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Syfte: Att studera hur alternativa sociala rörelseorganisationer - med 
Internet som huvudmedium - profilerar sig och bedriver 
opinionsbildning. 

 
Metod: Metoderna som använts för insamling av empiriskt material är 

informationsinsamling från webbplatser, dokument, filmer, 
transkribering av speaker-röster samt innehållsanalyser av 
tidningsartiklar, blogginlägg och dess kommentarer. 

 
Slutsatser: Det tycks existera ett band mellan den digitala medborgar-

journalistiken och mainstream-media, där respektive områdes 
agendor påverkar varandra. Alla tre rörelser beskrivs i media som ett 
”isolerat” fenomen. Anhängarna beskrivs ibland som en varierad 
skara från olika samhällsskikt, ibland ges de specifika smeknamn. 
Zeitgeist är den mest alternativa rörelsen, därefter Infowars och nära 
mainstream-sfären ligger Piratrörelsen. I samtliga rörelser finns en 
betydelse av personliga varumärken. Historia är en komponent som 
också används. Ibland är historien en länk mellan organisationerna. 

 
De dominanta metoderna för opinionsbildningen är filmer, aktivism, 
nätverk och samtalet. Slutmålen i opinionsbildningen skiljer sig åt. 
Det används ”vi-mot-dem-” eller ”David mot Goliath”-perspektiv. 
Det knyts an till ”globala hot”, problemroten till dessa är dock inte 
alltid global. Uppmanandet till politiskt handlande gränsar ibland in 
mot individualisering och livspolitik. 
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1. Inledning 
Dagens medielandskap tycks vara näst intill oändligt stort. Det verkar återuppfinna och utveckla 
sig konstant. Vissa säger att mängden information inte är större än vad den var förr. Att mängden 
information inte beror på den teknikutveckling som skett. Det kan diskuteras in i det oändliga. 
Men vad som de flesta kan skriva under på är att flödet av information har ökat. Även om en 
nyhet alltid bara är just en nyhet, så är spridningsvägarna och publiceringsformerna många fler 
idag än vad de var för 20 år sedan. 
 
Medieområdets utveckling har pågått under en lång tid: Analog tv, kabel-tv, satellit-tv och digital-
tv. Dagspress, kvällspress, fackpress och gratispress. Lokalradio, riksradio, offentlig och 
kommersiell. Internet – som innehåller alla och ytterligare medieformer. I och med utvecklingen 
har dagens medielandskap blivit mer komplext. Att förstå det och ha en helhetsbild kräver i sin 
tur mer kunskap. Idag är det inte bara professionella krafter som verkar inom media. En växande 
del av dagens medielandskap utgörs av oss alla; allmänheten. 
 
Yrkeskategorier med information och kommunikation som specialområde måste ständigt hänga 
med i utvecklingen och ibland skapa den. Målet torde vara att använda sig av de metoder som för 
det kommunikativa ändamålet fungerar bäst. I branschen håller aktörer ett vakande öga på 
varandra. Men numera är det också lika viktigt att hålla koll på vad allmänheten gör, att se 
tendenser och trender. Reklamaren på en välrenommerad byrå kan som exempel sitta och söka av 
Internet efter de senaste trenderna inom videoredigering som branschkollegor använder sig av. 
Han kan själv sitta på kammaren och försöka uppfinna nästa trend. Samtidigt som han gör detta 
så sprids en video med rasande fart på Internet. Klippet är slarvigt filmat med en handkamera. 
Bildkvalitén är kornig och ljudet brusigt. Filmklippet visar ett 1-årigt barn som ger från sig ett 
underhållande skratt. Inom loppet av två veckor så har videon setts över 10 miljoner gånger. Den 
är samtalsämnet på allas läppar, oavsett om det är på arbetsplatsen, skolgården, ledarsidan eller i 
vardagsrummet. En helt vanlig hemmavideo har fått större genomslagskraft än vad en 
reklamvideo någonsin hade kunnat få. I och med Internet så fylls dagens medielandskap av fler 
än enbart yrkesverksammas budskap. Det adderar ytterligare en dimension till den 
yrkesverksamme inom kommunikation. En dimension med material producerat av allmänheten. 
En dimension att studera och ta inspiration av. En dimension av folket, för folket. 
 
Syftet med det föregående resonemanget är dels att illustrera Internets genomslagskraft och att 
alla användare potentiellt även är sändare, eller om man så vill: medkreatörer. Samtidigt kanske 
inte alla skapar, men de kan hjälpa till att sprida något. De kan sprida något avsevärt snabbare, 
över större avstånd, till en större samling människor – än vad som tidigare varit möjligt. Likaså 
vill jag illustrera att branschfolk, i utvecklingen av informations- och kommunikationsbranschen, 
kan ha mycket att hämta (och har börjat göra det) från områden som inte alltid finns i det 
uppenbara tankespektrat. Det är delvis anledningen till ämnesvalet för denna studie, vilket kort 
kan beskrivas som det ”alternativa”. Studien fokuserar på ett utsnitt av alternativa sociala rörelser 
och deras rörelseorganisationer ur perspektiven varumärke, profilering och opinionsbildning. 
Rörelserna som denna studie behandlar är Zeitgeist-, 9/11-truth- och Piratrörelsen. 
 
Det handlar inte om att säga om någonting är rätt eller fel. Eller om någonting är falskt eller sant. 
Om någonting är konspiratoriskt eller anarkistiskt. Att skilja vänster från höger, eller subkultur 
från kultur. Det handlar inte heller om att skilja åsikter från fakta, eller ideologi från utopi. Det 
handlar om att se hur människor gör sin röst hörd. Hur de förpackar och sprider ett budskap. 
Hur omgivningen tolkar det. Ett budskap som folk accepterar och sprider vidare. Ett budskap 
som skiljer sig från vad allmänheten är van vid att höra. 
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1.1 Syfte 
Att studera hur alternativa sociala rörelseorganisationer - med Internet som huvudmedium - 
profilerar sig och bedriver opinionsbildning. 

 
1.2 Frågeställningar 

• Hur behandlar media och bloggosfären rörelseorganisationerna? 
• Hur kommunicerar rörelseorganisationerna sig själva och sina idéer internt och externt, 

hur är detta relaterat till opinionsbildning? 
• Hur kan rörelserna och deras organisationer beskrivas ur ett profilerings- och 

varumärkesperspektiv? 
 
1.3 Definition av alternativa sociala rörelseorganisationer 
Studieobjektet skiljer sig från ”mainstream-samhället” på en eller flera punkter. 
Rörelseorganisationen består av en samling människor som delar en alternativ syn. En alternativ 
syn kan antingen vara en reaktion mot det ”vanliga” samhället, eller en företeelse som inte faller 
inom ramarna för vad som anses ”vanligt”. De riktar kritik mot hela eller delar av mainstream-
samhället. De bedriver inte enbart tankesmedja eller meningsutbyten, deras vara karaktäriseras 
också av handling. Se 3.5.3 för utförligare beskrivning. 
 
1.4 Avgränsningar 
Ämnet för studien är stort både ur ett teoretiskt och fältmässigt perspektiv. I och med 
definitionen av begreppet alternativ social rörelseorganisation har det i sig självt gjorts naturliga 
avgränsningar. 
 
Denna studie utger sig inte för att bedöma huruvida en rörelses uppbyggnad och värderingar är 
”rätt eller fel” eller ”sanna eller falska”. Därmed läggs inte någon vikt vid att spåra rörelsernas 
rötter i olika filosofiska tankesätt. Ideologiursprung undersöks heller inte. 
 
Studien fokuserar på ett urval om tre rörelser (och dess rörelseorganisationer) som stämmer bäst 
in på definitionen samt de kriterier som beskrivs i punkt 4.1. 
  
Studien utgår huvudsakligen från ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv men 
har influenser från statsvetenskap och sociologi. 
 
Studien är inte gjord ur ett receptionsperspektiv. Den fokuserar på utvalda nyckelkomponenter i 
rörelseorganisationernas externa kommunikation samt media och bloggosfärens bevakning av 
den. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel tecknas en bakgrund till studien. Det första avsnittet beskriver människors förmåga 
och vilja att gruppera sig och känna tillhörighet. Avsnitt två beskriver fenomenet 
konspirationsteorier. Kapitlet avslutas med en diskussion om Internet utifrån perspektiven 
tillgänglighet, hybridmedium och yttrandefrihet. 
 
2.1 Tillhörighet och identitet - från idrott till sopletning 
Sverige är känt för sitt rika föreningsliv och de flesta svenskar har någon gång under livet varit 
medlem i någon form av förening. Att söka en gemenskap är ett vanligt fenomen. Människor 
sluter upp för att bekräfta för sig själva vad de står för. Människor ansluter sig till grupper för att 
påverka omvärldens uppfattning av dem själva. Det kan gälla rörelser, föreningar, organisationer, 
demonstrationer, religiösa samfund, forum, nätverk, sekter, subkulturer, grupper, sällskap, ordnar 
eller andra sammanslutningar. Oavsett form så visar sig människans behov av att tillhöra genom 
en rad företeelser. 
 
Vissa blir medlemmar i en idrottsförening. Andra sluter upp med världsomspännande 
miljöorganisationer. Somliga slår sig samman i främlingsfientliga grupper. Sedan finns det de som 
tar avstånd från gemenskapen och hellre vill gå sin egen väg, även det symboliserar en viss 
tillhörighet. Strävan efter tillhörighet och identitetsskapande existerar överallt och den är en 
grundläggande del i denna studies forskningsfält. 
 
Denna studie har, enkelt förklarat, det alternativa som empiriskt fält. Vad som är alternativt kan 
uppfattas olika, men här definieras det (något förenklat) som något som skiljer sig från vad som 
är mainstream, det av majoriteten ansett som vanligt. Definitionen innebär att något alternativt 
kan förändras till att bli ”normalt” om det fått tillräckligt stort erkännande och stöd. Vad som är 
alternativt är således en flytande definition och gräns. Att jorden är rund ansågs befängt tills det 
bevisades och blev en allmän uppfattning. För att vidga vyerna kommer några varierande 
exempel på människans alternativa sökande efter tillhörighet och identitetsskapande att beskrivas. 
 
Vår värld utvecklas ständigt. Städer växer för att tillfredsställa invånarnas behov. Gammalt ersätts 
med nytt. Ibland faller det gamla i glömska hos allmänheten. Under gatorna finns ett myllrande 
nätverk av tunnlar. Inklämt i ett industriområde i den yttre delen av staden finns ett nedlagt 
mentalsjukhus. Vid kuststaden, insprängt i landborgen finns rostande gamla militärbunkrar. Alla 
dessa platser passerar människor obemärkt förbi. Men för vissa är det platser som innebär en 
utmaning och ett äventyr. Det finns människor som ägnar sin fritid åt vad som kallas för Urban 
Exploration (UE). Ibland sker det under olagliga omständigheter i form av intrång på privat 
egendom. Ur denna form av subkultur bildas olika grupper. Vissa har en egen hemsida där de 
lägger upp foto och video från sitt utforskande. Anhängarna träffas på forum via Internet och 
utbyter platsbeskrivningar och upplevelser (www.forbidden-places.net). 
 
Somliga människor går längre och ansluter till en gemenskap som inte bara ses som 
fritidsintresse. Freeganer är människor med en livsstil som indirekt och direkt kan symbolisera 
kritik mot konsumtionssamhället. Freeganism går ut på bojkott av det aktuella ekonomiska 
systemet. Med andra ord försöker freeganer - i så stor utsträckning som möjligt - att inte göra 
några inköp eller vara anställda. De skaffar istället sina förnödenheter genom sådant som andra 
kasserat (kallat dumpster diving). Övergivna byggnader kan i sin tur vara föremål för annat än 
Urban exploration. Squatters – en gren inom freeganism - kallar sig människor som flyttar in i 
och renoverar övergivna byggnader. För att visa sin misstro till det aktuella systemet, väljer 
freeganer att bojkotta det. Avlönat arbete byts ut mot fritid och volontärarbete. Inköp ersätts 
med ”sopletning” och byteshandel. Nedskräpning minskas genom återvinning 
(http://freegan.info). 
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Slipp att betala skatt, räkningar och avgifter. Jobba mindre än 16 timmar i veckan. Skola, vård och 
fritid är tillgängligt för alla utan kostnad. Pengar är ett minne blott och ersätts med energikrediter. 
Produktion anpassas efter konsumtion vilket ger minimalt med spill. Allt detta låter som hämtat 
ur ett utopiskt partiprogram. Men det är de påstådda resultaten av anhängarna till teknokrati. 
Teknokrati är en form av social design, en vetenskap, en rörelse. Den skapades under 1920-30-
talet i USA och Kanada av en grupp forskare. Technocracy Incorporated är den officiella 
organisationen för den teknokratiska rörelsen (www.technocracy.org). 
 
Détournement är ett franskt ord med den ungefärliga betydelsen ”uppochnedvändning”. I 1960-
talets Frankrike verkade situationisterna, en grupp som använde sig av détournement. Företeelsen 
ansågs vara en metod för att avslöja det ”skådespel” som konsumtionskulturen och massmedia 
förvandlade samhället till. Situationisterna har legat bakom utvecklandet av nya aktionsformer. 
De anses också vara en av föregångarna till vad som idag kallas för ”culture jamming” eller 
kulturjam. Begreppet skapades i USA 1984 och sågs av utövarna som en ny motståndsform. 
Kulturjammen är en fri form som inte nödvändigtvis måste vara knuten till en definition. Den 
kan ses som en form av aktivism, där utövaren bryter sig in i välkända tecken och symboler och 
på så sätt avslöjar hegemoniska diskurser. Exempel på grupper är Institute of Applied Autonomy, 
Bureau of Inverse Technology och svenska The Media Foundation Adbusters. Den svenska 
gruppen är mest känd för sin omvända reklam och antireklam (Egeland och Johannisson, 2003: 
174-176). Fältet med alternativa åsikter är brett. De exempel som tidigare nämnts är några få ur 
mängden. En annan form av alternativa åsikter som har en egen specifik benämning är 
konspirationsteorier. De har en speciell betydelse eftersom vissa av denna studies case direkt eller 
indirekt anknyter till olika konspirationsteorier. Nästa avsnitt beskriver begreppet i nära 
anslutning till Internet. 
 
2.2 Konspirationsteorier 
I detta avsnitt förklaras begreppet konspirationsteori tillsammans med ett urval av exempel. 
Därefter sätts begreppet i Internets kontext. Konspirationsteorier hör ihop med strävan efter att 
vilja veta, en form av nyfikenhet. Men de uppkommer inte enbart ur detta. 
 

”I själva verket bygger alla konspirationer på en sorts cirkelresonemang där en ej bevisad teori (‘det 
finns tillfångatagna utomjordingar på försvarets hemliga testområde Area 51’) sätts in i ett begripligt 
sammanhang (‘det förklarar ju varför presidenten ljög’) vilket gör att tittaren får sin föreställning 
styrkt (‘eftersom de visar det på tv så kanske det ändå ligger något i det’)” (Nyberg, 2002: 12). 

