
Hensikt	med	forelesningen	

•  Hvilke	former	for	maktutøvelse	muliggjøres	
gjennom	moderne	informasjonsteknologi?		

•  Beskrive	et	tvetydig	bilde	av	makt	og	
demokra9:	
– Hva	9lsier	at	samfunn(et)	blir	åpnere	og	mer	
demokra9sk	og	hva	peker	i	retning	
maktkonsentrasjon	og	mer	sub9le	former	for	
makt	og	kontroll?	

•  Illustrere	hvordan	sosial	ulikhet	(og	makt)	
håndteres,	omdannes	og	gjenskapes	gjennom	
ulike	bruksmåter	av	sosiale	medier	
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Sartres	maktesløse	radiolyIer	
•  Som	radiolyIer	inngår	mennesker	i	
en	seriell	relasjon	

•  En	serie	er	for	eksempel	en	kø	der	
folk	ikke	har	en	felles	interesse	

•  En	er	avsondret	eller	isolert	fra	de	
andre	lyIerne,	men	er	klar	over	at	
disse	andre	finnes	

•  Kommunikasjonen	er	enveis,	
radiostemmen	snakker	9l	lyIerne	

•  En	kan	føle	fremmedgjøring,	
avmakt	og	sinne	overfor	stemmen	

•  Hva	gjør	en	når	en	er	uenig	og	
ønsker	å	protestere?	
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Presidenten	twitrer	–	kort	og	fyndig	
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Social	media	networks	like	Twi2er	seems	to	legi4mize	
talking	about	yourself.	As	Massachuse2s	Ins4tute	of	
Technology	computer	guru	Nicholas	Negroponte	puts	
it,	“It’s	the	Daily	Me”.	Is	it	any	wonder	that	narcissists	
are	dispropor4onally	a2racted	to	them,	like	proverbial	
moths	to	the	flame.	(Cross	2011:5)	

Om	makt	



Hva	er	makt?	

•  En	egenskap	ved	samhandlingen	mellom	mennesker	
som	kan	framkomme	i	mange	ulike	former	

•  Makt	er	eI	eller	flere	menneskers	mulighet	9l	å	
påtvinge	andre	en	adferd,	og	det	selv	om	andre	
deltakere	i	det	kollek9ve	liv	skulle	gjøre	motstand	
(Weber)	
–  Eller	enklere:	Makt	er	å	få	noen	9l	å	gjøre	det	de	ellers	ikke	
ville	gjort	

•  En	persons	kontroll	over	uWallet	av	verdifulle	
hendelser	(Hernes)	
Ingstad:	150-151	
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Innganger	9l	studiet	av	makWorhold	
•  Maktens	nivåer	
– Mikromakt	mellom	individer	i	nære	relasjoner	
– Makromakt:	De	store	aktørens	herredømme	
– Makt	som	spenner	mellom	mikro	og	makro	

•  Maktens	former	
– Hva	er	kilder	9l	makt	og	motmakt	og	hvordan	
mobiliseres	maktressurser?	

•  Maktens	dynamikk	
– Hvordan	maktutøvelse	kan	forstås	som	en	prosess	der	
både	aktørenes	makt	og	”spillereglene”	både	befestes	
og	endres	
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Informasjonsmaktens	
nivåer	og	relasjoner	
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Den	innbyrdes	kampen	mellom	
gigantene/imperiene/
konglomeratene	om	markedsmakt	
og	kontroll	over	rammebe9ngelser	

Arbeidstakere	enkeltvis	
eller	organisert	

Brukere,	kunder	og	
produmenter		

Underleverandører	og	nasjonalt	
baserte	forhandlere	av	digitale	I-
varer	og	tjenester	

Underleverandører	og	nasjonalt	
baserte	forhandlere	av	ikke-
digitaliserte	I-varer	og	tjenester	

Superbrukere	og	
superprodumenter	

Menigbrukere	og	
innholdskonsumenter	

Ikke-brukere	
Digitale	analfabeter	

Nasjonale	og	
overnasjonale	
myndigheter	

Individuelle	
brukere	innbyrdes	

Heltrukken pil angir maktrelasjon og 
dominerende påvirkningsretning 
Stiplet pil antyder potensiell motmakt 

Om	makt	



Ulike	maktsyn	

•  Makt	som	en	tung	og	treg	struktur	utøvd	av	noen	
sentrale	ins9tusjoner	eller	organisasjoner,	
iden9fiserbar	og	synlig,	forvaltet	av	personer	og	
grupper	(en	maktelite),	begripelig	med	ubønnhørlig,	
overveldende	og	utvendig	for	det	enkelte	
samfunnsmedlem	

•  Makt	er	lite	synlig,	flytende,	ikke	en	substans,	den	er	
relasjonell,	”it	is	a	way	in	which	certain	ac4ons	modify	
others”,	den	er	forankret	i	menneskelige	praksiser,	i	
hverdagsliv,	den	er	innvendiggjort	og	må	studeres	som	
en	kompleks	og	foranderlig	prosess	(Foucault)		
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Every	era	has	its	fishbowl	

hIp://de.123rf.com/photo_12561698_gold-fisch-springt-aus-dem-wasser-in-fishbowl.html	

