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Invånarna i Sverige ägnar dagligen drygt sex timmar 
(365 minuter) åt medier (Mediebarometer 2007).1 Den 
siffran har varit relativt konstant sedan 1998. Trots det 
finns det fog för att tala om att människors vardagsliv 
har blivit alltmer medialiserat. Då tänker jag på alla 
andra sätt som medier sipprar in i tillvaron: vi samtalar 
om, tänker på, drömmer om, inreder med och minns 
medier. Medier är på något sätt alltid där i vår väster-
ländska mediekultur (Bjurström m.fl. 2000, s. 9–17; 
Jansson 2002, s. 36–42). 

Med utgångspunkt i aktuell statistik över mediekonsumtion 
handlar den här artikeln om människors relation till två do-
minerande medier, internet och TV – det nya och det inte 
fullt så nya – och hur den relationen diskuterats i offentlig-
het och akademi.2 Traditionella massmedier har inte längre 
samma dominanta roll i människors vardag. Sedan internets 
etablering på 90-talet har Google, Aftonbladets nätupplaga 
och Wikipedia blivit självklara delar av många människors 
vardag. De frågor som jag vill lyfta fram och belysa handlar 
om vad denna förändring betyder i ett användarperspektiv. 
Ställs frågan på sin spets handlar den om huruvida det går 
en skiljelinje mellan äldre soffpotatisar och unga kreativa 
YouTube-producenter. Även frågan om förhållningssätt är 
intressant: hur inverkar förändringarna – och hur borde de 
inverka – på medieforskningens metoder och strategier?

TV- och internetanvändning i siffror
Fokuserar man på det konkreta bruket av medier är TV det 
medium, som flest ägnar sig åt och som ägnas mest tid i Sve-
rige. Av hela befolkningen ser 85 procent på TV varje dag 
och den genomsnittliga tittartiden är 99 minuter (117 minuter 
bland enbart tittare). Internet används dagligen av 64 procent 
av befolkningen och man ägnar i snitt 61 minuter åt mediet 
(96 minuter bland enbart användare). Uppgifterna är för år 
2007. För att sätta dem i ett samtidshistoriskt perspektiv kan 
sägas att 19983 tittade 86 procent av Sveriges befolkning på 
TV. Utslaget på alla ägnades 98 minuter åt TV-tittande (114 
minuter bland enbart tittare). Samma år, 1998, användes in-
ternet av 21 procent av befolkningen och den genomsnittliga 
användningstiden var 10 minuter (50 minuter bland enbart 
användare). Dessa siffror visar att internet har införlivats i de 
flestas vardagsliv – om än inte i allas. De visar även att TV-
tittandet i Sverige är väldigt stabilt. 

Medier en masse 
– nya och gamla medier i vardagslivet
av Magnus Andersson

I den allmänna diskussionen om medier och medieanvänd-
ning utgör unga människor axeln, som hela frågan ofta kret-
sar kring, medan andra faktorer, som klass, kön, etnicitet och 
stad-land, är mer perifera.4 Det hörs röster om att de unga 
representerar det nya: medieanvändare som är likgiltiga inför 
’mossiga’ massmedier . Det ger anledning till att titta närmare 
på de ungas medieanvändning, fortfarande med fokus på TV 
och internet respektive nu och då (2007 och 1998).5

1998 använde 41 procent av invånarna mellan 15 och 24 år 
internet en vanlig dag. Detta år användes internet i genomsnitt 
16 minuter i åldersgruppen (38 minuter bland enbart använ-
dare). Nio år senare, 2007, använde 86 procent av individerna i 
åldersgruppen internet och den genomsnittliga användartiden 
var nu 109 minuter (128 minuter bland enbart användare). Stu-
derar man 15–24-åringarnas TV-konsumtion finner man att 
1998 tittade 84 procent på TV en vanlig dag. Åldersgruppens 
genomsnittliga tittartid uppgick till 89 minuter (106 minuter 
bland enbart tittare). Nio år senare, 2007, var andelen dagliga 
TV-tittare i åldersgruppen 83 procent och i genomsnitt ägnade 
de 91 minuter åt mediet (110 minuter bland enbart tittare).

