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E
n gång i tiden, eller egentligen för bara några år 
sedan, hörde termen IRL (in real life) till Inter-
netvokabulären. Den refererade till det som man 
uppfattade som det riktiga livet, det vill säga den 
sociala kontakt man hade med varandra i det 

vardagliga livet, ansikte mot ansikte, i kontrast till den man 
hade med varandra över datornätverk. Internet var fönstret 
in i det konstgjorda, och det liv som man levde då man satt 
vid datorn med sina virtuella vänner kunde aldrig vara lika 
verkligt som det verkliga livet. 

Idag använder ingen termen IRL längre. Det här hänger 
antagligen ihop med att vår vardag har förändrats på bety-
dande sätt. Det skulle kännas konstigt att påstå att det liv vi 
delar med varandra över webben och sociala medier inte har 
med det riktiga livet att göra. 

Hrafnhildur Gunnarsdottir diskuterar i sin kolumn i det 
här numret den generationsskillnad i sättet att kommuni-
cera som uppstått på grund av en otroligt snabb högtekno-
logisk utveckling. Det finns en generation barn, ungdomar 
och unga vuxna för vilka webben alltid har varit en del av 
vardagen. De delar en värld där de äldre generationerna kan 
känna sig som främlingar och knappt förstå det språk som 
talas. Under The Pirate Bay-rättegången i Stockholms tings-
rätt 2009 drev Peter Sunde, en av de åtalade, med åklagaren 
då denne tafatt försökte svänga sig med Internetslang. “När 
vi träffats IRL? Nja, vi brukar inte använda det uttrycket... Vi 
säger AFK (away from keyboard)”. Motiveringen till att före-
dra AFK är att även det som sker över Internet är en del av 
det riktiga livet. En del av livet tillbringar vi helt enkelt vid 
tangentbordet och en del borta från tangentbordet. Nu, ett 
par år senare, efter smarttelefonernas frammarsch, har web-
ben blivit en så integrerad del av våra liv att det är svårt att 
säga när vi helt och hållet skulle vara AFK.

I sin artikel om det gränslösa bloggandet diskuterar Ann-
Charlotte Palmgren på vilka sätt sociala medier, som är ett 
relativt nytt fenomen, har blivit en självklar del av våra liv. 
Kim Holmberg påkekar i sin kolumn att den här sociala för-
ändringen blev möjlig i och med att en teknologisk utveck-
ling gjorde det lättare för vem som helst att skapa webbin-
nehåll. Denna teknologiska utveckling uppmärksammades 
genom ett versionsnummer: man började kalla webben för 
web 2.0. Den sociala och tekniska förändring vi erfarit under 
de senaste åren kan ännu komma att ha andra intressanta 
effekter. Henrik Serup Christensen diskuterar i sin perspek-
tivartikel hur sociala medier delvis har förändrat våra möj-
ligheter till politiskt engagemang. Tröskeln att uttrycka sina 
åsikter har blivit lägre och sociala medier verkar ha en otrolig 
potential som en kanal för snabb informationsspridning och 
politisk mobilisering.  
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även vidare. En del forskare menar till och med att vinsten 
avgjordes till en stor del tack vare sociala medier. 

I början av 2011 har sociala medier kopplats till revol-
terna i bl.a. Tunisien, Libyen, och Egypten. Meddelanden 
i sociala medier har spridit information om händelserna i 
dessa områden till resten av världen effektivare än traditio-
nella medier någonsin kunnat göra. De sociala medierna 
har förändrat hur information och innehåll sprider sig på 
webben och hur mänskorna är i kontakt med varandra. Ti-
digare var det främst vissa webbsajter och vissa kanaler på 
webben som spred information och t.ex. nyheter, medan 
idag kan vem som helst sprida informationen vidare till 
sitt sociala nätverk och varje person i nätverket som mot-
tar informationen kan igen skicka informationen vidare till 
sitt nätverk. På det här viset kan information sprida sig runt 
världen snabbare än någonsin tidigare. 

