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Abstract 

Many people perceive a division between an online world and the ‘real’ world outside 

of the World Wide Web. However, this view often leads to a reduced sense of 

importance ascribed to what takes place online, even though it affects life in very real 

ways.  In our study we aim to explain the importance of how meaning is built in to 

sociomaterial compositions.  By analyzing comment fields hosted by a Swedish IT-

journal we illustrate how what is being said interplays with the technological 

platform in various ways.  This is sociomateriality in action.  This study concludes 

that when social and material agencies interlock new meaning emerges.  This process 

of imbrication has the potential to affect everyday life, whether offline or online. 
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1 Inledning 

Vi, författarna, har olika ingångar i informatikfältet men delar ett engagemang för genus- och 

samhällsfrågor. Under vår utbildningstid på Beteendevetenskapliga programmet med 

inriktning mot IT-miljöer har vårt gemensamma intresse för den växelverkan som pågår 

mellan människor och teknik fördjupats. Inom programmet har vi vid några tillfällen 

snuddat vid sociomaterialitetsbegreppet, ett begrepp som kombinerar våra intressen, sociala 

frågor och teknik. I denna uppsats har vi därför tagit tillfället i akt att applicera 

sociomaterialitetsteorier på just sådana frågor.  

1.1 Ett kommentarsfält blir till 

Om ett träd faller i skogen och ingen är där, gör det då något ljud? Utifrån ett kritiskt 

realistiskt perspektiv kommer trädet oavsett frånvaron av betraktare, genom sina materiella 

egenskaper, att ge upphov till det som blir ljud. Dock kommer frånvaron av observatörer att 

leda till att ingen kan uppfatta och tillskriva dessa skeenden mening. Utifrån denna 

ontologiska ståndpunkt har vi undersökt kommentarsfält som, genom interaktion mellan de 

sociala påverkanskrafter som härstammar ur människors handlingar, samspelar med en 

digital kommentarsplattforms materiella egenskaper. Detta leder till att något nytt 

uppkommer ur denna interaktion mellan material och människa. Kommentarsfältet och dess 

sociala uttalanden har tillsammans blivit något annat än vad de från början var. För att 

förstå detta nya krävs att vi granskar dess speciella förutsättningar vilket vi kommer att göra 

i denna uppsats. Men först illustreras varför sociomateriella studier är högst aktuella i vår 

samtid. 

1.2 Det som händer på nätet stannar på nätet 

En mer eller mindre medveten uppfattning som verkar finnas i dagens samhälle är att livet 

på nätet är avskilt från det så kallade verkliga livet, där handlingar härstammar från, och 

stannar i, ett slags vakuum. Exempel på detta kan vara uttryck som twitterstormar eller 

näthat som ibland framställs som fenomen som är sprungna ur World Wide Webs1  egna 

DNA. Denna uppfattning riskerar att banalisera det som händer på nätet eftersom 

konsekvenserna för världen utanför webben framställs som små. Uppfattningen om att det 

som händer på sociala medier också stannar där har otaliga gånger visat sig inte stämma, 

exempelvis genom de så kallade Instagram-upploppen2. Det som händer på nätet spiller 

tydligt över i ‘verkligheten’ vilket även har visats i aktuell forskning (se exempelvis Lindgren 

2014). 

                                                 

 

 
1  I denna uppsats använder v i omväxlande orden nätet och webben när v i talar om World Wide Web .  

2  Se exempelv is Korneliusson 2013 för en översikt . 
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Vi menar att det finns en ofrånkomlig växelverkan mellan sociala aktiviteter och 

teknikanvändning. Det som utförs på nätet är inte åtskilt från det som sker utanför 

detsamma. Interaktion med informationsteknik får konsekvenser för vardagslivet. Detta kan 

yttra sig i nya interaktionsmönster, exempelvis genom att ett telefonsamtal väljs bort till 

förmån för det (för vissa) bekvämare sättet att hålla sig a jour med sina bekanta via sociala 

medier. 

Kommentarsfält på nätet är ett annat exempel som illustrerar denna växelverkan. Ett 

kommentarsfält är en digital artefakt3 som, innan det är fyllt med användargenererat 

material, i praktiken består av tomma fält. Genom den mänskliga interaktionen med 

kommentarsfälten blir de något annat än vad de var från början, de blir fyllda med mening 

som ursprungligen inte fanns där. Detta sker på samma sätt som att trädet som faller i 

skogen först hörs om någon med förmåga att höra är närvarande. För att illustrera detta 

blivande har vi valt att studera kommentarsplattformen Disqus på en stor IT-

branschtidnings hemsida. Mer specifikt har vi valt att undersöka den digitala artefaktens 

potential att påverka samhället genom att stärka eller ifrågasätta rådande uppfattningar om 

jämställdhet.  

Online påverkar alltså den så kallade verkligheten och tvärtom. Den vardagliga 

uppfattningen om de två skilda världarna är dock förståelig utifrån att den ömsesidiga 

påverkan i samspelet mellan det sociala och det materiella kan vara svår att se. En 

konsekvens av denna uppdelning är att de handlingsutrymmen som webben ger kan 

utnyttjas som en kanal för ocensurerade åsikter och hat, där det finns en tydlig diskrepans 

mellan vad människor skulle kunna tänka sig att yttra ansikte mot ansikte och vad de kan 

tänka sig att säga i skydd av ett alias. När kommentarsfält nyttjas på detta sätt byggs sociala 

yttranden in i den digitala artefakten. Denna process går att förstå utifrån ett sociomateriellt 

perspektiv. 

1.3 Sociomaterialitet – överbrygger klyftan 

Sociomaterialitet är en högst aktuell strömning inom informatikfältet som behandlar 

sammanflätningen av det sociala och det materiella. Vi menar, i enlighet med Leonardi 

(2013) och Orlikowski & Scott (2008), att det digitala går att förstå som materiellt. Eftersom 

att det digitala är uppbyggt av beståndsdelar som hårdvara, mjukvara och nätverkskablar har 

det många materiella egenskaper som gör att alla typer av digitala artefakter kan förstås som 

materiella. Exempel på denna uppbyggnad kan sträcka sig från det närmast självklara, att en 

mobiltelefon har materiella egenskaper, till det mer abstrakta, att även appen som laddas ner 

till mobilen har och får olika materiella egenskaper genom att den är uppbyggd av 

                                                 

 

 
3  En digital artefakt definierar v i i enlighet med Löwgren och Stolterman (2004) som ett materiellt 

föremål som skapats och används av  människor och möjliggörs av  informationsteknik.  
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observerbara material. När sociala påverkansfaktorer förenas med materiella artefakter blir 

de över tid sociomateriella. Ett exempel är möjligheten att alltid ta emot e-post vilket kan 

förändra människors arbetssituation. Denna syn på digitala artefakter stödjs även av tidigare 

forskning som inte uttryckligen behandlar begreppet sociomaterialitet, exempelvis genom 

teori som utforskar hur design kan påverka samhället (se Löwgren & Stolterman 2004). 

Tidigare forskning inom detta område inriktar sig huvudsakligen på förändringsprocesser 

inom organisationer, exempelvis genom relationen mellan datoriserade industriprocesser 

och befintliga arbetsrutiner (Westergren 2011), men börjar också intressera sig för samspelet 

mellan socialt och materiellt på sociala medier genom att studera sammanflätningen av 

människors reseupplevelser och aktivitet i sociala medier som mynnar ut i betygsättningar av 

resmål (Scott & Orlikowski 2013). Vidare har samspelet mellan sociala medier och 

demonstrationer under den egyptiska revolutionen 2011 studerats (Oh & Rao 2012). Ett 

annat exempel på mer ovanlig tillämpning av sociomaterialitetsbegreppet är en studie där 

organiserandet och normaliserandet av verksamheten i Kambodjanska dödsläger förklarats 

genom skapandet av materiella förutsättningar för folkmord (Clegg, Pina e Cunha, Rego, & 

Dias, 2013). I en kommande doktorsavhandling på Umeå universitet studerar Svedmark, 

med hjälp av det sociomateriella perspektivet, hur det väldigt privata kan offentliggöras på 

utelämnande sätt via nätet (Svedmark, kommande 2014). 

I vår studie undersöks hur sociomateriell sammanflätning manifesteras. Mer specifikt vill 

vi visa de ömsesidigt konstruerande sociomateriella praktiker som tar sig uttryck inom 

ramen för kommentarsfält. När ett kommentarsfält till en artikel öppnas på nätet är det en 

artefakt som är skapad av människor, sålunda kan den redan sägas vara sociomateriell. 

Samtidigt är den också i detta begynnande skede ett oskrivet blad som väntar på att fyllas. I 

takt med att kommentarer adderas till kommentarsfältet och dessa röstas upp, ner eller 

anmäls blir kommentarsfältet något annat än vad det var från början. Det blir sociomateriellt 

i en ny bemärkelse. 

1.4 Problemformulering 

Vi betraktar kommentarsfält som en arena för den upplevda indelningen mellan den så 

kallade verkliga världen och den som finns på nätet. En arena där sociomateriell 

sammanflätning äger rum. Vi vill därför utifrån ett teoretiskt perspektiv, grundat i kritisk 

realism (Leonardi 2013), undersöka hur den pågående interaktionen mellan människor och 

tekniska artefakter formar sociala strukturer. Den sociomateriella teorin tillhandahåller en 

förklaringsmodell för hur IT-användning samspelar med komplex organisering vilket gör 

den väl lämpad för att analysera hur användargenererade digitala artefakter formas genom 

interaktion över tid. Vår problemformulering utifrån detta perspektiv lyder således: 

 

 Vad sker när de sociala föreställningarna och de materiella egenskaperna blir 

sociomateriella?  
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För att besvara problemformuleringen ställer vi två forskningsfrågor som förtydligar sociala 

och materiella påverkansfaktorer var för sig: 

 

 Hur uttrycker sig människor om jämställdhet i en branschtidnings kommentarsfält? 

 Vad är Disqus-plattformens materiella egenskaper i form av funktion, egenskaper och 

utseende? 

1.5 Syfte  

Leonardis (2012 & 2013) sociomateriella imbrikationsteori är tidigare tillämpad i ett 

traditionellt organisationsforskningsfält. I vår studie vidgar vi detta organisatoriska fält, 

genom vår tolkning av begreppet organisation4. Utifrån detta perspektiv bidrar vi till att 

utöka tillämpningen av sociomaterialitetsteorin, genom att synliggöra att sociala 

föreställningar har en roll i imbrikationsprocesser. På så sätt bidrar vi med kunskap till 

informatikfältet. Syftet med vår studie är således: att förklara betydelsen av hur mening 

byggs in i sociomateriella kompositioner.  

 

1. 6 Vad säger artiklarna, vem kommenterar? 

Kommentarsfält på nätet skiljer sig från exempelvis forum genom att de alltid hänger 

samman med en artikel som ofta utgörs av redaktionellt material. Det här är något vi har 

varit tvungna att förhålla oss till i vår studie. I valet att ta med artiklarna i analysen eller inte 

har vi gjort övervägandet att inte ta hänsyn till artiklarna vilka kommentarsfälten hör 

samman med. Vi tar inte ställning till innehållet i artiklarna och således inte heller till om 

kritiken riktad mot artiklarna är relevant eller inte. Vi har endast för avsikt att uttala oss om 

vad innehållet i kommentarsfälten säger isolerat från artiklarna. Valet baseras främst på att 

vårt fokus är att studera vad som sker när användargenererat material flätas samman med 

den digitala artefakten, vilket är en aktivitet som just kommentarfälten ger förutsättning för 

att iaktta. Ett ytterligare motiv till detta val är att vi kunnat konstatera att kommentarerna 

sällan tenderar att ha särskilt tät anknytning till respektive artikel. 

En annan avgränsning i detta arbete handlar om vem som kommenterar. I 

kommentarsfält är det vanligt att använda en pseudonym som signatur. Vi har valt att 

studera innehållet i kommentarsfälten, snarare än vem som genererar materialet. Därför har 

vi beslutat att inte lägga någon vikt vid att analysera kommentatorernas eventuella avsikter 

med sina kommentarer. Vi undersöker inte heller vilka avsändarna kan tänkas vara. Således 

fäster vi ingen vikt vid om en avsändare är exempelvis man eller kvinna, chef eller konsult. 