Föga överraskande bekräftar siffrorna att unga är de fli-
tigaste internetanvändarna av alla åldersgrupper, både då 
och nu. De visar också att internet idag är det medium, som 
unga ägnar mest tid åt, vilket inte var fallet 1998 då TV fort-
farande ägnades mest tid. Kanske mer ögonbrynshöjande är 
siffrorna som rör TV-tittandet. Statistiken visar att andelen 
unga som tittar på TV är i stort sett oförändrad under dessa 
nio år. Unga människor i Sverige har följaktligen inte slutat 
titta på TV. Det är nästan lika många som tittar på TV som 
använder internet, även om internet ägnas mer tid. Exempel-
vis är andelen TV-tittare i ålderskategorin 15–24 inte lägre 
än i ålderskategorierna 25–44 respektive 45–64 år (de allra 
yngsta och de allra äldsta ser dock mest på TV). Tidsmässigt 
tittar de mellan 15 och 24 år dock mindre än de som är över 
45 år, men lika mycket som de mellan 25 och 44 år.

Jag återkommer till dessa siffror i slutet av texten. Än så 
länge låter jag dem utgöra en fond till kommande stycken, 
som behandlar den offentliga respektive akademiska dis-
kussionen om ny och ’gammal’ medieanvändning. 

Offentliga diskurser om medieanvändning 
”Man kan enkelt uttrycka sig som så att passiv TV är 
död”, säger Christopher Sandberg i DN (Thelenius-Wanler 
20080417). Sandberg är VD på Company P, bolaget som 

1. De kommande statistiska uppgifterna är alla hämtade från Mediebarometer 2007 och 1998 vars statistik är 
baserad på hela Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år.
2. Jag vill tacka André Jansson för värdefulla synpunkter och kommentarer på en arbetsversion av denna text. 
3. 1998 har valts eftersom det är det första året som internet finns med i Mediebarometern.
4. Medieproducenter bidrar ofta till fokuseringen på ungdomar. De är särskilt åtrådda eftersom man hyser 
förhoppningar om att de utvecklar en lojalitet mot såväl medieformat som varumärken.
5. Det är värt att notera att i ett sociologiskt perspektiv är ålder ett ganska trubbigt instrument för att åskåd-
liggöra sociala distinktioner. En intressant fördjupning vore att studera vilka ungdomar som gör vad utifrån 
variabler som klass, kön, etnicitet, stad-land, utbildning, livsstil, habitus etc.
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under hösten 2007 producerade Sanningen om Marika, en 
dramaserie på SVT, som utmanade gränsen mellan fakta 
och fiktion och som lät publiken vara medskapande i en 
intrig som rörde sig obehindrat över gränsen mellan webb 
och TV. Sociala medier6, web 2.0, kollaborativt berättande, 
kollaborativ kunskapsproduktion och användargenererade 
medietexter är uttryck, som har kommit i svang i den offent-
liga diskussionen om medier. En Googlesökning på ”web 
2.0” ger exempelvis nära 90 miljoner träffar (20080603). 
Skall man tro Björn Jeffrey, en annan aktör i det nya medie-
landskapet, så har traditionella medier halkat efter i sin 
samtidskommenterande roll och istället är det bloggen som 
är framtiden, den enda kommunikationsform som enligt ho-
nom fångar nuet (Björn Jeffrey intervjuad av Lignell i Borås 
Tidning 071202). Det verkar inte vara en slump att det är 
entreprenörer som Björn Jeffrey och Christoffer Sandberg 
som får delge sin syn på framtiden och dess medier i offent-
ligheten. Förespråkandet av nya medier blandas ofta med 
en entreprenörsdiskurs, där de nya medierna ses som ett 
oexploaterat fält för unga kreatörer att ta i besittning, där 
steget från hobbyproducent till F-skattsedel är mindre än 
någonsin. Tekniken synes öppna dörrar och möjligheter. 