 
Nyberg ger en intressant möjlig förklaring till hur konspirationsteorier fungerar. Det handlar om 
mönsterskapande, eller att knyta an olika tankar och sätta dem i en förklarande och förståelig 
kontext. Varför konspirationsteorier existerar kopplades tidigare ihop med människors strävan 
efter att vilja veta (mer). Nyberg benämner det som ett ständigt sökande efter att göra tillvaron 
begriplig (Nyberg, 2002: 13). Min egen uppfattning är att konspirationsteorier innehar en låg 
legitimitet och förtroende. Det kan finnas flera anledningar. De teorier som fått störst 
uppmärksamhet kan vara av en för svårsmält och ej förtroendeingivande karaktär. Teorier har 
blivit motbevisade. De lyfts upp i media och framställs som någonting galet och fiktivt. Men 
oavsett, så finns det människor som har förtroende för konspirationsteorier. Att kategorisera 
någonting som konspirationsteori kan både försvaga en teori och samtidigt stärka den. 
Konspiration kan på svenska ges synonymen sammansvärjning, ett hemligt samarbete mellan en 
grupp människor med illasinnat syfte. Konspirationsteorier ses ofta som det som avslöjar ett 
hemligt samarbete. Men begreppet har i min mening även utvecklats till att blandas ihop med 
kritik mot maktförhållanden, vilket kan ses som en felaktik definition av begreppet. Det handlar 
då snarare om olika former av kritik mot individers och grupperingars verksamhet. 
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Nyberg för en klok slutplädering kring konspirationsteoriers existens och legitimitet: 
 

”Så länge det finns hemligheter kommer det att finnas konspirationsteorier. Några vilande på lösan 
grund och på falska förhoppningar. Andra förankrade i en verklighet som inte alltid är vad den 
synes vara. Det svåra är att skilja dem åt” (Nyberg, 2002: 15). 

 
Vad som innan Internets uppkomst var populära teorier är i många fall även populära på 
Internet. De flesta av de konspirationsteorier som idag ”skapas” får sitt genomslag på Internet. 
Förgrundsgestalter till äldre teorier använder sig också av Internet eller blir publicerade av andra. 
För att exemplifiera kommer några ”äldre” konspirationsteorier som idag lever vidare på nätet att 
presenteras. Därefter beskrivs några av det ”nyare” slaget. Eftersom konspirationsteorier ofta är 
mycket detaljrika och omfattande kommer de bara att förklaras överskådligt. 
 
Under 1300- och 1400-talet gick framstående brittiska murare (främst katedralbyggare) samman i 
grupper för att skydda och dela med sig av sina yrkeshemligheter. De kom att kallas för frimurare. 
De hämtade sina symboler från geometrin och identifierade varandra genom olika koder. 
Frimurarna har ett utarbetat gradsystem med olika ranker. De sägs att de flesta av USAs 
presidenter har varit stormästare och att många fler framstående människor med makt är 
frimurare. Enligt konspirationsteoretiker så styr frimurarna sanningen. Det sker genom 
medlemmar som exempelvis nyhetsredaktörer och politiker (Nyberg, 2002: 98-107). 
 
Den förste maj 1776 grundades Illuminatiorden av juridikprofessorn Adam Weishaupt. Enligt 
ryktet så lever orden kvar än idag och har medlemmar från de översta maktskikten av samhället. 
Illuminati tros ligga bakom dåd som Kennedymordet, franska revolutionen och new age-rörelsen. 
Syftet med Illuminati anses vara att ersätta kristendomen med en ny religion. Denna religion ska 
vara baserad på förnuft. Den ska enkelt uttryckt skapa ett världsmedborgarskap. Agendan ska 
bestå av sju punkter, avskaffande av: alla existerande regeringar, privat ägande, arvsrätt, 
patriotism, religioner, familjen - och därmed skapa en världsregering. En av grundaren 
Weishaupts planer sägs ha varit att infiltrera frimurareorden för att utöka nätverket med fler 
inflytelserika människor. Eftersom han ville störta den katolska kyrkan så lockades många 
protestantiska härskare i Europa att gå med. De flesta av dessa härskare var också frimurare vilket 
skapade ett samarbete mellan frimurarna och Illuminati. Det har diskuterats mycket om 
Illuminatis symboler som återfinns i olika sammanhang. I och med deras ingående samarbete 
med frimurare så anammade de varandras symboler. Symbolerna ”det allseende ögat” och 
pyramiden som tillhör Illuminati finns exempelvis att beskåda på den amerikanska dollar-sedeln 
(Nyberg, 2002: 121-125). Det slutgiltiga målet för Illuminatiorden är en ny världsordning, översatt 
till engelska ”New world order”. Begreppet är inte enbart något som används i 
konspirationskretsar. New world order är relativt välanvänt i politiken, det finns åtskilliga 
filmklipp på Internet med diverse politiker som talar om en ny världsordning. Det har i sin tur 
gett bränsle åt konspirationsteoretikerna. Nyberg beskriver fler organisationer som enligt 
konspirationsteoretiker har som mål att skapa en ny värdlsordning. Några av dem är Council of 
Foreign Relations (CFR), FN, Bilderbergergruppen, Romklubben och Trilaterala kommissionen 
(Nyberg, 2002: 129).  
 
Det intressanta med dagens medielandskap, med Internet i speciellt hänseende, är att teorierna 
om Illuminati och frimurare lever kvar. Teorierna reproduceras och utvecklas. Gamla uttalanden 
och publikationer om konspirationer offentliggörs på Internet. Men här skapas även nya teorier, 
mer eller mindre baserade på de gamla. Mycket av det som finns angående konspirationsteorier är 
skrivet material, men under senare år har filmmediet fått en alltmer betydande roll. Det handlar 
både om återgivning av tv- och videofilmer samt nya independentdokumentärer.  
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Diskussionen leder in på en av de mest populära nya konspirationsteorierna under början av 
2000-talet. Det dröjde inte länge efter det att planen störtat in i de båda skyskraporna Twin 
towers innan spekulationer kring en eventuell konspiration dök upp. En av de mest populära 
independentfilmerna om ämnet är Loose change, vars första utgåva släpptes i april 2005. Genom 
intervjuer med inblandade, klipp från nyhetsrapportering och handfilmade videoklipp från 
händelsen byggde regissören Dylan Avery upp en bild av att någonting inte stod rätt till. 
Videoklipp tydde på att skyskrapornas kollapser föregicks av explosioner. Han liknade det hela 
vid en kontrollerad husrivning. Mångfacceterade vittnesuppgifter tillsammans med tvetydiga 
omständigheter och en hemlighetsfull regering leder i filmen fram till slutsatsen att attackerna den 
elfte september skulle vara den amerikanska regeringens verk. Attackerna skulle användas som 
argument för att starta ett krig mot ”terrorismen”. 
 
Många forum och communities på Internet har speciella avdelningar för konspirationsteorier, se 
exempelvis de svenska: helgon, flashback, vaken och debatthuset. Hela webbplatser ägnas åt det, 
exempelvis conspiracyarchive.com. Alternativa, ibland kallade indpendent-nyhetsmedier växer 
fram och erbjuder ny information eller andra vinklar på existerande nyheter, exempel är 
sprword.com. Det finns även kritik mot konspirationsteorier att tillgå. Det har till och med gått så 
långt att det skapats konspirationsteorier om konspirationsteorier. Tankar publiceras även i 
mainstreammedia, men är mer utbrett på Internet. Populära teoretiker är bland annat Alex Jones, 
David Icke och Dylan Avery. Samtliga av dem har antingen figurerat i egen person eller fått sina 
filmer visade i mainstream-media. Dylan Averys Loose change visades exempelvis på Tv4 fakta 
den elfte september 2008. David Ickes medverkan i en brittisk dokumentär 2006 sändes på Kanal 
5 den 29 mars 2009. Alex Jones har producerat och medverkat i flertalet radio- och tv-program. 
Internet har hitintills beskrivits som ett betydande medium för alternativa åsikter. Eftersom 
denna studie fokuserar på Internet behandlar därför nästa avsnitt Internet utifrån begreppen 
tillgänglighet, utveckling och yttrandefrihet. Det är tre punkter som är tätt sammankopplade med 
Internet som plattform för publicering och spridande av alternativa åsikter. 
 
2.3 Internet som huvudmedium 
Vägen har varit lång för att nå fram till dagens funktioner och tillgänglighet av Internet. Likt 
många andra tekniska innovationer så var datorer i sina barndomsår teknik som endast var 
förunnat vetenskapsmän, universitet och myndigheter. År 1957 föddes den första idén om så 
kallad ”time sharing”, att flera användare delade på processorkraften av en dator (Abbate, 2000: 
24-25). Det är viktigt att förstå att början till Internet föddes redan här. Internet är resultatet av 
ambitioner från den militära, akademiska och kommersiella sektorn. 
 
År 1990 slog Internet igenom, men dess tillgänglighet för allmänheten var långt från dagens. För 
att se utvecklingen av tillgängligheten kan Nederländerna tas som ett intressant exempel. Här 
kom en, i dagens samhälle uppfattad som alternativ grupp av hackers att ligga till grund för den 
ökade tillgängligheten. Gruppen Hippies from Hell (tidigare kallad the Dutch hackers) som består 
av konstnärer, författare och teknikfrälsta stod under 1980-talet bakom hacker-tidningen Hacktic. 
Några år senare, 1993, startade de företaget xs4all som kom att bli den första Internet-
leverantören i landet som erbjöd Internet för allmänheten (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Xs4all;http://www.xs4all.nl/en/overxs4all/geschiedenis/vogelvlucht.php). 
 
Eftersom Internet till en början enbart var förunnat universitet, företag och myndigheter, är det 
inte svårt att förstå de tankar om allmän tillgång som dök upp. I Sverige var Algonet den första 
leverantören av Internet till privatkunder. De startade 1994 och kundekretsen växte i en stadig 
takt. Likt det nederländska xs4all så är Algonet exempel på dem som banade väg för spridningen 
av Internet hos allmänheten.  
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Ytterligare ett pionjärföretag inom det tidiga IT-Sverige vad gäller Internet för allmänheten var 
Bahnhof, grundat av Oscar Swartz och Thomas Eriksson i Uppsala. Bahnhof kan liknas mer än 
Algonet vid det nederländska xs4all, detta på grund av att den ursprungliga tanken inte enbart var 
baserad på ekonomiskt vinst utan också grundade sig i Swartz kulturella och politiska intressen. 
Genom vd-förvärvet av Johan Karlung 1996 expanderade företaget och blev så småningom en av 
Sveriges fem största Internetleverantörer (Mattsson, Carrwik, 1998). Under åren blev företaget 
känt som värnande av den personliga integriteten. Karlung har tagit ställning i frågor om 
yttrandefrihet, integritet och fildelning på nätet. Än idag är frågorna högaktuella och har haft stor 
betydelse för att Internet har blivit vad det är. 
 
2.3.1 Ett hybridmedium i konstant utveckling 
Många av sätten att kommunicera på Internet har likheter med ”traditionella medier”, medan 
vissa är helt nya. Därför brukar det talas om Internet som ett hybridmedium. Ibland nämns 
begreppet mediekonvergens, vilket i korta drag betyder att medier smälter samman. 
 
Sveningsson m.fl motiverar begreppet hybridmedium utifrån två huvudsakliga argument: 
kombination av egenskaper och samling av medier. Med det förstnämnda menas att Internet 
kombinerar olika egenskaper, varav vissa grundar sig i traditionella medier. Internet är således 
plats för både interpersonell- och masskommunikation. Med det andra argumentet syftas till att 
användaren har tillgång till flera olika medier samtidigt när denne befinner sig vid datorn 
(Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003: 29-30). Traditionella medier bygger var och en för sig på 
egen särpräglad teknik. Hadenius och Weibull talar om att den digitala tekniken utgör en 
gemensam grund, som därmed gjort gränsen mellan medier luddigare. Fenomenet kallas för 
konvergens. Det bör dock inte enbart ses som ett tekniskt utan även som ett organisatoriskt och 
ekonomiskt fenomen (Hadenius & Weibull, 2003: 255). I takt med att tekniken utvecklas, så blir 
den också billigare. Det gäller inte i alla hänseenden men kan appliceras på områden som 
webbhotell, domäner, viss mjukvara, musik-, foto- och filmutrustning med mera. Mjukvara i 
open-source-format inom många områden finns att ladda ner gratis. Det har helt enkelt blivit 
lättare för privatpersoner att producera och synas. Resonemanget går att knyta samman med ett 
på senare år populärt begrepp: sociala medier – vilket i korta drag innebär en kombination av 
teknik, socialt samspel och användarproducerat innehåll. 
 

”When media became social, it was natural to call it social media, which we have come to define as 
the sum total of people who create content online, as well as the people who interact with it or one 
another. People use social media to express their opinions, their creativity, or news about their 
hobbies and altogether “socialize” with friends, peers, and strangers” (McConnell, 2006: x). 
 

Ur McConnells definition kan sociala medier definieras som ett samlingsbegrepp som innefattar 
de som producerar och de som interagerar med varandra och materialet. I takt med att antalet 
”producenter” växer, så utvecklas också området och tekniken i en rasande fart. Människor 
bloggar, vloggar, microbloggar, podcastar, publicerar musik, filmer och fotografier, bara för att 
nämna några områden. Exemplen på sociala mediers utveckling av Internet är otaliga. Wikipedia - 
det största referensverket på Internet - startades 2001 och innehåller över 12 miljoner 
användarproducerade artiklar inom varierande ämnen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia). 
Youtube - världens största webbplats för online-video - är lika mycket ett community som en 
nyhetskanal eller ett gigantiskt nöjesarkiv. Innehållet är användargenererat samtidigt som även 
större traditionella mediebolag publicerar sitt material, exempelvis BBC, Sony Music Group och 
CBS (www.youtube.com/t/about). Att företag fått upp ögonen för sociala medier är lätt att 
förstå. Dels har de insett potentialen för marknadsföring. Inte minst är det tydligt genom den 
mängd varuprover som populära bloggare får hemskickade, men det syns även i att allt fler 
företag och anställda själva bloggar. Med Youtube som exempel syns även att traditionella 
mediebolag tagit steget ut. 
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”Today, social media are forcing traditional media to reconsider their dominant, one-way publishing 
and broadcasting models as they struggle to bridge the gap between control and participation” 
(McConnell, 2006: 75). 

