rubriken SNS, skall alltså inte tolkas som att de ser likadana ut
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eller ger upphov till likartade sociala miljöer.63 De attraherar inte heller
nödvändigtvis samma individer (boyd, 2009).

FB är ett exempel på en annan SNS där de fyra nyckelkomponenterna
kompletterats med en mängd olika tredjepartsapplikationer. Varje medlem
kan alltså delvis utforma sin egen mjukvarumiljö genom att tillfoga något av
de många mjukvarutillägg som finns tillgängliga. Detta skiljer sig avsevärt
mot LS i detta avseende stängda mjukvarumiljö. Även om LS och FB alltså
har ett flertal centrala funktioner med till synes likartad funktionalitet,
skapas helt olika miljöer tack vare tillfogandet av ytterligare komponenter.

Naturligtvis fungerar inte heller de ”gemensamma” funktionerna på
exakt samma sätt. I denna avhandlingsstudie har det ju visats hur små
justeringar av enskilda mjukvarukomponenter får återverkningar i den
sociala miljön. Det betyder att små skillnader mellan två likartade
funktioner i två skilda nätgemenskaper också kan påverka dessa
nätgemenskaper åt olika håll.

Låt oss exempelvis översiktligt jämföra hur vännerlistan på LS respektive
FB är konstruerad. Skapandet av vännerlistan fungerar på ungefär samma
sätt, det vill säga genom att en medlem frågar en annan medlem om de ska
vara vänner. Om svaret är jakande så utökas bägge medlemmarnas
vännerlista. Men sättet på vilket vännerlistan i nästa steg styr den sociala
interaktionen skiljer sig markant mellan de olika miljöerna. På FB är det
nämligen endast medlemmar i vännerlistan som kan skriva publika inlägg
på din logg, det vill säga motsvarigheten till LS gästbok. Vidare kan en
medlem helt förhindra kontaktförsök från en obekant medlem genom att
endast tillåta direktmeddelanden från personer som ingår i vännerlistan.64

63 Detta gäller givetvis i ännu större utsträckning för nätgemenskaper generellt. Benäm-
ningen SNS används ju trots allt för att särskilja en specifik typ av miljöer för nätgemenskap.
I den utsträckning som olika SNS ger upphov till skilda sociala miljöer så gäller följaktligen
detta i ännu större utsträckning i sammanhanget av alla Internetbaserade mjukvarumiljöer
som syftar till social samvaro. 
64 Det är också möjligt att justera möjligheterna till interaktion på individnivå. 

Nya former av nätgemenskap   161



På LS har vännerlistan inte samma centrala roll eftersom den inte
begränsar vilka som kan skriva inlägg i din gästbok. Detta faktum leder till
en helt annan social miljö där alltså alla kan skriva i allas gästböcker.65 

Vännerlistan har också betydelse för den funktion på FB som till sin
grundläggande funktionalitet påminner om lajv. På FB kan en medlem
besvara frågan Vad gör du just nu? och få sitt svar synliggjort som ett inlägg i
sin logg. Beroende på hur den enskilde medlemmen valt sina sekretessin-
ställningar, blir sedan detta inlägg synligt för alla, alternativt för en
begränsad skara. Ofta visas dock meddelanden endast för personer som
finns med på vännerlistan. Men som vi tidigare konstaterat så begränsas inte
lajv av en vännerlista, utan av helt andra parametrar. Det är över huvudtaget
inte möjligt för den enskilde medlemmen att rikta sina lajvmeddelanden till
en särskild publik (utan att nyttja parallella medlemskap). På LS används
lajv följaktligen primärt för att få skapa nya kontakter, men på FB används
motsvarande mjukvarukomponent främst till att kommunicera ett
meddelande till befintliga vänner. 

Det är lätt att se hur detta hade påverkat ett eventuellt fältarbete på FB.
Med tanke på att meddelanden via lajv och i gästböcker varit centrala vid
den empiriska datainsamlingen på LS, hade denna typ av avhandlingsstudie
knappast kunnat genomföras på FB över huvudtaget. En etnografisk studie
av medlemmarnas användning av mjukvarumiljön hade då i flera avseenden
begränsats av min egen vännerlista. Skälet till detta är att jag skulle ha svårt
att observera medlemsinteraktioner med mindre än att en av de interager-
ande parterna redan var upptagen på min lista över vänner. Istället hade jag
alltså fått studera mina befintliga vänners interaktioner. Även om en sådan
studie säkert hade visat på intressanta beteenden och relevanta mekanismer
så framstår den, i ljuset av detta avhandlingsarbete, som kraftigt begränsad. 

