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Av Grete Brochmann

Teknologipessimisme slår dårlig an. Åpenhet som metode er eneste
gjeldende valuta i møte med verden. Dessuten – alt har skjedd før,
bare i en annen form. Jo mer ting forandres, jo mer forblir de de
samme …
Men er det mer seriøs deep shit denne gangen? Etter å ha vært en
kritisk-distansert observatør til sosiale medier lurer jeg nå alvorlig på
om vi ikke her står overfor et fenomen man ikke kan gjespe på plass.
Denne boka klarer på eminent vis å ta oss videre i uroen. Forfatterne
gjør sine relativiserende krumspring ved å trekke interessante paralleller bakover i historien – er dette egentlig så nytt? Men de viser oss
i praksis at ja, dette er noe vesentlig nytt. Ikke minst på grunn av
den nye teknologiens omfang, hastighet og skala, koloniseringen av
kommunikasjon globalt og en svimlende endringstakt. Boka gir oss
ikke de endelige svarene – her er det ingen fasit – men den evner å
vise frem og diskutere dette fenomenet – trolig et av vår tids mest
motsetningsfylte.
Forfatterne leder oss kyndig gjennom det knapt 20-årige livsløpet
til de nye mediene – gjennom alle motsetningene, dilemmaene, forskrekkelighetene, men også tidvis noen lyspunkter til inspirasjon:
Fra den tidlige teknologi-optimistiske fasen, der mange var nesten
forelsket i alle mulighetene, og man snakket høystemt om demokratisering og ytringsfrihets-revolusjon. Da befolkningen – tverrpolitisk
– inngikk en pakt om at dette vil vi. Selv ellers systemkritiske personer
og grupper lukket øynene og ble med. Teknologiutviklingen var stadig
historiens drivkraft.
Vendepunktet kom i 2016 da sosiale medier ble storpolitikk.
Facebook-direktør Mark Zuckerberg ble innkalt til EU-kommisjonen
og den amerikanske kongressen og måtte beklage at giganten hadde
9