Stark teknikoptimism i relation till nya medier är inga-
lunda något nytt, även om det alltid har funnits kritiska 
röster som sett det nya som ett hot mot den tillvaro man 
känner. På det hela taget har dock framstegstanken, moder-
nitetens röda tråd, gjort att teknik och medier ofta setts med 
blida ögon bland samhällsplanerare och samhällsuttolkare. 
Demokratiska förhoppningar och samhällsomvälvande för-
väntningar har kantat innovationer som järnväg, telegraf, 
film, radio och TV. Det finns ett släktskap mellan dagens 
medieentreprenöriella framtidstro och den fascination, som 
väcktes under sent 1800- och tidigt 1900-tal inför de då nya 
medierna (Jansson 2004, s. 23–54). Jan Holmberg (2000, s. 
80) beskriver exempelvis hur en fransk filmtidskrift redan 
1912 skrev om dessa fantastiska tider ”när ett nät av elek-
triska trådar omringar klotet” och där antipoderna ”nuddar 
varandra, förenas, sammanblandas”. Holmberg bjuder på 
fler exempel. I samma tidskrift, ett år senare (1913), kunde 
man läsa:

”Om några år kommer man inte längre ha användning för 
ordet främling; främlingen kommer inte längre att exis-
tera, eftersom man kommer att känna honom lika väl som 
sig själv.” (ibid: 84)7

Som också Jansson (2004, s. 40f) noterar finns det påfallan-
de likheter i retoriken kring telegrafen och biografen kring 
förra sekelskiftet och retoriken kring dagens kommunika-
tionsteknologiska infrastruktur. Nu som då uttrycks hopp 
om en progressiv och singulär utvecklingsprocess tack vare 
de teknologiska vinningarna – en i högsta grad modernis-
tisk tanke (jämför a.a., s. 23f)! Som en konsekvens av fram-
stegstanken kring nya medier hamnar ’de-inte-så-nya-me-

dierna’ och konsumtionen av dem i skuggan. I analogi med 
modernisering som en utvecklingslinje blir omfamnandet 
av det som inte är det senaste att betrakta som bakåtsträ-
vande. Dessa medier representerar slötittande, slölyssnade 
och slöbläddrande – kort sagt, konsumtion som karakterise-
ras av passivitet. Den internationella metaforen soffpotatis 
har blivit själva sinnebilden för detta.8 Passiviteten fram-
träder i särskilt tydlig dager i relation till den aktiva, upp-
märksamma och medskapande användningen av det nya. 
Begreppsparet aktiv-passiv är således en central nod för att 
förstå den samtida mediediskussionen. 

En intressant passus i sammanhanget är att detta be-
greppspar också har en central ställning i en annan TV-kri-
tisk diskurs. Utifrån framför allt kvalitets- och moralaspek-
ter har nya och populära medier kritiserats under nästan 
lika lång tid som det funnits teknikoptimism. De har blivit 
beskyllda för att vara moraliskt förkastliga, förledande för 
ungdomar och något som hotar människans sanna natur, 
oavsett om denna sanna natur är kreativ självutveckling el-
ler social gemenskap. Inte sällan är det en bildad medelklass, 
rik på kulturellt kapital, som fått dominera diskussionen 
och vara normerande för vad som är en sund användning av 
medierat material. I denna sociokulturella hierarki har TV-
mediet generellt sett ingen framträdande placering, dels på 
grund av sitt kommersiella innehåll riktat åt de många, dels 
på grund av sin kulturella form och föreställningar om den 
passiva tillägnelsen (Andersson & Jansson 1998). Den kul-
turella hierarkiseringen är förvisso hårt anfrätt från olika 
håll (jämför Forslid & Olsson 2007), likväl är det fortfaran-
de vissa medier, inte minst TV, som får klä skott för beskyll-
ningar om skräpkultur. Som Stina Bengtsson (2007) visar 
kommer den normerande kraften i dessa uppfattningar till 
uttryck i många brukares upplevelser av skuld och skam vid 
för mycket konsumtion eller konsumtion vid fel tillfälle. I 
denna diskurs har passivitet inte så mycket med TV-tittande 
som konkret handling att göra. Passiviteten kopplas snarare 
till tolkning, fantasi och meningsskapande – vilket skall ses 
i ljuset av vad andra medierade texter, exempelvis skönlit-
teratur, kan erbjuda. På så sätt skiljer sig denna kritik av 
TV-mediet från teknikoptimismens kritik, där passiviteten 
är en fråga om själva tillägnelsen, utan koppling till innehål-
lets kvalitet. 