Denna hastiga jämförelse mellan LS och FB tydliggör att även om till
synes ”samma” funktion återfinns i olika mjukvarumiljöer så skiljer de sig åt
med avseende på det handlingsutrymme som erbjuds. Dels beror det på
graden av justeringsmöjligheter, och dels beror det på hur den aktuella
funktionen är kopplad till övriga funktioner i mjukvarumiljön. 

65 Det är dock möjligt att blockera enskilda medlemmar.
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När medlemmar rör sig mellan olika nätgemenskaper, handlar det alltså
inte om förflyttningar mellan likvärdiga miljöer. Mjukvarumiljöer för
gemenskap är aldrig identiska utan skiljer sig åt. Ofta är skillnaden tydlig
eftersom de inkluderar helt olika mjukvarufunktioner. Men ibland är
skillnaderna inte lika uppenbara eftersom mjukvarufunktionerna vid en
första anblick kan framstå som likvärdiga. I praktiken skiljer de sig åt
eftersom de aldrig har en exakt identisk funktionalitet och dessutom ingår i
en unik kombination av ett större antal mjukvarukomponenter. 

Denna studie har vidare visat på hur nätgemenskapens medlemmar
genom kontinuerlig användning utforskar handlingsutrymmen och
tillskriver mjukvarukomponenter betydelser som är relevanta i ett specifikt
socialt och kulturellt sammanhang. Även i detta avseende finns rimligtvis
stora diskrepanser mellan olika nätgemenskaper.

Status, lajv och dagbok i ett utvecklingsperspektiv

En stor del av LS tidigare population har uppenbarligen lämnat
nätgemenskapen de senaste åren. Samtidigt har de mjukvarukomponenter
som detaljstuderats i detta avhandlingsarbete, om inte lämnat, så åtminstone
utvecklats och därigenom expanderat till andra arenor. 

Avhandlingsarbetet har visat på hur en nätgemenskaps underliggande
mjukvara utvecklas genom att medlemmarna av nätgemenskapen utforskar
dess handlingsutrymme och finner nya tillämpningar. Detta var tydligt vid
närstudien av lajv och av bloggfunktionen som tillskrevs olika syften av
medlemmarna. Det framkom också när LS likheter med den tredje platsen
belystes. Mjukvarumiljön som helhet inrymde flera olika betydelser och
fyllde olika funktioner, där den tredje platsen endast utgjorde en bland flera
möjliga.

Denna studie har därvidlag synliggjort delar av en pågående
teknikutvecklingsprocess. Processen har naturligtvis inte avstannat utan
fortsatt även efter att den empiriska datainsamlingen avslutats. Även om ett
hastigt återbesök på LS inte avslöjar nya betydelser och etablerade
användningsmönster, så skulle helt säkert förnyade närstudier av samma
mjukvarukomponenter visa på förändringar som skett fram tills idag.
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År 2003 var LS en av de mest attraktiva miljöerna på Internet. Idag, sju
år senare, har nätgemenskapen tappat den positionen. I någon mening har
dock de mjukvarukomponenter som analyserats i denna studie inte
stagnerat utan fortsatt att utvecklas genom långvarig användning och
kontinuerliga tolkningsprocesser.

Den främsta anledningen till att dagboken ersattes med en bloggfunk-
tion var att LS i ljuset av den då begynnande bloggtrenden ville använda en
aktuell och mer träffsäker benämning på sin dagboksfunktion. Eftersom
nätgemenskapens medlemmar redan hade ”bloggat” i flera år innan det blev
en allmänt populär Internetaktivitet, uppfattades det som självklart att
dagboken borde bära samma benämning. Sedan dess har bloggfenomenet
expanderat explosionsartat och användningen av bloggar har förändrats och
diversifierats dramatiskt. Både tekniken och dess möjliga användningsom-
råden har utvecklats och bloggar används idag i många olika sammanhang
och för olika syften (Kumar, Novak, Raghavan & Tomkins, 2004; Schmidt,
2007a). 