                                                 

 

 
4  Detta diskuteras under vårt begreppsavsnitt  nedan. 
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Utifrån vårt valda datamaterial och vår tillämpning av analysmetoderna faller dessa frågor 

utanför ramen för vår studie.  

 

1.7 Centrala begrepp: imbrikation organisation och 
jämställdhet 

I vår studie vi har använt ett antal specialiserade betydelser av begrepp. I detta avsnitt 

förklarar vi hur vi förstår och tillämpar de begrepp vi anser vara centrala för studien. Du som 

läsare kan välja att ta del av denna fördjupning, eller att direkt gå vidare till tidigare 

forskning och teori i kapitlet härnäst. 

Imbrikation är en teoretisk metafor som används för att förklara hur distinkta sociala och 

materiella element ordnas i överlappande mönster så att deras funktioner är ömsesidigt 

beroende av varandra (Leonardi 2012). I detta sammanhang definieras det sociala som 

exempelvis språk, värderingar och mänsklig interaktion. Det materiella kan i sin tur 

exemplifieras genom tidigare nämnda fysiska ting såsom träd, mjukvara, hårdvara 

nätverkskablar och mobiler. För att illustrera hur imbrikation går till beskriver Leonardi hur 

en tegelvägg muras. Tegelväggen är uppbyggd av stenar som är lagda i ett speciellt omlott-

mönster. Hur dessa tegelstenar är lagda kommer att skapa förutsättningar för hur 

tegelstenar går att lägga i framtiden. I takt med att tegelstenar byggs in i väggen blir det 

svårare för den som murar att ändra på det givna mönstret eftersom förutsättningarna i stor 

utsträckning redan är givna. Leonardi betonar dock att det inte är omöjligt att ändra på 

väggens sammansättning, dock kommer det få stora konsekvenser om mönstret avviker för 

mycket från det ursprungliga. I denna liknelse representerar murandet den sociala 

aktiviteten och tegelstenarna de materiella byggstenarna som tillsammans bildar en 

sociomateriell enhet, en vägg. I vår studie undersöker vi kommentarsfält som vi förstår som 

sociomateriella enheter. Dessa består av två beståndsdelar: kommentarer (socialt) och 

kommentarsfält (materiellt). I vår studie använder vi omväxlande begreppen imbrikation och 

den mer vardagliga synonymen sammanflätning för att beskriva detta fenomen.  

Ett mer vanligt förekommande begrepp, som vi behöver för att specificera vår användning 

av Leonardis (2013) kritiska realism, är organisation. En organisation talas det ofta om i 

termer av en bestående verksamhet som är ordnad på ett sätt som gör att de olika delarna 

arbetar mot ett gemensamt mål. Organisationer enligt denna definition kan vara företag, 

offentliga verksamheter eller ideella föreningar för att ge några exempel. I vår studie 

använder vi organisationsbegreppet något annorlunda än den vardagliga betydelsen. 

Organisationer har ofta tydliga medlemmar och rollfördelningar som utför specifika 

uppgifter. I linje med Actor Network Theory (Spinuzzi 2008) menar vi istället att en 

organisation går att förstå som en uppsättning aktörer med olika mål och intressen som 

tillsammans bidrar till att uppfylla varandras mål. Tillsammans bildar dessa aktörer en 

organisation med mindre strikta gränser, vilket för oss innebär att branschtidningens läsare 

som traditionellt sett skulle betraktas som, mer eller mindre, passiva konsumenter räknas 

som medskapande aktörer som bidrar till nätverkets organisering. Detta perspektiv 

möjliggör att vi tar vår analys ett steg längre genom att vår organisationsstudie sträcker sig 
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till att innefatta (samspelet mellan) branschen, tidningen och deras läsare som en del av ett 

och samma nätverk.  

Vår empiri tar sin utgångspunkt i artiklar som handlar om jämställdhet. Följaktligen 

förekommer begreppet många gånger i vårt bearbetade datamaterial. Eftersom det bland 

informanterna förekommer många egna tolkningar av begreppet klargör vi här den gällande 

definitionen av ordet för att undvika missförstånd. Enligt Nationalencyklopedin (2014) 

innebär jämställdhet: “att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet”. 

Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Men medan jämlikhet rör alla människors 

lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen. Det finns även 

skillnader mellan formell och reell jämställdhet. Formell jämställdhet avhandlar lagstadgade 

rättigheter för kvinnor och män exempelvis inom arbetslivet medan reell jämställdhet 

handlar om likabehandling i vardagen oavsett kön. Ett land som Sverige kan sägas vara 

formellt jämställt trots att det i realiteten ofta förekommer subtil (reell) olikabehandling som 

motverkar jämställdhet. Ett exempel på dessa förhållanden kan vara att kvinnor och män 

formellt sett har tillträde till samma yrken men att de ofta får olika lön för likställt arbete 

(Statistiska centralbyrån 2012).  

Nu har vi förklarat hur vi kommit i kontakt med, och funnit intresse för, frågor som rör 

sociomateralitet, samt beskrivit vad vi valt undersöka vidare. I nästa kapitel går vi lite 

djupare in på sociomaterialitetsbegreppet samt centrala teorier som omfattar detta.                                                                                                                    
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2 Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt presenteras begreppet sociomaterialitet, tidigare forskning inom fältet, samt 

vår teoretiska utgångspunkt i Leonardis kritiska realism (2013).  

2.1 Sociomaterialitetens gränsöverskridande egenskaper 

Sociomaterialitet är ett högst aktuellt begrepp inom dagens IT- och organisationsforskning 

som har sina rötter i feministisk forskning och vetenskapsteori (Leonardi 2013). Ontologiskt 

sett vänder sig sociomaterialitetsbegreppet ifrån socialkonstruktionismens syn på samhället 

som konstruerat genom människors interaktion, genom att istället inkludera materialitet i 

interaktion, som därmed kan äga rum mellan såväl människor som objekt. I jämförelse med 

socialkonstruktionismen existerar därmed strukturer även på ett materiellt plan. Dessa 

strukturer befinner sig i ständigt pågående förändring. Den sociomateriella strömningen är 

starkt influerad av Actor Network Theory (ANT), och en av dess största företrädare Bruno 

Latour. ANT genom Bruno Latour förklarar hur objekt och mänskliga aktörer ingår i nätverk 

på lika villkor, med samma potential att agera, istället för att ge mänskliga aktörer företräde. 

Vi har valt att skildra sociomaterialitetsbegreppet utifrån fyra viktiga företrädare: 

Haraway, Barad, Orlikowski och Leonardi. Haraway och Barad kan å ena sidan sägas 

företräda teknofeminismen, vilket innebär ett ställningstagande mot sexistiska antaganden 

inom vetenskap och teknik. Orlikowski och Leonardi å andra sidan förknippas med olika 

former av organisations och IT-forskning. 

2.2 Sociomaterialitetens teknofeministiska bakgrund 

Vårt nedslag börjar under åttio- och tidigt nittiotal med teknofeministen, biologen och 

författaren till den inflytelserika boken "A cyborg manifesto", Donna Haraway (Bell 2007). 

Haraway lägger den teoretiska grunden till det som senare blir sociomaterialitetsbegreppet 

genom att introducera vikten av hur det materiella hos och omkring oss tillsammans med 

kollektiva sociala aspekter medskapar verkligheten. Haraway föregriper sociomaterialitetens 

anti-dualistiska syn på tillvaron genom sitt begrepp materiellt-semiotiskt, vilket innebär en 

återförening av de binära begreppen materia och socialt meningsbärande. Denna 

oskiljbarhet av det sociala och materiella kan exemplifieras genom att en hund är lika mycket 

en socialt meningsbärande kategorisering som den är en varelse av kött och blod (Bell 2007). 

Kvantfysikern Karen Barad (2003) utvecklar i sin tur Haraways materialitetsbegrepp och 

myntar nyckelbegreppen agential realism och performativititet, vilka förklaras senare i detta 

stycke. Barad har i sin forskning kritiserat den så kallade språkliga vändningen, det vill säga 

den idéhistoriska tanken om att språket har en särställning som förklaringsmodell för 

vetenskapliga företeelser. Barad framhåller i sin forskning, genom en närläsning av den 

danske fysikern Niels Bohr, tanken om en syn på världen där det sociala och det materiella 

inte existerar var för sig. utan att de, i mångt och mycket, är ofrånkomligt oskiljaktiga och att 

de endast går att särskilja från varandra på ett analytisk plan. Barad introducerar genom 

detta resonemang begrepp som agential realism, att allt som finns, av sin natur, är både 

socialt och materiellt, agential cut, att vi genom våra sätt att förstå fenomen via 

mätinstrument, teorier eller vardagliga föreställningar i stunden ställer upp godtyckliga 
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motsatsförhållanden mellan det materiella och det sociala och intra-action, att ingenting 

existerar i avgränsad form innan vi iscensätter det.  

Barads performativitetsbegrepp bygger vidare på, och är en kritik av, Butler som 

ursprungligen introducerade begreppet. Barad menar dock, till skillnad från Butler att inte 

endast språk utan även materia har performativa egenskaper, det vill säga att deras 

interaktion blir konstituerande. Därmed definieras fenomen av Barad genom återkommande 

interaktion mellan såväl sociala diskurser som materiella påverkanseffekter (Hekman 2010).  

2.3 Sociomaterialitet i organisation och informationsteknik 

Orlikowski (ofta tillsammans med Scott) är en av de mest profilerade forskarna inom 

sociomaterialitetsforskningen inom IT- och organisationsfältet och är det namn som oftast 

hänvisas till i forskning som berör sociomateriella praktiker. Utifrån Barad och G iddens 

definierar Orlikowski sociomaterialitetsbegreppet som: “en relationell ontologi som antar att 

det sociala och det materiella är inneboende oskiljaktiga” (vår översättning Orlikowski & 

Scott 2008, s.456). Med andra ord tjänar särskiljandet av dessa endast analytiska syften och 

säger ingenting om hur världen är uppbyggd eftersom det materiella inte har någon mening 

utan det sociala och vice versa. Det sociala kommer alltid att ta sig uttryck i det materiella 

och det materiella kommer i sin tur att fortsätta definiera och sätta förutsättningarna för det 

sociala. Orlikowski tillämpar sociomateralitetsbegreppet genom sin practice lens, som med 

utgångspunkt i Giddens struktureringsteori, en förening av strukturalistiska och 

aktörsorienterade teorier, är "[...] ett verktyg för att studera hur människor i sitt pågående 

samspel med teknik iscensätter strukturer som skapar deras framväxande och 

kontextbundna användning av tekniken" (vår översättning Orlikowski 2000 s.404). Med 

andra ord riktar Orlikowski forskningsfokuset mot hur sociomateriellt performativa 

praktiker spelar roll i organisering. Orlikowski har med hjälp av sin practice lens studerat 

skilda fenomen som samspelet mellan olika affärsverksamheter genom teknik (Schultze & 

Orlikowski 2004), hur Googles page-rank algoritm går att förstå som sociomateriell 

(Orlikowski 2007) samt hur betygsättningar på sociala medier går att förklara som 

sociomateriella praktiker (Scott & Orlikowski 2013). 

Leonardi, som ibland har arbetat tillsammans med Orlikowski, har på senare år kommit 

att företräda en ny strömning inom sociomaterialitetsforskningen kring organisering och IT. 

Leonardi (2013) kritiserar, utifrån Mutch (2013), Orlikowski och Scotts variant av 

sociomaterialitet grundad på Barads agential realism och menar att detta perspektiv riskerar 

att leda till den sorts språkliga cirkelresonemang, som det hade för avsikt att komma ifrån. 

Leonardi förespråkar istället en sociomaterialitet som grundar sig teoretiskt på den 

vetenskapliga strömning som benämns critical realism, eller kritisk realism. Genom kritisk 

realism erkänns existensen av skilda sociala och materiella kontexter som med tiden blir 

sociomateriella genom imbrikationsprocesser. Imbrikationsbegreppet är Leonardis (2012) 

förklaringsmodell för hur social och materiell påverkanskraft stegvis byggs ihop i 

sociomateriella enheter. 