Whatever	a	person’s	social	or	individual	
mo4ves	and	mo4va4ons	that,	as	we	say,	
‘push’	him	or	her,	that	person	has	to	be	
free	to	allow	himself/herself	to	be	
‘pushed’	to	create	something	new,	
instead	of	remaining	trapped	inside	his/
her	discursive	fishbowl.	(Veyne,	2010:96)	

Dazzled	by	ever	newer	
toys,	faster	connec4ons,	
sharper	graphics,	and	
more	ingenious	
applica4ons,	we	might	be	
sufficiently	distracted	from	
the	consequences	of	
centralized	control.	
(Wu,	2010:318)	

Om	makt	



Steve	Jobs	este9kk	
Fontenes forvandling	

hIps://www.youtube.com/watch?v=gO6cFMRqXqU#t=319.476564213	

The	human	subject	does	not	
do	the	cons4tu4ng,	but	is	
nevertheless	free,	thanks	to	
his	liberty,	to	react	an	then,	
thanks	to	his	thinking,	to	
step	back	for	a	longer	view.	
The	set-up	is	not	so	much	a	
boundary	to	the	ini4a4ve	of	
subjects,	but	rather	the	
obstacle	against	which	that	
ini4a4ve	manifests	itself.	
(…)	Human	beings	never	
cease	to	be	inven4ve	and	to	
create	new	things.	(Veyne	
2010:96)	

Jobs	is	a	man	who	would	
seem	as	much	home	in	
Victorian	England	as	behind	
the	counter	of	a	sushi	bar:	he	
is	an	apostle	of	perfec4bility	
and	believes	in	a	single	best	
way	of	performing	any	task	
and	performing	the	results.	As	
one	might	expect,	his	ideas	
embody	an	aesthe4c	
philosophy	as	much	as	a	sense	
of	func4onality,	which	is	why	
Apple’s	products	look	so	good	
while	working	so	well.	(Wu	
2010:	277)	

Om	makt	



Historiesyn	og	makt	
Wu	kontra	Foucault	

•  Struktur,	the	master	switch	(Wu)	
–  Historisk	utvikling	følger	noen	mønstre	
–  Ting	gjentar	seg	som	sykluser	
–  Vi	kan	beskrive	en	essens,	noen	kjernespørsmål	
–  The	switch:	Kjernen,	det	som	omformer	ren	kommuniksjon	
9l	neIverksbyggende	virksomhet	og	i	siste	instans	avgjør	
hva	som	når	ut	9l	hva	og	hvem.	(Wu,	2010:280)	

•  Diskursen,	the	set-up	(Foucault)	
–  Alt	er	unikt	
–  Ingen9ng	har	stabil	varighet		
–  Det	finnes	ingen	essens	og	ingen	naturlige	objekter	
–  Kulturers	vilkårlige	karakter	gjør	at	ulike	samfunns	
utvikling	framstår	som	lite	stabil	og	forutsigbar	
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Sophie	Elise,	rosablogger	
med	stor	innflytelse?	

Det	at	bloggere	via	sosiale	medier	på	
InterneI	får	status	som	forbilder	og	
trendseIere,	rikssynsere	og	
meningsbærere	illustrerer	Foucaults	
poeng	om	at	makt	har	en	flytende	og	
omskinelig	karakter.	
	
Det	viser	også	hvordan	teknologisk	
utvikling	og	vår	omgang	med	denne	
endrer	premissene	for	hva	som	kan	
være	kilder	9l	makt	og	innflytelse.	

Om	makt	



Hovedtyper	av	informasjonsmakt	
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Makten	som	springer	
ut	av	å	lage,	designe	og	
selge	stoff	og	9lganger	
og	definere	rammene	
for	og	innholdet	i	
informasjons-	
samfunnets	
infrastruktur	

Makten	knyIet	9l	
effek9v,	kommersiell,	

smart	og	legi9m	
utnyIelse	av	de	
ressurser	som	kan	

mobiliseres	gjennom	
bruk	av	

informasjonsteknologi	

Informasjonsmakt	

Store	strukturprodusenter	 Store	innholdsprodusenter	og	-brukere		



Kilder	9l	informasjonsmakt	
•  Kunnskap	og	eksper9se	
•  Levere	premissene	for	ordinære	data-	og	
informasjonbrukere		

•  NeIet	og	sosiale	medier	gir	9lgang	9l	
”talerstol”/”plaqorm”/”mikrofon”	

•  Autoritet	og	troverdighet,	selvhevdelse	og	
selvdisiplinering	

•  Å	råde	over	big	data/”Siren	server”,	altså	ha	et	
informasjonsmessig	overtak	ved	å	disponere	teknologi	
som	muliggjør	”den	store	oversikten”	

•  Hva	slags	makt	har	den	som	utvikler	programvare?	
•  Har	den	som	lager	eller	har	hovedrollen	i	en	You-
tubevideo	som	lastes	ned	mye	makt?	
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Historien	i	produktet	
	

Ø I	omgangen	med	digitale	dingser	og	digital	datateknologi	
overveier	vi	vanligvis	ikke	9ngenes	9lblivelse,	for	
eksempel	hvordan	smarIelefonen	er	produsert,	hva	som	
skjedde	før	den	kom	i	våre	hender.	