Den akademiska diskussionen om publiken 
Medieforskningen inrymmer en lång historia om publiken 
som studieobjekt. Ganska naturligt har infallsvinklarna väx-
lat beroende på omgivande forskning, samhälle och med-
ielandskap. Indoktrineringsmodeller, kanalmetaforer och 
semiotiska demokratimodeller har både anammats och av-
färdats under tidens gång. Striderna mellan olika forsknings-
traditioner är inte det centrala i detta sammanhang, men mot 
bakgrund av tidigare diskussion är det intressant att titta när-
mare på hur några inflytelserika medieforskningstraditioner 
sett på relationen mellan människa och medium.9

6. Uttrycket, som är etablerat i diskursen, ger anledning att fundera över vilka medier som inte är sociala.
7. Skribenten heter E.-L. Fouquet och tidskriften var le cinéma et L’Écho du cinéma. Citatet är översatt av
Jan Holmberg, som också var den som gjorde mig uppmärksam på det.
8. Jämför engelska couch potato.
9. Se Scannell (2007) för en utmärkt översikt av framväxten av medier och kommunikation som forskningsfält. 
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En kort resumé ger vid handen att i publikforskningens 
barndom på 1920- och 1930-talen, mer specifikt amerikan-
ska Columbiaskolan under ledning av Paul Lazarsfeld, sågs 
publiken som en (relativt) homogen massa omgiven av ett 
massamhälle. Forskningen fokuserade på mediernas effek-
ter och utgick till stor del från att publiken var månghövdad 
och lättduperad. Utifrån dessa föresatser, kombinerat med 
behavioristiska ansatser, studerades ’responsen’ på ’stimuli’ 
från dåtidens nya medier radio och bio.

En annan viktig milstolpe är mediegruppen inom Centre 
for Contemporary Cultural Studies i Birmingham med Stu-
art Hall i spetsen. Deras ideologikritiska intresse, uttryckt i 
frågor om hur samhällets status quo kan bevaras trots stora 
sociala skillnader, utmynnade i en modell över den hegemo-
niska mediemakten i samhället, den så kallade encoding-
decodingmodellen (Hall 1973/1992). Modellen skapades 
utifrån TV-mediet, dåtidens dominerande medium. Dess 
primära syfte, som förklaringsmodell för reproduktionen 
av makt i samhället, har delvis hamnat i skuggan av model-
lens erkännande av medietexter som polysemiska, det vill 
säga att de erbjuder tolkningsmångfald. Denna aspekt blev i 
mångt och mycket grunden för en egen forskningstradition, 
som fokuserade på publikens meningsskapande i förhål-
lande till medietexter. Insikten om att alla människor inte 
tolkar en text samstämmigt skapar en relativism, som bland 
annat haft stor betydelse för ifrågasättandet av kulturella 
hierarkier. 

På en övergripande nivå sker således en förskjutning från 
behavioristiska perspektiv till tankemodeller där ideologi 
hamnar i blickfånget. Den Cultural Studies-inspirerade 
medieforskningen med fokus på tolkning har sedermera yt-
terligare förskjutits mot en betoning på medieanvändandets 
sammanhang och frågor om mediers delaktighet i skapandet 
av identitet, vardagsliv och plats (jämför Silverstone 1994; 
Morley 2000; Jansson 2001; Andersson 2006). Ungdoms- 
och fankulturer har varit särskilt tacksamma studieobjekt, 
eftersom de kan ses som särskilt ’kompetenta’ medierings-
aktörer, som både införlivar och uttrycker, lever i och med, 
mediekulturer (Hills 2002).