Utvecklingen har inte följt ett enskilt spår och det är givetvis en
förenkling att dra en enkel rät linje från dagboken på LS till dagens bloggar.
Men dagens typiska blogg bär ändå i viss utsträckning avtryck av den tidiga
användningen av LS dagböcker. Det pionjära utforskandet av dagbokens
handlingsutrymmen och meningserbjudanden har i någon mening fortsatt i
ett vidare sammanhang och bidragit till uppkomsten av den flora av
bloggrelaterade tillämpningar som är aktuella idag. 

Även lajvfunktionen har vidareutvecklats genom fortsatt explorativ
användning i olika sammanhang. Det som vi idag kallar för mikrobloggar
och primärt förknippar med tjänster som Bloggy66 och Twitter67 framstår i
någon mening som förädlade versioner av lajv. Som redan beskrivits utgörs
också den kanske mest framträdande funktionen på FB av en mikrobloggs-
liknande mjukvarukomponent där den inloggade medlemmen kortfattat
kan dela med sig av händelser och tankar. Lajvfunktionen finns förstås också

66 Bloggy [www.bloggy.se].
67 Twitter [www.twitter.com].
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kvar på LS, men framstår i ljuset av denna utveckling som en fossil, som
visar på ett tidigare utvecklingsstadium.

När det gäller dagboken och lajv är det alltså möjligt att se hur dessa
funktioner vidareutvecklats och fått stor spridning. Statusfunktionen på LS
har kanske inte på samma tydliga sätt förädlats i nya sammanhang. Men på
olika Internetbaserade mötesplatser finns förstås en rad olika kontextspeci-
fika statusmekanismer som inte bara baseras på graden av aktivitet, utan
som i större utsträckning återspeglar omgivningens uppfattning om enskilda
medlemmar och deras bidrag till nätgemenskapen (Jensen, Davis &
Farnham, 2002).

Distribuerade mjukvarumiljöer

Ifall de mjukvarukomponenter som sammantaget utgjorde mjukvarumiljön
på LS vidareutvecklats med avseende på form och funktion verkar det
rimligt att anta att även helheten utvecklats. Således kan vi idag också se nya
former av mjukvarumiljöer för gemenskap. Eftersom LS var en av de allra
första Internetbaserade miljöerna i sitt slag (funktionellt och strukturellt) så
är det nog ingen överdrift att betrakta just denna mjukvarumiljö som en
milstolpe i utvecklingen (boyd & Ellison, 2007). I ett längre perspektiv
hade dock utvecklingen börjat långt tidigare i samband med de första
textbaserade verktygen för datormedierad kommunikation.

LS nådde sitt medlemsklimax samtidigt som avhandlingsarbetet befann
sig i sin mest intensiva empiriska fas (2006). Parallellt med LS existerade
redan då en mängd likartade miljöer. I dagsläget är antalet webbaserade
sociala mötesplatser närapå obegränsat. I takt med att antalet Internetanvän-
dare ökar, ökar ju samtidigt de antal individer och grupper som genom
kontinuerlig användning bidrar till att föra utvecklingsprocessen framåt.
Dagens mötesplatser visar följaktligen upp en stor variation på mjukvaru-
nivå, och de sociala sammanhang som uppstår vid dessa platser är på samma
sätt diversifierade.

I kapitel 2 redovisades hur Oldenburgs (1989) idé om den tredje platsen
fått betydelse för studier av nätgemenskap. I kapitel 9 skedde sedan en
återkoppling till denna vedertagna teoretiska begreppsram när LS
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egenskaper och funktion analyserades utifrån Oldenburgs modell. Denna
analys visade att LS förvisso kunde fungera som en tredje plats, men att det
också fanns tydliga skillnader avseende exempelvis platsernas storlek och
strukturella komplexitet. LS mjukvarumiljö erbjuder alltjämt meningserbju-
danden som bidrar till upplevelsen av en tredje platsens gemenskap (Croon
Fors, 2006; Croon & Ågren, 1998). Men jämfört med de i någon mening
avsevärt enklare mjukvarumiljöer som tio år tidigare fick Rheingold (1993)
att vittna om denna upplevelse, framstår dessa meningserbjudanden som
delvis beskurna. 