Ø Forut	for	bruken	er	det	gjort	tekniske	beslutninger	som	
også	er	sosiale,	poli9ske,	økonomiske	og	kulturelle	
beslutninger.	(Reed	2014,	s.38)	

07.02.18	
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Vi	tenker	heller	ikke	på	deIe	
når	vi	koser	oss	med	nygrillet	
kylling	på	lørdagskvelden	

Makt	og	arbeidsliv	



Spørsmål	om	makWorhold	

The	material	objects	–	tablet	computers,	digital	
music	players	–	are	the	result	of	many	non-technical	
decisions	that	are	laden	with	cultural	import.	Why	
did	those	decisions	get	made	the	way	they	did?	
What	business	pressures	were	involved?	What	
social	end	poli4cal	policy	decisions	shaped	the	
technology?	What	cultural	values	were	built	into	or	
le\	out	of	the	design?	Who	par4cipated	or	was	
consulted	in	the	design	decisions,	and	who	was	not?	
(Reed	2014:	38-39)	
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Produksjonspyramiden		
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Det	digitale	samfunnets	helter,	de	kjente	
entreprenørene,	oppfinnerne,	eierne	og	
direktørene	i	de	store	dataselskapene	

Kunnskapsarbeiderne	som	yter	krea9vt	arbeid	innenfor	rammer	
som	er	giI,	som	dels	er	frilansere,	men	også	er	innleide	

underleverandører.	De	kan	ha	en	spennende	og	skapende	jobb	
med	mye	frihet,	men	står	også	under	hardt	press	på	å	“levere”	

og	de	er	avhengige	av	firmaets	og	mentorenes	godvilje.	

Det	største	og	nederste	skiktet	i	pyramiden	er	
samlebåndsarbeiderne	som	produserer	komponenter,	som	

monterer	maskiner	og	digitalt	utstyr,	som	pakker		og	transporterer	
utstyret	ut	9l	grossister,	salgssteder	og	sluIbrukere.	

Makt	og	arbeidsliv	



Foxconn:	Verdens	største	
leverandørfabrikk	

	
	

hIp://www.foxconn.com	

900.000	ansaIe	i	Kina	
Vik9ge	kunder:	Apple,	Dell,	HP,	Nintendo	og	Sony	

Elendig	arbeidsmiljø	og	lave	lønninger	
Stor	personalgjennomtrekk	og	høy	frekvens	av	selvmordsforsøk	
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…most	of	these	hi-tech	devices	require	old-fashioned,	painstaking	
hands-on	assembly	(Reed	2014:	40)	

Makt	og	arbeidsliv	



Produksjon	av	aksept	
•  Hvordan	legi9meres	den	feudale	produksjonen	av	
det	som	er	det	moderne	samfunnets	mest	fancy	og	
eIertraktede	konsumobjekter?	
–  De	store	dataforetakene	dekker	seg	bak	at	alle	andre	
produserer	på	denne	måten	

–  Å	produsere	i	lavkostland	gir	billige	produkter	og	muliggjør	
massekonsum	(“alle”	har	fordel	av	det)	

–  Bedriner	som	Foxconn	9lbyr	tross	alt	arbeidsplasser	og	
legger	grunnlaget	for	økonomiske	vekst	og	utvikling	i	
produksjonslandet,	alterna9vet	ville	vært	enda	verre.	

–  Denne	måten	er	vanligvis	usynlig(gjort)	og	vi	kan	kogni9vt	
ignorere	det.	Det	er	en	ubehagelig	sannhet	vi	gjerne	ikke	
konfronteres	med	(Jfr.	kyllingproduksjon	eller	
lakseoppdreI)	
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Kimen	9l	noe	nyI?	
•  Hvor	lenge	vil	arbeiderne	avfinne	seg	med	
slavekontrakter?	

•  Hvor	lenge	vil	folk	uWøre	gra9s	innholdsproduksjon	
for	You-Tube,	Facebook	og	Google?	

•  Hvor	lenge	vil	forbrukerne	være	villige	9l	å	kjøpe	
datautstyr	produsert	gjennom	slavelignende	arbeid?	

•  Når	kommer	det	store	opprøret	mot	miljøskadelig	
produksjon	og	konsum?	

•  The	technology	at	the	heart	of	all	this	process,	the	
Internet,	is	a	near	perfect	tool	to	organize	and	
publicize	(such)	efforts	to	change	the	system.	(Reed	
2014:43)	
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Sosiale	bevegelser:	Noen	eksempler	
•  Den	arabiske	våren	
– Den	tunisiske	revolusjon	
– Den	egyp9ske	revolusjon	
– Det	pågående	opprøret	(borgerkrigen)	i	Syria	

•  Den	fredelige	revolusjon	eIer	finanskrisen	i	
Island	

•  Indignadas	i	Spania	
•  Occupy	Wall	Street	

07.02.18	 20	svein	
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Å	forandre	verden	i	
neIverkssamfunn	

•  De	oppstår	i	situasjoner	der	forverring	av	materielle	
levekår	går	sammen	med	redusert	legi9mitet	9l	
myndigheter	og	etablert	poli9kk	