Det är dock inte bara teoretiska skiljaktigheter som ska-
par diskussioner, medieutvecklingen i sig är viktig och bi-
drar bland annat till omvärdering av begrepp. I det samman-
hanget noterar Livingstone (2007, s. 2) publikbegreppets 
otillräcklighet när man ser till alla verb som krävs för att 
beskriva medieengagemang: människor läser, skriver, tit-
tar, spelar, lyssnar, kommunicerar, interagerar, söker, laddar 
ner och upp, pratar, modifierar, etcetera. Medieanvändning 
är inte längre synonymt med konsumtion; det handlar lika 
gärna om att producera symboliskt material, med vänner el-
ler världen som målgrupp. Fenomenet ’web 2.0’ har inte gått 
medieforskningen förbi. David Gauntlett (http://theory.org.
uk/mediastudies2.htm, http://twopointzeroforum.blogspot.
com/) argumenterar exempelvis för framtida medieforsk-
ning som ”Media Studies 2.0” där publikbegreppet (au-
dience) saknar relevans och snarare riskerar att vilseleda 
forskningen. Begreppet hör gångna tider till, det som av 

Gauntlett kallas ”Media Studies 1.0”. Gauntletts huvud-
poänger är att nya medier har förändrat samhälleliga och 
vetenskapliga förutsättningar. Expertisen när det gäller nya 
medier finns inte i akademiska hus, den finns bland dess an-
vändare, där människor skapar saker tillsammans. Vidare 
menar han att det vida spektrumet av små, ofta användar-
genererade, medieproduktioner har blivit viktigare än ka-
noniserade texter i olika medier. Det gör, menar Gauntlett, 
att det nya medielandskapet kan beskrivas som arenor, där 
det råder omvända maktförhållanden; där stor är liten och 
liten är stor. Ingen mediemogul kan längre dominera män-
niskors horisont eftersom den nya medievärlden tillhör oss 
alla (jämför Leadbeater 2008). Det låter näst intill som att 
kapitalism är ett fenomen som hör gårdagen till – gårdagen 
med sina gamla medier och traditionella ägarstrukturer.

En av Gauntletts slutsatser är att internet inte enbart är 
ett nytt medium, som kräver specifika kompetenser, utan 
att internet skakar grundvalarna för våra relationer till alla 
medier. För att få djupare förståelse för den vardagliga krea-
tivitet, som nya medier är förknippade med, krävs nya me-
toder och strategier inom forskningen. Som exempel hänvi-
sar Gauntlett till sitt egna projekt där människor fick bygga 
modeller av sin identitet i lego (Gauntlett 2007).10 

Detta illustrerar hur polariseringen mellan gammalt och 
nytt frodas också i medieforskningsfältet. Frågan är dock 
om det är nödvändigt att göra dessa skarpa åtskillnader. Li-
kaså undrar man om verkligen all kunskap knuten till äldre 
medier är obrukbar i relation till det nya. Hur skall man 
betrakta och närma sig människans förhållande till medier 
idag, när mediesfären är större och mer mångfacetterad än 
någonsin? Jag låter den frågan bli hängande en stund och fo-
kuserar istället på några aspekter som i ett brukarperspektiv 
utgör distinkta skillnader medierna emellan. Jag tänker på 
decentraliseringen av medieproduktionsmakten samt bru-
karens potential till geografisk och temporal friställning.