Leonardi menar med andra ord att organisatoriska och tekniska infrastrukturers 

påverkansfaktorer över tid sammanflätas i sociala strukturer och materiella ting. Denna 

sammanflätning lägger grunden för framtida handlande. Även om dessa alltjämt pågående 
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imbrikationer påverkar våra förutsättningar till handling så är det möjligt att över tid 

förändra dessa strukturer. Leonardi menar att forskares uppgift i relation till detta blir att 

bryta upp och påvisa de sätt varpå olika påverkansfaktorer imbrikeras med varandra. Vi 

utgår i denna studie från Leonardis (2012 & 2013) synsätt på sociomaterialitet och 

imbrikation. 

Avslutningsvis har vi i detta kapitel beskrivit själva sociomaterialitetsbegreppet lite mer 

ingående samt behandlat sociomaterialietsforskning som föranleder Leonardi (2012 & 2013) 

och på så sätt illustrerar fältets framväxt. I kapitel tre förklarar vi hur vi gått till väga för att 

tillämpa Leonardis imbrikationsteori på vår studie.  

  



   

 

 

 

15 

3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi de metoder som används i denna studie: konventionell 

innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005) och Wibergs användningslins (2011).  

3.1 Hur separeras en imbrikation? 

Allting blir, enligt kritisk realism, förr eller senare sociomateriellt genom sammanflätning av 

sociala och materiella påverkanseffekter (Leonardi 2013). På grund av att det mesta i vår 

värld går att förstå som sociomateriellt kan det dock vara svårt att se hur denna 

imbrikationsprocess har gått till. Leonardi uppmanar därför till empirisk separation av olika 

sociomateriella byggstenar (genom att exempelvis uppmärksamma hur sociala regler och 

värderingar byggts in i digitala system) för att synliggöra dessa bakom liggande skeenden. 

Dock hänvisar inte Leonardi till någon specifik metod för att uppfylla detta syfte. 

Inför valet att tillämpa en och samma metod för att analysera vad som sägs inom ramen 

för en digital artefakt och vad artefaktens påverkan är (genom exempelvis Web Content 

Analysis Herring 2010) eller välja två skilda angreppsätt för isolering av materiella och 

sociala påverkansfaktorer, valde vi det sistnämnda. På så sätt kunde vi dekonstruera och 

studera imbrikationsprocesserna. Detta val grundar sig därutöver i att metoder och teorier 

som omfattar båda dessa områden riskerar att brista antingen i sin beskrivning av de sociala 

eller de materiella påverkansfaktorerna (Wiberg 2013). Särskilt ur ett materialitetsperspektiv 

saknas kompletta metoder för designanalys, enligt våra efterforskningar. Vidare finns det få 

integrativa metoder av detta slag. Kritisk realism är en syn på världen som tillåter en 

analytisk uppdelning av vad som kombineras i det sociomateriella. Utifrån denna 

ontologiska utgångspunkt har valt att angripa det analytiskt sociala och det analytiskt 

materiella med hjälp av två olika synsätt för att sedan sammanföra dessa i vår analys. Vi har 

valt metoden konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005) för att studera de 

yttranden vi uppfattar som sprungna ur det sociala och för att beskriva möjliga användningar 

av artefakten Disqus använder vi Wibergs användningslins (2011, s.192).  

3.2 Konventionell innehållsanalys 

Med hjälp av den konventionella innehållsanalysen studeras det sociala (kommentarerna), 

separerat från det digitala materialet (kommentarsplattformen) med utgångspunkt i kritisk 

realism. Detta är det första steget i att förstå vad som sker när dessa sammanflätas.  

Innehållsanalys är en flexibel kvalitativ metod som syftar till att tillhandahålla ett 

tillvägagångssätt för att generera kunskap och förståelse för nya fenomen ur rika 

datamaterial. Metoden har olika strömningar, vi ansluter oss till den konventionella 

innehållsanalysen eftersom den lämpar sig som metod i de fall då befintlig forskning om ett 

visst fenomen är begränsad (Hsieh & Shannon 2005). Den konventionella innehållsanalysen 

är induktiv, vilket innebär att allmängiltiga slutsatser dras utifrån ett antal specifika fall 

istället för att pröva en befintlig hypotes (Fejes & Thornberg 2009).  Den konventionella 

innehållsanalysen utgår från en subjektiv djuptolkning av det empiriska materialet i syfte att 

identifiera nyckelord och kategorier som därefter utmynnar i teman eller kodkluster vilka 

relateras till liknande forskning eller teori i diskussionen av resultaten. Nedan beskriver vi 

kortfattat huvuddragen i det innehållsanalytiska tillvägagångssättet. 
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I konventionell innehållsanalys inleds databearbetningen med att datamaterialet läses 

igenom förutsättningslöst för att forskaren ska bekanta sig med materialet (Hsieh & Shannon 

2005). Sedan läses datamaterialet genom samtidigt som ord stryks under, detta syftar till att 

kunna påbörja genererandet av meningsbärande koder ur materialet som blir grunden för 

det vidare kodningsarbetet. Nästa steg innebär att notera de första intrycken av vad som 

förefaller vara materialets övergripande teman och gruppera koder som kan ses hänga 

samman. Denna process upprepas och koderna förfinas vilket leder till att ett initialt 

kodningsschema formuleras, i vilket koderna kategoriseras. I takt med att kodningsarbetet 

fortskrider klustras koderna samman, utifrån samhörighet, i meningsbärande kategorier 

vilka alltid härleds från det ursprungliga datamaterialet. Den konventionella 

innehållsanalysen bidrar därigenom i vår studie med ett transparent och empirinära 

tillvägagångssätt. Utifrån den kvalitativa forskningens trovärdighetskriterium för bedömning 

av kvalitet (Bryman 2011) uppfyller vår studie följande punkter: möjlighet att styrka 

resultaten genom ett transparent tillvägagångssätt i analys av datamaterialet, trovärdighet 

genom triangulering samt pålitlighet eller extern validitet genom en iterativ kodningsprocess 

som ständigt jämför det producerade koderna med empirin.  

3.3 Metodologier för det materiella 

Nästa steg mot förståelse av den sociomateriella sammanflätningen är att, i enlighet med 

kritisk realism, studera det digitala materialet separerat från med sociala. För att utvärdera 

det digitala materialet (plattformen Disqus) tillämpas Wibergs ramverk (2011, s.192) för 

designanalysen. 

Inom Human Computer Interaction-fältet (HCI) har behovet av en designapproach som 

innefattar materialitet växt sig så stark att den har kallats en ‘materiell vändning’ (Wiberg, 

2013). Wiberg menar att det finns ett behov av att iterativt studera digitala artefakters 

materiella egenskaper på ett antal olika nivåer som rör människors interaktion med datorer. 

För att studera denna typ av interaktion krävs nya systematiska forskningsmetoder som 

vägleder i detta arbete. 

Vi tillämpar Wibergs användningslins (2011) som bidrar med ett språk för att tala om 

olika typer av användning som är sprungen ur digitala material på ett sätt som inte begränsar 

sig till att uteslutande studera en statisk artefakt. Vidare vägleder denna lins bedömandet av 

artefakter genom att den specificerar områden som är viktiga för att förstå, utveckla och 

beskriva de möjligheter en artefakt ger till handlande. Handlande i detta avseende kan vara 

såväl avsiktligt som oavsiktligt, 0ch bidra till hur användningsmönster kan utvecklas i 

framtiden. Således lämpar sig användningslinsen för att appliceras i analys av digitala 

artefakter som till stor del bygger på att användare genererar material, såsom i vårt fall ett 

kommentarsfält. Wiberg menar att en förståelse för det servicelandskap vi befinner oss i, det 

vill säga vilka tjänster som finns tillgängliga, grundar för en förståelse av de förutsättningar 

som finns för vår interaktion med digitala material. Wiberg menar vidare att vi behöver ett 

språk för att förstå och beskriva olika användningsformer av vårt servicelandskap och 

beskriver sex olika användningssätt av digitala artefakter som bidrar till ett sådant språk 

(s.192 vår översättning): 
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1. Erbjuden användning 

o Vilken typ av handlingar möjliggör interaktionen med den digitala artefakten.  

2. Förändring i användning 

o Hur de erbjudna tjänsterna förändras över tid och på vilka sätt vi kan anpassa 

dem efter våra ändamål. Denna förståelse blir viktig både för att kunna 

förhålla oss till medvetna och omedvetna glidningar i de tillhandahållna 

tjänsternas utformning. 

3. Förändring av användning 

o De sätt varpå tjänster utnyttjas av sina användare för att finna lösningar på 

möjliga problem i artefaktens utformning. 

4. Specialiserad användning 

o De sätt varpå artefakten erbjuder möjligheter till individuell och personlig 

anpassning av användandet. 

5. Integrering av användning 

o Integrationen av olika tjänster möjliggör kombinationer som kan komma att 

förändra möjligheter till användningsmönster. 

6. Extra-grering (segregering eller delande) av användning 

o Avhandlar delandet av tjänster över inte bara ett tekniskt/materiellt landskap 

utan även över mer abstrakta sociomateriella strukturer och rutiner.  
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4 Genomförande 

I föregående kapitel beskrev vi de metoder vi har använt. Nedan förklarar vi hur metoderna  

tillämpats i praktiken, genom urval, data insamling och databearbetning. Detta följs av 

reflektioner kring genomförandet, samt andra tänkbara metoder. Sist i kapitlet redogör vi för 

de forskningsetiska övervägande vi hanterat under arbetet med studien. 

4.1 Urval 

Kommentarsplattformen Disqus har valts som studieobjekt utifrån att den är en väletablerad 

plattform som, i Sverige, används av stora medieaktörer såsom SVT Debatt, Svenska 

Dagbladet, Sydsvenskan. Därutöver har Disqus identifierats som särskilt intressant för vår 

studie eftersom artefakten innehåller möjligheter till att lägga till extrafunktioner, såsom 

röstning, koppling till personliga sociala medier samt flaggning av olämpliga kommentarer 

(Disqus 2014). Detta gör den intressant ur ett designperspektiv. Disqus är inte den enda 

kommentarsplattformen som har dessa möjligheter men utifrån dess stora spridning, på över 

2,5 miljoner webbplatser (Roy, 2013), ser vi den som en intressant representant för 

kommentarsplattformar. 

För att studera hur kommentarsplattformen Disqus används i praktiken har vi avgränsat 

vårt urval till en stor IT-branschtidnings hemsida.  Detta val har vi gjort utifrån ett intresse 

av att studera sociomateriella processer inom ett medium som ligger inom vårt framtida 

arbetsfält och som har relativt stor genomslagskraft. Valet att studera kommentarsfält till 

artiklar som berörde jämställdhet gjorde vi utifrån att dessa artiklar på ett tydligt sätt lyfter 

in sociala värderingar som tillsynes kan finnas oberoende utanför det materiella (tekniken i 

det här fallet) men som enligt ett sociomateriellt perspektiv ofrånkomligen sammankopplas 

med detsamma.  

Utifrån vårt syfte, att förklara betydelsen av att mening byggs in i sociomateriella 

kompositioner, har vi valt att endast studera kommentarsfält och inte de artiklar som dessa 

hänger samman med. Så som tidigare nämnts under 1.5 är användarnas interaktion med den 

digitala artefakten istället vårt huvudsakliga studieämne.  

4.2 Datainsamling 

Vår datainsamling har skett i två steg eftersom vår analys bygger på det empiriska 

särskiljandet av sociala och materiella påverkansfaktorer. Vi beskriver först hur insamlingen 

av materialet till vår konventionella innehållsanalys samlats in för att därefter förklara hur vi 

genomfört datainsamlingen till vår designanalys. 