•  Sosiale	bevegelser	er	følelsesmessig	mo9vert,	de	
drives	fram	av	sinne/raseri	og	dempes	eller	holdes	
nede	av	frykt	

•  NeIverkssamfunnet	utgjør	en	ny	sosial	struktur,	
”mass	self-communica9on”	som	former	de	sosiale	
bevegelser	i	det	21.	århundre,	særlig	basert	på	de	
muligheter	som	InterneI	gir	

07.02.18	 21	svein	
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Sosiale	bevegelser	oppstår	o\e		
som	et	resultat	av	kriser	i	folks		
livsvilkår	som	gjør	hverdagen	uutholdelig	
	



De	sosiale	bevegelsers	tre	rom	
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Rommet	for	interneIets	
konstante	og	massive	
informasjonsflyt	

The	space	of	autonomy	is	the	new	
spa4al	form	of	networked	social	
movements	(Castells,	2012:	222)	

Rommet	for	fysisk-materielle	
urbane	steder,	for	eksempel	
Tahir-plassen	i	Kairo	

svein	
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Tvetydigheten	

•  Det	er	misvisende	å	oppfaIe	deIe	som	enten	
frigjørings-	eller	kontrollteknologi.		

•  Kommunikasjonsteknologi	er	verken	et	
poli9sk	nøytralt	verktøy	eller	en	selvstendig	
virkende	kran.		

•  Den	er	et	komplisert	og	dynamisk	uIrykk	for	
de	sosiale	krener	som	gjør	seg	gjeldende	på	et	
bestemt	sted	på	et	bestemt	9dspunkt.	
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Deibert	og	Rohozinski,	2010,	s.44	

svein	

Omveltningenes	9d	



Et	uoversiktlig	bilde	
•  Den	poli9ske	effekten	av	tekniske	innovasjoner	er	
situasjonsbestemt	

•  Ny	teknologi	kan	utnyIes	på	måter	som	ikke	var	tenkt	
eller	ønsket	fra	de	som	utviklet	den	(u9lsiktede	
virkninger)	

•  Selve	begrepene	kontroll	og	frigjøring	er	sosiale	
konstruksjoner	som	kan	ha	ulikt	meningsinnhold	i	ulike	
kontekster.	

•  Sosial	kompleksitet	er	et	grunnleggende	trekk	ved	alle	
teknologiske	systemer	

•  Cyberspace	er	ikke	en	sta9sk	artefakt,	men	bør	heller	
forstås	som	noe	omskinelig	–	et	økosystem	med	
mange	lag	av	fysisk	infrastruktur,	programvare,	
reguleringer	og	kulturelle	ideer/normer.		
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Deibert	og	Rohozinski,	2010,	s.44	
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EIertanke	om	demokra9sering	
•  Hvordan	har	den	arabiske	våren	bliI	”temmet”	og	

disiplinert?	
•  Med	unntak	av	Tunisia	er	nord-afrikanske	og	arabiske	

demokra9bevegelser	slåI	9lbake	eller	det	råder	en	form	
for	s9llingskrig.	I	Syria	raser	fortsaI	en	voldsom	borgerkrig.		

•  Ble	de	krener	som	dreier	seg	om	InterneI	og	det	enkelte	
samfunnsmedlems	nye	muligheter	for	å	ytre	seg	og	utgjøre	
en	endringsimpuls	overvurdert?	

•  Ble	mulighetene	ulike	regimer	har	9l	å	motmakt	mot	
motmakten	ved	selv	å	mobilisere	InterneI	undervurdert?		

•  Eksempel:	I	Kina	er	det	etablert	et	stort	neIverk	for	pro-
regjernings-kommentarer	som	består	av	anslagsvis	280.000	
mennesker.	Det	omtales	som	”The	Finy-Cent	Party”	eIer	
summen	de	moIar	for	hver	regimevennlige	kommentar.	
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Googliseringa	av	alt	
We	may	see	Google	as	a	savior,	but	it	rules	like	Caesar.	
The	mythology	of	the	Web	leads	us	to	assume	that	it	is	a	
wild	ungovernable,	and	thus	ungoverned	realm.	This	
could	not	be	further	from	the	truth.	There	was	a	power	
vacuum	in	the	Web	not	so	long	ago,	but	we	have	invited	
Google	to	fill	it.	Overwhelmingly,	we	now	allow	Google	to	
determine	what	is	important,	relevant	and	true	on	the	
Web	and	in	the	world.	We	trust	and	believe	that	Google	
acts	in	our	best	interest.	But	we	have	surrendered	
control	over	the	values,	methods,	and	processes	that	
make	sense	of	our	informa9on	ecosystem.	(Siva	
Vaidhyanathan	2011:	xi)	
hIp://www.thephotoargus.com/30-astonishing-photographs-of-spider-webs/	

Moderne	teknologimakt	



”Siren	servers”	
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Moderne	teknologimakt	

•  Eksistensen	av	”big	data”	åpner	nye	innsikter,	men	
representerer	også	en	uWordring	eller	et	problem.	

•  En	bestemt	måte	å	digitalisere	økonomi	og	kulturell	
virksomhet	vil	føre	9l	at	økonomien	krymper	og	at	
makt	og	rikdom	konsentreres	på	nye	måter	som	ikke	er	
bærekranig.	