 
Som McConnell uttrycker det har sociala mediers framfart fått traditionella medier att tänka över 
sina envägsmodeller. De har börjat inse möjligheterna i att mottagarna själva får interagera med 
produktionerna, men även att mottagarna också efterfrågar en större valfrihet och flexibilitet, att 
de själva ska få mer kontroll över hur och vad de konsumerar. Ett exempel som kan diskuteras 
vidare är nyhetsförmedling. Independent-nyhetsmedier har växt fram på Internet. I vissa av dessa 
medier sköts rapporteringen av läsarna själva. Även här kan det ses att de traditionella 
nyhetsmedierna har börjat anpassa sig efter situationen. Exempel är att läsare uppmanas till att 
direktrapportera och skicka in videoklipp och bilder från nyhetssituationer där de befinner sig. 
Likaså kan bloggare få länkat till sina inlägg via relaterade artiklar i mainstream-media. I takt med 
att antalet producenter ökar, så ökar också utbudet. Det tyder även på att kontrollen av det som 
produceras försvagas eftersom tekniken omöjligt kan ligga i fas med den mängd innehåll som 
produceras. Plattformar har olika policys och regler för vad som får publiceras. Samtidigt som 
yttrandefriheten är stor på Internet så existerar ibland censur. Även om censuren existerar så har 
tekniken ännu inte utvecklats så att den kan hålla jämna steg med användarmassans utveckling. 
 
2.3.2 Yttrandefrihet och censur 
Har någonting intressant en gång nått Internet, så är det näst intill omöjligt att radera. Försöken 
att reglera informationen på Internet har varit många och de fortsätter att komma. År 2009 och 
föregående år var fildelningsfrågan aktuell, mycket på grund av rättegången mot The Pirate Bay 
och införandet av IPRED-lagen. Väldiskuterat både i bloggosfären och övrig media var även 
införandet av FRA-lagen i Sverige och dess konsekvenser för den personliga integriteten.  
 
IPRED-lagen knyter även den an diskussionmässigt till FRA-diskussionen, eftersom det även här 
handlar om den peronliga integriteten när företag får rätt att utkräva innehavaren av en viss Ip-
adress. På så sätt kan 2009 års stora diskussion om upphovsrätt även sägas knyta an till den 
personliga integriteten och frågan om vad som får publiceras på Internet och hur. Det leder i det 
förlängda lopppet till frågor om yttrandefrihet och censur av material. När yttrandefrihet och 
censur diskuteras kring kaffebordet så brukar Kina ofta komma på tal. Landets historia med 
avseende på kommunistiskt styre och massmediekontroll är ett välnött ämne. Det är inte svårt att 
förstå den ökade möjligheten som Internet har gett invånarna. Dels att uttrycka sig om landets 
rådande läge och likaså att tillförskansa sig information om omvärlden och dess åsikter. Kina är 
det land med flest Internetanvändare efter USA. Cirka 100 miljoner användare finns och antalet 
ökar med 20 procent per år (Maiping i Ljunggren, 2007: 246). 
 
Maiping beskriver Kinas kommunistregims kapprustning jämte Internets ständiga utveckling. De 
bygger upp övervakningssystem med Internetpoliser som kontrollerar det som skrivs och 
publiceras på Internet. De blockerar även e-postkommunikation. Ny lagstiftning tvingar 
internetanvändare att meddela om de surfar på utländska webbplatser. Myndigheterna har stängt 
ner webbplatser med motiveringen att deras innehåll varit politiskt förbjudet (Maiping i 
Ljunggren, 2007: 249). Dagens läge för yttrandefrihet ser olika ut i olika delar av världen. I vissa 
områden är censuren tydlig, i andra inte. De länder som verkligen har yttrandefrihet kan ändå 
styras av en form av censur, nämligen självcensuren. 
 
 
 
 
 



3. Teori 
Detta kapitel ska etablera förståelse för begrepp och resonemang som används i analyskapitlet. 
Rörelserna bedriver alla någon form av opinionsbildning. För lyckad opinionsbildning krävs ett 
visst förtroendekapital. Nyckeln till att skapa förtroendekapital är varumärkesbyggande. Kapitlet 
behandlar därför huvudsakligen teorier inom opinionsbildning, profil, image, varumärke och 
sociala rörelser. 
 
3.1 Medier och kommunikation 
Ansatserna att förklara kommunikation är många. Inom medie- och kommunikationsvetenskap 
ligger huvudfokus på det som kallas för medierad kommunikation. Kommunikationen sker alltså 
via ett medium. I denna studie definieras kommunikation som processen för förmedlandet av 
information (Palm, 2006: 14).  
 
De tidiga modellerna för kommunikation kretsade kring sändare, meddelande, kanal och 
mottagare. Modellerna har efter hand utvecklats till att också innehålla brus, kontext, effekt, 
sociala faktorer, feedback, kodning och avkodning (Larsson, 2001: 39-41). Grundmodellen är 
lämplig att ha i åtanke då rörelseorganisationernas externa kommunikation studeras. Naturligtvis 
är modellen inte den enda inom kommunikationsteori. Modellen symboliserar en linjär 
kommunikation där sändaren för det mesta är överordnad mottagaren. Andra exempel på 
kommunikation är symmetrisk och asymmetrisk kommunikation samt en- och 
tvåvägskommunikation (Larsson, 2001: 38, 46-49; McQuail, 2005: 55). 
 

 
Figur 1: (Rogers & Kincaid 1981 i Larsson, 2001: 44). 
 
Modellen ovan blir intressant att diskutera i samband med demokrati och rörelseorganisationers 
interna kommunikation, men även vid deras opinionsbildning. Spiralmodellen syftar enligt 
Larsson till de svagare delarna av befolkningen och hur de kan skapa ökad handlingsbenägenhet. 
Målet är att kommunicera internt inom gruppen, alltså en form av tvåvägskommunikation. 
Handlinsbenägenheten skapas enligt Larsson genom ”en spiralmässigt stegrad identitet, 
gemenskap och kunskap” (Larsson, 2001: 44). 
 
Vad är medias roll i samhället? Enligt McQuail (2005) är massmedia som institution en del av 
samhällets struktur. Massmedias teknologiska infrastruktur är en del av ekonomi- och maktbasen. 
Medias spridning av information, bilder och idéer är en del av samhällets kultur (McQuail , 2005: 
78). Kultur som begrepp är någonting som behandlas i avsnitt 3.5.1. Den definition av kultur som 
McQuail syftar till är: ”other essential aspects of social life, especially to symbolic expression, 
meanings and practices (social customs, institutional ways of doing things and also personal 
habits)” (Ibid.). Hadenius och Weibull (2003) menar att kommunikation genom massmedier 
skiljer sig från personlig kommunikation på tre punkter. Kommunikationen är enkelriktad, 
offentlig och samtidig. Det första syftar till att det inte finns möjlighet för mottagaren att ge 
feedback.  
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Det andra begreppet syftar till att kommunikationen riktar sig till den breda massan och inte har 
någon specifik målgrupp förutom allmänheten. Med ”samtidig” menas att sändaren når ut till en 
stor publik vid i princip samma tidpunkt (Hadenius & Weibull, 2003: 14-15). I och med Internets 
framväxt så är det svårare att dra gränser mellan olika medier, detta benämns i bakgrundskapitlet 
som mediekonvergens. Genom Internet har möjligheten för feedback på exempelvis 
tidningsartiklar och tv-program ökat, detta beror på den interaktivitet som Internet möjliggör 
(Ibid.). För att illustrera medias roll i samhället och hur olika krafter verkar och påverkar 
innehållet, så redovisas härefter en modell. 

 
Figur 2: (McQuail, 2005: 85) 
 
Om utgångspunkten är media, så förser de sin publik med information, bilder och berättelser. 
Ibland grundar sig innehållet i medias eget självintresse, ekonomiskt och inflytelsemässigt. Ibland 
grundar sig informationen i andra institutioners intresse, exempelvis reklam och propaganda 
(McQuail, 2005: 85). Genom modellen belyses även att allt inte förmedlas via massmedia. Vid 
sidan av finns direkta förbindelser och kanaler med olika sociala institutioner. Det kan även 
finnas direkt kontakt med vissa händelser som rapporteras i media. McQuail räknar även in 
personliga möten och Internet som en del av den förmedlingen som sker utanför media. Han 
kallar det för quasi-medierad (quasi-mediated) interaktion (Ibid). Den utommediala förmedlingen 
är någonting som är intressant att knyta an till rörelseorganisationer, men även till samhället i 
stort. Att sedan koppla samman denna modell med de två tidigare beskrivna ger en utökad 
förståelse av rörelsernas kommunikation och position i samhället. 
 
3.2 Opinionsbildning 
För att förklara vad opinionsbildning är och för att motivera dess tillämpning i denna studie, 
måste först begreppet opinion klargöras. Svenska Akademiens ordbok förklarar opinion som en 
inom befolkningsgrupp allmän utbredd övertygelse, uppfattning, mening eller tankesätt. Talas det 
om gruppen som en större samling människor eller om folkmening, så syftas det i regel till det 
som kallas för den allmänna opinionen. Opinion har enligt Habermas (2003) två olika 
huvudbetydelser. Den definition som han lägger störst vikt vid är den som anknyter till ryktet, 
”det man enligt andras mening är”. Han ser även begreppet som en osäker åsikt hos massan, som 
måste bevisas. Genom det starka anknytandet till en kollektiv mening så anses också tilläggelsen 
”public/allmän” redundant (Habermas, 2003: 91). 
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Opinionsbildning kan därför ses som formandet och skapandet av en grupps övertygelse 
och/eller tankesätt. En fråga som kan ställas är: syftar begreppet opinionsbildning till en grupps 
gemensamma bildande av en uppfattning, eller syftar det till en grupps handlingar som skapar en 
opinion hos en annan grupp? I denna studie betraktas båda påståendena som gällande, men det 
sistnämnda har överhanden. De alternativa rörelsernas medlemmar bör ses som en grupp där en 
gemensam uppfattning bildas och utvecklas. De alternativa rörelsernas förmåga att knyta till sig 
medlemmar bör däremot ses som förmågan att dels forma tankesätt och dels att övertyga 
individer om att rörelsens åsikter passar och stämmer överens med dem själva. Palm diskuterar 
kring att opinionsbildning inte har som slutmål att påverka målgruppers kunskaper och attityder. 
Det är framkallande eller förhindrande av politiska beslut som är slutmålet (Palm, 2006: 95). Det 
bör noteras att all opinionsbildning inte har samma avgränsning som den Palm talar om. 
Påståendet kan också ha olika betydelse beroende på hur begreppet politik definieras. 
Opinionsbildning används heller inte enbart inom politik utan kan även grunda sig i kommersiella 
intressen. 
 
3.2.1 Visionen om demokratisk offentlighet kontra de formbara grupperna 
Det finns många sätt att dela in människor i olika grupper och kategorier. Synen på 
människogrupperingar hör även samman med vad iakttagaren, sändaren eller medlemmen har för 
syfte och vad denne vill åstadkomma. I detta avsnitt kommer den demokratiska offentligheten att 
beskrivas och diskuteras i samband med målgrupper. 
 
När begreppen demokrati och offentlighet diskuteras tillsammans finns det en lång historia att 
berätta. Demokrati har gått från att vara någonting förunnat den bildade och ekonomiskt 
oberoende klassen till att vara en rättighet. Det kallas för den demokratiska offentligheten, vilket 
står för att alla myndiga samhällsindivider ska kunna bilda sig en egen uppfattning som är 
opåverkad av maktförhållanden. Det är styrkan i argumenten som ska styra. Medborgaren ska 
delta i den offentliga opinionsbildningen där målet är allmänviljan, det vill säga allas bästa. Den 
form av beslutsfattande och förståelsebildning som beskrivs har enligt Gripsrud (2004) grund i 
Habermas tankar om offentligheten och kan benämnas som en deliberativ demokratiuppfattning 
(att väga för och emot, rådslå). Den bör inte ses som en avspegling av verkligheten utan mer som 
en vision (Gripsrud, 2004: 288-290). Som motsats till den deliberativa demokratiuppfattningen 
kan social-choice-teorier diskuteras. Här målas en manipulativ bild av demokrati upp, som i 
mångt och mycket stämmer överens med Gripsruds tolkning av Schumpeters tankar om att 
folkets vilja inte driver utan skapas av den politiska processen. Massmedierna i en deliberativ 
demokrati fungerar som en arena och bärare av meningsutbyten. I social-choice-demokrati ges 
media en manipulativ roll som producent av publikens åsikter (Gripsrud, 2004: 291). Gripsrud 
resonerar även kring att media inte är en plats för opinionsbildning utan snarare en plats för 
publicitet. Åsikterna skapas bakom lyckta dörrar och visas sedan upp i offentligheten, en så kallad 
representativ offentlighet. Resonemanget står som argument för att det snarare är att tala om 
publicitet än opinionsbildning i media (Gripsrud, 2004: 297-298). 
 
De olika ”lägren” av demokrati och opinionsbildning kan användas för att förstå den existerande 
formen av demokrati och hur individer bildar sig en uppfattning. Svaret blir missvisande om 
enbart en ytterlighet till teori används. Talas det om att presentera så mångfacetterad fakta- och 
åsiktsgrund som möjligt och låta alla komma till tals. Då är det likt en deliberal 
demokratiuppfattning och bildning av opinion. Talas det däremot om att verka för specifika 
organisationers vinning och därmed påverka opinionen genom exempelvis media som ett 
manipulativt medel. Då skapas en falsk demokrati där det handlar mer om påverkan och 
publicitet än resonemang och koncensus, vilket går i linje med social-choice-teorier. Att säga att 
dagens samhälle enbart tillhör en av dessa ytterligheter resulterar i en ej representativ bild.  
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Genom en kraftig framfart av kommersialism och konsumism har den manipulativa förekomsten 
i media utvecklats. Genom bland annat Internet har även informationsfriheten och 
yttrandefriheten gynnats. Givetvis går det att ställa frågan om dessa fria åsikter i sin tur inte är 
resultatet av manipulation. Aspekterna tyder dock på att flera former av offentlighet och 
demokrati samexisterar. Eller om man så vill, att verkligheten är en blandning av två ytterligheter, 
vilket bör has i åtanke när de olika rörelserna studeras. 
 
Hitintills har detta avsnitt behandlat demokrati och opinionsbildning rörande en grupp av 
mottagare. Gruppen kallas ofta för allmänheten, som kan sägas verka i den offentliga sfären. Men 
om målet är att påverka denna grupp är det fruktlöst att se den som en homogen massa. Om 
målet är att skapa en demokratisk diskussion inom gruppen går det inte heller att se den som en 
homogen massa. Uppenbart behövs det göras olika indelningar. Det råder flera diskussioner kring 
olika kategoriseringar av människor. Grupperna kan definieras av dem själva, eller av sändaren 
med syfte att påverka en grupp med specifika egenskaper. En övergripande indelning kan sägas 
vara ”publiken” – ett begrepp som gett upphov till en rad mer specifika indelningar såsom: 
massan, mediepubliken, målgruppen, aktivister, intressegrupper och intressenter (Larsson, 2002: 
110-113).  

 
”Något förenklat kan man säga att en målgrupp utsätts för andras handlingar och makt, medan en 
publik i större utsträckning tillmäts egen makt och handlingskraft” (Larsson, 2002: 111). 