Det är mycket sannolikt att vårt informationsbeteende 
på webben har förändrats tack vare sociala medier. Sökma-
skiner har redan en längre tid varit ett centralt verktyg då vi 
försöker hitta svar till våra frågor och information om något 
som intresserar oss, men detta håller eventuellt på att änd-
ras. Vi får varje dag en massa rekommendationer av våra 
sociala nätverk på Facebook, Twitter och LinkedIn. Våra 
”vänner” delar innehåll som de hittat och på sätt och vis 
rekommenderar de innehållet åt oss. 

Varje delad videofil, blogg inlägg och till och med varje gil-
lad webbsajt kan ses som en rekommendation av våra vänner. 
Och rekommendationer är den kraftigaste marknadsförings-
formen. Då vi får en rekommendation av en kompis som vi 
litar på är det också sannolikare att vi agerar enligt det. Det 
är möjligt att vi inte längre använder sökmaskiner lika mycket 
som tidigare eftersom vi får så mycket information och inne-
håll via rekommendationer från våra sociala nätverk på web-
ben. Kanske kan vi börja prata om ett skift från ett informa-
tionssamhälle till ett rekommendationssamhälle?  

KOLUMN | KIM HOLMBERG

O
m man söker efter definitioner på sociala 
medier med någon sökmaskin på webben 
hittar man flera alternativ som påminner 
mer eller mindre om varandra. Alla verkar 
vara så gott som överens om att sociala me-

dier handlar om webbtjänster som möjliggör samarbete 
och interaktion mellan användarna. I de olika definitio-
nerna hittar man ord som webben, social, nätverk, an-
vändarskapat, dynamiskt, samarbete, interaktivitet, osv. 
Enligt existerande definitioner är det kännetecknande för 
sociala medier att de a) möjliggör kommunikation och 
interaktion mellan mänskorna, b) formar nätverk mellan 
mänskorna, och c) är på webben.

Tjänster som Facebook och Twitter har blivit nästan sy-
nonymer för sociala medier, även om det finns en massa 
andra tjänster som också kan räknas med. Tjänster som 
YouTube, LinkedIn, NING, MySpace, Orkut, Flickr, XING, 
Yammer, Qaiku, Blogger, och många flera kan räknas som 
sociala medier. En del av dessa handlar om att publicera 
och dela bilder eller video med andra, medan andra hand-
lar om att skriva inlägg till en blogg, mikroblog eller en 
nanoblogg. Gemensamt för alla sociala medier är att de är 
platser där användarna kan vara i interaktion med varan-
dra och bygga på sitt sociala nätverk på webben. Det som 
är centralt med alla sociala medier är möjligheten att vara 
social på webben. 

I sociala nätverk på webben sprids rekommendationer, 
innehåll och information mellan mänskorna effektivare än 
någonsin tidigare. Sociala medier har anknutits till exempel 
både till politiska framgångar och till fall av presidenter och 
regeringar. I samband med presidentvals kampanjen i USA 
år 2008 spelade sociala medier en viktig roll i att aktivera de 
demokratiska röstarna. Demokraterna använda sociala me-
dier effektivt för att sprida information om kampanjen och 
rekrytera ambassadörer som kunde förmedla informationen 

Från Informationssamhälle  
till Rekommendationssamhälle

I mitten av 2000-talet ändrade något på webben. Teknologin utvecklades och möjliggjorde nya mera användarvän-
liga tjänster som gjorde det möjligt för vem som helst att skapa innehåll på webben. Man ville uppmärksamma 
denna ändring genom att kalla den nya webben för webben 2.0. Versionsnumret 2.0 antydde att det hade skett en 
utveckling och att man kommit till en ny version av webben. Omkring år 2008 kom termen sociala medier med 
in i bilden. Med sociala medier menar man egentligen det samma som med webben 2.0, men termen sociala 
medier beskriver tydligare att ändringen först och främst handlade om en social ändring och att mänskorna 
kunde vara mera sociala på den nya webben. I t.ex. Google Insigths for search kan man se hur sökningarna för 
”web 2.0” avtar samtidigt som sökningarna för ”social media” ökar kraftigt omkring år 2009 och i början av 2010 
blir sökningarna för ”social media” populärare än ”web 2.0”. De sociala medierna hade kommit för att stanna.


