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Petter Bae Brandtzæg 

SINTEF  

pbb@sintef.no 

Twitter: @petterbb 

15 år siden og i dag - livene våre digitaliseres  

 

En digital kultur 
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Jeg klarer ikke å ta i ark, så bøker er 
ikke helt for meg (…) jeg har faktisk 

skrekk for papir. 

Kilde. Natt & Dag 10/2012 – intervju med rosablogger Sophie Elise 4 
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18 mnd. gjennomsnittsalder for å begynne med Internett 

Kilde: E.Staksrud (2012) http://www.klikk.no/foreldre/article751289.ece 

Telefonen – en protese 
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16-19 åringer bruker (8,5 timer i hver dag),  

61,5 timer per uke på nye medier 

 (Ipos, MMI, 2013) 
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Alt som er sosialt smelter til luft  

10 

Karl Marx’ frase om at «alt som er fast, smelter til luft» er også innfridd med det 

sosiale – slik det sosiale er blitt påvirket av sosial medier. 

 

Hva har sosial medier ført til - flertydighet, globalisering, mangfold, 

desentralisering, flytende, flux, fragmentert, horisontalt, flatt, ikke-linearitet; og 

så videre. De peker alle i samme retning – mer kompleksitet.  

 

 

Lang hale – the long tail 
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Chris Anderson, 2007 
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fragmentering  

• Fragmenterte brukere => ulike behov 

• Fragmentert innhold, tjenester => flere valg 

?? ?? 

?? ?? 

? ? ?? 

?? ? ? 

?? ?? 

? ? ? 

? ??? 

?? ? ? 
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FØR NÅ FREMTIDEN  
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Hva betyr det?  

De fysiske møteplassene forsvinner 

13 
Aftenposten 07.11.2015 

Fra personligbetjening til elektronisk 

selvbetjening 

Nettverksindividualisme 

Nettverksindividualismen – individet er løsrevet fra 

tradisjonelle kontekster gjennom teknologi. Vi er dermed 

mindre avhengig av bosted, familien, jobben, eller 

organisasjonen. Individet er frigjort fra predefinerte grupper 

– eller vertikale prosesser 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 (Kilde Barry Wellmann) 

 

Teknologien skaper nye sosialiseringsprosesser?  
Fra vertikale sosiale systemer til horisontale sosiale systemer 

16 

• Kommunikasjon ikke lenger avgrensede fysiske omgivelser, eller begrenset 
av pre-definerte sosiale nettverk.  

 

• Sosialiseringen skjer ikke lenger ovenfra ned, men i større grad i sosiale 
nettverk 



5 

"Barnet får ikke blikkontakt med foreldrene sine fordi 

 de ligger opptatte med telefonen" 
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Er teknologien blitt viktigere enn menneskene rundt oss? 

 

"Our social preferences are evolving to include, and in 

many cases even prefer, technology over people" 
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2012 

Mister vi intimitet gjennom kvantitet? 
… spør Sherry Turkle (2012) retorisk. Dybden på den menneskelige kontakten er  viktig. Blir relasjoner 

kvantitet heller enn kvalitet med ny teknologi?   

19 20 
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Internet and  

social capital 

22 

SNSs and 

social capital 

Longitudinal study 

• The research described here uses longitudinal data from 

a orignal sample of 2001 to examine the changing roles 

and patterns of communication and relationship 

formation in SNS use, focusing on different types of 

social capital, both offline and online. 
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June,2008 June,2009 June,2010 

 
User types 
Non-users 
Sporadics 

Lurkers 
Socializers 
Debaters 

Advanced users  

 

 
Bonding capital 

Face-to-face close friends, 
loneliness 

Bridging capital 
Number of offline 

acquaintances  
Personal network 

heterogeneity  

 

Social capital SNSs 

Sammenheng vs årsak? 
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Sosial kapital i det offentlig rom blir fordufter 

 

25 

Teknologien gjør oss uavhengig av andre (Turkle, 2012) 

 

"Tilgjengelighetsparadokset"  

De unge er mer tilgjengelig enn 

noensinne, men vanskeligere å nå enn 

noensinne 
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Færre medlemmer i frivillige  

organisasjoner og partier 

Fotot: Flickr Nationaal Archief, CC   
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Sosial kapital i krise (Putnam, 2000) 

Sosial kapital har to viktige 
komponenter: 

 

Samfunnsengasjement  

- Færre  som er medlemmer i 
organisasjoner 

- Færre som stemmer 
(førstegangsvelgere) 

 

Sosiale nettverk 

- Vi har mindre kontakt med  
naboer 

- Møter venner sjeldnere 

- Sosialiserer sjeldnere med 
familien  

- Vi bowler til og med alene  

 

http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/tags/nationaalarchief/
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3,2 millioner er på Facebook, og  

majoriteten av disse er innom hver eneste dag!  