blitt brukt på «uheldige måter», og bidratt med falske nyheter, til
utenlandsk innblanding i valg og misbruk av personopplysninger.
Sosiale medier gikk over i en ny fase, som forfatterne kaller «den
pessimistiske vendingen». Da ble mer dystopiske analyser av de
nye medienes virkninger på oss og på det sosiale liv fremtredende.
Demokratiforestillingene ble erstattet eller supplert med analyser
av nye og forsterkede maktmønstre, og det ble fremhevet hvordan
sosiale medier ble brukt til å diskriminere, manipulere, utpresse og
ikke minst overvåke: «The secret policeman's dream», som forfatter
Nick Cohen tidlig kalte de nye mediene.
Persondata i sosiale medier har dessuten vist seg å være en formidabel kilde til profitt. Folks blåøyde selvutlevering har blitt selve
nervesenteret i forretningen; teknologiselskapene blir steinrike, vi
brukere mer sårbare. De uheldige konsekvensene er en direkte følge
av forretningsidéen, noe som ikke akkurat gjør eierne hissige på
regulering og etisk vandel.
Nå, noen år senere, er vi trolig inne i en famlende overgangsfase,
der stater og internasjonale organisasjoner jobber med å få kontroll
over noen gjøkunger av sjeldne dimensjoner. Samtidig er en mer
resignert pragmatisme å spore. Vi, brukerne, ser ikke ut til å ha latt
oss skremme, og gir om igjen og om igjen vårt uinformerte samtykke
til gigantenes forespørsler. De nye mediene appellerer til våre grunnstrukturer, våre impulser og behov. Vi er rett og slett hekta. Sosiale
medier har blitt en del av naturtilstanden.
Forfatterne synes å være på lag med den pessimistiske vendingen,
skjønt en av bokas styrker er de nyanserte analysene, og henvisninger
til forskningslitteraturen, som viser fram et temmelig sammensatt
bilde. Hver gang man tror man er i nærheten av en endelig begrepsfesting, oppstår ny usikkerhet, og så var det ikke så enkelt likevel.
Snarere har forskningsfeltet fremskaffet et helt arsenal av nye
og ikke akkurat oppmuntrende begreper: dopamintrigging, digitalt
stress, tids- og kontekstkollaps, skjermslaveri, klikkhelvete, konsentrasjonskilling, «Fear of missing out», mikrokjendiseri, strategisk
liking, kommunikasjonsoverbelastning og anerkjennelsesangst.
Boka vitner om at sosial kommunikasjon ikke er en uskyldig
ting. Min uro handler her om hva de nye sosiale mediene gjør med
sosialiteten som sådan – dynamikken som settes i spill mellom samfunnsnormer, individers behov og skrøpelige selvbilder når de manipulerende gigantene har fått oss på kroken, og algoritmestyringen
tar seg av fortsettelsen. Likes, hjerter, feriebilder, restaurantbesøk,
skokken av venner osv. blir i sum en kilde til nye hierarkier, men
oftest forsterkning av gamle. Det har vært lett å harselere over alt skrytet, digitalnarsissismen og de innsmigrende heiaropene, men min
sosiologiske hjernehalvdel er mer opptatt av hva alt dette gjør med
oss, med forventninger og væremåter. Mengden av iscenesettelse og
forsterkninger gjennom konforme responser (folk klikker like i vilden
sky uten at de liker) gjør noe med hele vår sosiale orientering. Og
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«synlighetskompetanse», som noen har kalt nødvendige ferdigheter
i flimmeret, kan slå tilbake år – etterpå – gjennom søkemotorenes
nådeløse hukommelse.
Forskere, som vises til i boka, hevder vi bør lese all bejublingen
og selvskrytet som en appell, «jeg vil at dere skal like meg», snarere
enn «jeg er bedre enn dere», og det kan godt være. Men det kollektive
problemet er at de nye mediene har en multiplikatoreffekt på følelser
og adferd: For å bli likt – få likes – må man fremstå på bestemte måter,
når det gjelder estetikk, livsstil og prestasjoner. Det nye er at den
ofte personlige kommunikasjonen stilles til skue for et høyt antall
mennesker. Det faktum at man har publikum til enhver tid, gjør at
sosiale mekanismer endrer karakter.
Hvor galt er det fatt? Mennesket kan ikke være så grunnleggende
forandret at ikke et gjenkjennelig liv er mulig. «Det er fortsatt mennesker som tar beslutningene», skriver forfatterne fortrøstningsfullt.
Kanskje må vi legge øret til bakken og lytte, grave frem basale relasjoner og basal tidsbruk. Gamle hverdagsklisjeer dukker opp: «døgnet
har 24 timer» og «intet tre vokser inn i himmelen».
Bokas nøkterne kapitler er på én og samme tid opplysende, gravende, alarmerende, men også innimellom i nærheten av noe optimistisk.
Den pessimistiske vendingen har gitt forfatterne et oppspill til å skrive en bok om de sosiale medienes fundamentalt tvetydige karakter:
Farvel til Jante, eller nye former for sosial kontroll? Tidsbesparing og
rasjonalisering eller bidrag til overbelastning og stress? Hjelpemiddel
mot sosial sjenanse, eller trigging av angst? Kanal for bejubling eller
hatprat og trakassering? Redskap for demokratisk mobilisering eller
mer effektiv undertrykking?
Mediene er i bunn og grunn en infrastruktur man kan fylle med det
meste av goder og onder, gjennom et – til alt overmål – brukervennlig
system, med nye plattformer for offentlige og halvoffentlige ytringer.
Men selve forretningsidéen, samt tempo, skala og alle forsterkningsmekanismene gjør sosiale medier til et uoverskuelig fenomen. Ingen
av oss vet hvor det bærer, men denne boka gir oss nye innsikter så vi
kan følge med fra et mer opplyst sted. ●
↳ Juni 2021

Grete Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo
og styreleder i Stiftelsen Fritt Ord. Hun er også kjent som leder av
de to «Brochmann-utvalgene», som analyserer sammenhengen
mellom innvandring og den norske velferdsmodellen.
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Del 1

Teknologi

De siste tiårene har sosiale medier gått fra å
være et nisjefenomen til noe som angår oss
alle, selv hvis vi ikke bruker dem. Samtidig
har selskapene bak de sosiale mediene gått
fra å være ulønnsomme oppstartsselskaper
til å bli noen av verdens største og mektigste
selskaper. Hvordan kom vi hit?