Jämfört med LS framstår The Well som en öppen, småskalig, lokalt
förankrad gemenskap med en tydlig kärna av stamgäster och med få
förbipasserande temporära gäster. Rheingolds beskrivningar kommunicerar
en tydlig potential hos den aktuella mötesplatsen till att stimulera en tredje
platsens gemenskap. Denna potential finns även hos LS, men kanske inte i
samma utsträckning.

Internets sociala mötesplatser har genomgått en evolutionär utveckling.
Någonstans efter denna utvecklingslinje återfinns miljöer liknande The
Well med tydliga konnotationer mot en tredje platsens gemenskap. När vi
är framme vid den typ av sammanhang som exemplifieras av LS inkluderar
dessa miljöer nya meningserbjudanden som inte i lika hög grad
harmoniserar med idén om en tredje plats. Boomen (2008) visar på att
nästa steg i denna utveckling genererat miljöer som i ännu större
utsträckning avviker från Oldenburgs (1989) idé om den tredje platsen.
Boomen (2008) argumenterar för att de heterogena, flyktiga och utspridda
sammanslutningar som idag framträder på Internet inte ens bör betraktas
som nätgemenskaper eftersom denna benämning och starka metafor skapar
felaktiga föreställningar som försvårar en korrekt analys.

Baym (2007) vill inte lika kategoriskt förkasta de benämningar och
modeller som tidigare använts för att beskriva och förstå sociala
grupperingar på nätet. Detta eftersom tidigare identifierade mekanismer och
sociala processer förefaller vara giltiga ännu. Men samtidigt argumenterar
även Baym för att nya decentraliserade former av social samvaro växer fram.
Nätgemenskap uppstår inte längre primärt i sammanhanget av en specifik
mötesplats. Istället kan en nätgemenskap vara distribuerad över flera olika
mötesplatser. 
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LS var under en tidsperiod urtypen för nätgemenskap baserad på en
sammanhållen mjukvarumiljö, bestående av ett antal komponenter som
syftade till att möjliggöra interaktion mellan medlemmar. Men i den nya
nätverksliknande struktur som enligt Baym (2007) och Boomen (2008)
bättre beskriver dagens Internetbaserade sociala grupperingar, reduceras LS
själv till en komponent som kan kombineras med andra för att bilda nya
former av distribuerade mjukvarumiljöer. Således skapar nätgemenskapens
medlemmar sina egna anpassade och flexibla mjukvarumiljöer, där nya
komponenter (mötesplatser) kan infogas eller uteslutas efter behov.

De tidiga definitioner och modeller av nätgemenskap som framhåller
betydelsen av en gemensam mötesplats, framstår i ljuset av denna utveckling
som alltmer inaktuella. Med ett socialt nätverksperspektiv finns dock
rimligtvis bättre möjligheter att synliggöra och skapa förståelse för nya
distribuerade och medlemsanpassade gemenskapsformationer. 

Redan 1998 påtalade Croon och Ågren (1998) förekomsten av personliga
virtuella samhällen, där individens personliga intresse var det som primärt
avgränsade samhället. Även Wellman, et al. (2003) pläderade för att
Internetbaserade gemenskaper i allt större utsträckning hade individens
behov som utgångspunkt och främsta sammanhållande kraft. Samtidigt som
platsens roll som underlag för gemenskap hade minskat, framhöll de att
individens möjligheter att utveckla och upprätthålla egna sociala nätverk
hade ökat tack vare ny informationsteknik. Föreliggande avhandlingsstudie
ger ytterligare stöd för denna observation och visar på att den utveckling
som i någon mening förutspåddes av Croon och Ågren (1998) samt
Wellman, et al. (2003) nu har manifesterats än tydligare. I ruinerna av LS
och andra strikt platsbaserade nätgemenskaper, framträder alltjämt
personliga sociala nätverk som baseras på individanpassade kombinationer
av mjukvarukomponenter. Mjukvarumiljöer för gemenskap försvinner ej –
men de sprider ut sig.68

68 Jämför med Wellmans (2007) resonemang kring hur gemenskap får en utspridd struktur.
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12. Avslutande reflektioner

Social and technical issues can only be separated
analytically. In practice, as we have seen, they are
highly intertwined.