Datamaterialet till vår konventionella innehållsanalys samlades in den 4 april 2014 genom 

att vi sökte på ordet "jämställdhet" på IT-branschtidningens hemsida. Denna sökning 

resulterade i 96 träffar på artiklar som innehöll detta ord. Av dessa artiklar valdes de med tio 

eller fler kommentarer ut för analys, vilket resulterade i att 20 artiklar, där den äldsta 

artikeln var från 2007 och den nyaste från 2014, kvarstod. Valet att kommentarerna behövde 

vara tio eller fler gjordes utifrån antagandet om att fler kommentarer kan leda till en fyllighet 

i datamaterialet. Av dessa artiklar exkluderade vi dem som inte uttryckligen avhandlade 

jämställdhetsfrågor utan bara nämnde ordet i en bisats. Detta resulterade i att vårt 

datamaterial kom att bestå av nio artiklars kommentarsfält med totalt 341 kommentarer. Vi 
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anser att vi genom detta tillvägagångssätt uppnått empirisk mättnad för vår konventionella 

innehållsanalys (Bryman, 2011). 

Datainsamlingen inför designanalysen av det digitala materialet, kommentarsplattformen 

Disqus, har utförts främst genom observationer av den valda branschtidningens hemsida. 

Vidare har vi gått igenom informationsartiklar angående Disqus på disqus.com. Vi har även 

skapat ett Disqus-konto för att kunna ta del av funktioner som inte är öppna för icke-

inloggade besökare. 

4.3 Databearbetning   

I detta avsnitt presenteras våra metoder för bearbetning av det insamlade datamaterialet i 

två delar. Först en innehållsanalys för att förstå de sociala föreställningar som plattformen 

Disqus på branschtidningens hemsida ger uttryck för. Sedan en designanalys i syfte att 

blottlägga kommentarsfältets materiella uppbyggnad och funktionalitet. 

4.3.1 Konventionell innehållsanalys  

I genomförandet av vår konventionella innehållsanalys har vi utgått från Hsieh & Shannon 

(2005). Bearbetningen inleddes med att materialet lästes igenom förutsättningslöst, ungefär 

som en bok, i syfte att bekanta oss med materialet. Därefter delades datamaterialet upp i tre 

lika stora delar som fördelades inom arbetsgruppen. För att undvika tolkningar som inte 

motsvarade vad som uttrycktes i datamaterialet strävade vi mot att arbeta textnära samt att, 

där det var möjligt, tillämpa triangulering.  

Var för sig djupläste vi våra delar av datamaterialet för att sedan stryka under nyckelord i 

texten som uppfattades som centrala utifrån vårt syfte, det vill säga att förklara betydelsen av 

hur mening byggs in i sociomateriella kompositioner. Vid detta steg i vår studie hade en 

ingående kännedom av materialet växt fram och utifrån denna förtrogenhet formulerades 

noteringar om vad som uppfattades vara meningsbärande element i kommentarerna. Efter 

detta inledande trianguleringsarbete formulerades sedan kondenseringar (kärnfulla 

sammanfattningar) av de meningsbärande enheter (det vill säga citat) som upplevdes som 

centrala. Kondenseringarna som formulerats var för sig utgjorde sedan underlaget för det 

inledande kodningsschema som skapades gemensamt utifrån vad alla i gruppen upplevt som 

viktigt i datamaterialet.  

Kodnings- och kategoriseringsarbetet inleddes med att kodningschemat applicerades på 

datamaterialet som ur reliabilitetshänsyn kodades var för sig för att nå en samstämmighet i 

vår kodningsprocess. Under detta arbete kom koder att omarbetas genom kontinuerliga 

överväganden inom gruppen och iterativa kodningar av datamaterialet. Även dessa steg 

genomfördes för att stärka vår studies reliabilitet. Koderna sattes sedan samman i kluster 

utifrån deras relationer till varandra och subkategorier skapades. Subkategorierna utgör en 
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kärnfull sammanfattning av de meningsbärande enheter som koderna representerar. Utifrån 

subkategorierna skapades huvudkategorier, analysens högsta abstraktionsnivå. 5 

4.3.2 Designanalys 

Analysen av Disqusplattformen utfördes med stöd av Wiberg (2011). Till en början studerade 

vi Disqus-plattformen på den valda webbsidan och en övergripande bild av det 

handlingsutrymme den erbjöd växte fram. Därefter skapade vi en profil för att kunna 

undersöka om det fanns dolda funktioner för inloggade användare. I detta skede kunde 

grundläggande funktioner beskrivas. Denna beskrivning av artefakten lade grund för vår 

analys av artefakten utifrån Wibergs användningslins. I likhet med arbetsgången för den 

konventionella innehållsanalysen har denna process skett i iterationer, där resultatet från 

tidigare steg kontinuerligt testats mot de fortsatta observationerna av artefakten. Under 

detta moment har ingen formell metod använts, utan istället ett teoretiskt ramverk, på grund 

av att vi inte funnit någon passande sådan utifrån studiens syfte, att förklara betydelsen av 

att mening byggs in i sociomateriella kompositioner. 

4.4 Reflektion om metod och genomförande 

Utifrån vår teoretiska grund i kritisk realism (Leonardi 2013) utgår vi från den analytiska 

förekomsten av både en social och en materiell aspekt av världen. Därför anser vi den 

konventionella innehållsanalysen är en väl avvägd metod för att belysa de sociala 

föreställningar som uttrycks i kommentarsfälten. Samtidigt anser vi också att vår tillämpning 

av Wibergs användningslins (2011) utgör ett gott hjälpmedel för att studera digitala 

artefakters materiella egenskaper.  

I det arbete vi har utfört hade vi även kunnat applicera andra metoder och synsätt på vårt 

datamaterial. Wiberg (2013) ger själv förslag på ett ramverk för att utforma studier av 

digitala artefakters materiella egenskaper. Utifrån ramarna för vår studie valde vi dock att 

tillämpa Wibergs (2011) användningslins eftersom den är något mindre omfattande än hans 

senare ramverk. 

Inledningsvis hade vi för avsikt att analysera sociala föreställningar utifrån metoden 

kritisk diskursanalys. Metoden erbjuder ett verktyg för identifiering av maktstrukturer. Detta 

angreppssätt valdes dock bort eftersom det i vår analys riskerade att medföra att den 

materiella aspekten skulle få för lite utrymme, samtidigt som vår analys av sociala 

föreställningar skulle kunna bli teoridriven i en riktning som vi inte ämnat studera.  

Slutligen är det tänkbart att vi i vår studie hade kunnat använda oss av Web Content 

Analysis (WebCA) (Herring 2010) i vår bearbetning av det valda datamaterialet. WebCA är 

en integrativ metod som förenar varianter av innehållsanalys, tar hänsyn till bild och text, 

samtidigt som den gör anspråk på att kunna analysera olika webbegenskaper genom 
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exempelvis nätverksanalys. Eftersom vi menar att metoden brister i sin analys av olika 

materiella egenskaper hos digitala artefakter valde vi att inte heller använda oss av denna 

metod. 

4.5 Forskningsetiska överväganden vid nätstudier 

I detta avsnitt beskrivs de etiska ställningstaganden som aktualiseras vid en nätbaserad 

studie, vilket inkluderar resonemang kring hur det användargenererade datamaterialet och 

användarna och deras alias ska hanteras. 

4.5.1 Data från nätet – text eller samtal? 

Eftersom en del av det material vi använder oss av i denna studie är publikt tillhandahållet 

och producerat av privatpersoner finns det ett antal etiska frågor att ta ställning till. Ett 

första övervägande är huruvida materialet ska betraktas som en text eller ett samtal. Inget av 

alternativen går att anamma utan svåra överväganden. En text räknas å ena sidan enligt lag 

som offentlig och därmed befriad från kravet på etisk prövning såvida den är publicerad på 

en fritt tillgänglig webbplats (Svedmark 2012), medan detta synsätt å andra sidan kan 

medföra risker för forskaren att hamna i kläm med upphovsrättslagen vid citering och 

användning av materialet utan att ange dess ursprung (Ågren 2000, Kozinets, 2011). 

Betraktas forskningsobjektet istället som ett samtal saknas många gånger en tydlig kompass 

för att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) etiska krav då kvalitativ forskning på nätet 

fortfarande i mångt och mycket saknar tydliga riktlinjer. Endast nyttjandekravet, att 

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte, går att uppfylla utan några större 

åtaganden. Vi har i enlighet med Ågren (2000) och Svedmark (2012) valt att betrakta de 

kommentarsfält som vi studerat som samtal och våra etiska ställningstaganden grundar sig i 

fortsättningen med utgångspunkt i individskyddskravet vilket är av stor vikt och innebär att 

studien inte utsätter någon individ för skada (Vetenskapsra ̊det, 2002). 

4.5.2 Samtycke vid nätforskning 

Nästa etiska ställningstagande som ofta aktualiseras inom nätforskningen (Ågren 2000, 

Ikonomidis Svedmark 2011, Svedmark 2012, Svenningson et al. 2011, Kozinets 2011) är ifall 

forskaren ska be individen om samtycke eller inte. Vår roll i denna studie går att definiera 

som icke-deltagande observatörer (Svedmark 2012) vilket har fördelen att ett fenomen kan 

undersökas utan risker att forskaren påverkar händelseförlopp och inverkar på individers 

observerade handlingar. Vi har valt att inte be om kommentatorernas medgivanden utifrån 

följande överväganden: för det första anser vi att det är ett rimligt antagande att deltagarna i 

samtalet är vuxna, främst utifrån en bedömning av IT-branschtidningens potentiella 

intressenter. För det andra bedömer vi inte att det föreligger någon förhöjd risk för att 

särskilt sårbara individer samlas kring just denna typ av forum. För det tredje kan studien 

inte rimligtvis förknippas med att utsätta informanter för något risktagande, vilket återigen 

borgar för att individer inte utsätts för skada (Kozinets 2011). 

Vidare betonar Kozinets (2011, s. 198) att "vi bör förmodligen behandla dokumentationen 

av samtal i chattrum, interaktioner av virtuella världar och andra synkrona samtal och 

interaktioner, annorlunda än asynkrona meddelanden som mer uppenbart är riktade till en 

större publik eller allmänheten". Det vill säga att ett öppet kommentarsfält, som är en 
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asynkron arena, är fritt tillgänglig för allmänheten där individen godkänner webbplatsens 

regler genom att publicera inlägg. Detta i motsats till en arena med åtkomst endast för 

medlemmar som genomgått någon form av sluten registrering. Att acceptera dessa villkor 

innebär bland annat att personen i fråga är ansvarig för publiceringen av sina åsikter . 

Slutligen har åtgärder vidtagits för att skydda såväl tidningens och kommentatorernas 

identiteter i enlighet med konfidentialitetskravet anpassat till nätforskning, vilket beskrivs 

mer ingående i följande stycke. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet i en kommentarsfältskontext 

En tredje vanligt förekommande fråga vid studiet av nätbaserat datamaterial är hur 

forskaren ska förhålla sig till konfidentialitetskravet, som i detta sammanhang innebär att 

individer på nätet inte ska kunna härledas till sitt privatliv eller arbetsplats. Frågan 

kompliceras ytterligare av att inläggen på kommentarsfält övervägande postas under alias, 

vilket kan beskrivas som en självvald identitet på nätet. Här kan forskaren välja att antingen 

byta namn på samtliga alias i enlighet med konfidentialitetskravet eller välja att endast byta 

namn på de individer som valt att delta med sitt riktiga namn och eventuella andra 

indikatorer som gör individen mer direkt spårbar till sin privata sfär.  Vi har valt det 

sistnämnda, och anonymiserat informanter som framträder med namn och efternamn samt 

profilbild med människor. Vi har dessutom valt att inte nämna namnet på branschtidningen 

där kommentarerna publicerats för att minska spårbarheten. Valet att inte anonymisera 

samtliga informanter har vi gjort eftersom vi i vår undersökning söker fånga den sociala 

interaktionen i såväl kontext som kultur på kommentarsfälten. Detta kan, enligt Svenningson 

et al. 2011, s.183, vara ett legitimt skäl att låta påhittade alias vara oförändrade, eftersom en 

ändring av dessa annars kan leda till att: "Skämt och anspelningar kan gå förlorade, liksom 

viktiga aspekter av den miljö och de gruppkulturer som råder på platsen".  