•  Vi	har	bak	oss	internasjonale	finanskriser	som	viser	at	
finans	er	koblet	9l	neIverdenen	på	en	svær	
problema9sk	og	uhellsvanger	måte	

•  Finansakroba9kken	grunnlag	skiner	fra	å	forrente	
kapital	ut	fra	kløkt,	erfaring,	risikovillighet	og	kunnskap	
9l	å	kunne	mobilisere	datakran	og	la	maskinene	
spekulere	for	deg.	



”Siren	servers”	(2)	
•  En	”siren	server”	er	en	elitedatamaskin	eller	en	
koordinert	samling	av	datamaskiner	i	et	neIverk.	

•  ”it	is	the	winner	of	an	all-or-nothing	contest,	and	it	
inflicts	smaller	all-or-nothing	contests	on	those	who	
interact	with	it.”	(Lanier,	s.49)	

•  Ss	støIer	seg	9l	de	kranigste	datamaskiner	som	er	
9lgjengelig.	De	kan	holde	sine	analyser	og	data	
hemmelig,	bruke	det	9l	å	manipulere	sine	omgivelser	
9l	sin	fordel	og	dyIe	kostnader,	risiko	og	avfall	over	på	
resten	av	verden.		

•  ”It	is	not	the	siren	who	harms	the	sailor,	but	the	sailor’s	
inability	to	think	straight.”	(Lanier	s.50)	

•  hIp://www.youtube.com/watch?v=XdEuII9cv-U		
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Bruk	og	misbruk	av	store	data	
•  Din	mangel	på	et	beskyIet	privatliv	kan	gjøre	noen	andre	

rike	
•  Store	mengder	opplysninger	om	privatpersoner,	deres	

smak,	verdier	og	livss9l	samles	over	det	digitale	
neIverket	og	blir	en	kilde	9l	rikdom	som	er	u9lgjengelig	
for	vanlige	folk.	

•  I	vitenskapssamfunnet	er	big	data	også	magiske,	men	det	
er	en	problema9sk	magi	fordi	disse	dataene	må	gjøres	9l	
gjenstand	for	tolkning	og	bearbeiding.	

•  På	et	åpent	marked	spiller	det	ingen	rolle	om	data	er	
rik9ge	eller	om	de	er	saI	inn	i	en	forståelig	kontekst	så	
lenge	noen	er	villige	9l	å	betale	for	dem.		

•  En	av	vår	9ds	store	illusjoner	er	at	du	kan	spille	uten	selv	
å	bli	en	del	av	spillet.		
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Å	trekke	ut	det	poli9ske	
Synliggjøre	makt	ved	å	se	på	kontekster	og	forbindelser	

•  IT	har	poli9ske	konsekvenser	ved	at	den	påvirker	
fordeling	av	belønninger	og	belastninger	på	kort	og	lang	
sikt	

•  IT	er	poli9sk	ved	at	det	er	dynamisk	og	dermed	stadig	
omfordeler	makt	og	ressurser	og	endrer	interesse-
grunnlag	og	sosiale	allianser	på	uforutsigbare	måter	

•  IT	er	poli9sk	ved	at	det	påvirker	folks	deltakelses-	og	
påvirkningsmuligheter	og	understøIer	poli9ske	
bevegelser	som	i	sin	tur	mobiliserer	den	makt	som	det	
bestående	forsvarer	seg	med	(Jfr.	Syria)	

•  IT	er	poli9sk	gjennom	at	informasjons-	og	
kommunikasjonsteknologi	kan	inngå	i	ulike	kontroll-,	
overvåkings-	og	disiplineringsregimer	
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EIertanke	om	makt	(1)	
•  Lanier	hevder	at	Siren	Servers	ikke	er	resultat	av	en	
plan	eller	konspirasjon.	Det	bare	ble	slik,	noe	en	i	
eIer9d	kan	betraktes	som	en	ulykke	som	er	svanger	
med	større	ulykker	(overflødiggjøringen/
automa9seringen	av	oppgavene	9l	den	moderne	
middelklasse)	

•  En	slik	situasjon	kan	forstås	ut	fra	Foucaults	syn	på	
makt	som	allestedsnærværende,	produk9v,	
foranderlig,	at	makten	er	bundet	i	kunnskap,	men	i	
høyeste	grad	uforutsigbar.	Har	vi	tross	all	kunnskap,	
erfaring	og	eksper9se	havnet	i	den	situasjonen	vi	er	i	
ved	en	uhellsvanger	9lfeldighet?		
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EIertanker	om	makt	(2)	
•  I	den	digitale	hvirvelvind	skjer	det	dyptgripende	
endringer	av	makt	og	klasseforhold.		