Medieproduktionens tidigare hierarkiska struktur med 
centrala producerande noder och spridda månghövdade pu-
bliker är definitivt utmanad. Skillnaden mellan flickrummet 
i Avesta och TV-huset(/n) i Stockholm är inte lika gigantisk 
som tidigare. Det är många människor, framför allt bland 
yngre generationer, som berikar sitt vardagsliv med såväl 
medieproduktion (MySpace, bloggar, Facebook, Bilddag-
boken, Ipodblandningar, etcetera) som mediekonsumtion 
(dito, men även massmediekonsumtion). Man skulle kun-
na tala om en avmystifiering av medieproducerandet; ett 
otvunget förhållningssätt, där exempelvis uppladdningen 
av biografiskt material på www.bilddagboken.se inte ses 
som annorlunda än att titta på en TV-serie. Medieproduk-
tion blir en medierelaterad praktik som andra. Samtidigt 
finns anledning att betona att amatörproduktioner inte en-
bart skall förknippas med nya medier. Inom fan- och sub-
kulturer har det funnits olika former av medieproduktion 
även innan internet (Drotner1989; Fornäs m.fl.1989; Bolin 
1998). Medier och deras utbud kan ses som råmaterial för 
egenproduktion av identitet, expressivitet – och medier. I en 
mer folklig diskurs skulle man kunna se att fotoalbum och 

10. Gauntlett är en mycket konsekvent forskare. Han åskådliggör sitt perspektiv och sin 
metod i en YouTubefilm (http://www.youtube.com/watch?v=LtS24lqluq0), en film som 
också fungerar som marknadsföring för boken.
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heminredning har liknande betydelse för identitetsmässig 
manifestering och expressivitet.

En annan egenskap hos nya medier är den geografiska fri-
ställning som följer. En aspekt av det rör ’webbunikt’ mate-
rial (hemsidor, bloggar, nätverkstjänster och liknande) med 
potential att nå världens alla hörn. En annan viktig aspekt av 
geografisk friställning kan ses i anslutning till traditionella 
medier som distribueras via internet och som därmed blir 
globalt tillgängliga. Det skapar möjligheter för människor, 
som lever eller vistas bortom det de kallar hem, att uppleva 
någon form av lokal närvaro eller samhörighet. Så kan ex-
empelvis nätupplagan av lokaltidningen i Banja Luka bidra 
till att stadens atmosfär förblir en del av den bosniske flyk-
tingens tillvaro i Sverige. På motsvarande sätt kan de ’lo-
kalt närvarande’ välja bort lokala (eller nationella) medier. 
De medierade kulturella och geografiska referensramarna 
– själva kittet i Benedict Andersons (1991) beskrivning av 
föreställda gemenskaper – blir förhandlingsbara. Detta har 
gjort att den implicita etnocentrismen i medielandskapet har 
fått sig en välbehövlig törn. De nya möjligheterna att upple-
va föreställda geografiska gemenskaper på avstånd har gjort 
att nya medier blivit en viktig del av forskningsfältet medier 
och migration (se Karim 2003; Rydin & Sjöberg 2008). 

Samtidigt som internet öppnar upp för nya koordina-
tionsmöjligheter i den rumsliga dimensionen har det också 
bidragit med flexibilitet när det kommer till tiden. Tradi-
tionella (mass)medier erbjuder en institutionaliserad rytm, 
som många gånger blir hängkrokar för det vardagliga livets 
rutiner. Det är morgontidning och/eller morgon-TV till fru-
kost; Bolibompa och mysande i soffan; Aktuelltsändning 
som markerar professionella och hushålleliga plikters slut. 
På en annan nivå markerar TV:ns fredagsunderhållning ar-
betsveckans slut. Utbudet understöder således vardagslivets 
rytmer. Internet har inte samma institutionaliserade håll-
punkter. Det är förvisso en egenskap det delar med andra 
medier, såsom boken eller CD-skivan, men till skillnad från 
dessa förändras och uppdateras internet ideligen. Man fres-
tas att beskriva internet som ett flöde – Raymond Williams 
begrepp från 1974, som han använde för att beskriva TV-
mediets karaktär. Det finns i och för sig inget hinder för att 
man som individuell användare skapar temporala rutiner 
med hjälp av internet. Att inleda varje arbetsdag med att 
kika på sin e-postlåda är ett sådant exempel. Regelbundna 
besök i virtuella miljöer på nätet, såsom virtuella pubar, 
spelvärldar eller chattar, är andra exempel (jämför Kendall 
2002; Nikunen 2008) 