I detta avsnitt har vid diskuterat och tagit ställning till ett antal viktiga etiska aspekter 

inom nätforskning, med individskyddet, att inte utsätta någon människa för skada, som 

främsta riktlinje. Det tål dock återigen att påpekas att etik vid nätforskning är ett område 

under utveckling, där stor hänsyn behöver tas till situationsspecifika förutsättningar 

samtidigt som forskningens anspråk på samhälleliga vinster genom kunskapsgenerering inte 

glöms bort i ekvationen.  
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5 Resultat av konventionell innehållsanalys 

Eftersom det är svårt att se hur sociomateriella imbrikationsprocesser sker uppmanar 

Leonardi (2013) till empirisk separation av olika sociomateriella byggstenar för att synliggöra 

dessa skeenden. Av denna anledning har vi delat upp vårt resultat i två skilda delar. I detta 

kapitel beskriver vi resultatet av vår konventionella innehållsanalys (enligt Hsieh Shannon 

2005) för att studera det sociala. I nästa kapitel när vi riktar blicken mot det materiella, 

beskriver vi först Disqus-plattformen, därefter applicerar vi Wibergs (2011) användningslins 

för designanalys. Innan dess är det kan det dock vara lägligt att redogöra för ett antal 

överväganden som vi ställts inför i kodningsprocessen. 

5.1 Ställningstaganden till datamaterialet 

Den kvalitativa kodningsprocessen är komplex på många sätt eftersom den karaktäriseras av 

ständiga val och ställningstaganden (Bryman 2011). Vi har, som tidigare diskuterats, strävat 

efter att inte tappa kopplingen till originalmaterialet trots upprepade abstraktioner av 

innehållet. Nedan diskuterar vi ännu ett antal ställningstaganden och val vi gjort i vår 

databearbetning. 

I våra initiala kondenseringar har vi förbehållslöst bearbetat och strukturerat utifrån 

samtliga uttalanden inom ramen för kommentarsfälten för att i nästa steg göra ett antal val 

utifrån syfte och metod. Exempel på detta är bortval av sexistiska skämt och ironi. Dessa har 

vi lämnat därhän eftersom vår valda metod ger ett sämre stöd för att hantera hur saker sägs 

‘mellan raderna’ än till exempel en metod som diskursanalys. Andra kondenseringar som 

valts bort rör exempelvis osammanhängande och svårbegripliga uttalanden samt enstaka, 

starkt avvikande, uttalanden som inte “tar fart” och plockas upp av andra i 

kommentarsfälten. Vi bedömer att dessa uttalanden sannolikt står för enskilda individer i 

större utsträckning. Därigenom har vi inte tolkat dessa som meningsbärande i någon större 

utsträckning. Vissa kondenseringar och koder har följt med i kodningsprocessen medan det i 

slutänden visat sig att de inte tillfört något i vår analys. Således har ett mindre antal koder 

utelämnats ur vår redogörelse.  

5.2 Konventionell innehållsanalys av kommentarsfält 

Den konventionella innehållsanalysen, enligt Hsieh & Shannon (2005) ger oss en metod för 

att bryta ur sociala påverkansfaktorer ur den sociomateriella sammanflätningen. Nedan 

presenteras resultatet av vår konventionella innehållsanalys.  

Bearbetningen, av det insamlade datamaterialet (Hsieh & Shannon 2005), resulterade i 

ett antal koder. Dessa koder delades därefter in åtta subkategorier vilka sedan inrymdes 

under tre huvudkategorier (se bilaga 2).  

Denna del av vårt resultat är viktig för att kunna bearbeta den sociala dimensionen för sig, 

i enlighet med kritiskt realism, samt besvara vår forskningsfråga: hur uttrycker sig 

människor om jämställdhet i branschtidningens kommentarsfält? 

5.3 Subkategorier 

Subkategorierna har skapats genom att koder och de uttalanden som koderna representerar 

har grupperats samman utifrån deras relationer till varandra. Subkategorierna illustrerar på 
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så sätt en övergripande bild av vad de individuella koderna uttrycker. Koderna har på så v is 

sammanfattats och lyfts upp till en högre abstraktionsnivå, samtidigt som vi försökt hålla 

även subkategorierna textnära. Alla citat återges ordagrant och tecken för tecken. Nedan 

presenteras de åtta subkategorierna: kvotering är skadligt, jämställdhet bör ej prioriteras, 

IT-företag hittar inte kvinnor, kvinnor saknar lämplighet för teknikyrken i IT-branschen, 

män har en självklar plats inom IT, jämställdhet är en investering, jämställdhet bidrar till 

genuina långsiktiga fördelar, det finns strukturella hinder för att uppnå jämställdhet. 

5.3.1 Kvotering är skadligt 

Många av de uttalanden som finns kring jämställdhet i de studerade kommentarsfälten rör 

kvotering, oavsett om detta ämne diskuterats i kommentarsfältens artiklar eller ej. Den 

kvotering som beskrivs i kommentarsfälten uppfattas nästan uteslutande som något skadligt. 

Det tycks även finnas en uppfattning om att kvotering är en företeelse som påtvingas 

uppifrån, många gånger strikt 50/50 och som kommer att skada IT-branschen både genom 

att vara en diskriminerande praktik och genom att sämre resultat kommer att levereras 

eftersom kön antas trumfa kompetens. Följande citat exemplifierar denna subkategori:  

 

Bitterapan: Sverige har nått botten kan jag säga så gått det går i varje fall och det är tragisk t 

att man går ut och skryter om en sån här sak [kvotering] för det verkligen bevisar på hur snett 

hela Svenska samhället har utvecklats, man väljer kön för kompetens.  

 

Koder som ryms inom denna subkategori är exempelvis: är ett brott, kvotering är 

diskriminering, kvotering ger sämre anställda. 

5.3.2 Jämställdhet bör ej prioriteras 

Många kommentatörer uttrycker att jämställdhetsfrågan på olika sätt är oviktig och inte 

borde prioriteras. Argumenten som framförs i denna fråga sträcker sig från att avfärda 

jämställdhetsfrågor som uttjatade till att påpeka att andra branscher inte heller är 

jämställda. Exempel på koder som ryms inom denna kategori är: representationen blir 

naturligt utjämnad, jämställdhet är oviktigt, andra branscher är inte heller jämställda. 

Sammantaget mynnar många av dessa koder ut i att jämställdhetsfrågor är mer eller mindre 

överflödiga. Ett exempel på avfärdande av jämställdhetsfrågor inom koden jämställdhet är 

oviktigt ges i citatet nedan: 

 

Sifon: Män och kvinnor tenderar att välja olika, vad är problemet??? Är det så stort att man är 

villig att tvinga individen till arbeten de inte är intresserade av?  

 

Följande citat exemplifierar koden andra branscher är inte heller jämställda: 

 

Avarell_Dalton: Undrar hur fördelningen ser ut på rörmokarutbildningar och andra ‘skitiga’ 

utbildningar. Nästa gång det är stopp i avloppet vill jag se en kvinna rensa! 
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Givet att kvotering är skadligt och att jämställdhet inte borde prioriteras menar vissa 

informanter att IT-branschen är bra som den är, eftersom det helt enkelt inte går att hitta 

tillräckligt med kompetenta kvinnor. Om detta handlar följande subkategori. 

5.3.3 IT-företag hittar inte kvinnor 

I kommentarsfälten menas det ofta att det finns för få kunniga kvinnor inom branschen för 

att representationen av könen skulle gå att utjämna. Här åberopas tillexempel låg 

representation av kvinnor på IT-utbildningar som en bidragande orsak till varför kvinnors 

representation inom yrkeskategorin är låg. Vidare menas det att företag försöker, men 

misslyckas, med att hitta kompetenta kvinnor till de arbetstillfällen som finns. Dessa olika 

faktorer menas kunna förklara varför IT-företag inte hittar kvinnor.  I citatet nedan 

exemplifieras detta genom ett uttalande från en representant i branschen:  

 

Rape Rodent: Blir alltid trött på de här artiklarna. När det är uppenbarligen så få kvinnor som  

läser på IT-utbildningar, var förväntar sig folk att vi på IT-företagen ska hitta kvinnliga 

medarbetare?    

 

Exempel på koder inom denna kategori är: företag hittar inga kvinnor, företag försöker 

hitta kvinnor, få kvinnor studerar IT.  

5.3.4 Kvinnor saknar lämplighet för teknikyrken i IT-branschen 

Förutom en förmodad brist på kvinnor med rätt CV ger kommentarsfälten uttryck för 

föreställningar om att kvinnor av naturen besitter egenskaper som gör dem mindre lämpade 

för tekniska yrken inom IT-branschen vilket kommentarer såsom följande visar prov på: 

 

 

Icy  Nick: Det finns 5 gånger så många män med iq över 155 än kvinnor och två gånger så 

många fler män med iq över 125 som kvinnor.  Den totala skillnaden är 5% högre IQ hos män. 

Om vi då räknar med att ingenjö rsroller så som dataingenjör och chef är svårare respektive 

mer eftertraktade så är det naturligt att den med högre IQ tar eller får dessa roller.  

 

Koder som: kvinnor är ointresserade, kvinnor saknar driv och kvinnor vill inte IT speglar 

åsikter om att kvinnor genom utbildning och arbetsliv väljer bort möjligheten till såväl 

tekniska IT yrken som högre chefsbefattningar.  Ansvaret för att IT-branschen är ojämställd 

läggs därmed på kvinnorna själva, ofta genom något som uppfattas som biologiskt betingat. 

5.3.5 Män har en självklar plats inom IT  

Denna subkategori hänger nära samman med den föregående, men framhäver tvärtom mäns 

"naturliga fallenhet" för IT och programmering. Citatet nedan representerar hur resonemang 

kring varför det är så få kvinnor i IT-branschen kan formuleras: 

 

Informant 1 : Det känns väl lite som om killar/män har enklare för att ta till sig de mer 

avancerad tekniska kunskaper och har en mer naturlig fallenhet för det.  
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 Koderna inom denna subkategori talar således för att män är mer intresserade av teknik 

och även att män är mer kompetenta och smartare än kvinnor. Dessa faktorer anses kunna 

utgöra en naturlig förklaring till varför IT-branschen domineras av män, som kan härledas 

till biologin, alternativt uppfostran eller kultur. Eftersom denna obalans ses som naturlig, 

enligt kommentarerna, behöver den inte nödvändigtvis vara fel eller tvunget förändas.  

5.3.6 Jämställdhet är en investering 

Inom denna subkategori presenteras uttalanden som avhandlar huruvida jämställdhet 

enbart är ett marknadsföringsknep, på gott och ont. Uttalanden som kodats in i denna 

subkategori avhandlar uppfattningar om att jämn könsfördelning främst syftar till att 

"snygga till" statistiken, samt att detta är bra för företagens anseende och kan bidra till 

ekonomiska vinster. Citatet nedan är hämtat från koden jämställdhet ger ekonomiska 

vinster: 

 

Blutrigus80: Alltså: de företag som klarar av att rekrytera de bästa, oavsett om de är en del av 

‘diskriminerad grupp’ (här kan man räkna in kvinnor, män, invandrare mm)  kommer att 

lyckas på marknaden. De företag som däremot diskriminerar någon sub -grupperna kommer 

inte att lyckas lika bra på marknaden och i det länga perspektivet kommer dessa att försvinna.   

 

Vidare framhävs inom denna subkategori hur föreställningar om att kvinnor har social 

kompetens och att kvinnor ger trivsel är argument som underbygger att jämställdhet skulle 

kunna vara gynnsamt.  

5.3.7 Jämställdhet bidrar till genuina långsiktiga fördelar  

Här ges uttryck för tron på mer långsiktigt positiva effekter av hur mixade arbetsgrupper kan 

bidra till bättre arbetsklimat. Ståndpunkten jämställdhet är viktigt och att kvinnor är 

kompetenta förekommer. Ur koden satsningar bidrar till jämställdhet härleds följande 

citat: 

 

Llbe: Tänk på det som en våg: om det är 100 kg i ena skålen och 10g i andra, då behöver du 

fokusera endast på en skål för att få jämvikt. En blandning eller jämställdhet kommer inte att 

nås såvida kvinnor inte stärks. 

 

I och med detta framkommer till exempel att satsningar på särskilda nätverk för kvinnor kan 

bidra till stärka kvinnors position inom IT-branschen, samt utgöra en grogrund för att ge 

kvinnor samma förutsättningar som män.  