 
Citatet från Larsson ger en kärnfull och enkel förklaring. Publiken som en grupp med makt och 
egen handlingskraft kan sägas behandlats tidigare i detta avsnitt i samband med demokrati. 
Målgruppen som mål för andras makt är den gruppindelning som kommer att diskuteras vidare i 
detta avsnitt. Målgruppen kan definieras som den samling individer vars kunskaper, attityder eller 
beteende som en sändare vill påverka. Den ses alltså som någonting formbart (Larsson, 2002: 
111; Palm, 2006: 29-30). En målgrupp kan därför ses som en gruppering som skapas av sändaren. 
Det är uppenbart inte vanligt att en samling människor kallar sin sammanslutning för målgrupp 
och att de medvetet arbetar för att påverkas. Palm delar in målgrupper för organisationers 
opinionsbildning i tre kategorier: det egna lägret, allmänheten samt beslutsfattare och 
opinionsbildare. I det egna lägret räknas personal, medlemmar och partnerorganisationer in. De 
är inte alltid så lätta att påverka men de innehar stor kommunikativ potential. Vid allmänheten 
som målgrupp krävs det frågor som inte är för komplicerade i sin natur, annars är det mer 
effektivt att direkt rikta sig till beslutsfattare och opinionsbildare. De lokala och nära frågorna är 
de med störst potential att skapa lokala opinioner, likaså är frågor som väcker starka känslor 
fördelaktiga att arbeta med. Den tredje kategorin: beslutsfattare och opinionsbildare, är i många 
fall en och samma person. De är helt enkelt personer inom politik och näringsliv. Förutom att de 
kan påverkas genom pressen, spelar även direktkanaler en betydande roll (Palm, 2006: 102-103). 
Vad händer när allmänheten delas in och kategoriseras i grupper som i några av de ovannämnda 
exemplen? Dels främjas ståndpunkten att alla inte kan dras över en och samma kam. De som har 
för avsikt att påverka, får ett verktyg för att definiera vilka som ska påverkas. De som verkar för 
en viss sak, får en chans att kategorisera sig själva och därmed utmärka sig i ”den stora massan”. 
Människor som vill skapa sig en djupare förståelse av den stora massans uppbyggnad och 
variation, får tillika ett verktyg för att göra detta. Genom denna syn blir kategoriseringen både ett 
verktyg för identifiering av individers gemensamma egenskaper och ett verktyg för individer att 
identifiera sig med en uppsättning av egenskaper. 
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3.2.2 Agendor och påverkan 
Hur kan sändaren gå till väga för att bedriva opinionsbildning? En viktig aspekt är att få upp en 
fråga på den så kallade agendan. När någonting nått agendan kan sändaren börja påverka 
opinionen. Att få upp en fråga på agendan kan ske på olika vis. Det finns också fler än en agenda. 
 
De vanligaste agendorna brukar definieras som: samtals-, expert- och medieagendan. På 
expertagendan diskuteras frågor i fackpress och på debattsidor av branschkunniga personer. 
Medieagendan är således när en fråga blir uppmärksammad i medier såsom tv-, tidningar och 
radio. Samtalsagendan betecknar när frågan nått och diskuteras av allmänheten. Medieagendan 
kan i sin tur påverka samtalsagendan, detta är i de fall då ett ämne väcker starka känslor. Det 
finns även en opinionsmätningsagenda. Om en fråga är föremål för opinionsmätning kan detta i 
sin tur påverka politiker (Palm, 2006: 99). Lobbying är en välkänd metod som kan beskrivas med 
ordet direktpåverkan. Med det menas helt enkelt direktkontakt med beslutsfattare. För att få 
allmänheten att ta direkt kontakt med beslutsfattare krävs ett aktiverande av grupper eller 
allmänheten i stort. Beslutsfattarna påverkas inte enbart av direktpåverkan utan även indirekt 
genom debattartiklar, nyhetsrapportering, Internet och nätverk. Vad gäller nyhetsrapportering så 
ökar påverkan genom personifiering, lokal anknytning och konsekvensbeskrivning för individen. 
Att sprida någonting i personliga nätverk ger också en effektiv påverkan, men är dock tids- och 
resurskrävande (Ibid. 104-106). 
 
3.3 Politisk kommunikation 
Tidigare har begreppet opinion och opinionsbildning definierats. Det har kopplats samman med 
demokrati, offentlighet och grupperingar. Den offentliga sfären som rum för opinionsbildning 
beskrevs som en plats där olika syften och makter verkade. I detta avsnitt diskuteras en av 
krafterna: politik, därefter presenteras ett nytt begrepp: politisk kommunikation. 
 
Makt är ett begrepp som diskuteras ofta i samband med politik. Makt ger möjlighet till kontroll. 
Genom att få kontroll över statsapparaten erhålls möjligheten att kontrollera människorna i 
samhället. Ett av medlen för att få kontroll över statsapparaten är politik (Larsson, 2006: 9). Först 
och främst bör frågan ställas om politik är relevant att diskutera i samband med denna studie. 
Genom att återanknyta till definitionen av hur en alternativ rörelse betraktas i denna studie så 
finns grund till en motivering. Den alternativa rörelsen arbetar med att rikta kritik mot hela eller 
delar av samhället. Den står utanför mainstream-samhällets åsikter. Genom att rikta kritik antyder 
de också att de vill förändra något och förmodas även ha en lösning. Enligt Heradstveit och 
Bjørgo handlar politik om att etablera betydelse, genom att tolka in händelser i bestämda 
betydelseramar. Betydelsen skapas när okända fenomen och händelser placeras i kända 
sammanhang (Heradstveit och Bjørgo, 1996: 11). De alternativa rörelsernas kritik kan exempelvis 
ses som, för åhöraren, okända fenomen som förklaras i en känd kontext. Larsson (2006) ser på 
politik som en strid om samhällets uppbyggnad. Striden utkämpas mellan olika grupperingar och 
gäller både metoden för att fatta ett politiskt beslut och innehållet i det (Larsson , 2006: 9-10). De 
alternativa rörelserna framställer sig inte alltid som politiska grupperingar, men de deltar ändå i 
politiken i den form att de strider om samhällets uppbyggnad. I och med globalisering talar 
Thörn (2004) om att begreppet politik kan behöva tänkas om i en global kontext. Det handlar 
även om en individualisering av politiskt handlande vilket knyter an till vad som kallas för 
livspolitik (Thörn, 2004: 153, 177). Globalisering och politik är någonting som beskrivs närmre i 
avsnitt 3.6, medan Individualisering och livspolitik beskrivs i samband med sociala rörelser under 
avsnitt 3.5.2.2. 
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3.3.1 Politisk kommunikation och kommunikation om politik 
Politisk kommunikation bör i denna studie ses som något förgrenande och som i sig självt 
adderar ytterligare en förståelse av fältet. För att någonting ska kunna hävdas vara politisk 
kommunikation bör det uppfylla de krav som återfinns i det nedanstående citatet. 
 

”...t.ex. innehålla någon form av utbyte av information eller betydelse som är kopplad till begreppet 
politik. Budskapet bör vidare innehålla vissa intentioner och vara på något sätt påverkande...” 
(Bengtsson, 2001: 50). 
 

För att förstå vad som skapar och förmedlar uppfattningar inom politik, bör man enligt 
Heradstveit och Bjørgo se på politik som en kommunikationsprocess. Resultatet blir att fokus 
skiftar från meningsskapande hos individen till skapandet av kollektiva kulturella koder 
(Heradstveit och Bjørgo, 1996: 11). Att bortse från individens meningsskapande som betydande 
för skapandet av en kollektiv mening är dock enligt mig felaktigt. Givetvis är kommunikation från 
exempelvis ett parti med ett politiskt budskap, anpassat för en form av målgrupp, men det är 
individerna som utgör målgruppen som påverkas. Därför är det viktigt att klargöra att 
kommunikationen ska ses som riktad mot en grupp, med mål att skapa en gemensam mening hos 
dem, detta uppnås genom att individer påverkas. Bengtsson talar om skillnad mellan 
kommunikation av och om politiska aktörer. Mer precist handlar det om att studera det politiska 
budskapet eller att studera politiska relationer och dess villkor (Bengtsson, 2001: 50). Det brukar 
talas om en triangelform inom politisk kommunikation. I triangeln figurerar makthavarna, 
massmedia och medborgarna. Speciellt i diskussioner kring massmedia och politik så kommer det 
tidigare beskrivna begreppet opinionsbildning på tal. Att massmedierna påverkar medborgarnas 
politiska uppfattning. Resonemanget utgår dock från ett envägskommunikativt perspektiv. 
Bengtsson påpekar att medierna inte tagit över den politiska åsiktsbildningen och belyser det 
mänskliga samspelet. Politisk uppfattning och åsikt i ett demokratiskt samhälle bildas alltså på 
flera arenor, inte bara i förhållandet massmedier – allmänheten, utan kan likväl bildas mellan 
medborgare och medborgargrupper (Bengtsson, 2001: 51). Att se på politisk kommunikation som 
något mer komplext än enbart envägsriktad kommunikation från massmedier till medborgare 
resulterar därför i en mer utvecklad modell av den tidigare nämnda triangeln. I modellen står 
medborgaren i centrum. Runt denne finns sfärer för partier, medier, förvaltningar och näringsliv. 
Det förekommer kommunikation mellan de olika sfärerna, samtidigt som det även sker intern 
kommunikation inom respektive område. Modellen kan utöka förståelsen av sociala rörelsers 
placering i samhället. Genom modellen går det att se hur olika former av politisk kommunikation 
kan förekomma. Medborgaren står i centrum och dennes kontakt och uppfattning kan gå till och 
från varje aktör. I modellen är varje aktör både sändare och mottagare. 
 
3.4 Profil, image och identitet 
Som en del i att förstå hur de alternativa rörelseorganisationerna legitimerar sig och bedriver 
opinionsbildning kommer den bild som de framhäver av sig själva och den bild omgivningen har 
att studeras. För att bedriva lyckad opinionsbildning är varumärkesbyggande i många fall en viktig 
del. Profil, image och identitet är tre byggstenar som kan kopplas samman med begreppet. 
 
Definitionen av främst profil och identitet skiljer sig ibland åt. Image har för branschfolk en mer 
allmängiltig innebörd. Profil betecknar organisationens önskvärda uppfattning både internt och 
externt (Larsson, 2001: 96-97). Fredriksson menar att det är fråga om en representation snarare 
än en spegling av verkligheten. Han delar även upp profil i underkategorierna grafik, retorik och 
koncept (Fredriksson, 2008: 43-44). Larsson menar att identiteten är den djupare helhetsbilden 
som organisationen har av sig själv. Medan profilen kan ses genom exempelvis byggnader och 
grafisk profil så visar sig identiteten genom exempelvis personalen och organisationens kultur 
(Larsson, 2001: 96-100).  

 20



Även Fredriksson sätter en form av likhetstecken mellan identitet och kultur. Identiteten utgörs 
av normer, värderingar och föreställningar som utmärker ett företag. Den är en social 
konstruktion som formas genom interaktion (Fredriksson, 2008: 45). Image syftar till 
omgivningens uppfattning av organisationen (Fredriksson, 2008: 46; Larsson, 2001: 99). Imagen 
skapas dels genom organisationens agerande och kommunikation men även genom intressenters 
agerande, kommunikation och konsumtion i anslutning till organisationen (Fredriksson, 2008: 46; 
Ind, 1997: 48). Det optimala är att profil och image överensstämmer, vilket dock är mindre 
vanligt. Ytterligare ett begrepp som kan fördjupa och utöka image-begreppet är anseendet/ryktet. 
Det förklaras av Larsson som ”de djupare – och mer moraliska – upplevelserna hos publiken” 
(Larsson, 2001: 99). Ryktet som begrepp skulle kunna liknas vid Fredrikssons resonemang att det 
är missvisande att tala om endast en image. Olika människor kan ha olika uppfattning av en 
organisation. Likaså kan en individ ha flera (ibland motstridande) uppfattningar av en och samma 
organisation (Fredriksson, 2008: 46). 
 
Varför är det teoretiska området intressant? En motivering gavs tidigare. Det har konstaterats att 
organisationer kan studeras utifrån deras profil, image och identitet. De flesta av dagens 
organisationer är själva medvetna om dessa begrepp och jobbar därför också med dem. Det kan 
benämnas med begreppen positionering och profilering. Att undersöka hur de alternativa 
rörelseorganisationerna framställer sig själva och hur detta behandlas av media blir därför en 
intressant del. Att sedan koppla samman varumärkesbyggande med opinionsbildning och försöka 
se samverkan adderar ytterligare en dimension till resonemanget. Positionering innebär 
organisationers arbete för att skapa sig en plats på marknaden i sina konsumenters 
föreställningsvärld. Organisationens och konkurrenternas styrkor och svagheter måste tas med i 
beräkningen (Larsson, 2001: 100). Positionering kan ses som en specifik version av profilering. 
Begreppet profilering och varumärkesbyggande som begrepp ligger nära varandra enligt Palm 
(Palm, 2006: 85). Det finns tre huvudsakliga mål med profilering: att bli känd (och därmed 
utmärkande) samt att bli respekterad och omtyckt. Lyckad profilering skapar förtroendekapital. 
En del av profilering är likeability som tillsammans med respekt är en av huvudingredienserna i 
en organisations anseende Kännedom kombinerat med anseende resulterar i ett förtroendekapital 
(Palm, 2006: 88-89). Likeability kan översättas till sympatisk, eller förmågan att bli omtyckt. I 
samband med likeability finns de tre områdena ”living the brand”, Corporate social responsibility 
(CSR), samt community relations. Living the brand är de människor som påverkar en 
organisations varumärke. Att få en stor myndighet att framstå som sympatisk är, som Palm 
nämner, betydligt svårare än att få en person att framstå som sympatisk. Det är här som 
personliga varumärken kommer in i bilden. Att jobba med företrädares varumärken kan vara ett 
sätt för att öka organisationens likeability. I de flesta fall är det dock övrig personal som får 
”levandegöra varumärket” (Ibid.: 90-91).  
 