1.1

Selskapene

1.2 Fremveksten
1.3 Algoritmene og forretningsmodellen

1.1
Selskapene
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Det er vi som gir mening til sosiale medier. Uten oss er sosiale medier nyhetsstrømmer uten innhold, knapper som ingen trykker på, og
algoritmer som ikke har noen oppgaver.
I 2021 var listen over verdens ti mest verdifulle selskaper, målt i
børsverdi, dominert av teknologiselskaper. Amerikanske Alphabet
(tidligere kalt Google) eier YouTube og kom inn på listen i 2013.
Kinesiske Tencent, som eier WeChat og QQ, samt en andel av
Snapchat, kom inn i 2016. Amerikanske Facebook, som eier både
Facebook, Instagram og WhatsApp, kom inn på listen i 2017.
Ser vi på hvordan de tjener penger, tilhører disse selskapene en
annonsebransje heller enn en teknologibransje. I 2019 kom 83 prosent av Alphabets inntekter fra annonser.1 For Tencent var tallet
18 prosent. For Facebook var tallet 98,5 prosent. Uten oss er sosiale
medier annonseplasser som ingen er interessert i å kjøpe.
Veksten i disse selskapene er en økonomisk suksesshistorie. Men det
er en vekst som har gitt tendenser til monopoldannelse (se kapittel 1.2),
og har privatlivet vårt (kapittel 2.5) og oppmerksomheten vår (kapittel 2.7) som råvare. Det er en vekst som gjorde selskapene blinde for at
tjenestene deres kunne brukes til å spre falske nyheter (se kapittel 4.1)
eller forsøke å påvirke valg (se kapittel 4.2). Det er en vekst som krever
at selskapene stiller seg uforstående til at algoritmene som skal holde på
folks oppmerksomhet, kan ha en rolle i polarisering og radikalisering (se
kapittel 4.3). Det er en vekst som gjør at selskapene kvier seg for å adressere anklagene om at sosiale medier kan være negative for den psykiske
helsen (se kapittel 2.6). Det er en vekst som griper inn i vårt personlige liv
(del 2), som forandrer reglene for hvem og hva som får oppmerksomhet
(del 3), og som griper inn i demokrati og samfunn (del 4).
Sosiale medier hadde ikke eksistert uten oss brukere og vår aktivitet. Men selv om det er vi som fyller sosiale medier med mening,
er det for enkelt å si at det er vi som fyller dem med problemer. For å
forstå hvordan disse problemstillingene har vokst frem, må vi først
rette blikket mot selskapenes insentiver og tankesett.

Silicon Valley som ideologi
Begrepet den californiske ideologien ble lansert i et syrlig essay skrevet av medieviterne Richard Barbrook og Andy Cameron i 1995.2 De
så Silicon Valleys tankesett som et møte mellom de motkulturelle
hippie-bevegelsene som preget 1960-tallet, og libertarianske pionerer
innen datateknologi. Resultatet er en ideologi som tror på teknologiens evne til å drive frem sosiale fremskritt, kombinert med mistro
til reguleringer og institusjoner – samt en overbevisning om at det
frie markedet vil få frem de beste løsningene for samfunnet. Denne
teknologioptimismen innebærer at omveltninger (eller «disrupsjon»)
blir sett på som synonymt med fremskritt.
Denne ideologien preger Silicon Valley den dag i dag, ifølge forsker
Alice Marwick.3 Hun fremhever tre verdier som kjennetegner Silicon
Valleys selvforståelse: meritokrati, gründerånd og åpenhet.4
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1 Visual Capitalist
(2020).
2 Barbrook &
Cameron (1996),
se også Rider &
Murakami Wood
(2020) for en nyere
gjennomgang.
3 Marwick (2018).
4 Marwick (2018).
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Land

Ansatte

Børsverdi

Brukere av utvalgte
sosiale medier

Facebook Inc

USA

52 500

838 milliarder dollar

Facebook 2,7 milliarder
WhatsApp 2,0 milliarder
Messenger 1,3 milliarder
Instagram 1,2 milliarder

Alphabet (tidl. Google)

USA

135 000

1395 milliarder dollar

YouTube 2,0 milliarder

Tencent

Kina

85 800

767 milliarder dollar

WeChat 1,2 milliarder
QQ 0,6 milliarder
Snapchat 0,5 milliarder (eier 12 %)

ByteDance

Kina

60 000

Ikke børsnotert, men
sist verdsatt til 250
milliarder dollar.