5.3.8 Det finns strukturella hinder för att uppnå jämställdhet  

Denna subkategori inrymmer argument som pekar mot en struktur som motverkar att 

jämställdhet uppnås inom IT-branschen. Här framkommer exempel på att IT-utbildningar 

inte gör tillräckligt för att locka och behålla kvinnor, och hur sexistisk jargong avskräcker, 

en jargong som råder såväl på utbildningar som arbetsplatser. Följande citat är hämtat från 

koden sexistiskt jargong avskräcker: 
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Voodoo Lady : Kan man förvänta att en grupp människor, som har en nedlåtande jargong 

gentemot kvinnor, sedan kan ta jämställda och objektiva beslut? [...] Med den kvinnosynen har 

jag ganska lågt förtroende för deras förmåga att se kompetens hos kvinnor.  

 

Mansdominansen inom området medför även uppfattningar om att män håller varandra om 

ryggen vilket anses ta sig i uttryck genom att män anställer män, men också att kvinnor 

med makt utgör ett hot mot män. Kommentarer som hör till denna kategori 

uppmärksammar på olika sätt att det finns krafter som motverkar jämställdhet inom IT-

branschen.  

5.4 Huvudkategorier 

Subkategorierna som beskrevs under föregående rubrik har i denna del av analysen 

sammanfogats i huvudkategorier. Arbetsgången i föregående moment har därför i viss mån 

upprepats. Det vill säga: subkategorierna har grupperats till varandra utifrån deras relation 

till varandra för att sedan mynna ut i sammanfattande kategorier vilka utgör den högsta 

abstraktionsnivån i vår analys. 

5.4.1 IT-branschen är bra som den är 

Denna huvudkategori illustrerar en vanligt förekommande föreställning i kommentarsfälten, 

nämligen att IT-branschen är bra som den är i jämställdhetshänseende. Branschen anses 

fungerar på ett bra sätt, vilket gör förändringar av detta tillstånd onödiga och till och med 

skadliga. 

Huvudkategorin består av subkategorierna kvotering är skadligt, jämställdhet borde inte 

prioriteras och IT-företag hittar inte kvinnor. Dessa subkategorier hör samman eftersom de 

alla uttrycker att det är förståeligt att representationen av män och kvinnor inom IT-

branschen ser ut som den gör, samt att insatser för att motverka detta tillstånd skulle kunna 

påverka arbetsresultat negativt och därför inte bör genomföras. Inom denna kategori ryms 

förutom kvoteringskritik åsikter om att jämställdhet inte borde vara en kärnfråga inom IT-

branschen, samt att företag faktiskt försöker anställa kvinnor vilket dock försvåras av att 

rekryteringsbasen skulle vara för smal. Föreställningarna som denna kategori omringar är 

mycket vanligt förekommande i de studerade kommentarsfälten. 

5.4.2 Könsfördelningen är ojämn inom IT-branschen av naturliga skäl  

Uttalanden om män och kvinnors biologiska skillnader utgör grunden för denna 

huvudkategori. Uppfattningar som finns inom denna kategori gör gällande att män skulle ha 

en naturlig fallenhet för tekniska IT-yrken och att de därför har en självklar plats inom dessa, 

samt att kvinnor på motsatt sätt beskrivs som direkt olämpliga för samma yrken. 

Huvudkategorin består av subkategorierna män har en självklar plats inom IT och 

kvinnor saknar lämplighet för teknik-yrken inom IT-branschen. Även denna 

huvudkategoris åsikter är vanligt förekommande i datamaterialet, och yttrar sig framför allt 

genom uppfattningen om kvinnors bristande intresse för IT. Kvinnor målas upp upp som 

ointresserade genom att de exempelvis inte kodar utanför arbetsplatsen, inte söker till IT-

utbildningar, endast söker mindre “teknikintensiva” jobb samt att de av biologiska skäl 

saknar grundintresse för teknik. Å andra sidan beskrivs män som synnerligen lämpade för 
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IT-arbeten utifrån exempelvis högre IQ, naturligt teknikintresse och högre representation på 

IT-utbildningarna.  

5.4.3 Det lönar sig att arbeta för jämställdhet  

I kommentarsfälten är inte alla direkt negativt inställda till jämställdhetsfrågor, även om de 

positivt inställda är i minoritet. Fördelarna med jämställdhet uttrycks oftast i termer av 

mätbara vinster eller fördelar. Dock talas det ibland om vinster med jämställdhet även på ett 

mer långsiktigt och värdegrundsbaserat plan. Vidare rymmer denna kategori reflektioner om 

att det finns hinder på vägen i arbetet med att uppnå jämställdhet. 

Huvudkategorin består av subkategorierna jämställdhet är en investering, jämställdhet 

bidrar till genuina långsiktiga fördelar, det finns strukturella hinder för att uppnå 

jämställdhet. Här omnämns högre representation av kvinnor på arbetsplatsen kunna 

medföra vinster som till exempel “en gulligare image” eller “kvinnliga perspektiv”, vilka ses 

som konkurrensfördelar på den ekonomiska marknaden. De långsiktiga fördelarna med 

jämställdhet uttrycks å sin sida föra med sig vinster i förbättrad arbetsmiljö genom 

heterogena arbetsgrupper. Företrädare för båda dessa perspektiv ser dock ofta hinder i 

arbetet med att uppnå jämställdhet. Faktorer som motarbetar jämställdhet anses exempelvis 

vara att män anställer män, sexistisk jargong på manligt dominerade arbetsplatser och att 

kvinnor med makt uppfattas som ett hot. 

5.5 Sammanfattning av konventionell innehållsanalys 

De kategorier som presenterats ovan representerar strömningar av uttalanden om 

jämställdhet i vår studerade IT-branschtidnings kommentarsfält. Sammanfattningsvis 

framför en övervägande del av kommentarerna åsikten att arbete för jämställdhet inom IT-

branschen inte behövs. Detta grundar sig i att våra informanters uppfattningar om att 

antingen är branschens representation av naturliga orsaker ojämn eller att branschen i stor 

utsträckning redan är jämställd. En betydligt mindre andel av informanterna är av åsikten 

att det finns vinster, av olika slag, med att arbeta för jämställdhet inom IT-branschen. 

Den bild av jämställdhet som framförs rör i huvudsak kvantitativt mätbara faktorer såsom 

jämn könsfördelning på IT-arbetsplatser och utbildningar. Ett flertal informanter anser att 

underrepresentationen av kvinnor på tekniska IT-jobb förklaras av att rekryteringsbasen 

innehåller för få kvinnor. Denna snedfördelning ses som jämställd utifrån att kvinnor har 

den formella möjligheten att söka sig till IT-yrken men inte gör detta. Utifrån dessa 

uppfattningar finns det två huvudsakliga föreställningar om jämställdhet. Den första menar 

att jämställdhet innebär en 50/50-representation av könen inom branschen, och att det enda 

sättet att uppnå detta är genom kvotering som tvångsåtgärd. Detta utifrån uppfattningen om 

att det är svårt eller omöjligt att få tag i kompetenta kvinnor, vilket leder till den andra 

uppfattningen om jämställdhet: att utifrån en uppskattad faktisk rekryteringsbas av 80/20 är 

ojämn representation av könen i branschen i själva verket jämställd. En marginaliserad 

uppfattning om jämställdhet som förs fram i vår empiri är att jämställdhet inte bara omfattar 

representationssiffror utan också kort- och långsiktiga vinster kopplade till såväl ekonomi, 

arbetsmiljö och värdegrundsfrågor.  

De uppfattningar som vi ovan beskrivit utgör grunden för de sociala element vi senare 

kommer att fläta samman med de materiella egenskaperna hos den digitala plattformen. 
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Innan dess analyseras dock de materiella byggstenarna i form av Disqusplattformens 

egenskaper och funktioner.  
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6 Resultat av designanalys  

I detta kapitel presenteras resultatet av designanalysen av den digitala artefakten Disqus. 

6.1 Disqus-plattformens egenskaper och funktioner 

I detta avsnitt byter vi fokus från den sociala interaktionen på kommentarsplattformen 

Disqus till dess materiella uppbyggnad och designegenskaper. Först presenteras 

plattformens olika funktioner för att ge en bild av hur plattformen är beskaffad sedan 

förklaras det hur dessa är relaterade till Wibergs användningslins (2011). Wibergs 

användningslins används på så sätt för att exponera de materiella egenskaper som ger 

upphov till olika former av användning. Utifrån detta perspektiv besvaras vår 

forskningsfråga: vad är Disqus-plattformens materiella egenskaper i form av funktion, 

egenskaper och utseende? 

Den första logiska kontakten med kommentarsfältet är som de ligger under artiklarna, där 

de nyaste kommentarerna visas upp i förkortad form. Från denna sida går det att skriva en 

ny kommentar, svara på kommentarer eller läsa kommentarer. Oavsett vilket av dessa 

alternativ besökaren väljer att göra slussas hen vidare, från artikeln, till en speciell 

kommentarssida, som är separerad från artikeln och tillhandahålls av Disqus.  

Den mest centrala funktionen för besökaren på kommentarssidan är att skriva en ny 

kommentar. Plattformen ger också stöd för att svara på kommentarer som tidigare skrivits av 

andra användare. I kommentarrutan går det, förutom att infoga text (med allt som hör till 

detta emojis etc), att bifoga bilder samt länkar till webbsidor. Alla kommentarer visas upp i 

form av 'trådar' där en användare kan välja att starta en ny kommentarstråd eller svara på en 

befintlig sådan. Kommentarstrådar utgör tillsammans sammanhängande samtal där de 

deltagande svarar på varandras inlägg. Ett exempel på en sådan kommentarstråd ges nedan 

(bild 1), där den första kommentaren är placerad i vänsterkant medan de följande svaren i 

tråden stegvis placeras mer och mer åt höger. Tidigare har det funnits möjlighet för 

användare att ge sina kommentarer en rubrik, denna funktionalitet är dock bortplockad i 

dagsläget 
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Bild 1. Exempel på hur kommentarer hänger samman i en kommentarstråd. Bilden 

syftar till att illustrera sättet varpå en kommentarstråd skapar ett samtal (själva 

innehållet går inte att läsa men är inte av relevans i denna kontext). ”Trådandet” syns här 

genom att den första kommentaren är placerad i vänsterkant medan de följande svaren i 

tråden stegvis placeras mer och mer åt höger.  

   

För att lämna en kommentar krävs en registrerad användare hos IDG , Twitter, Facebook, 

Google eller Disqus. På så vis har alla som lämnar kommentarer i kommentarsfältet en 

personlig profil, med ett mer mindre anonymt användarnamn. Besökaren får även möjlighet 

att sätta en personlig prägel på användningen av artefakten, genom att lägga upp ett foto 

eller profilbild, i ett på förhand givet format. Profilbilden visas intill användarnamn i 

samband med kommentering. Det ges även valmöjlighet vad gäller att ha en offentlig eller 

privat profil, vilket innebär att informationen om användaren är begränsad i olika 

utsträckning. Profilen visar antalet kommentarer som användaren lämnat samt antalet 

positiva röster dessa fått. Om profilen är offentlig visas även länkar till kommentarer som 

tidigare skrivits, på alla hemsidor som använder sig av Disqus-plattformen. Vidare visar 

profilen antalet användare som följer en profil, samt hur många användare profilen i sin tur 

följer. Profilsidan ger även möjlighet att börja följa denna användare.  

När kommentarerna väl finns på kommentarssidan tillhandahålls funktioner där 

användare kan interagera med kommentarer utan att använda text. Med hjälp av dessa 
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funktioner går det att hantera olämpligt innehåll genom att klicka på en flagg-ikon på höger 

sida om kommentaren. Det finns även möjlighet att fälla ihop (dölja) kommentarer via ett 

minustecken som finns intill flagg-ikonen. Vidare går det att rösta upp eller ned 

kommentarer med hjälp av pil-ikoner som pekar uppåt eller nedåt, denna funktion återfinns 

under respektive kommentar (bild 2). En kommentars antal 'uppröster' redovisas i siffror 

medan 'nedrösterna' endast används i rangordningen av kommentarer. Det förefaller så att 

röstning på kommentarer är en relativt ny funktion eftersom röstning inte förekommer i 

äldre artiklar. Därtill går det att dela kommentarer via länkar till sociala medier genom att 

klicka på delnings-ikonerna under texten till höger om pilarna för upp-/nedröstning (bild 2).  