•  Mye	peker	i	retning	av	at	kapitaleiere	gjennom	
utsexng	av	produksjon	9l	lavkostland	og	mer	
kapitalintensiv	produksjon	styrker	siI	herredømme	og	
øker	sin	avkastning	

•  Flere	støtes	ut	i	arbeidslivets	randsone	(prekariatet)	
eller	blir	helt	eller	delvis	arbeidsløse.	DeIe	er	også	et	
moment	i	diskusjonen	om	den	nye	delingsøkonomien	

•  InterneI	medfører	en	demokra9sering	av	informasjons-
9lgang	og	ytringsmuligheter	og	har	i	seg	kimen	9l	å	
styrke	poli9ske	opprør	fra	sinte	og	desillusjonerte	
arbeidere,	forbrukere,	alle	de	som	er	på	flukt	og	alle	
som	føler	seg	9lsidesaI	i	et	“mulighetenes	samfunn”.					
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Hvordan	henger	makt	og	ulikhet	sammen?	
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Makt	 Ulikhet	

Ulike	former	for	sosial	differensiering	gir	
grunnlag	for	utøvelse	av	ulike	former	for	makt	
(eks.:	“Kunnskap	er	makt”)	

Ulike	former	for	makt	gir	opphav	9l	forskjellige	
former	for	sosial	ulikhet	eller	utjevning	
(eks.:	Fagforeninger	kjemper	for	utjevning)	
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Den	mindre	synlige	produksjon	av	makt	og	ulikhet	
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Subjek4vering	er	en	form	for	
innplassering	i	den	sosiale	orden	
ved	at	folk	4ldeles	en	iden4tet,	
enten	de	vil	det	eller	ei.	Denne	
innplasseringen	har	betydning	for	
hvordan	de	oppfa2es	av	andre,	
hvordan	de	ser	på	seg	selv,	deres	
aspirasjoner	og	livssjanser.	
Mennesket	ledes	av	mennesket;	
gjennom	disiplinering,	styring	og	
overvåkning	på	den	ene	side	[...]	og	
gjennom	iden4fikasjon	og	
selvledelse	på	den	annen	side.	
(Foucault	i	”overvåkning	og	straff”)	

De	mer	sub9le	og	
mindre	synlige,	
men	likevel	
effek9ve	
prosessene	der	
makt	utøves	på	en	
differensierende	
måte	–	ved	å	lage	
og	oppreIholde	
sosiale	
dis9nksjoner	

Habitus	er	internaliseringen	
av	et	tenke-	og	handlingsskjema	
som	avkreves	I	dagliglivet	
gjennom	vår	omgang	vår	andre	
som	omfa2er	adferd	
(kroppsholdning	og	
bevegelsesmønster),	este4ske	
vurderinger	(hva	vi	liker	og	ikke	
liker,	språklige	praksiser	og	
måter	å	vurdere	en	selv	og	
andre	på	gjennom	kategorier	
som	raffinert	og	vulgær	
(Ignatow	og	Robinson,	
2017:954)	

In	their	own	par9cular	way,	sociologists	profess	the	same	doctrine:	all	individuals	are	
socialized.	According	to	Foucault,	subjec4viza4on	fills	the	same	posi9on	in	society	as	
does	Bourdieu’s	no9on	of	habitus:	both	provide	a	link	between	the	social	domain	and	the	
individual.	Veyne	2011:104)	
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•  Felt-teori:	En	romlig	metafor	som	representerer	
interessen	for	krener,	styrkeforhold,	dynamikker	og	
prosesser	mer	en	kategorier,	variabler	og	sosiale	grupper	

•  Kapital:	Beholdninger	av	internaliserte	evner	og	talenter	
og	eksternaliserte	ressurser	som	det	råder	knapphet	på	
og	som	er	sosialt	eIertraktede	

•  Habitus:	Internaliseringen	av	det	sosiale	feltet,	et	seI	av	
historiske	relasjoner	som	tas	opp	av	individene	-	de	
mentale	og	kroppsliggjorte	handlingsskjema	som	
kommer	9l	syne	i	dagliglivet	gjennom	sosial	samhandling		
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Store	og	liI	mindre	spørsmål	om		
ulikhet	i	informasjonssamfunnet	

•  Har	InterneI	og	sosiale	medier	forbedret	sjebnen	9l	
verdens	mest	underpriviligerte	eller	tver9mot	forsterket	
opprinnelige	ulikheter?	

•  Hvordan	er	den	globale	sosiale	ulikhet	påvirket	av	at	en	
sterkt	økende	andel	av	verdens	befolkning	har	9lgang	9l	
InterneI,	smartelefoner	og	at	kostnadene	ved	bruken	av	
disse	er	sterkt	redusert?	

•  Hva	sier	den	fak9ske	bruken	av	informasjonssamfunnets	
artefakter	om	hvilke	forskjeller	som	fortsaI	eksisterer	og	
som	kommer	9l	uIrykk	på	ulike	måter?	

•  Hvordan	avspeiler	disse	forskjellene	historiske	prosesser	og	
eksisterende	poli9ske	og	sosiale	strukturer?	

•  Hva	ligger	9l	grunn	for	folks	egne	oppfatninger	om	sin	
sosiale	posisjon	og	deres	forsøk	på	eller	ambisjoner	om	
posisjonering	lokalt		
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Hva	er	ulikhet?	