TikTok 0,7 milliarder
Doyin 0,6 milliarder

Selskap

Begrepet «meritokrati» var opprinnelig satirisk ment, men beskriver i dag et system der folk kun bedømmes og premieres ut fra sine
evner og prestasjoner. Silicon Valley ser på seg selv som meritokratisk,
et sted der de skarpeste hodene, beste ideene og mest nyskapende
selskapene vil vinne frem.
De som vinner frem, er menn, som oftest hvite. Selv om over
20 prosent av dem som studerer IT-fag i USA er afroamerikanske
eller latinamerikanske, utgjør de bare 10 prosent av teknologene i de
største teknologiselskapene.5 Kvinneandelen blant teknologene var
kun 23 prosent hos både Google og Facebook i 2019.6
Kvinner, afroamerikanere og latinamerikanere er altså under
representert blant dem som grunnlegger og får sentrale roller i
teknologiselskaper. En som er overbevist om at Silicon Valley er et
sant meritokrati, må da konkludere med at disse gruppene er underrepresentert fordi de ikke er like talentfulle, interesserte, eller ikke
jobber hardt nok. Å være overbevist om at man er del av et meritokrati,
gjør en blind for strukturelle ulikheter.
Gründerånd er den andre definerende verdien Marwick peker på.
Ofte blir gründerne synonyme med selskapene de har skapt, slik Steve
Jobs i sin tid var for Apple, og Mark Zuckerberg er for Facebook. Men
det er også selve ideen om gründeren som dyrkes: en hardtarbeidende,
lidenskapelig mann, med stor teknologiforståelse og en overbevisning
om at akkurat han skal endre verden med sin idé.7
Gjennom dette idealet har Silicon Valley skapt et miljø der det er
beundringsverdig å ha en usikker fremtid og jobbe døgnet rundt så
lenge man jobber for å realisere ideen sin. Å holde på slik er enklere
når man verken har omsorgsansvar eller forsørgeransvar for noen,
noe som bidrar ytterligere til ensrettingen i Silicon Valley.
Troen på meritokratiet og ideen om gründeren har bidratt til at de
som har makt i selskapene, ligner lite på resten av verdens befolkning.
De er i snitt rikere, yngre, høyere utdannet, oftere menn, oftere hvite,
16

Figur 1
Selskapene
som står bak
verdens største
sosiale medier.

5 Bloomberg (2020).
6 WIRED (2019).
7 Hall (2020).

og så videre. Det betyr at de som utformer teknologien, har en annen
hverdag og livserfaring enn dem som skal bruke teknologien. Det gjør
det enklere for dem å overse problemene de skaper for noen som ikke
ligner dem selv. Det gjør det også vanskeligere for dem å finne gode
løsninger på de problemene.
Den tredje verdien Silicon Valley legger vekt på, er åpenhet, ifølge
Marwick. Det er et åpenhetsideal som legger vekt på samarbeid, deltagelse og gjennomsiktighet, for eksempel i programvare med åpen
kildekode (open source).
Åpenheten har etter hvert fått en mer overflatisk fortolkning. De
dominerende sosiale mediene er jo ikke åpne: det er ikke mulig å flytte
dataene sine mellom ulike sosiale medier eller kommunisere på tvers
av sosiale medier eid av ulike selskaper. Dagens sosiale medier er
utformet for å låse oss inne heller enn å åpne opp. De veksthungrige
investorene og de annonsebaserte forretningsmodellene har i praksis
skjøvet åpenhetsidealet ut på sidelinjen, mener Marwick.8
Selv om det er annonser selskapene tjener penger på, snakker de
påfallende lite om annonser, selv når de snakker til investorer. I stedet
tyr de til store ord i tråd med den californiske ideologien: åpenhet
og troen på teknologiens frigjørende kraft.9 Facebook skrev i sin
børsnotering i 2012 at
Facebook was not originally created to be a company.
It was built to accomplish a social mission – to
make the world more open and connected
og at målet deres er
to give everyone a voice and to help transform society for the future.

Ved Twitters børsnotering i 2013 skrev de at
Twitter is a global platform for public self-expression and
conversation in real time […] [we] have democratized
content creation and distribution, enabling any voice to
echo around the world instantly and unfiltered.