Att arbeta med bilden av en organisation kan även ses ha utvecklats ur den hårda konkurrensen, 
där många produkter är likvärdiga och representationen därmed blir viktigare (Larsson, 2002: 70). 
Därmed kan det sägas att en metod för att skapa en positiv profil kan vara att målgruppen 
identifierar sig med den. Det får inte förväxlas med det tidigare begreppet identitet. Larssons 
resonemang kring identifikation tillför något intressant till hela profil- och image-resonemanget. 
För att identifikation ska kunna uppnås krävs det att organisationen kan påverka processen för 
målgruppens identitetsskapande. Tidigare har människans identitet setts som en fast referensram, 
men detta kritiserar bland annat Larsson och pekar på beroende av omgivningen för att 
människans identitet ska kunna skapas. Bland annat komplexiteten och bristen på förmåga att 
kunna skapa en enhetlig identitet skapar i sig självt en instabilitet vilket gör individen mer 
påverkningsbar av exempelvis organisationers retorik (Larsson, 2002: 76).  
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3.4.1 Varumärket 
För att föra diskussionen vidare in på ett varumärkesperspektiv kan resonemanget hålla kvar vid 
profil, image och identitet eftersom det i denna studie ses som närbesläktade med varumärket. 
Melin talar om varumärket utifrån både innehavarens och konsumentens perspektiv (Melin, 1999: 
38-41). Palm nämner två olika sätt att beskriva varumärken och dess relation till profil och image. 
Om varumärket diskuteras utifrån dess kärnvärden så är detta i princip samma som begreppet 
profil, den önskade bilden (eller Melins diskussion om varumärket ur innehavarens perspektiv). 
Varumärket kan också beteckna den faktiska bilden som förmedlas, vilket kan knytas an till 
begreppet image (eller Melins: varumärket ur konsumentens perspektiv) (Palm, 2006: 87). 
Det går att skilja på vad som kallas för produktvarumärken och det som kallas för 
organisationsvarumärken, varav det sistnämnda är aktuellt för denna studie. Produkters 
varumärken skapas och sköts med marknadsföring medan organisationers varumärken skapas 
och sköts genom kommunikation som förknippas med informationsavdelningar och exempelvis 
nyhetsbrev, webbplatser men även med organisationens anställda (Palm, 2006: 85-86). Intressanta 
delar för denna studie vad gäller varumärkesbyggande kommer härefter att diskuteras utifrån 
innehavarens och konsumentens perspektiv. Det bör tilläggas att Melin anser att varumärket även 
kan studeras utifrån lagstiftaren och konkurrentens perspektiv. I denna studie är dock de två 
tidigare perspektiven de mest relevanta och intressanta. 
 
Varumärket för innehavaren kan enligt Melin ses som informationsbärare, identitetsbärare, 
positioneringsinstrument, tillväxtgenerator och konkurrensmedel. För denna studie är det andra, 
tredje och fjärde begreppet mest relevanta. Som identitetsbärare menas att varumärket med sin 
ensamrätt skapar möjlighet för att skapa en unik märkesidentitet. För att skapa denna identitet 
används kommunikation som grundar sig i emotionella värden som exempelvis kan skapas 
genom historia, namn och andra unika framställningar. Positioneringsinstrument innebär att 
varumärket kan riktas in mot en specifik målgrupp och anpassas efter denna. Är varumärket 
konkurrenskraftigt har det en stabilitet vilket ökar dess funktion som tillväxtgenerator. Förmågan 
till tillväxt beror i sin tur på hur unikt ett varumärke uppfattas som (Melin, 1999: 38-39). 
 
Varumärket från konsumentens synvinkel kan enligt Melin ses som informationskälla, katalysator, 
garant, riskreducerare och imageskapare. Det sistnämnda begreppet är det som är mest relevant 
för denna studie. Eftersom ett varumärke kan ses som både informations- och identitetsbärare 
från innehavarens sida kan det sägas ha en symbolisk betydelse vilket påverkar dess image. 
Konsumentens val av ett varumärke ses som viktigt eftersom de vill identifiera sig med det och 
visa andra att de hör samman med varumärket. Konsumenten utgår helt enkelt från ett 
självförverkligande genom att associera sig med ett varumärke, som förhoppningsvis ska bättra på 
deras egen image (Melin, 1999: 40-41). 
 
Den varumärkesbyggande processen i konsumentens medvetande delar Melin in i: engagemang, 
märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet (Melin, 
1999: 51). Ganska uppenbart så vill innehavaren av ett varumärke att individen ska vara 
engagerad, det vill säga intresserad av varumärket. Om individen inte är det och om varumärket 
inte skapar någon betydelse så lär konsumenten heller inte vara lojal till märket. Desto högre 
engagemang, desto större mottaglighet för information och lättare beslutsfattande. Det ska 
resultera i att konsumenten blir märkeskänslig. Något som måste finnas i konsumentens 
medvetande är kännedom om varumärket. Det kan tyckas enkelt, men i ett ökande brus av 
varumärken är det av högsta vikt att konsumenten kan känna igen och komma ihåg ett 
varumärke. Kännedom ökar förtroende för varumärket, det skapar ett band mellan märke och 
konsument och ligger till grund för att kunden ska kunna associera varumärket med något. 
Resonemanget ligger i linje med profilering som diskuterades i det föregående avsnittet. 
Målet är att varumärket ska förknippas med starka värden.  
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Det räcker inte bara med att ett varumärke är känt utan också vad det är känt för. Det vanligaste 
värdet är kvalitet, dock så är även emotionella värden av högsta vikt. Sådana associationer kan 
grunda sig i exempelvis livsstil, kändisskap och prestanda. För att skapa mervärde är associationer 
grundläggande. Det kan förklaras med vad som skiljer ett varumärke från ett annat i samma 
produktkategori (Melin, 1999: 51-56). Det skulle kunna exemplifieras genom varumärken som 
tappat sitt mervärde, ibland kallat för degeneration (egen kommentar). Slutmålet som tidigare 
nämnts är att ett varumärke ska skapa märkeslojalitet hos konsumenterna. Den högsta graden av 
märkeslojalitet innebär enligt Melin att: ”konsumenter identifierar sig starkt med 
märkesprodukten, känner genuin stolthet över den och är därför också beredda att stå upp för 
och försvara den” (Melin, 1999: 58). 
 
Hur kan alternativa rörelser och rörelseorganisationer kopplas samman med teori om 
varumärken? Utan för mycket bryderi går det att utesluta ett antal teoretiska områden som inte är 
av större intresse. Det juridiska kring varumärken är inte av intresse. Rörelserna är i de flesta fall 
motståndare till det rådande juridiska systemet (naturligtvis öppnar detta upp för en diskussion 
kring juridik, dock inte utifrån varumärkesjuridiska termer). Likaså försvinner relevansen av att 
behandla det ekonomiska intresset, både från innehavarens och från konsumentens perspektiv. 
De alternativa rörelserna har (oftast) inte något ekonomiskt vinstintresse. Att de saknar 
ekonomiskt vinstintresse kan även det ses som en motivering till varför den juridiska aspekten 
gällande varumärken inte är av intresse att diskutera. Vad som däremot är intressant att knyta an 
till alternativa rörelser är de ”mjuka värdena” i form av varumärket för innehavaren som 
identitetsbärare, positioneringsinstrument och tillväxtgenerator. Utifrån konsumentperspektivet 
är det mest intressanta begreppet: varumärket som imageskapare. 
 
3.5 Mot en definition av objektet för studien 
För att kunna definiera studiens empiriska objekt och fält förs en teoretisk diskussion kring 
kultur, subkultur och sociala rörelser. Vid slutet av diskussionen ges en sammanknytande 
diskussion om hur jag definierat objektet och fältet. 
 
3.5.1 Kultur 
Vad kan kultur sägas ha för vikt att diskutera i denna studie? Dels är det en stor del av samhället, 
dessutom är vissa speciella kulturindelningar intressanta för definitionen av det empiriska fältet. 
När människor pratar om kultur kan det dock väcka många olika konnotationer. Vissa tänker på 
konst, musik och teater. Andra tänker på ett visst land och dess nationalkultur, eller på en 
arbetsplats där en viss kultur existerar. 
 
Skillnaderna i syn på kultur beror på att det egentligen finns tre huvudsakliga definitioner. Talas 
det om kultur som ett sätt att leva så härrör detta från antropologin. Inom humaniora sätts 
likhetstecken mellan kultur och konst. Kultursociologin ser kultur som en samhällsdimension 
jämte politik och ekonomi (Thörn, 2004: 75). Den numera bortgångne drogliberale författaren, 
filosofen och psykonauten Terence McKenna har en gång gett en intressant definition (liknande 
antropologins) av vad kultur egentligen är. Han liknar kultur vid ett operativsystem som utgörs av 
omgivningens påverkan på individen. Politik, religion, vetenskap, utbildning, relationer – allting 
bildar tillsammans människans kulturella operativsystem som får henne att se på världen på ett 
specifikt sätt. Genom förklaringarna kan det klargöras att kultur är någonting som kan ses utifrån 
både ett makro- och ett mikroperspektiv, som ett fält i sig självt eller som en samhällsföreteelse.  
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Den mest intressanta synvinkeln att se på kultur utifrån i denna studie är den kultursociologiska. I 
denna tradition ses kulturen och dess sociala funktion som något skänker mening och 
sammanhang till det sociala livet. Kultursociologiska studier undersöker de processer som skapar 
och upprätthållet en individuell och kollektiv identitet. Fokus ligger på hur symboler, värderingar 
och normer får betydelse i ett kunskapssystem (Thörn, 2004: 75). 
 
Rörelserna som är case i denna studie skulle kunna ses som del av eller något som ger upphov till 
en kultur som motsätter sig dominanta kulturer, alltså en form av subkultur. Begreppet går att 
problematisera och definiera lika variationsmässigt som dess moderbegrepp kultur. Subkultur 
förekommer inom bland annat musik, aktivism, kriminalitet, sex och politik.  
Enligt Wikipedia är en subkultur en befolkningsgrupp som känner gemenskap och som är 
medvetna om att de skiljer sig mot övriga samhället. De avskiljer sig från samhället genom 
exempelvis klädstil och musiksmak (http://sv.wikipedia.org/wiki/Subkultur). Men alla definitioner 
av subkultur pekar inte åt samma håll. Chris Jenks (2004) diskuterar problematiken i 
subkulturbegreppet. Hans diskussion (och kritik) kring Downes (1966) olika syn på subkultur ger 
en bra bild av hur subkultur kan definieras och vad de olika definitionerna kan användas till. Men 
det belyser även problematiken att tala om subkulturer. Punkt b i Downes andra definition är 
mest intressant i anslutning till denna studies objekt: 
 

1. De som föregår, eller formas utanför en dominant kulturs kontext. Exempel är invandrares 
kultur som blir en subkultur i värdlandets kultur. Ett annat exempel är regionala subkulturer som 
föregår, men samexisterar och förenas med, eller svarar annorlunda på den blivande dominanta 
kulturen (Downes, 1966: 9). 
 
2. De som bottnar inuti en dominant kulturs kontext. Denna definition kan delas in i två 
subkategorier: (a) de som framträder som ett positivt svar på de sociala och kulturella strukturernas 
krav, exempelvis yrkesmässiga eller åldersgrupper. (b) de som framträder som ett negativt svar på 
de sociala och kulturella strukturerna, exempelvis politiskt extremistiska eller kriminella subkulturer 
(Ibid.). 
 

Jenks slutsatser kring begreppet subkultur är både insiktsfullt och täckande: 
 

“The concept can be employed to valorise the underdog, radicalize the dispossessed, give voice to 
the inarticulate but equally to marginalize and contain the deviant or nonmainstream. It can and it 
does all of these things to different degrees according to the theorist’s intent but also, and ironically, 
all of these things as well, despite the theorist’s intent” (Jenks, 2004: 129). 

 
Det som kan utläsas ur Jenks resonemang är att subkultur är ett begrepp/kategorisering som 
skapas av teoretikern. Men grupperingen existerar oavsett om teoretikern erkänner den eller ej. 
Hitintills har begreppet kultur avsmalnats mot begreppet subkultur. För att komma närmre en 
mer precis definition av objektet för studien är det fördelaktigt att fortsätta diskussionen med 
fokus på ännu mer avgränsade grupperingar. En alternativ social rörelse skulle kunna ses som att 
den har rötter i en eller flera subkulturer, samtidigt skulle den även själv kunna ge upphov till 
subkulturer. Det för diskussionen mot att i nästa avsnitt beskriva och problematisera sociala 
rörelser och dess organisationer. 
 
3.5.2 Sociala rörelser 
Rörelsen som fenomen är inget nytt. Som en ingång till att förstå vad en social rörelse är så är det 
fördelaktigt att först beskriva vad en rörelse är. Olsson (1994) ger en beskrivning som vid första 
anblick kan te sig banal. Enligt honom är en rörelse motsatsen till stillastående (Olsson, 1994: 
157). Vid närmare eftertanke går det att se hur denna enkla förklaring – med ett utvecklande 
resonemang – faktiskt är ackurat. 
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En rörelse har ett eller flera mål. Uppenbart är målet någonting som rörelsen strävar mot, den 
sätts så att säga i rörelse. Det legitimerar det tidigare resonemanget om att det inte är fråga om 
någonting stillastående. Enligt Olsson uppstår en social rörelse när människor irriterar sig på 
någonting och vill förändra det, en motkraft (Olsson, 1994: 157). Intressant i detta sammanhang 
är att diskutera ordet rörelses innebörd. Wennerhag m.fl (2006) definition av vad en rörelse är har 
både likheter och skiljaktigheter från Olssons. De ser den sociala rörelsen som ett nätverk 
bestående av sociala relationer. Nätverket skapar ett offentligt rum där samhället kan diskuteras 
och problematiseras (Wennerhag m.fl, 2006: 32).  
 
Det talas ibland om ”nya sociala rörelser” och ibland sägs det att det inte existerar någon ny form. 
Däremot kan det vara fruktbart att se det som att betydelsen av begreppet rörelse har 
expanderats. Enligt Olsson så utvidgades betydelsen i en internationell debatt på 1970-talet. 
Sedan dess innefattar rörelsebegreppet ”en mängd kollektiva former och allt som rör samhället: 
organisationer, föreningar, nya politiska partier, protester eller sociala strömningar” (Olsson, 
1994: 158). Den i forskarvärlden vetenskapliga diskussionen kring sociala rörelser har i många 
hänseenden inspirerats av Meluccis arbete, vilket Olsson också nämner. Melucci står som 
upphovsman till synen på skillnaden mellan gamla och nya sociala rörelser, eller utvidgningen av 
begreppet. Han menar att de ”nya sociala rörelserna” först och främst måste sättas i kontrast mot 
de gamla rörelserna. De gamla är arbetarrörelsen och andra massrörelser som föddes i 
industrisamhällets vagga. De nya rörelserna är vad han betraktar som bland annat miljö-, freds-, 
kvinno- och alternativrörelsen. Att det kan talas om nya rörelser beror enligt Melucci på att 
dagens samhälle är mer komplext, med olika identiteter och konflikter. Naturligtvis är de nya 
rörelserna inte oberoende av de gamla, de har rötter i dessa. Anledningen till att samtalet kan 
föras kring nya rörelser beror på att samhället hela tiden förändras och att det inte ser likadant ut 
(Peterson och Thörn i Melucci, 1992: 7-9). I denna studie betraktas begreppet social rörelse inte 
enbart så som det gjordes före 1970-talet. Begreppet är inte frigjort från dess tidigare betydelse, 
vilket medför att den fortlöpande diskussionen använder sig av både det ”gamla” och ”nya” 
perspektivet. 
 