Bild 2. Bildexemplet visar på några olika funktioner, utöver den skrivna texten, som kan 

användas för interaktion, så som att rösta upp, rösta ned och dela. För att förtydliga var 

dessa funktioner finns indikerar vi deras plats i en kommentar med en röd pil  

Det går att sortera kommentarerna efter nyaste respektive äldsta kommentar. Det förvalda 

sorteringsalternativet är dock rangordning efter "bästa" kommentarer. Det vill säga, de 

kommentarer som fått flest uppröstningar i förhållande till nedröstningar visas högst upp. 

Oavsett hur kommentarerna sorteras visas de alltid upp i form av trådar där svar på en 

kommentar är grupperad tillsammans med den ursprungliga kommentaren. 
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Kommentarsfältet visar inledningsvis upp, som mest, 50 kommentarer varefter möjlighet ges 

att “visa fler” kommentarer.￼ 

6.2 Användningslinsen applicerad på Disqus 

Ovan har vi redogjort för Disqus-plattformens funktioner och egenskaper. Nedan appliceras 

Wibergs (2011) ramverk för analys av användning på Disqus-plattformens designegenskaper. 

(Tabell 1).  

Tabell 1 . Result av designanalys.  
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Efter att ha konkretiserat det digitala materialets materiella egenskaper kan vi nu gå vidare 

till att studera vad detta innebär. Sammantaget ligger detta till grund för vår analys där 

socialt och materiellt återigen flätas samman. 
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7 Sammanflätningen av det sociala och det materiella 

Efter att vi i ovanstående resultatdel har brutit isär imbrikationen av materiellt och socialt på 

Disqusplattformen återknyter vi till vår frågeställning om vad som sker när de sociala 

föreställningarna och de materiella egenskaperna blir sociomateriella. Detta gör vi genom att 

analysera resultatet ställt i relation till kritisk realism. På så vis lägger vi grunden för att 

kunna uttala oss om huruvida sociala strukturer formas genom att imbrikeras i digitala 

artefakter. I diskussionsdelen ställer vi sedan detta i relation till vidare samhällsfrågor. 

7.1 Imbrikationsprocessen 

Var för sig är det sociala och det materiella olika saker, men när dessa byggstenar imbrikeras 

med varandra skapas något nytt, sociomateriellt. Kommentarerna som skrivs in i 

kommentarsfältet är representationer av människors föreställningar om jämställdhet och när 

dessa landar i kommentarsfältet får kommentarerna nya egenskaper som de inte hade innan 

de fanns i denna kontext. Kommentarer i ett kommentarsfält blir exempelvis delbara på ett 

sätt som de inte var tidigare. De kan sägas ‘få ben’ genom att tilldelas en webblänk, paras 

ihop med en artikel och begåvas med olika delningsfunktioner. Samtidigt har 

kommentarsfältet befolkats av olika sociala föreställningar i takt med att det fyllts av 

kommentarer, där olika åsikter får rum eller trängs undan, vilket diskuteras mer utförligt 

nedan. När dessa åsikter endast fanns i våra informanters egna tankar, erbjuder 

kommentarsfältet en arena med stor genomslagskraft där dessa tankar kan exponeras, 

bekräftas och förstärkas på nya sätt. Exponeringen av det sociomateriella kommentarsfältet 

är inte på något sätt förutbestämt, men har genom dess framväxande egenskaper fått 

potential att delta som en aktör i samhällsdebatten. Nedan förklarar vi hur denna 

sammanflätning av sociala föreställningar och digitala material manifesteras och hur 

kommentarer i kommentarsfält därmed kan göra skillnad. 

7.2 Delning 

Delning är en funktion i vår studerade artefakt. Genom att kommentarsfältens egenskaper 

har flätats samman med de sociala föreställningar som finns om jämställdhet blir det möjligt 

att, via Facebook, Twitter eller webblänk, sprida dessa framväxande sociomateriella enheter. 

Dessa möjligheter till delning i stora nätverk skapar potential för vidare spridning genom 

olika plattformars delningsfunktioner, vilket kan stärka kommentarsfältens påverkanskraft 

som aktör i samhällsdebatten. Sammanflätningen resulterar i egenskaper som de sociala och 

det materiella inte hade var för sig. 

7.3 Profil 

Under varje användarprofil samlar den digitala artefakten kommentarerna som skrivits 

under detta användarnamn. Profilernas tidigare inlägg kan vara öppna eller slutna vilket 

avgör om andra användare kan se tidigare kommentarer som skrivits inom Disqus-

plattformen på olika webbsidor. En användare som öppet visar sina tidigare inlägg skapar 

genom sina kommenterande aktiviteter en personlig kommentarslogg. I likhet med 

kommentarsfälten har denna kommentarslogg potential att sprida socialt grundade 
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uppfattningar över alla webbsidor kopplade till Disqus (bild 3). Detta är ett annat exempel på 

en sociomateriell sammanflätning. 

Bild 3. Exempel på att en användarprofil är aktiv i diskussioner på flera olika webbsidor. 

Vi har med en röd pil markerat ett exempel på var detta går att utläsa. 

7.4 Röstning och sortering 

Röstning är en materiell funktion som finns inbyggd i artefakten Disqus, samtidigt som 

handlingen röstande är socialt grundad. Tillsammans mynnar detta ut i att sociala 

värderingars position i kommentarsfältet såväl försvagas som förstärks. Röstningen är ett av 

de sätt som kommentarsfältens innehåll organiseras utifrån. På så sätt kommer exempelvis 

kommentarer som fått fler positiva röster att visas högre upp än kommentarer med färre 

positiva röster. Detta gör att vissa sociala föreställningar får större exponering i 

kommentarsfälten. Med andra ord har en imbrikation ägt rum. Ett exempel på detta i vår 

empiri är att en kommentar som representerar kategorin könsfördelningen är ojämn inom 

IT-branschen av naturliga skäl med 14 uppröster hamnar ovanför en kommentar som 

representerar kategorin IT-branschen är bra som den är med 20 röster. Anledningen till att 

en kommentar räknas som "bättre" är att den har fått färre nedröster i förhållande till 

positiva röster. På Disqusplattformen visas inte antalet nedröster, trots att de påverkar hur 
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kommentarsfältet presenteras. Därutöver är möjligheten att rösta upp kommentarer öppen 

för alla besökare i kommentarsfältet, medan möjligheten att rösta ned kommentarer är 

förbehållen inloggade användare. Artefaktens materiella egenskaper sätter således ramarna 

för vilka sociala föreställningar som kan få företräde. Nedan illustreras ett exempel på detta 

genom bild och därefter i citat (bild 4). 

 

Bild 4. Kommentarer ordnade utifrån sorteringsalternativet ”bästa”. Notera att 14 

uppröster rankas som ”bättre” än 20 röster. 

Nedan återges första citaten, från de ovanstående två kommentarstrådarna, i sin helhet för 

att visa på vilka föreställningar som framställs som ”bästa”.  

 

SiggeLund: Problemen börjar tidigare. I min civ.ing D klass 96 -2000 började 60 elever. Av 

dessa var 4 tjejer. Det är nog ganska svårt att rekrytera 50/50 med bibehållen kompetens 
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innan inflödet på högskolorna blivit jämnare fördelat. – Kategori: könsfördelningen är ojämn 

inom IT-branschen av  naturliga skäl 

 

Cubsink: Att starta ett nätverk enbart för ett kön är enligt mig inte att arbeta för jämställdhet, 

det är att arbeta emot den. Det är lite som att starta ett nätverk för att man ska flera 

programmeringsspråk och sedan kräva att alla kodar i Python. Är det bara jag som tänker så? 

Notera att jag bara nämner Python som exempel och inte utgår ifrån att det skulle vara 

impopulärt. – Kategori: it-branschen är bra som den är  

 

I det här fallet har de sociomateriella processerna gjort att uttalandet inom kategorin 

könsfördelning är ojämn inom IT-branschen av naturliga skäl fått företräde framför 

uttalandet som representerar IT-branschen är bra som den är. Eftersom kommentarsfältens 

förvalda sorteringsalternativ utgår från “bästa” först, är det den ovanstående presentationen 

av kommentarerna som en besökare möts av om inte annat sorteringsalternativ (Nyaste, 

Äldsta) aktivt valts tidigare. 

Detta får konsekvenser för vilka föreställningar som blir mest exponerade. Därtill kan 

långa kommentarsfält (som består av mer än 50 kommentarer) bokstavligen dölja 

impopulära uttalanden genom att de inte visas om de inte klickas fram via funktionen ‘visa 

fler kommentarer’. Detta gör att en viss bild av jämställdhet lyfts fram i dessa 

kommentarsfält.  

Hittills har vi kunnat betrakta hur användningen av artefaktens materiella egenskaper ger 

möjlighet att påverka hur sociala föreställningar som framförs i kommentarerna presenteras. 

Med utgångspunkt i detta konstaterande förs det i diskussionskapitlet ett vidare resonemang 

kring betydelsen av denna sociomateriella sammanflätning.  
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8 Diskussion - Vad betyder det att något blir 
sociomateriellt? 

I denna studie har vi med utgångspunkt i kritisk realism och Leonardis imbrikationsbegrepp 

(2012 & 2013) visat hur sociala föreställningar om jämställdhet sammanflätas med en 

kommentarsplattforms materiella egenskaper på ett sådant sätt att enheter med nya 

betydelser uppstår. Orlikowski och Scott (2013) har visat hur samspelet med digitala 

artefakter som utvecklas genom användarinteraktion kommer att påverka olika 

organisationers verksamhet. Även om vår teoretiska utgångspunkt skiljer sig något från 

Orlikowski och Scotts, kan vi genom vår syn på kommentarsfälten som en del av en 

organisation, börja se det som händer på dessa platser som viktiga för verksamheten. Nedan 

diskuterar vi innebörden av de imbrikationsprocesser vi tidigare har beskrivit, därmed 

förklaras betydelsen av hur mening byggs in i sociomateriella kompositioner. 

8.1 Vad händer med synen på jämställdhet i och med 
imbrikationen?  

När uppfattningar och missuppfattningar om jämställdhet sammanflätas med Disqus-

plattformen får de tillsammans potential att sprida föreställningar om dessa frågor på ett sätt 

som inte var möjligt innan den sociomateriella imbrikationen. Exempelvis kan åsikten att 

kvinnor saknar lämplighet för IT-branschen röstas upp i ett kommentarsfält på ett sådant 

sätt att det kommer att bli den mest exponerade, så kallade “bästa” kommentaren. Denna 

åsikt blir då den tongivande ingången för besökare på kommentarssidan. På liknande sätt 

kan kommentarer som är mindre populära röstas ned och av den anledningen döljas för 

ouppmärksamma besökare. Konsekvenser av att en negativ ton gentemot jämställdhet blir 

dominerande i kommentarsfält kan liknas vid Leonardis (2012) tidigare nämnda metafor om 

tegelväggen. Leonardi (2012) menar att det i takt med att tegelstenar byggs in i väggen blir 

allt svårare för den som murar att ändra på mönstret eftersom förutsättningarna i stor 

utsträckning redan är givna. På samma sätt går det att säga att kommentarsfält med tiden 

ordnas efter oskrivna regler: när kommentarer som beskriver jämställdhet som något 

negativt får stort utrymme så växer motståndet samtidigt mot den som försöker föra fram en 

mer positiv bild. Detta motstånd kan förvisso övervinnas, (Leonardi 2012), men inte utan 

svårigheter. 