– Maria Spante (2004, s. 39)

Den amerikanske författaren Ernest Vincent Wright skrev under sitt sista
levnadsår romanen Gadsby (1939). Denna roman har blivit känd främst
tack vare att författaren undvikit att använda bokstaven ‘e’. Den mer än
50 000 ord långa engelska texten saknar alltså helt ord som innehåller denna
bokstav. Eftersom vokalen ‘e’ är mycket vanlig i det engelska språket, kan
man tänka sig att författaren sannolikt fick anstränga sig för att formulera
sin text. Resultatet blev dock en så engagerande historia att läsaren inte
nödvändigtvis lägger märke till avsaknaden av den vanligtvis så centrala
bokstaven.

Allt för många studier av nätgemenskap har haft en tendens att behandla
mjukvarumiljön på det sätt som Wright behandlar bokstaven ‘e’, det vill
säga inte alls.69 Sensmoralen är dock inte att analyser av nätgemenskap ska
fortsätta att exkludera mjukvarurelaterade aspekter eftersom resultatet ändå i
någon mening blir läsvärt och intressant. Tvärtom så har föreliggande studie

69 Se också Fitzgerald (2001) för ett resonemang kring ”The Gadsby Syndrome in IS
Research”.



visat på mervärdet av att också beakta mjukvarumiljön och dess egenskaper.
Nu när relationen mellan mjukvarumiljön och den sociala interaktionen
blivit blottlagd, krävs möjligen en ansträngning i paritet med den som
avkrävdes Wright, för att även fortsättningsvis kunna ignorera mjukvaru-
miljön. Förhoppningsvis blir sådana ansträngningar allt mindre vanliga. 

Jones (1999) betonar att Internet är så mycket mer än bara teknik, och
från hans perspektiv är de sociala utmaningarna mer intressanta att studera
än de tekniskt orienterade. Även om de sociala aspekterna av nätgemenskap
utan tvekan är högst relevanta, har denna studie tydliggjort att nätgemen-
skapers sociala processer inte kan belysas fullt ut med mindre än att den
underliggande tekniken också uppmärksammas. Fortsatta studier av
internetbaserad social samvaro bör alltså inte undvika eller bortse ifrån
mjukvarurelaterade faktorer. Tvärtom måste framtida studier beakta dessa
faktorers betydelse för det sociala sammanhang som studeras.

Denna avhandlingsstudie har fokuserat på samspelet mellan mjuk-
varumiljö och social interaktion. Det har dock inte handlat om vilken
mjukvarumiljö som helst, utan om en miljö som syftar till gemenskap.
Denna specifika mjukvarumiljö har utgjort mitt etnografiska fält och varit
den plats som jag besökt för att inhämta empiriska data. Initialt hade jag
ingen anledning att tveka på mitt tillvägagångssätt, men ju längre arbetet
pågått har jag erfarit att mitt fält sannolikt definierats alltför snävt. En
konsekvens av den utveckling av nätgemenskap som beskrivits i föregående
kapitel är ju att nätgemenskaper inte längre lika tydligt anknyter till en
specifik avgränsad mjukvarumiljö. Nya former av nätgemenskap utgår ifrån
distribuerade mötesplatser, och min erfarenhet från fältarbetet visar att även
befintliga gemenskaper som LS fått svagare konturer genom medlemmarnas
aktiviteter i andra miljöer. Detta inkluderar förstås även miljöer utanför
Internet och boyd (2008b) tydliggör det alltmer självklara faktum att en
fördjupad förståelse av Internetbaserade sociala processer också kräver viss
kännedom om relevanta sammanhang utanför nätet. 

Studier av relationen mellan mjukvarumiljö och social interaktion måste
rimligtvis även fortsättningsvis utföras genom nära studier av en specifik
mjukvara. Men fortsatta studier av mjukvarumiljöer för gemenskap bör
inkludera ett vidare empiriskt fält. Istället för att redan från början definiera
gränserna för nätgemenskap utifrån en enskild plats och sedan studera de
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händelser som utspelar sig där, framstår det som en mer rimlig strategi att
följa individer i deras eget skapande av nätgemenskap.