3.5.2.1 Uppbyggnad och arbetssätt 
Olsson skriver att yttrandefriheten är en förutsättning för att rörelser ska kunna skapas och 
spridas. Däremot motsäger han sig själv när han beskriver att när yttrandefrihet saknas så skapas 
ändå sätt för rörelser att bildas och spridas (Olsson, 1994: 157). Olssons uttalande bör närmre 
förstås som att yttrandefriheten underlättar för formation av rörelser och indirekt uppmuntrar 
dem till motsats från där yttrandefrihet inte råder och där censuren är påtaglig. 
 
Hitintills har det diskuterats vad en social rörelse är och hur begreppet har utvecklats. Frågan är 
hur en rörelse är uppbyggd och hur den arbetar. Det finns inget allmängiltigt svar på frågan, men 
det finns förklaringar som kan öka förståelsen. Tidigare nämndes att sociala rörelser är 
uppbyggda som ett nätverk av sociala relationer. Människorna som bildar nätverket har 
gemensamt att de har samma syn på delar av samhället och sin egen position, detta visar sig i sin 
tur i olika gemensamma handlingar (Wennerhag m.fl, 2006: 32). Olsson menar att rörelsen även 
kan vara en sorts mötesplats för människor där de diskuterar och även omprövar åsikter genom 
ny information och olika perspektiv som utbyts (Olsson, 1994: 163). Enligt den gamla 
definitionen av rörelse statuerades att de även jobbade efter ett mål, och att själva processen dit 
kännetecknar rörelsen. Samtidigt får inte komplexiteten i dagens rörelser falla i glömska. 
 

”…ett begrepp som betecknar en mångfald av rörelsefenomen i det komplexa samhället. Det 
handlar om rörelser på flera nivåer och som stretar åt olika håll – de är mångtydiga och av komplex 
karaktär” (Melucci, 1992: 10). 
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Melucci antyder ”osäkerheten” och komplexiteten. Han menar att rörelsen är en mindre stabil 
sammansättning av mål, medel, former av solidaritet och organisation (Ibid.). Diskussionen ger 
upphov till frågan: finns det någon struktur i rörelsen? Wennerhag m.fl hävdar att det inte är att 
tala om medlemmar i samband med rörelser utan snarare om deltagare. Rörelsen saknar även den 
struktur som finns i organisationer (2006: 32). Det finns dock så kallade rörelseorganisationer 
som är en del av det som studeras i denna studie. Hur rörelser är organiserade och hur de verkar 
går även att beskriva olika beroende på om de gamla eller nya sociala rörelserna och dess 
betydelse diskuteras. Melucci talar om två sått att så på en rörelse, dels som ett analytiskt begrepp 
och dels som ett empiriskt fenomen. I korta drag menas att studier av rörelser ofta inriktar sig på 
det synliga: organisationer eller mobiliseringar. Sedan undersöks hur detta har haft inflytande på 
politiska beslut och opinionen (1992: 11). Förfaringssättet liknar denna studies syfte. Meluccis 
metod är dock någonting som är tänkvärt. Han menar att rörelserna snarare bör ses som resultat 
av processer. Uppgiften är att bryta ner den sociala rörelsen som enhet och undersöka den 
process som ledde till att den bildades (Ibid). Det är någonting som denna studie kommer att ta i 
beräkning, eftersom det kommer att ge en synvinkel på rörelsernas profil och image. Exempel är 
bland annat historias betydelse i samband med rörelsers varumärken. 
 
3.5.2.2 En kollektiv identitet och individualisering 
Ett av de kännetecken som känns givna för en rörelse är kollektiv handling. En rörelse består av 
flera personer som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Men enligt Melucci förbises 
viktiga aspekter om den kollektiva handlingen tas förgiven. 
 
För att förklara vilka processer som skapar den kollektiva handlingen, räcker inte de traditionella 
metoderna till enligt Melucci. Många studier fokuserar på de synliga aspekterna som 
mobiliseringar, handlingar och personligheter. Dessa aspekter är yttringar av djupare processer i 
rörelsen (Melucci, 1992: 36, 43). Om den kollektiva handlingen knyts an till politiskt handlande, 
så ser det annorlunda ut jämfört med bara några decennier bakåt i tiden. Wennerhag m.fl. menar 
att gränsen för vad som är politik blir allt mer luddig. Politiskt handlande är inte längre enbart 
förknippat med det parlamentariska systemet. Det talas om livspolitik och individualisering. I 
livspolitiken har gränsen mellan politik och privat förflyttats och individens egen handling står i 
centrum. Exempel är just de medvetna val som görs i livet och vad de får för konsekvenser för 
omvärlden, exempelvis konsumtionsval. Individualisering får dock inte förstås i egenskap av 
begreppet individualism. Det handlar istället om individens eget val och hur det påverkar andra. 
Individualisering verkar heller inte mot organisationer och rörelser, det leder bara till att 
människor vill ha större handlingsförmåga (Wennerhag m.fl., 2006: 131-137). 
 

”Individerna medverkar till formandet av ett mer eller mindre stabilt ‘vi’ genom att tillsammans 
omfatta, mödosamt utarbeta och justera åtminstone tre olika ting: målet för handlingen, medlen att 
använda och den miljö i vilken handlingen försiggår” (Melucci, 1992: 42). 

 
Föregående citats tre ting är något som ständigt diskuteras i en rörelse. Som en slutsats kring 
kollektiv handling baserat på Melucci kan sägas att en rörelse inte bör ses som någonting 
homogent. Det existerar alltid skilda meningar, mål och organisationsformer. När aspekternas 
kombinering och fortlevnad i en rörelse ska förklaras så duger varken en analytisk makro- eller 
mirkonivå enligt Melucci. Istället bör mesonivån, som Melucci kallar för ”mellannivån” 
undersökas. Som exempel nämns Klandermans & Oegemas (1987) indelning av den kollektiva 
handlingen i tre dimensioner: mobiliseringspotential, rekryteringsnätverk och motivation för 
deltagande. Mobiliseringspotentialen tolkar Melucci som individers framförhandlade kring vad 
för hinder och/eller möjligheter en viss handling besitter. Rekryteringsnätverk syftar till att 
individer inte helt plötsligt bara mobiliseras. Redan existerande nätverk spelar därmed en viss roll.   
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Den tredje aspekten: motivation för deltagande grundar sig i att motivationen inte enbart kan 
förstås utifrån individen ensam. Motivationen byggs även upp genom interaktion individer 
sinsemellan (Melucci, 1992: 44-47). 
 

”Kollektiv identitet är en interaktiv och gemensam definition, producerad av många interagerande 
individer som berörs av handlingens mål liksom av det fält av möjligheter och hinder på vilket 
handlingen försiggår” (Melucci, 1992: 49-50). 

 
Meluccis definition av kollektiv identitet ger ett intressant perspektiv på sociala rörelser. Han ser 
den kollektiva identiteten som en process där medlemmarna skapar gemensamma kunskapsramar 
som används för att förstå omgivningen samt värdera vinster och förluster av deras handlingar. 
Byggstenarna i identiteten är formuleringen av handlingens mål, medel och miljö, skapande av 
relationer mellan individer samt ”emotionella investeringar” som skapar igenkänning inom 
rörelsen (Melucci, 1992: 50). Den kollektiva identiteten kan ses som grund för ett kollektivt 
handlande. 
 
3.5.3 Begreppet alternativa sociala rörelseorganisationer 
Syftet med avsnitten om kultur och sociala rörelser var att definiera och beskriva studiens objekt 
och det empiriska fältet. Namnet för att beskriva objektet är alternativa sociala rörelser och 
rörelseorganisationer. I detta avsnitt kommer det redovisas varför just detta namn valts och vad 
det omfattar. 
 
Bakgrunden till denna studies empiriska objekt grundade sig bland annat i viljan att studera 
alternativa åsikter och meningars kristallisering i grupper. För att kunna avgränsa det empiriska 
fältet och beskriva det mer utvecklat var det därför av vikt att beskriva kategoriseringar som 
liknar min grundtanke. Därför beskrevs först kultur, som sedan smalnades av mot begreppet 
subkultur. Den kan ses som ett verktyg för att kategorisera grupperingar men även som ett visst 
fenomen för människor att identifiera sig med. Subkultur kan ses som en marginalisering av 
kultur, någonting motsatt till mainstream. Kulturbegreppet är intressant både ur ett ursprungs- 
och verkandeperspektiv, eftersom kopplingen mellan sociala rörelser och kultur gjordes. Sociala 
rörelser kan i sig själv ibland ses ha ursprung i olika kulturer, ibland subkulturer. Men likaså är 
sociala rörelser objekt som innehar egna kulturer. Naturligtvis finns det flera olika sätt att namnge 
denna studies objekt på. Definitionen är också bred. Den är inte en unik beskrivning av enbart 
denna studies case. Den är snarare en definition av alla objekt i fältet för studien. Studiens objekt 
innehar inte enbart en demokratiskt meningsskapande egenskap. De innehar även en demokratisk 
handlingsfaktor som både är kollektiv och individuell. Som en målande metaforisk 
sammanfattning kommer ett resonemang ur filmen Waking Life beskrivas. Resonemanget kan stå 
som exempel för meningsskapande och handling. Det är även tänkt som en ingång till den 
slutgiltiga definitionen av denna studies empiriska objekt och fält. 
 
I filmen Waking Life som behandlar diverse filosofiska perspektiv finns en scen som är ett 
talande exempel på alternativa åsikter och dess sociala rörelser. Fem män går längs med en 
industrigata. De turas om att citera vad tittaren uppfattar som deras grupps filosofiska kodex. Allt 
från spiritualism, kommodifiering och självförverkligande avverkas. Citerandet pågår under en 
längre tid. Mitt i citeringen stannar gruppen upp. Några meter ovanför deras huvuden håller sig 
en man fast i en telefonstolpe. En gruppmedlem säger: ”Hey old man, what are you doing up 
there?”. Den skäggige mannen svarar tveksamt: ”I am not sure”. En man i gruppen ställer frågan: 
”You need any help getting down sir?”. Som svar ger mannen: “No, I don’t think so”. En man i 
gruppen viskar tyst för sig själv ” Stupid bastard”, varpå en annan gruppmedlem svarar honom 
med följande fras: ”No worse than us. He is all action and no theory. We are all theory and no 
action”.  
 

 27



Med filmscenen vill jag illustrera studiens objekts karaktär: De är exempel på teori och handling. 
Det vill säga att de har en klar filosofi som de också försöker förverkliga genom handling. Med 
handling menas exempelvis olika former av aktivism och aktiviteter för att sprida och förverkliga 
rörelsens teori. Med hjälp av föregående resonemang i detta avsnitt kan en beskrivning skapas för 
hur studiens empiriska objekt ska förstås och namnges. Objektet har fått namnet ”alternativa 
sociala rörelseorganisationer” och ingår i alternativa sociala rörelser. Objektet kan definieras 
genom följande tre punkter. 
 

1. De skiljer sig från vårt ”mainstream-samhälle” på en eller flera punkter. De är del av en 
alternativ rörelse. De kan mycket väl vara del av en existerande subkultur men även ge 
upphov till dem själva. De består av en samling människor som delar den alternativa 
synen. En alternativ syn kan antingen vara en reaktion mot det ”vanliga” samhället, eller 
en företeelse som inte faller inom ramarna för vad som är ”vanligt”. 
 

2. Rörelserna bedriver kritik mot hela eller delar av mainstream-samhället. Denna kritik är i 
sin tur tätt sammanbunden med vad de vill uppnå, alltså syftet och målen, vilka ligger till 
grund för en form av opinionsbildning. 
 

3. I och med att de har ett syfte och mål och bedriver opinionsbildning så är de även 
organiserade på något sätt. De bedriver inte enbart tankesmedja eller meningsutbyten. 
Deras vara karaktäriseras också av handling, att de gör någonting. Att de bedriver 
gemensam organiserad verksamhet är därför anledningen till att de kallas för 
rörelseorganisationer och inte enbart rörelser. De seglar alltså under gemensam flagg. 
Därmed har de en ”flagga” som symboliserar dem, ett varumärke. Bara för att de kallas 
rörelseorganisationer så behöver dock detta inte betyda att de är en juridiskt existerande 
organisation. 

 
3.6 Internet – nätverk och globalisering 
I detta avsnitt är huvudfokus Internet ur ett större perspektiv. Globalisering och makt kommer 
att diskuteras och sedan relateras till Internet och sociala rörelser.  
 
Globalisering som begrepp har vuxit sig allt starkare. Det är flitigt använt i politiken och 
uppmanar till ett utökat sätt att se på och förstå världen. Samtal om globalisering över huvud 
taget existerar har förts. Globaliseringen är något som inte enbart kan sägas existera inom 
ekonomi utan även inom det kulturella och politiska (Thörn, 2004: 30). Globalisering kan ses som 
en process där banden mellan sociala relationer och ett territorium lösgörs. Det talas därför om 
tre olika begrepp: globalisering, internationalisering och transnationalisering, varav det 
sistnämnda begreppet är mest relevant i samband med sociala rörelser, enligt Wennerhag m.fl 
(2006: 105). Internationalisering ska ses som en process där det skapas relationer mellan olika 
nationer. Transnationalisering betecknar en ökning av gränsöverskridande relationer och 
handlingar. Det medför att aktörer kan vara verkande i sin nation och ha relationer över 
gränserna. 
 
Wennerhag m.fl. talar om att dagens aktivism sträcker sig utanför nationens gränser, men att 
detta egentligen inte är något nytt. Som exempel tas olika protestformer som Gandhis icke-
våldsmetoder som kom att anammas världen över (2006: 105-106). Samtidigt som globalisering 
kan sägas innebära ett försvagande av nationalstaten, så finns i högsta grad fortfarande nationellt 
styrande och inflytande kvar (egen kommentar). Exempel på nationalstatens bibehållna betydelse 
är kontrollen av invandring, nationalism och försvarssektorn (Thörn, 2004: 46-48). Talas det om 
ekonomisk globalisering syftar det ofta till ökad varuhandel mellan stater, utländsk investering, 
ökande av transnationella företag och elektroniskt sammanlänkade finansmarknader (Ibid.: 38). 

 28



Genom globala kulturella processer kan relationen mellan geografi och identitet förändras, vilket i 
sin tur också påverkar betydelsen av den nationella politiken. Ytterligare ett tecken på 
globalisering kan ses genom de globala problem som ”uppstår”, exempelvis klimathotet (Ibid.: 
43-46). 
 
I och med utbyggnaden av exempelvis nät och teknik i samband med mobiltelefoni, TV och 
Internet, så har avstånden mellan människor och länder minskats och informationstillgången har 
ökat. Det gäller alltså inte bara World Wide Web. Det skulle kunna påstås att vi färdas från ett 
mass-samhälle till ett nätverkssamhälle, en global hopkoppling. Det är medie- och 
kommunikationsforskaren Jan van Dijks tankar. 
 

”At the level of society and on a global scale we can see that media networks, social networks and 
economic networks reach into the farthest corners and edges of the world. Our world has become 
truly globally connected.” (van Dijk, 2006: 2). 