Imbrikationen kan därmed bidra till att sprida en skev bild av jämställdhet, vilket kan 

komma att få konsekvenser på olika plan. Tänkbara konsekvenser, inom IT-branschen i det 

här fallet, kan vara att den framställs i dålig dager, det vill säga att den tyckas företräda en 

förlegad stereotyp syn på kvinnor och jämställdhet. Det kan även leda till att föreställningen 

om att det inte finns kompetenta kvinnor för branschen att anställa, vilket kan rättfärdiga 

den ojämna representationen. I ett vidare samhällsperspektiv kan detta få konsekvenser som 

är svåra att förutse och som vi därmed inte kan uttala oss om. Svårförutsedda följder av 

liknande företeelser kan exemplifieras genom de så kallade “Instagram-upploppen” som med 

grund i imbrikationsprocesser kom att få långtgående och uppmärksammande 

konsekvenser. Mer troligt är att processer av de slag vi här beskriver inte uppmärksammas 

eller syns samtidigt som de ger förutsättningar för framtida handlande i jämställdhetsfrågor. 
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På så sätt kan exempelvis föreställningar om att tekniken är manligt kodad (Berner 2003) 

förstärkas eller reproduceras.  

8.2 Vad krävs för att genomskåda imbrikationen? 

Vi kommer dagligen i kontakt med sociomateriella företeelser, så som kommentarsfält eller 

sociala medier av olika slag. Vi har i denna studie visat att det dock kan vara svårt att förstå 

vilka sociala värderingar och tekniska funktioner dessa representerar och består av. Det 

sociomateriellt ordnade kommentarsfältet ser ut som det gör på grund av en mängd olika 

sammanflätningar av sociala och materiella krafter, precis som tegelväggen i vårt tidigare 

exempel. För att genomskåda imbrikationen krävs en viss kompetens att se vilka möjligheter 

och begränsningar den ger. I vårt fall hade imbrikationen i kommentarsfälten varit svår att 

uppmärksamma utan stöd från såväl teori, metod som kunnande inom genusvetenskap.  

Genom vår valda metod och teori (Leonardi 2012 & 2013) har vi kunnat blottlägga den 

komplicerade imbrikationen som exempelvis placerar föreställningar om kvinnors bristande 

kompetens inom IT högst upp i ett kommentarsfält. Det finns nämligen en problematik 

kopplad till den otydlighet som besökare på sidan möts av till exempel när det gäller den 

erbjudna nedröstningsfunktionen, som inte visar hur många gånger en kommentar har 

röstats ned, men ändå påverkar ordnandet av kommentarsfältet. Beslutet att inte visa detta 

antal nedröster är förståeligt utifrån en vilja att främja en positiv användarupplevelse genom 

möjlighet att premiera välskrivna och relevanta kommentarer samt hindra oseriösa sådana 

från att ta utrymme. Vi har dock med hjälp av våra analysverktyg sett att detta kan användas 

på ett annat sätt än vad som troligtvis var den avsedda meningen från början. I och med 

användningen av kommentarsfältets röstningsfunktioner, som premierar populära 

kommentarer, tenderar uttalanden som i vårt datamaterial förespråkar jämställdhet att 

sorteras långt ner i kommentarsfälten. Denna rangordning kan för besökare synas 

självskriven trots att den är ordnad av sociala handlingar och materiella funktioner. Om 

nedrösterna istället var synliga skulle organiseringen av kommentarerna bli mer transparent 

än vad den är i dagsläget. Tydlighet av detta slag skulle innebära en möjlighet för besökare 

att på ett enklare sätt granska kommentarsfältens organisering samtidigt som det skulle bli 

ett sätt att uttrycka avståndstagande från kommentarer genom att synliggöra missnöje.  

Utifrån ovanstående resonemang ser vi att det skulle vara intressant att studera 

användares förmåga att strategiskt utnyttja digitala artefakter för att utöva makt i exempelvis 

sociala medier. I anslutning till detta skulle det även vara relevant att undersöka huruvida 

okunskap om digitala miljöer kan leda till att individer missgynnas i sammanhang där 

kunnande av detta slag kan vara en fördel. Dessa frågor skulle kunna bidra till den forskning 

som bedrivs om digitala klyftor och digital delaktighet. 

8.3 Kommentarsfälts vara eller icke-vara? 

Det pågår idag en debatt inom mediebranschen kring kommentarsfältens existens (Larsson 

2014). Ett argument i för att helt ta bort kommentarsfunktionen, vilket vissa mediehus 

numer väljer att göra, är att kommentarerna riskerar att bidra till att tidningens läsare får en 

polariserad bild av innehållet. I vårt fall skulle detta handla om föreställningar kring 

jämställdhet. Beslutet att ta bort kommentarsfälten kan styrkas av aktuell forskning om hur 
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kommentarsfält påverkar upplevelsen av artikelinnehåll (Anderson, Brossard, Scheufele, 

Xenos, & Ladwig, 2014). 

I denna studie har kommentarsfälten studerats helt separat från de artiklar de tillhör. 

Detta har dels motiverats genom att kommentarerna består av användargenererat material, 

och dels genom kommentarsfältet faktiska design, som leder besökaren in på en separat sida 

tillhandahållen av Disqus när hen väljer att komma i kontakt med kommentarerna. Det 

faktum att kommentarerna designmässigt står för sig själv innebär å ena sidan, att 

diskussionerna som förs i detta forum tydligt skiljs från redaktionellt innehåll och därmed 

eventuellt får mindre inverkan på artikelinnehållet.  Å andra sidan riskerar de separata 

kommentarsfälten att bli en slags isolerad ekokammare, där missuppfattningar om 

jämställdhet får utrymme och bekräftas. Diskussionstrådarna tappar därmed tydlig 

anknytning till det som avhandlas i artiklarna, vilket vår empiri i många fall visar prov på.  

De kommentarsfält som vi har studerat är alla stängda för vidare kommentarer och 

röstning men är inte för denna skull ‘döda’ eller inaktiva. Just genom att de är 

sociomateriella företeelser har de egenskaper som gör att de besitter förmågan att delta i 

exempelvis samhällsdebatt. Även ett stängt kommentarsfält kan genom en delning, av artikel 

och/eller kommentarsfält, få stor spridning och på så sätt påverka trots att det kan tyckas 

vara inaktuellt material. På så sätt blir det viktigt att aktivt förhålla sig även till gammalt 

material och att uppmärksamma om det faktiskt är gammalt material som sprids. 

Om diskussionen angående kommentarsfält resulterar i att de kommer att finnas kvar, i 

någon större utsträckning, blir det relevant att undersöka hur medieaktörer ska förhålla sig 

till det kommentarsfälten tillhandahåller. Utöver detta bör ett resonemang föras angående 

vilket ansvar medieaktörerna vill ta på sig för de föreställningar som sprids i deras 

kommentarsfält. Exempel på intressanta forskningsområden skulle kunna vara effekter av 

olika metoder för moderering eller andra typer av bemötande i syfte att hålla diskussioner i 

kommentarsfält på en viss nivå. 

8.4 Utmaningar och svårigheter i tillämpning och 
tillvägagångssätt 

Det finns ett antal svårigheter i att studera den typ av frågor som vi i denna studie ägnat oss 

åt. En av dessa är att studera användargenererat material utan att ha tillgång till information 

om vilka avsändarna är, vilket skulle kunna vara relevant för det som sägs. Vidare kan vi 

utifrån vårt datamaterial inte uttala oss om vilka deras avsikter är i de kommentarer de 

lämnat. På så vis är det svårt att avgöra hur seriösa informanterna har varit i deras 

uttalanden, vilket kan uppfattas som en svaghet i vår studie. Samtidigt står kommentarerna 

för sig själva och uttrycker något oavsett om vi har tillgång till avsikten med en specifik 

kommentar. 

En annan svårighet som vi stött på i vår studie är att vi inte haft tillgång till hur 

kommentarsfälten sett ut historiskt, både i avseendet teknisk plattform och eventuella 

ingrepp av moderatorer. Exempelvis vet vi att Disqus-plattformen implementerats på 

branschtidningens hemsida under de senaste åren och att kommentarsfälten då migrerat i 

och med detta systembyte. Eftersom kommentarerna ändå existerar inom Disqus-

plattformen har de blivit relevanta i vår studie trots att vissa nyare egenskaper inte går att se 



   

 

 

 

42 

i äldre inlägg, så som antalet upp- och nedröster. Vi är även medvetna om att moderering är 

en viktig faktor i formandet av den sociomateriella artefakten, men inom ramen för denna 

studie kan vi endast uttala oss om det som kvarstår i kommentarsfälten. Det skulle förvisso 

vara intressant att i större utsträckning diskutera branschtidningens delaktighet i formandet 

av det sociomateriella, vilket skulle kunna utgöra ämnet för framtida studier. 

I vår studie använder vi främst jämställdhetsbegreppet som en lins för att 

uppmärksamma värdefrågor i kommentarsfälten. Det hade varit intressant att gå djupare i 

de föreställningar som finns om genus i relation till teknik. Detta ligger dock utanför vår 

studies omfattning och utgör ett eget forskningsfält (se exempelvis Berner 2003 för en 

översikt). Andra genusvetenskapliga feministiska teorier som hade varit intressanta att 

applicera på vårt datamaterial är exempelvis hegemonisk maskulinitet (Connell & 

Messerschmidt, 2005) eller ojämlikhetsregimer (Acker 2006), inte minst för att åskådliggöra 

dolda maktstrukturer.  

Vår tillämpning av Wiberg ramverk (2011) är grundad i att den har en uttalad koppling till 

sociomaterialitet. Dock ligger detta ramverk på en hög abstraktionsnivå och är därför 

svårapplicerat i praktiken. Wiberg har själv gett förslag på konkreta metoder för att 

utvärdera digitala artefakters materiella egenskaper (2013), dessa metoders omfattning har 

dock gjort att de ligger utanför vår studies omfång. Vår designutvärdering utifrån Wiberg 

(2011) har en relativt generell karaktär och upptar en mindre del av studiens helhet, som en 

metod för utvärdering av materialet. Studiens huvudfokus har istället varit, att utifrån ett 

sociomateriellt perspektiv, teoretiskt förklara imbrikationsprocesser och dess betydelser.  
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9 Slutsatser 

I denna studie har vi tillämpat sociomaterialitetsbegreppet på ett något annorlunda sätt än 

vad det vanligtvis används till, genom att utvidga organisationsbegreppet. Vi har utifrån ett 

kritiskt realistiskt perspektiv (Leonardi 2013) visat hur sociala föreställningar flätas samman 

med en digital artefakts materiella egenskaper. Till vår hjälp har vi använt metoden 

konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005) samt Wibergs användningslins 

(2011).  

Leonardi (2013) menar att det är svårt att hålla isär det sociala och det materiella i studier 

av sociomaterialitet, men att det är viktigt att försöka. I den här studien har vi eftersträvat 

denna analytiska separation och har fått erfara svårigheter som ligger i en sådan ansats. 

Trots dessa svårigheter har vi lyckats dra slutsatser med hjälp av detta angreppssätt.  

Sociomaterialitetsfältet är på framväxt och nya tillämpningar som förefaller ligga i linje 

med vår verkar vara under utveckling. Inför framtida studier inom detta område ser vi ett 

behov av ett mer inkluderande ramverk för analys av materiella egenskaper hos 

sociomateriella enheter. Wiberg (2011) har varit ett stöd för oss i detta arbete eftersom han 

uttryckligen studerar materiella egenskaper hos digitala artefakter, även om hans 

utgångspunkt är något annorlunda än vår. Vi ser dock ett behov av mer skräddarsydda 

metoder för att bryta upp imbrikationsprocesser på det sätt Leonardi (2013) föreskriver, som 

ger stöd till ett mer systematiskt arbetssätt och därmed bidrar till ökad transparens. 

Avslutningsvis har vi genom denna studie bidragit med kunskap om hur tillämpningen av 

sociomaterialitetsteorier kan utökas. Våra slutsatser är att socialt grundade föreställningar 

som lämnas i form av kommentarer i ett kommentarsfält samspelar med den digitala 

artefakten Disqus egenskaper. Samspelet dem emellan leder till att kommentarsfält ordnas, 

värderas och på så sätt blir sociomateriella. En konsekvens av denna sociomateriella 

imbrikation är att missuppfattningar om jämställdhet lyfts fram och ges utrymme att spridas. 

Kunskap om detta blir viktig för att förstå betydelsen av hur, när och på vilka sätt mening 

byggs in i sociomateriella kompositioner.  
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