•  Ulikhet	i	fordeling	av	velstand	og	faxgdom	
•  Mangel	på	poli9sk	makt	og	innflytelse	
•  Ulike	former	for	diskriminering	og	
marginalisering	

•  Eksistensen	eller	fraværet	av	sosial	mobilitet	
•  Økonomisk	kapital	–	adgang	9l	penger	
•  Sosial	kapital	–	adgang	9l	ins9tusjonaliserte	
neIverk	

•  Kulturell	kapital	–	ressurser	oppnådd	gjennom	
læring,	utdannelse	og	dannelse	
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Ulikhet	i	informasjonssamfunnet	

•  Medieteknologi	er	en	vik9g	9lgangsressurs	for	
underpriviligerte	9l	å	oppnå	9lgang	9l	andre	ressurser	
som	9dligere	var	forbeholdt	et	priviligert	mindretall	og	
er	dermed	potensielt	en	kilde	9l	sosial	mobilitet.	

•  De	som	fortsaI	mangler	interneI-9lgang	er	derimot	i	
økende	grad	konfrontert	med	barrierer	som	hindrer	
dem	I	å	9legne	seg	økonomisk,	sosial	og	kulturell	
kapital	

•  Men	en	slik	adgang	gir	ikke	automa9sk	adgang	9l	
vik9ge	samfunnsressurser	og	informasjonssamfunnet	
viderefører	og	forsterker	i	mange	9lfeller	sosial	ulikhet	
og	sjevhet	i	fordelinger	
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Tilnærminger	9l	sosiale	medier	og	ulikhet	
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Posi9v	versjon:		
Tekno-utopisk	–	fokus	
på	sosiale	medier	som	
et	verktøy	for	kollek9v	
motmakt	eller	mulig-
heten	for	å	skape	seg	
“imagina9ve	online	
iden99es”	

Nega9v	versjon:	
Tekno-kri9sk	–	fokus	

på	barrierer	mot	
utjevning:	Først	
ulikhet	i	9lgang,	

dereIer	kunnskap	
om	bruk	og	
utnyIelse	

Erfaringsbasert	(grounded):	Ulikhet	betyr	i	seg	selv	
ulike	9ng	for	ulike	mennesker.	Fokus	på	den	

komplekse,	nyanserte	og	de	one	motsetningsfylte	
effekten	sosiale	medier	har	på	den	rotete	og	

forvirrende	virkeligheten	som	utgjør	folks	hverdagsliv	
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Variasjoner	i	forskjellighet	

•  Ulike	feltsteder	hadde	en	svært	ulike	oppfatninger	om	
effekten	av	å	utdanne	seg	og	utsiktene	9l	sosial	mobilitet	

•  Hva	slags	ressurs	utgjør	9lgang	9l	sosiale	medier	og	hva	kan	
en	bruke	denne	ressursen	9l?	

•  You-Tube	ser	ut	9l	å	ha	økende	betydning	som	en	plaqorm	
for	uformell	utdanning	

•  Deltakelse	som	sosiale	medier	kan	for	mange	være	en	vei	
inn	i	moderniteten	som	gir	dem	en	form	for	kontroll	over	
sin	selvpresentasjon	

•  Men	kan	også	representere	et	ubehagelig	press	9l	å	skape	
et	offentlig	selvbilde	en	ikke	er	komfortabel	med	

•  Opplevelsen	av	deltakelse	på	sosiale	medier	som	et	press	
eller	en	gyllen	anledning	henger	one	sammen	med	sosiale	
aspirasjoner,	planer	og	livsdrømmer	
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“Keeping	up	appearances”	

•  Sosiale	medier	har	flyIet	spørsmålet	om	sosial	status	stadig	
mer	i	retning	synlighet,	i	dag	er	det	enklere	å	se	folk,	i	det	
minste	online	

•  Det	er	mulig	og	vanlig	å	vise	fram	seg	selv,	sine	venner	og	
omgangskrets	i	form	av	et	prangende	(skrytete)	selvportreI	

•  Miller	knyIer	deIe	9l	den	kalvinis9ske	lære	om	at	tegnet	er	
på	at	en	er	blant	Guds	utvalgte	(9l	evig	liv)	er	framgang	og	
suksess	i	det	hersidige.	DeIe	var	i	følge	Weber	logikken	bak	
den	protestan9ske	e9kks	spore	9l	hardt	arbeid,	forsakelse	
og	investering.	“Zuckerberg	may	have	provided	the	means,	
but	Calvin	devised	the	cause.”	(Miller	et	al:135)	

•  Sosiale	medier	har	endret	be9ngelsene	for	selvframs9lling,	
inntrykksforvaltning	og	det	Goffman	kalte	for	vårt	rollespill	
9l	daglig.	
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In	modern	life	who	one	can	be	depends	increasingly	upon	who	
one	appears	to	be.	(Miller	et	al	2016:133)	
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Symbolmakt	–	hvordan	vi	innlemmes	i	en	felles	verden	

•  Bourdieu	hevder	at	de	symbolske	systemene	er	redskaper	
for	kunnskap	og	kommunikasjon	og	kan	utøve	en	struktu-
rerende	makt	bare	i	kran	av	at	de	selv	er	strukturerte	

•  Symbolsk	makt	er	en	makt	9l	å	kons9tuere	det	giIe	
gjennom	utsagn	om	det,	9l	å	få	andre	9l	å	tro	på	en	
verdensoppfatning,	9l	å	bekrene	den	eller	9l	å	forandre	
den,	og	gjennom	verdensoppfatningen	også	handlingen	i	
verden,	og	dermed	verden	selv	(Bourdieu	1996:	45)	