Med både mer flexibel tids- respektive rumsstrukturering 
ges nya förutsättningar för individualisering. Som indivi-
duell internetbrukare är man potentiellt frikopplad från tid 
och rum i institutionell och kulturell mening. Man kan göra 
imaginära utflykter till vilka avlägsna eller nära gemen-
skaper man vill – när man vill. Paddy Scannells (1996) be-
skrivning av mediers förmåga att dubblera varat – att vara 
närvarande i både en fysisk och en symbolisk/represente-
rad miljö – har fått än större betydelse. Men i likhet med 
Ulrich Becks beskrivning av individualiseringsprocesser 

skall denna medieindividualisering inte förstås som ökad 
individualism (Beck 1992; Beck & Gernsheim 2002). Möj-
ligheternas begränsningar kvarstår. Den medialiserade var-
dagen ställer fortfarande krav på ekonomiska och kulturella 
resurser. Däremot kan sägas att människors aktiviteter på 
nätet alltid är sociala och gemenskapsgrundande i en eller 
annan form. Den geografiska friställningen kan förstås som 
att tidigare territoriellt förankrade föreställda gemenskaper 
har fått sällskap av icke-territoriella gemenskaper.

Dessa aspekter skulle kunna användas för att peka på den 
djupa skillnaden mellan nya och gamla medier, som i sin tur 
skulle motivera brytning med tidigare forskningstraditio-
ner. Det är emellertid inte min avsikt. Jag vill hellre göra en 
poäng av att i ett brukarperspektiv är dessa medier i högsta 
grad förenliga.

Det komplexa vardagslivet 
Begreppsparen passivt-aktivt respektive gammalt-nytt är 
viktiga distinktioner i offentliga och akademiska diskus-
sioner kring människans relation till medier. Anmärknings-
värd är dock argumentens svartvita karaktär: uteslutandet 
av att människor kan bygga upp sin vardag med både tra-
ditionella massmedier och sociala nätverkstjänster. I beak-
tande av Mediebarometerns siffror är resonemanget än mer 
anmärkningsvärt, eftersom dessa siffror understryker att de 
flesta tittar på TV och använder internet. Både-och snarare 
än antingen-eller.11 Med det sagt, vill jag samtidigt betona 
vikten av att se till enskilda mediers specifika egenskaper 
(som dock aldrig är statiska). Det är viktigt med perspektiv, 
som tillåter oss att se nya mediers enorma interaktionsmöj-
ligheter, men dessa möjligheter gör inte att TV eller böcker 
har spelat ut sin roll. Andy Ruddock (2008, s. 9) noterar 
att det finns en uppenbar risk att Gauntletts ”media studies 
2.0” skapar nya informella hierarkier, där de människor 
som uppmärksammas – och lyfts fram – är de kreativa, 
mediesmarta, engagerade, upp- och nedladdande medie-
användarna, medan 63-åriga Svea i Årjäng som gillar P4, 
Värmlands Folkblad och Allsång på Skansen blir ignorerad 
i dessa sammanhang (jämför Bird 2003, s. 164–8). Rud-
dock (2008) noterar vidare att traditionella reklamkampan-
jer fortfarande utövar påverkan på sin publik, något som han 
studerat genom fältstudier om ungdomar och alkohol. Det 
är också värt att notera att traditionell reklam är ett viktigt 
understöd i spridandet av nya medier och att traditionella 
medier i högsta grad medverkar till mytologiseringen av det 
nya. Det understryker att påverkan, influenser, mytologise-
ring, maktkamp om tolkningsföreträde – det vill säga klas-
siska frågor inom kulturstudier – inte bör hamna i skuggan 
av fokuseringen på kreativitet inom ”media studies 2.0”.