 
Enligt van Dijk sker alltså hopkopplingen genom och mellan mediala, sociala och ekonomiska 
nätverk. Han menar att människan fortfarande är i övergången mellan ett mass- och 
nätverkssamhälle. I korta drag kännetecknas mass-samhället av ”scale extension”. Organisationer 
växer och blir byråkratier. De sprider sig över landet och världen. Imperium och multinationella 
företag skapas. Men trots detta så är de alltid lokalt grundade, de är knutna till en plats med 
relativt lokal kommunikation (van Dijk, 2006: 33). Grunden i nätverkssamhället är individen som 
är sammanlänkad av nätverk. Lokala grupperingar som samhällen och byråkratier börjar lösas 
upp på grund av samtidig ”scale extension” och ”scale reduction”. Det förstnämnda begreppet 
syftar till nationalisering och internationalisering. Scale reduction syftar till storleksmässigt 
minskade livs- och arbetsmiljöer. Det medför att storleken eller skalan i nätverkssamhället både är 
utökad och minskad i jämförelse med mass-samhället (Ibid.: 34-36). 
 

”The scope of the network society is both global and local, sometimes indicated as glocal. The 
organization of its components (individuals, groups, organizations) is no longer tied to particular 
times and places” (van Dijk, 2006: 36). 

 
Även om van Dijk beskriver skillnaderna med detta nätverkssamhälle som vi är på väg att träda in 
i så poängterar han även att nätverken inte kommer att utgöra hela samhället. Samhället kommer 
fortfarande alltid att bestå av individer, grupper, regler, resurser etcetera (Ibid.: 240-241). 
Kulturens globalisering kan inte ske utan moderna kommunikationsteknologier. Genom att nya 
imaginära gemenskaper skapas och sprids, så skapas identifikation som spänner över de nationella 
gränserna. Makten över symboler, kunskap och information är centrala delar för dem som vill ha 
makt över samhället. Kultur har kommit att spela en allt större betydelse i samband med makt 
och globalisering (Thörn, 2004: 113-118). 
 
I diskussionen kring den pågående rörelsen mot ett nytt samhälle där ny 
kommunikationsteknologi spelar en stor roll, så är det viktigt att inte glömma de som står utanför 
förändringen. Den teknologiska utvecklingen ser inte likadan ut över hela världen. Att engelska 
dominerar som språk på Internet gör att klyftor skapas. De som inte har tillräcklig utbildning eller 
möjlighet att kunna använda ny teknik eller engelska som språk hamnar oundvikligen utanför 
utvecklingen. Ibland benämns det som ”the digital divide”. Oavsett om diskussionen handlar om 
indelningarna mellan ”I- och U-länder” eller ”Öst och Väst” eller ”tredje världen-länder”, så är 
det uppenbart att det finns skillnader i kunskap, tillgång och förståelse.  
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Det talas om demokratisering av kommunikationsmöjligheter. Thörn namnger det tidigare 
beskrivna utanförskapet som ett svart hål. För att skapa en demokratisk världskultur måste nya 
kommunikationsstrukturer skapas och göras tillgängliga för dem som är utanför. Thörn påpekar 
att det redan idag går att se grunden till en sådan demokratisk världskultur (Thörn, 2004: 148-
149). Tidigare nämndes att dagens sociala rörelser tenderar att röra sig utanför nationsgränser. 
Det kan ses som en form av globalisering av sociala rörelser. Wennerhag m.fl. konstaterar att e-
post och Internets framväxt har underlättat organiseringen för rörelserna men även skapat helt 
nya kanaler för dem att sprida budskap. Samtidigt nämns också det som kan kallas för den 
globala rättviserörelsen. Vilket kan ses som en reaktion mot internationella och övernationella 
institutioner (Wennerhag m.fl., 2006: 107-109). När makten och besluten inte längre är mest 
påtagliga på nationell nivå så måste också rörelserna mobilisera och ta en internationell nivå. Att 
dagens mass-samhälle rör sig mot ett nätverkssamhälle och att frågor blir globala istället för 
lokala, har rimligtvis även påverkat de sociala rörelserna. En del hävdar att även rörelserna arbetar 
i nätverk. Costanza-Chock nämner att det bör inte ses som att transnationella rörelser drivs av IT, 
snarare som att de förstärks och att verksamheten accelereras (Costanza-Chock i Pradip och 
Zaharom, 2002: 273).  
 
Att rörelser arbetar i nätverk är inte något som uppkommit tack vare Internet. Det bör ses som 
ett utvecklande tillskott till vissa rörelsers nätverksarbete (egen kommentar). Redan i slutet av 
åttiotalet så anordnades trädkramarrörelsens första aktion genom telefonkedjor. Människorna 
som deltog i aktionen var där som individer trots att de var medlemmar i en eller flera andra 
organisationer. Med nätverk menas inte bara kopplingar mellan individer utan kan likväl gälla 
kopplingar mellan grupper och organisationer. Thörn påpekar att organisationer inte utesluts ur 
nätverken utan att de snarare får en annan roll och fungerar som bas för nätverks mobilisering. 
Han menar också att Internet stärkt nätverkets betydelse (Thörn, 2004: 174-176). Globaliseringen 
resulterar i globalt handlande som i sin tur förenklas och stärks genom Internet (egen 
kommentar). Den nya formen av rörelser är ofta nätverksbaserade och individen rör sig mellan 
olika grupperingar. Därför är inte någon enskild organisation källa för individens identitet (Thörn, 
2004: 177). Samtidigt existerar även gamla former av rörelser som inte arbetar i nätverk i samma 
utsträckning. De är då en större ensam källa för individens identitet. Dagens samhälle 
kännetecknas av en samexistens mellan gammal och nytt. Det ena utesluter inte det andra. 



4. Metod 
Metod är någonting som ibland enbart syftar till själva insamlingen av empiriskt material. 
Arvidsson ser däremot på metod som någonting som omfattar hela arbetsprocessen (Arvidson, 
2000: 14, 16). Därför kommer centrala delar av förloppet i denna studie att kort förklaras och 
diskuteras. Förloppet beskrivs utifrån fyra nyckelbegrepp: urval, insamling av empiriskt material, 
analysmetoder och källkritik. 
 
4.1 Urval 
Denna studie har präglats av tre huvudsakliga urval i samband med det empiriska fältet. Det 
första urvalet var att fastslå Internet som fält för studien. Det andra urvalet gjordes genom 
definitionen av alternativa sociala rörelseorganisationer. Därefter gjordes valet av de 
rörelseorganisationer som skulle ligga till grund för det empiriska materialet i studien. Eftersom 
denna studie har en kvalitativ ansats så föll valet på att enbart välja tre rörelser och fokusera på 
fördjupad insikt snarare än en större massa och empirisk generalisering. 
 
De rörelser som valts är: The Zeitgeist movement, 9/11-truth movement och Piratrörelsen. 
Uppenbart resulterade urvalsmetoden i fler än tre rörelser. De utvalda rörelserna valdes med 
tanken att de skulle komplettera varandra samtidigt som de också skulle ha likheter. Zeitgeist-
rörelsen är av typen ”heltäckande filosofi”. 9/11-truth-rörelsen kan fördomsfullt placeras i facket 
konspirationsteorier. Piratrörelsen kan överskådligt placeras i kategorin ”enfrågerörelser”. Det är 
viktigt att förstå rörelsernas komplexitet. I piratrörelsen finns en stor grå massa med människor 
som exempelvis fildelar men som kanske inte anser sig tillhöra någon av de behandlade 
organisationerna. Samma resonemang gäller för 9/11-truthrörelsen. Resonemanget kan dock inte 
sägas gälla för Zeitgeist-rörelsen, även om det skulle kunna urskiljas olika grupper som 
identifierar sig mer med en organisation och mindre med en annan. 
 
Metoden för att finna och välja de olika rörelseorganisationerna grundade sig dels (1) i min egen 
förförståelse och dels (2) i den allmänna diskussionen bland Internets ”forumperiferier”. Ett 
annat kriterium (3) var att rörelsen måste bedriva verksamhet på svenska och/eller engelska 
eftersom det är dessa två språk som jag har tillräckligt god kunskap i. Urvalet baserades även på 
(4) tidigare forskning och litteratur. Som femte del i denna urvalsprocess gjordes (5) en värdering 
utifrån studiens definition av alternativa rörelseorganisationer. 
 
Vad som menas med ”min egen förförståelse” är att jag innan studiens början hade viss 
förkunskap om fältet. Förkunskapen grundar sig i mitt intresse för olika former av independent-, 
konst- och dokumentärfilmer. I och med detta intresse så var jag också medveten om vilka forum 
där information om studiens fält kunde erhållas. Det medförde att sökandet efter information om 
olika sociala rörelser gjordes i forum och communities som Flashback.se, Helgon.net, 
Debatthuset.com och Vaken.se. Tack vare min egen förförståelse och läsande av forum var jag 
även medveten om olika vanligt förekommande termer/tags som används i samband med olika 
alternativa åsikter. Dessa termer användes vid sökningar på olika sökmotorer som Google, 
Video-Google och Youtube. Genom att läsa kommentarer på olika filmer fann jag även 
ytterligare tips om andra filmer, forum, personer och rörelser. Förfarandet kan sägas ha fungerat 
som en spiral där funnen information användes för att finna ny information, som i sin tur 
användes för att söka ytterligare information. Fakta om olika rörelser erhölls även genom läsning 
av tidigare forskning i form av böcker och uppsatser. Min spiralmetod kan liknas vid det som 
kallas för snöbollsselektion. Metoden beskrivs ofta i anknytning till personer, men kan även göras 
med hjälp av fenomen. Aspers beskriver att metoden lämpar sig för forskning kring 
svåridentifierade grupper. Genom att få kontakt med en person eller ett fenomen kan forskaren 
identifiera nätverk och ytterligare personer/fenomen att studera (Aspers, 2007: 91). 
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När sökandet efter rörelser hade resulterat i en ansenlig mängd så värderades dem gentemot 
studiens syfte, teori och definition av alternativa rörelser. Målet var att få fram en rörelse som 
huvud-case och ytterligare några rörelser därtill. Urvalet gjordes med åtanke på tre huvudsakliga 
parametrar: (1) hur väl rörelserna stämde överens med studiens specificering, (2) om rörelsen 
ansågs kunna generera en ansenlig mängd empiri, (3) om rörelsen tillförde variation, spännvidd 
och likheter till den empiriska massan. Slutgiltiges valdes tre rörelser som alla betraktades som 
huvud-cases. 
 
4.2 Insamling av empiriskt material 
Det empiriska materialet består av redan producerad Internet-text (i sin vida mening) från 
rörelseorganisationerna, medlemmar och dess omvärld. Texter från rörelserna och dess 
organisationer är i form av video, skriven text och det talade ordet. Text från medlemmar räknas i 
form av blogginlägg, kommentarer och i viss mån även filmer och ljudspår. Texter från 
omvärlden är i denna studie artiklar från mainstream-media, independent-media, bloggosfären 
och i något enstaka fall även tal från video. 
 
Citat som används i analysen kan ha två ursprungskällor: skriven text eller transkription av tal. 
Vid det sistnämnda är nedtecknandet av speaker-röst från filmer gjord med så stor noggrannhet 
som möjligt. Dock har uttalanden ibland omformats, med stor eftertänksamhet så att inte dess 
innebörd ska ändras. Med omformning menas exempelvis borttagande av felsägningar i meningar 
som efteråt påbörjats på nytt med rätt innebörd. 
 
Insamling till material för innehållsanalysen har utförts med enbart Internet som verktyg. Totalt 
har tio sökmotorer använts. För generell sökning användes: Google, Altavista, Yahoo och 
Yandex. Anledningen till att valet föll på dessa sökmotorer var att de är några av de mest 
populära. De skulle även komplettera varandra geografiskt. Google är exempelvis den största 
sökmotorn i världen, bortsett från 4 länder. Yandex är exempelvis populär i Ryssland och har 
54% av marknaden (http://www.idg.se/2.1085/1.180995). Tanken var att även använda 
sökmotorn Baidu som är populär i Kina. Men på grund av den språkliga barriären var detta inte 
möjligt. För bloggsökning användes: Google Blog Search och Bloggsök. Vid sökande efter video 
användes Youtube och Google Video, för nyheter: Google News och Sesam. De olika 
sökfraserna som användes samt villkoren för dessa finns beskrivna i statistikbilagorna som det 
refereras till i analyskapitlet. 
 
4.3 Analysmetoder 
Val av teori är en stor del i att kunna uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. För 
att teorin ska kunna tillämpas på bästa sätt krävs även bra analysmetoder. De analysmetoder som 
används i denna studie kan knytas an till begreppet triangulering. Begreppet betyder att flera 
metoder kombineras för att säkrare kunna bestämma ett fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008: 
179). I direkt anknytning till den första frågeställningen har en form av kvantitativ innehållsanalys 
valts. Eftersom en stor del av teorin behandlar påverkan i samband med politisk kommunikation 
och opinionsbildning så valdes en kombinerad retorisk och dialogisk analys. De tidigare 
analyserna relateras sedan till begreppen opinionsbildning och varumärke, för att uppfylla 
studiens syfte. 
  
4.3.1 Innehållsanalys 
Innehållsanalysen i denna studie skulle även kunna benämnas som mediebevakningsanalys. En 
kvantitativ innehållsanalys har gjorts baserat sökträffar, artiklar och blogginlägg rörande de olika 
casen. Det kvantitativa kan sägas ha legat till grund för en mer kvalitativ fördjupning i några 
utvalda artiklar och blogginlägg. 
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Den ursprungliga definitionen av en innehållsanalys är att ge en objektiv, systematisk och 
kvantitativ beskrivning av ett innehåll. Med objektivt menas att en reliabilitet ska existera, även 
om forskarens inverkan på analysen inte helt kan uteslutas. Systematiskt syftar till analys utifrån 
innehållskategorier som grundar sig i frågeställning och teori. Med kvantitativ menas numeriskt 
angivande och inte pseudokvantitativt (Rosengren & Arvidson, 2002: 360-361). Det kvantitativa 
ligger sedan (i denna studie) som grund för en kvalitativ analys av materialet. 
 
4.3.2 Retorikanalys kombinerad med dialogik 
Denna form av analysmetod förekommer i hela analyskapitlet, men används huvudsakligen i 
analysen av rörelsernas externa kommunikation och opinionsbildning. Enligt Ekström och 
Larsson ska retorik som kritisk vetenskap analysera kommunikation som påverkan (Ekström, 
Larsson, 2000: 152). I detta avsnitt presenteras riktlinjer för analysmetoden gällande retorik och 
dialogik. Eftersom det handlar om att studera texters påverkan så är denna analys i direkt 
förbindelse med studiens syfte. Opinionsbildning handlar som känt om att påverka tankesätt och 
uppfattningar. Det går också i sin tur att knyta an till varumärkesteori och målet att skapa en 
positiv uppfattning av varumärket hos konsumenten. 
 