Lignende formuleringer finnes i børsnoteringene til en rekke andre
selskaper med sitt opphav i Silicon Valley.10 Historiefortellingen ser ut
til å lykkes, for disse selskapene har i dag en børsverdi som er uvanlig
høy om man ser på deres inntekter og lønnsomhet.11

Teknologioptimisme som ansvarsfraskrivelse
Teknologioptimismen som preget børsnoteringene, fortsatte å prege
selskapene i årene som fulgte. Selskapene fremstilte sosiale medier
som noe grunnleggende godt, eller i det minste nøytralt. Men til tross
for selskapenes store ord om sine visjoner er deres beskrivelser av
sine tjenester påfallende trauste. De fleste selskapene omtaler produktet sitt som en «plattform».12 Facebook sier at de er en «sosial
17

8 Se Rider &
Murakami Wood
(2020); Marwick
(2018).
9 Nam (2020).
10 Dror (2015).
11 Nam (2020).
12 Rider & Murakami
Wood (2020);
Hoffman mfl. (2018).
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infrastruktur.»13 Det gir assosiasjoner til et kjedelig, men felles gode
som ikke påvirker omgivelsene sine i særlig grad. Et eksempel på denne retorikken er en påkostet reklamefilm der Facebook sammenligner
seg selv med en stol:14
Chairs are made so that people can sit down and take a
break. Anyone can sit on a chair. And if the chair is large
enough, they can sit down together. And tell jokes. Or
make up stories. Or just listen. Chairs are for people.

Dette er en mer behagelig posisjon for selskapene å være i. Det er
ikke Twitter som har trakassert og kommet med trusler, de har «bare»
laget plattformen hvor ytringene finner sted.15 Det er ikke med vilje at
Facebook gjorde det mulig å kjøpe annonser rettet mot «jødehatere», de
har «bare» laget algoritmer som har gjort det mulig.16 Det er ikke ingeniører hos Google som kategoriserte bilder av afroamerikanere som bilder
av gorillaer, det var «bare» et tynt utvalg av afroamerikanere i dataene
som ble brukt til å trene maskinlæringsalgoritmene.17 Ved å insistere på
at teknologien er et nøytralt verktøy, kan selskapene fortsette som før.
Denne formen for teknologioptimisme, der man er overbevist om
at teknologien vil forandre verden til det bedre, samtidig som man
insisterer på at teknologien er et nøytralt verktøy, er et dårlig utgangspunkt for å få øye på problemer man skaper eller forsterker gjennom
teknologien sin.18

Bestemmer teknologien over oss?
Silicon Valleys teknologioptimisme er en form for teknologideterminisme – altså en tro på at teknologien er hovedårsaken til endringer i
samfunnet vårt.19 Både teknologioptimister og teknologipessimister
er gjerne teknologideterminister.
Optimistene kan erklære at «Internett er kommet for å bli!», og
mener vi må tilpasse oss – endringen kommer uansett, og endringen
er til det bedre. Pessimistene tror heller ikke på at man kan påvirke
teknologien, men er overbevist om at endringen er til det verre. Siden
pessimistene ikke tror man kan påvirke teknologien, sitter de gjerne
igjen med boikott eller forbud som mottiltak.
Det er ikke rart at folk ser til teknologien for å forstå endringer.
Teknologien har stor innflytelse på hvilke veier samfunnet vårt kan
ta. Men retningen samfunnet vårt tar, bestemmes ikke av teknologi
alene.20 Teknologi virker sammen med mennesker, med selskaper,
med institusjoner, med samfunn, med naturen.
Teknologi er heller ikke én ting. Den kan ta mange former, og er
verken nøytral, ensartet eller objektiv. Når teknologien utformes, formes den av virkelighetssynet og verdisynet til dem som utformer den.
Forutsetningene som er lagt til grunn for den teknologiske løsningen,
gjøres både permanente og usynlige på samme tid (se kapittel 1.3).
For både å forstå og kritisere teknologi, og dermed også sosiale
18

13 Rider & Murakami
Wood (2020);
Hoffman mfl. (2018).
14 Hall (2020), s. 3.
15 The New York
Times (2018a).
16 ProPublica (2017).
17 WIRED (2018).
18 Karppi & Nieborg
(2020).
19 Smith & Marx
(1994).
20 For en diskusjon
av hvordan man kan
anerkjenne at teknologien har stor makt,
uten å henfalle til
teknologideterminisme, se Jones (1998),
som diskuterer
hvordan teoretikerne
McLuhan og Williams
utfyller hverandre. En
determinisme som
tillegger all makt til
selskapene bak de
sosiale mediene,
har de samme problemene, se Natale
mfl. (2019) for en
diskusjon om dette.