Nätgemenskapers tekniska och sociala dimensioner kommer att fortsätta
utvecklas och få nya skepnader, och därför är fortsatta studier högst
motiverade. Feenberg och Bakardjieva (2004) varnar för risken att tappa
fokus och uppmärksamhet i takt med att den initiala fascinationen för
fenomenet nätgemenskap har bleknat. Istället betonas vikten av fortsatta
studier av nya former av Internetbaserade sociala sammanhang: 

The danger of the current stage in the evolution of online
community is that of premature closure. Analysts and users
alike can take the medium for granted too easily and assume
that its present form is final, rather than a passage to things to
come. […] Thus, it is a good time to remind ourselves that
online groups are indeed a qualitatively new medium. We are
far from a final understanding of them. Rather, we are at the
point where systematic research on them can begin to bear
fruit. (Feenberg & Bakardjieva, 2004, s. 41)

I någon mening ger historien Feenberg och Bakardjieva rätt, eftersom
nätgemenskap som fenomen sannerligen fortsatt att utvecklas. De uttryckte
dessa farhågor vid en tidpunkt då LS blomstrade och hade en enorm
betydelse för svenska ungdomar. Idag lever LS i skuggan av ett flertal andra
populära och inflytelserika mötesplatser. MySpace och FB, som i dagsläget
utgör miljöer med hundratals miljoner medlemmar, hade just lanserats och
förmodligen kunde ingen då förutse deras kommande tillväxt eller framtida
betydelse. Mikrobloggstjänsten Twitter, som idag engagerar miljontals
Internetanvändare över hela världen, fanns över huvudtaget inte utan skulle
dröja ytterligare två år.

Fenomenet nätgemenskap är således under konstant utveckling, och
finner ständigt nya uttryck och betydelser. Även om detta avhandlingsarbete
har bidragit till en ökad förståelse av fenomenets tekniska, sociala och
kulturella aspekter, måste den åtföljas av fortsatta studier. Eftersom vi
studerar ett fenomen i rörelse framträder ständigt nya relevanta fråge-
ställningar och tillämpningsområden som kräver vår uppmärksamhet.
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English summary

Software Environments for Community - 
a Study of Online Community, Technology and Culture

Since Rheingold (1993) presented a first definition of virtual communities,
the phenomenon of online communities has been examined from different
perspectives aiming towards a comprehensive understanding of its diverse
manifestations and constituents. However, it has been argued that studies
on online communities typically adopt a social or cultural perspective, and
to some extent disregard technical aspects (Ma, 2005; Stolterman, 1999).
Although the importance of technology (i.e. software environment) in the
context of online interactions is intuitively accepted, it is sometimes put
aside or treated like a black box when examining the social dynamics in
online settings. Thus, the purpose of this thesis is to contribute to an
understanding of the relation between the software environment and social
interactions in an online community. 

The study is based on a 4-year-long ethnographic field work at a massive
online community called LunarStorm [www.lunarstorm.se]. The fieldwork
was initiated in 2003 and empirical material has been gathered through
participant observations, interviews and studies of archived materials. 34
semi-structured interviews have been conducted with members of the
community. In addition, a large number of informal text-based
conversations with LunarStorm members concerning their social
interactions, technology use and experiences as online community members
have also been carried out during fieldwork, generating a substantial



amount of data. Considerable empirical material has also been gathered
from various discussion forums inside the community. 

The community under study is based on a multifaceted software
environment offering many different possibilities for communication. In
this environment three specific features are examined and the empirical
material demonstrates the members’ conceptions concerning theese
communication tools, as well as use patterns. 

The thesis presents three key elements in an apparent relationship
between members’ social interactions and the underlying software
environment. First, it is demonstrated that the software design affects social
interactions. Secondly, it is stated that the meaning and use patterns
connected to different software components are never fixed but constantly
changing, as a result of continuous use and renewed interpretation
processes. Third, online community members are characterized as
co-creators of the software environment.

By showing how technological advances have enabled distributed
software environments, the thesis also gives a contribution to the discourse
concerning new forms of online communities.

Jones (1999) claims that Internet is more than just a technology and that
the social challenges have become more interesting than the technical.
While this might be true, this thesis has shown that the social challenges
cannot be managed without also examining the technology at hand. When
trying to comprehend the phenomenon of online communities it is
therefore necessary to further examine both the social interactions and the
technology utilized in the interaction.
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