29 

Kilde: TNS Gallup 

2015 

Kilde: Kampanje, 2014 
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Men, hva slags samfunnsdeltagelse er dette? 

 

31 delTA 

Det nye samfunnsengasjementet Aksjonsdemokratiet  - en deltagelse på ”egne” 

premisser…på nett 

  

"Tradisjonell politisk dagsorden gir lite 
relevans for ungdom i dag (..). I stedet tyr 

mange til aksjonsdemokratiet – en 
uforpliktende deltagelse i enkeltsaker som 
angår deres hverdag. Facebook er et sted 
dette samfunnsengasjementet kommer til 

uttrykk!" 

 

 

 (Kilde Guro Ødegård, A-magasinet, 
05.08.2011) 
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Engasjement og formalitet 

Grad av  

engasjement  

Grad av formalitet/hurtighet 

Rask mobilisering => raske endringer 

 high speed activism  

 

Deltagerkultur? 

35 

De færreste deltar aktivt  

 

36 
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Protestgrupper på Facebook mer vanlig blant 

unge 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vennergrupper/sosiale grupper

Toppolitikere sider

Lokalpolitikere

Politiske partier

Frivillige organisasjoner

Lokale Protestgrupper

Nasjonale protestgrupper

Internasjonale protestgrupper

Grupper knyttet til forbrukerspørsmål

Kultur, religion, filosofi, etikk

Hjemsted og oppvekst

Humoristiske grupper/sider

Medier

Ungdom, 16-26 år Befolkningen over 26 år

Kilde: Liker liker, ikke, Enjolras et al., 2012 

Store kjønnsforkjeller 

 

38 

Slaktivisme 

"Feelgood-engasjement" 
Slaktivismen 

Fra digitalt til fysisk engasjement? 

40 
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De unge opplever et reelt 

samfunnsengasjement på nett 
Hva sier de unge selv? 

Opplever dere at unge på deres egen alder er 
samfunnsengasjerte? 

"Generelt lite samfunnsengasjement. Du 
må klistre ting fast i øya på dem for at de 
skal åpne øya. Det er mange som ikke 
bryr seg. Det er meg i sentrum og man 
bryr seg ikke om andre. De følger ikke 
med" 

 
Kilde: Gruppeintervju, delTA, 2013  

42 
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Utfordringen er at disse nye 

kommunikasjonskanalene er svært forskjellig 

fra vanlig fysisk interaksjon  
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Generelle kjennetegn ved ny kommunikasjon 

1. Vedvarenhet/Lagring: Til forskjell fra vanlig 
kommunikasjon mellom andre i offentligheten, 
vedvarer kommunikasjon på nettet for all 
fremtid  

 

2. Søkbarhet: Digitale identiteter er finnbare 
gjennom ”søk”. Dette er per i dag umulig i den 
fysiske verden 

 

3. Reproduserbarhet: I virkeligheten kan man 
bli feiltolket, men på nettet kan man på 
kopiere, manipulere, klippe og lime, og det er 
vanskelig å skille ”originalen” fra ”kopien”.  

 

4. Usynlighet: Usynlige tilskuere - I virkeligheten 
har man i stor grad oversikt over hvem som 
ser og hører på en. På nettet har vi ingen 
kontroll med hvem og når noen studerer våre 
utrykk 

»   

(kilde danah boyd, 2007)  
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45 

 

 

Identitet spiller en viktig rolle i nettkommunikasjon  

http://www.joemanna.com/blog/social-media-frustrations-trolls-psychos-and-haters/ 
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Økt tilgjengelighet fører til økt 

presentasjonsangst  

Identitet og synlighet som utfordring  

 
(rate- og overvåkningssamfunnet) 
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Facebook 

 1300 sider digitale spor 

Max Schrems (25 år), student i Salzburg spurte Facebook om å få alle 

personlige data lagret om han. Mottok en pdf-fil med 1300 sider 
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http://arstechnica.com/tech-policy/2012/11/how-one-law-student-is-making-facebook-get-serious-about-privacy/ 

Mer åpenhet, men også mer sårbarhet 

"Når jeg er med venner så tør jeg si 
mine egne meninger, men på sosiale 
medier synes jeg det er skummelt. Man 
føler at man blottlegger seg, man blir 
sårbar. Det er mye tryggere å la være"  