Hur kan man då se på människors TV-tittande och de-
ras internetanvändning på ett meningsfullt sätt? Ett förslag 
kommer från Henry Jenkins (2008), som talar om hur mötet 
mellan gamla och nya medier ger upphov till deltagarkul-
turer där konsumtions- och produktionsakter samspelar. 
Trots många tilltalande argument från Jenkins sida kvarstår 
emellertid problemet med nyskapade hierarkier, där vissa 

11. Formuleringen är influerad av Ulrich Beck, som när han diskuterar globalisering argumenterar 
för att den nationella ”antingen-eller”-logiken inom sociologin borde ge plats åt ett kosmopolititiskt 
”både-och”-tänkande (2005, s. 17–22).
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medieanvändare indirekt blir viktigare än andra. Jag menar 
istället att en utgångspunkt i vardagslivet är nyckeln. Var-
dagslivet är paradoxalt. Å ena sidan består det av det ’förgi-
vettagna’: alla de ting, praktiker och miljöer som inte kräver 
någon eftertanke, där det känns som om man agerar utan att 
tänka. Å andra sidan förnyas vardagslivet kontinuerligt: vi 
får ständigt ny information, nya intryck, gör nya saker och 
upplever nya platser. Vardagslivet handlar om att omvandla 
det främmande till det förgivettagna – det kontinuerliga 
skapandet av rutiner – en i högsta grad dynamisk process.

När medier betraktas i ljuset av denna vardagslivsparadox 
innebär det att ju mer förgivettagna (vardagslivsinbäddade) 
olika medieanvändningar är, desto svårare är det att betrakta 
enskilda medier som isolerade fenomen. Rutiniseringen flä-
tar samman olika mediepraktiker och det blir ingen motsä-
gelse mellan att exempelvis ladda ner en hel TV-serie från 
internet och samtidigt följa den på TV.12 På en annan nivå 
kan sammanflätningen konkretiseras med hur svårt det är att 
ha koll på huruvida saker man vet stammar från något man 
sett på internet, läst i en bok, sett på nyheterna eller hört av en 
vän. Lika problematiskt kan det vara att i backspegeln veta 
om sagda saker vänner emellan har blivit kommunicerade 
via mail, SMS, MSN, telefon eller ansikte mot ansikte. Var-
dagslivet upplöser skillnaden mellan olika mediebruk och det 
symboliska och materiella vävs samman. Den genomträng-
ande medialiseringen gör även att andra strukturerande refe-
rensramar luckras upp, såsom gränserna mellan det offentliga 
och privata respektive det globala och lokala.

Dessa upplösningar, uppluckringar och sammanflät-
ningar skapar en ny vardaglig komplexitet, där de mediala 
referensramarna, de som både utgör horisonter och bygg-
nadsställningar i människor vardagsliv, blir allt mer mång-
faldiga. Nya medieformat och genrer skapar möjligheter 
till nya horisonter och rutiner i såväl temporal som rumslig 
mening. Det betyder i sin tur möjligheter till nya gemenska-
per. Att navigera i en sådan komplex tillvaro, det vill säga 
att välja och att välja bort, är en central osynlig uppgift i 
vardagslivet. 

Argumentationen kring det komplexa vardagslivet med 
medier en masse i alla dimensioner är dock inte allt. Vi får 
inte glömma att människor har väldigt olika förutsättningar 
i sitt sökande efter en tillvaro präglad av harmoni. Vissa 
har mer makt att bestämma rutinernas förutsättningar och 
medialiseringens gränser, andra har mindre. För vissa har 
offentligheten blivit mer tillgänglig – nya grupper och ak-
törer kan exempelvis nå ut med sin verklighetsbeskrivning 
på ett helt annat sätt än när offentligheten dominerades av 
traditionella massmedier.13 Fler aktörer och fler arenor gör 
att kampen om mening har hårdnat. Men de nya mediernas 
vitalisering av offentligheten får inte skymma sikten för 
att vissa förlorar. För vissa är offentligheten lika otillgäng-
lig som den alltid har varit. Man kan förmoda att media-
liseringen av bankärenden – förbundet med minskat antal 
bankkontor och begränsningar i öppettider – inte ses som 
ett framsteg av den internetlöse landsbygdsbon. ■

12. Just det exemplet är hämtat från en pågående intervjustudie som jag gör, där en 19-årig tjej 
beskriver sina medievanor. 
13. Det blev inte minst tydligt i debatten kring FRA-lagen under försommaren 2008.
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