•  Symbolsk	makt	er	makt	9l	å	strukturere	virkeligheten,	den	
tenderer	mot	å	skape	en	gnoseologisk	orden:	Den	
umiddelbare	mening	den	sosiale	verden	har	forutseIer	en	
logisk	konformisme	–	en	homogen	oppfatning	av	9d,	rom,	
mengde	og	årsak	som	gjør	en	samstemthet	mellom	
intellektene	mulig.	(Bourdieu	1996:40)	
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Kampen	om	symbolmakt	–	slakkes	grepet?	
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De	priviligerte	som	driter	ut	og	
ironiserer	over	oppkomlingers	vulgære	

forsøk	på	å	klatre	I	det	sosiale	
hierarkiet	online	og	offline	–	hvem	tror	

du	at	du	er?	

Symbolradikalerne	som	markerer	
at	de	er	opptaI	av	“caring	about	
the	poor”,	men	som	primært	

forfekter	deIe	som	ideologi	med	
lite	innhold	og	prak9sk	konsekvens	

De	som	slår	nedenfra	og	ironiserer	
både	over	de	etablert	rike	og	de	
som	forsøker	å	karre	seg	opp.	I	
9llegg	kan	de	ha	store	porsjoner	
selvironi	på	sin	egen	stands	vegne		

“it’s	funny	how	poor	I	am”!	

De	underpriviligerte	som	forsøker	å	
bruke	sosiale	medier	som	en	måte	å	
9legne	seg	de	de	sosiale	eliters	smak,	
livss9l	og	som	imiterer	deres	kultur	

De	velstående	som	fra	sin	opphøyde	posisjon	kan	bruke	
sosiale	medier	som	et	uts9llingsvindu	for	sin	sofis9kerte	

s9l	og	gode	smak	
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Betydningen	av	å	være	verdensvant	
•  The	main	impact	of	social	media	is	the	extended	use	of	claims	to	

cosmopolitanism	which	exacerbate	prior	social	differences.	(Miller	
et	al:137)		

•  Sosiale	medier	åpner	den	store	verden	fra	alle	verdens	metropoler	
og	avkroker.	Det	oppstår	en	kamp	om	å	være	verdensvant.	
UIrykkene	for	at	en	er	en	verdensborger	varierer.	Felles	for	dem	er	
at	en	i	et	eller	annet	henseende	er	oppdatert	og	følger	med	

•  De	konkrete	uIrykkene	for	at	en	følger	med	kan	differensieres	
eIer	klasse	og	ha	mer	eller	mindre	smak	av	“high	class”	og	“good	
taste”.	Fores9llingen	om	at	det	finnes	en	smakens	“gullstandard”	
forvaltet	fra	Paris,	London,	Los	Angeles	eller	New	York	er	et	vik9g	
uIrykk	for	symbolsk	makt.	

•  DeIe	er	hovedformen	for	sammensmel9ng	av	(kultur)makt,	
dominans	og	sosial	ulikhet	i	den	moderne	verden.	Sosiale	medier	er	
med	på	å	generere,	gjenskape	og	modifisere	en	motsetningsfylt	
verden	av	ulikhet	og	verdikonformisme.			
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Oppsummerende	om	SM	og	sosial	ulikhet	
•  Sosiale	medier	har	I	en	viss	forstand	skapt	en	form	for	

likhet	gjennom	å	seIe	de	underpriviligerte	I	stand	9l	å	
gjøre	9ng	som	før	var	umulig	

•  Det	å	ha	smartelefon	og	interneI9lgang	er	imidler9d	ikke	
på	noen	måte	en	garan9	for	større	sosial	likhet	offline	–	
denne	kan	minske,	men	like	gjerne	skjerpes.	

•  Et	hovedinntrykk	eIer	studier	av	ulike	bruksmåter	av	SM	
globalt	er	at	“verden	har	diversifisert”	sosiale	medier.	

•  Idet	sosiale	medier	integreres	sterkere	I	folks	sosiale	
verden	reflekterer	de	I	høyere	grad	den	robuste	kulturelle	
forskjellighet	som	karakteriserer	vår	verdensorden	

•  I	den	grad	noe	kan	skilles	ut	som	gjennomgående	er	det	
markeringer	av	det	verdensvante	og	SM	som	en	arena	for	
humor	og	etablering	av	ironisk	distanse,	både	9l	måten	
andre	og	en	selv	lever	på	
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En	ny	9d	for	Sartres	radiolyIer?	
•  In the case of Twitter (….) the high volume of social 

connectivity and interactive messaging has created a brand-
new cultural matrix for the exchange of ideas. (….)(Twitter) 
is giving a mass audience access to culture and engineering 
social transformations on a larger scale than ever before. 
(Cross, 2011: s.62).  

•  En gruppe mennesker som føler innbyrdes samhørighet 
har ikke et serielt forhold – de utgjør en gruppe. 
Radiolytteren – ble denne myndiggjort og mektig ved å 
komme på Facebook? 

•  Gir deltakelsen på sosiale medier et nytt utgangspunkt 
for å forbedre individers selvbestemmelse og innflytelse 
eller sammen å forandre en verden bygd på kulturelle 
distinksjoner og sosial ulikhet? 
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