 
 

 

 

Kilde: TNS Gallup, 2014 http://www.fritt-
ord.no/images/uploads/Rapport_ungdom_og_medier.pdf 
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"Det er kleint å dele ting på Facebook, ingen 
gjør det lenger" (Jente, 16 år) 
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(Gruppeintervju med unge den 15. sept. 2014) 

Stillhetsspiralen i sosiale medier  
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"Retten til å bli glemt" 

Det er drit kleint når folk begynner å 

kommentere å like ting du la ut på Facebook 

når du var 12 år. Plutselig må du forholde 

deg til hva du dreiv med når du var 12…. (16 

år gammel gutt, gruppeintervju 2015) 
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Jeg føler ikke jeg kan gjøre noen ting (på 

Facebook) uten at alle ser det (…) Det føler jeg er 

litt ute av kontroll, og det synes jeg er litt 

skremmende egentlig   

 
(Jente 23 år,)  

(Brandtzæg, Lüders, Skjetne, 2010) 
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12 hours flight London – Cape Town 

57 

#HasJustinelandedYet 
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#HasJustinelandedYet 

59 60 
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61 62 

http://abcnews.go.com/GMA/video/exe

cutives-tweet-aids-africa-fired-

21302221 

De unge gjemmer seg,  

ikke bare for de voksne, men også for hverandre 
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Generasjonskløften – hvordan treffe 

ungdomskulturen? 

64 
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Men finnes det ikke gode måter å nå de unge 

på? 
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«Hei! Jeg heter Thea og jeg er 12 år og om cirka 1 måned skal jeg gifte 

meg!!! Så velkommen til denne bloggen som fra nå av skal bli min 

bryllups blogg. <3» 
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Per 12.01.15 Over 3 millioner views på  

YouTube 
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ALL COMMENTS (1,584) 

Facebook er den mediekanalen flest (46%) 

først fikk vite om #stoppbryllupet, deretter blogg 20% 

TV, avis og radio stod for kun 10% tilsammen. 

68 
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Blogg 
20%  av utvalget fortalte at de først kom over #stoppbryllupet på blogg. Av 

disse forteller de fleste at topplisten på blogg.no og bloggen Thea var 

utgangspunktet. Altså bloggen "til Thea": 

 

 "Jeg så theasbryllupet på topplisten av Norges populære bloggene". 

 

Kun 2 av 48 respondenter nevner av Caroline Berg Eriksens blogg var utg.pkt. 
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86% av de spurte har diskutert kampanjen  

med venner og familie denne høsten 

70 

Hvorfor skapte det engasjement? 
 

 

BRUDEN VAR NORSK  - IDENTIFIKASJON 

• "Det fikk folk til å stoppe opp og spørre seg selv. skjer dette i Norge?" 

 

 

• "Jeg syns denne bloggen åpnet mine øyne om hvordan virkeligheten 

egentlig er. Det samme tror jeg den gjorde med mange andre. Vi legger 

sjelden merke til forferdelige ting som dette, med mindre det skjer med 

noen av våre egne, dessverre. Syns dette var en fin kampanje for å vise 

den stygge sannheten." 
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Hva kan organisasjoner gjøre da? 

72 
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Triggere 

• KULT => KJENDISER: At det er kult å dele det, hvis feks. Populære eller 

anerkjente folk deler det 

 

• RELEVANT: Noe som opptar oss, og som unge kan kjenne seg igjen i og 

klare å sette seg inn i. 

 

• ENKELT, UTEN EN STOR KOSTNAD: Gjøre det enkelt å delta og hjelpe 

uten å måtte bruke penger. 

 

• SOSIALE MEDIER: Fortsette å dele på forskjellige sosiale medier. Det var 

et bra tiltak å lage en blogg, fordi mange unge mennesker leser blogger og 

engasjerer seg i det som blir skrevet. 
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Unge leser det andre unge skriver om 
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Aftenposten og Bergens Tidende har med sine nye 

satsinger Si ;D, AP Junior, og BTbatt har stor suksess blant 

de unge. Barn og unge liker å lese om andre barn og unge 

 

 

. 

 

 

VIKTIGST AV ALT- HORISONTALE 

PROSESSER  

            Lag en involveringsplattform på tvers av 

generasjoner for både opplæring og samarbeid 
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• Kontakt:  

 

– Epost pbb@sintef.no 

– Twitter @PetterBB  
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