De aspekter som undersöks i en retorikanalys är texternas form, struktur och effektivitet. 
Analysen kommer inte bara att undersöka vad som riktar sig till förnuftet utan även om texterna 
riktar sig till sinnen, känslor och önskningar (Ekström, Larsson, 2000: 152-153). Formen kommer 
att ha sin grund i en klassisk retorikanalys med influenser från politisk retorik. Analysen utgår från 
kontexten för att sedan dyka djupare. Förfaringssättet går att härleda till hermeneutiken och dess 
tolkningsprocess – en texts delar kan endast förstås i samband med helheten och förståelsen av 
helheten bygger på förståelsen av delarna (Ibid.: 154-156). 
 

”Om retorikern på detta sätt lyckas få lyssnarna att se världen genom hans glasögon har han 
kommit långt mot det som ofta är hans egentliga målsättning: att mobilisera folk till politisk 
handling, vare sig det är att rösta på ett parti eller att starta en revolution” (Heradstveit och Bjørgo, 
1996: 12). 
 

Retorik kan sägas grunda sig i understödd argumentation. För att lyckas övertyga åhörarna gäller 
det att vinna deras förtroende. Det görs genom talarens personlighet och/eller kunskaper, vilket 
benämns som ethos. Bengtsson skriver i samband med förtroendeskapandet att det för retorikern 
gäller att bygga upp en image för sig själv som person och för sitt parti (Bengtsson, 2001: 35-36). 
Det finns flera olika sätt att föra argumentation. Som huvudgrupper för retoriska figurer brukar 
det talas om troper, tankefigurer och ordfigurer. Dessa finns i sin tur i olika varianter. I 
argumentation talas det ofta om tre olika sätt att använda språket: anklaga eller försvara - vilket 
syftar bakåt i tiden, övervägande av problemlösningar och råda åhörarna att välja en lösning - 
syftar framåt i tiden, prisa eller fördöma något/någon - åhörarna skall instämma i detta 
(Bengtsson, 2001: 36-38).  
 
Som ett komplement till retorikanalysen kommer en diskursanalys att göras. Grunden är en 
dialogisk analys. Viktigt att poängtera är sammanvävningen av retoriken och dialogiken i denna 
studie. De är inte uppdelade var och en för sig. När en diskursanalys görs så är det talet eller 
texten i en kontext som analyseras, alltså meningsskapande i ett sammanhang. I dialogisk analys 
ligger fokus på hur utsagor är länkade till varandra. Viktigt att komma ihåg gällande dialogisk 
analys och som Ekström och Larsson även nämner är att metoden belyser potentiella meningar 
och inte de absolut faktiska (Ekström och Larsson, 2000: 166, 169-171).  
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Diskurs kan förklaras som det aktuella samtalet eller texten – med avseende på både form och 
innehåll (Ekström och Larsson, 2000: 170). En diskurs kan exemplifieras genom olika fackspråk, 
en mediedebatt eller en ungdomskulturs språk. Inom en diskurs råder det olika bestämmelser 
kring vad och hur något kan sägas. Diskurs som begrepp är användbart för att ”synliggöra en 
sammanhängande språklig kedja av utsagor i en viss kontext, och göra denna till föremål för 
analys” (Ibid.). En kommunikationshändelse sker alltid i en kontext, som i sin tur består av fler 
kontexter. Exempelvis kan en viss tidsperiod eller specialkunskap om det som kommuniceras ses 
som en kontext. Även det som tidigare sagts utgör själva kontexten. Att flytta ord eller texter från 
en kontext till en annan brukar benämnas som rekontextualisering. I sådana fall kan det uppstå en 
annan betydelse av det som rekontextualiseras, eftersom kontexten i många fall är avgörande för 
hur någonting ska tolkas (Ibid.: 171-172).  
 
En text kan på olika nivåer knyta an till en annan text, detta länkande är inte genre- eller 
medieberoende (McQuail, 2005: 386-387, 559). Så skulle grunden i begreppet intertextualitet 
kunna beskrivas. Ekström och Larsson menar att texter ekar av andra texter (Ekström och 
Larsson, 2000: 170). Enligt deras förklaring så är intertextualitet något ofrånkomligt som alltid 
existerar. Det kan dock konstateras att det finns en skillnad i om en viss intertextualitet medvetet 
eftersträvas eller om den bara ”finns”. Kopplingarna från en text kan också leda till ett materiellt 
objekt. McQuail uttrycker det som centrala delar i branding och reklam (McQuail, 2005: 559). 
Intertextualitet i reklam påpekas också av Goddard (1998). Hennes syn syftar till relationer mellan 
olika texter och slogans. Hon menar också att om sändaren inte uppnår den önskade 
intertextualiteten hos mottagaren så behöver inte detta vara något negativt. Det kan snarare leda 
till att mottagaren diskuterar detta med sin omgivning (Goddard, 1998: 69-70). I samband med 
intertextualitet brukar även intertextuella kedjor nämnas. I nyhetstexten är det de olika delarna 
som exempelvis rubriker, brödtexter och bilder som bildar kedjan. Själva artikeln är i sig självt 
också en del av en längre kedja. Ekström och Larsson påpekar dock att kedjorna inte är givna 
utan kan se olika ut beroende på läsaren. (Ekström och Larsson, 2000: 171). 
 
4.4 Källkritik 
Källkritik innebär att de källor som använts i en studie och dess reliabilitet ska granskas. Aspekter 
som kan undersökas är avsändaren, under vilka villkor och varför materialet skapats (Aspers, 
2007: 189). Den facklitteratur som använts har valts med omsorg. Krav på vetenskaplig hållbar 
litteratur har varit genomgående. Fokus har också legat på litteraturens aktualitet. Litteratur som 
är av äldre upplaga har kompletteras med senare litteratur. 
 
Den källkritiska diskussionen är störst vad gäller material om rörelserna. Uppenbart är 
informationsmaterial som är publicerat och producerat av rörelserna själva gjort ur ett vinklat 
perspektiv. Materialet är av en positiv, framhävande och säljande karaktär. Material som 
behandlar rörelsernas ”motstånd” kan även det vara vinklat till rörelsens fördel. Eftersom denna 
studie inte inriktar sig på att bedöma sanningshalt eller rätt och fel i rörelsernas filosofier och 
åsikter så är därmed inte korrektheten och sanningshalten i det kritiska materialet och i 
rörelsernas egen information av intresse. 
 
Material som beskriver rörelserna och som inte är officiellt publicerat av dem kan också 
diskuteras ur ett källkritiskt perspektiv. Wikipedia har använts för att skapa en inledande 
förståelse av rörelserna. Var detta material kommer från och av vem det är skrivet går inte alltid 
att avgöra. Även om Wikipedia sägs ha en hög sanningshalt i sina artiklar så går det aldrig att vara 
helt säker. Material om rörelserna kan delvis vara författat av egna medlemmar, eller av uttalade 
kritiker, vilket ger en högre grad av subjektivitet. Likaså saknas ibland källhänvisningar i artiklar. 
Källor som används i artiklarna kan även vara av mindre vetenskaplig karaktär.  
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Även om Wikipedia enbart använts för att ge en grundläggande förståelse så kontrollerades ändå 
materialet i den utsträckning som var möjligt. Materialet relaterades och värderades exempelvis i 
relation till rörelsernas egna webbsidor. Den största motiveringen till att Wikipedia använts är att 
det innehar en aktualitet som är svårslagen. Material i form av fristående dokumentära filmer om 
rörelserna kan också diskuteras. Steal this Film producerad av ”the league of noble peers” 
beskrivs inte i denna studie som en objektiv granskning av piratrörelsen utan som ett mellanting. 
Det är dock av högsta vikt att poängtera filmens vinkling och att den är producerad av 
sympatisörer till rörelsen. 
 
Något som också är viktigt att poängtera är bloggosfärens mångfald. Alla bloggar drivs inte av 
privatpersoner. Vissa avsändare är synligt eller dolt: organisationer eller andra grupper. Det gör 
att bloggosfären karaktäriseras av både privata och offentliga intressen, likaså av kommersiella, 
informativa eller ej-vinstdrivande krafter. Kommentarer är en annan intressant aspekt som i viss 
skala även behandlas i denna studie. Att läsaren kan ge feedback förhöjer interaktiviteten med 
materialet. Kommentarer är som känt möjliga att ge både på mainstream-medias digitala artiklar 
och på blogginlägg. Seriositeten i och avsändaren till kommentarer kan ibland vara svårbedömd. 
 
Sökmotorsresultat som ligger till grund för den kvantitativa innehållsanalysen, bör också ses med 
kritiska glasögon. Resultaten är alltid ungefärliga och kan variera marginellt från tillfälle till 
tillfälle. Det är också uppenbart att antalet sökträffar kan skilja sig från datum till datum, vilket 
medför att datumet då sök gjorts har noterats i respektive bilaga. De sök som gjorts efter 
nyhetsmaterial anses inte på något sett vara heltäckande. Uppenbart kan det finnas artiklar 
relaterade till rörelserna som publicerats i tidningar som inte täcks av sökmotorn. Likaså täcker 
söken enbart in text och inte nyheter i radio- och tv-format. 



5. Case 
I detta avsnitt presenteras de tre rörelserna och deras rörelseorganisationer som utgör studiens 
empiriska objekt. 
 
5.1 The Zeitgeist movement 
Denna studie har för avsikt att i första hand studera rörelseorganisationer och i förlängningen 
rörelser. Huruvida The Zeitgeist Movement är en rörelse eller en rörelseorganisation är något 
som diskuteras i slutsatserna.  

 
“…help us create the largest mass-movement for social change the world has ever seen. We must 
mobilise and educate everyone about the inherent corruption of our current world system…” 
(Zeitgeist: Addendum). 

 
Så här inleds epilogen i den andra filmen i Zeitgeist-serien. Även ur sin kontext så innehar 
uttalandet en viss tyngd och pretentiöshet. I sin kontext knyter det an till en världsbild 
kännetecknad av korruption, konspiration och fördärv. Den 26 Juni 2007 släpptes den första 
filmen av Peter Joseph. Namnet på filmen var Zeitgeist, ett tyskt ord som engelskt översatt blir 
”the spirit of the age and its society”. På svenska ungefärligt betydande: tiden och dess samhälles 
anda, eller ”tidsanda”. Filmen utgår från tre huvudämnen. Den presenterar en kritisk granskning 
av religion (främst kristendom) och terroristattacken den elfte september. Det tredje ämnet är 
den amerikanska ”federal reserve bank” och dess funktion som ett instrument för social kontroll 
och världsdominering. 
 
Enligt Peter Jopseh själv sågs den första filmen av bland annat Jacque Fresco och Roxanne 
Meadows. Jacque Fresco är en industridesigner och socioingenjör som i mitten av 1970-talet 
tillsammans med Roxanne Meadows startade den ej vinstdrivande organisationen The Venus 
Project. Efter att de båda sett Zeitgeist the Movie tog det kontakt med Peter Joseph. Ett 
samarbete inleddes som resulterade i den andra Zeitgeist-filmen och rörelsen. 
 
Den andra oktober 2008 släpptes uppföljaren som hade titeln Zeitgeist: Addendum. Ordet 
addendums svenska betydelse kan liknas vid ordet appendix, vilket står för ett kompletterande 
tillägg till ett huvudsakligt verk. Filmen behandlar översiktligt förklarat bank- och 
ekonomisystemet och dess negativa effekter på mänskligheten. Därefter presenteras lösningar 
(baserade på The Venus Project) för att skapa en alternativ, ny och förbättrad framtid. I 
anslutning till den andra filmen, så startades även The Zeitgeist Movement (Zeitgeist-rörelsen). 
Vad som är rörelsens grundläggande värderingar och filosofi kan vid en första anblick vara svårt 
att urskilja. Resonemangen som presenteras i framför allt filmen är inte okomplicerade och 
lättsmälta. Det tidigare inledande citatet om Zeitgeit-rörelsen skulle kunna betraktas som en 
komprimerad beskrivning av rörelsens filosofi, syfte och mål. Ett utdrag lyder: 
 

“…join the movement. Go to the Zeitgeistmovement.com and help us create the largest mass 
movement for social change the world has ever seen. We must mobilise and educate everyone 
about the inherent corruption of our current world system, along with the only true sustainable 
solution, declaring all the natural resources on the planet as common heritage to all people” (Peter 
Joseph, Zeitgeist: Addendum). 

 
Syftet med rörelsen kan ses som att omforma eller skapa ett nytt samhälle. För att uppnå syftet 
krävs att ett antal mål uppfylls. Det första målet är att skapa den största massrörelsen för social 
förändring som någonsin skådats. Det andra målet är att utbilda och informera allmänheten om 
den rådande världsbild som presenteras av rörelsen. Det tredje målet kan ses som avskaffandet av 
äganderätten för naturresurser.  
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För den som sett filmerna går det också att tolka in den grundläggande filosofin mellan raderna i 
citatet. En filosofi som i korta drag beskriver det nuvarande samhället som bristfälligt och styrt av 
en maktelit, där verklig demokrati inte existerar. Lösningen är ett nytt samhälle som inte är 
ekonomi- utan resursbaserat, där sann demokrati existerar. 
 
Rörelsen använder Internet som huvudmedium och har enligt dem själva 250 000 medlemmar. 
Webbplatsen finns representerad på 33 olika språk. Viktigt att nämna är att rörelsen ständigt 
utvecklas. Organisationen och dess sammansättning utvecklas och förändras. Beskrivningen av 
Zeitgeist-rörelsen i denna studie är senast uppdaterad 12 maj 2009. Den interna 
kommunikationen förekommer i form av bland annat nyheter, informationstexter, radioprogram 
och foruminlägg på webbplatsen. Utöver det skickas nyhetsbrev ut till medlemmarnas email-
adresser. Även nationella och internationella möten anordnas. Det finns också nationella 
Zeitgeist-webbplatser under utveckling. Det gör att ytterligare en dimension adderas, att det 
förutom den internationella forumdiskussionen även förs en nationell sådan. Kommunikation 
uppifrån och ned förekommer, men likaså är forumet en del som står för en mer decentraliserad 
kommunikation. Den externa kommunikationen består bland annat av filmer, alternativa medie-
framträdanden, PowerPoint-presentationer, föreläsningar, demonstrationer, filmutdelning, 
trycksaker och word-of-mouth. Varje år den 15 mars hålls Z-day över hela världen. Det är en dag 
då nationella eldsjälar tillsammans med medlemmar anordnar informationsmöten där filmerna 
visas och rörelsen diskuteras. 
 
5.2 9/11-truth movement 
Vad som hände i USA den elfte september 2001 är någonting som sent lär glömmas. I 
bakgrunden till denna studie beskrevs den konspiratoriska filmen Loose Change (2005) som kom 
att ifrågasätta vad som verkligen hände. Wikipedia beskriver rörelsen 9/11-truth som något de 
individer och organisationer - vilka ifrågasätter mainstream-förklaringen av vad som hände - 
identifierar sig med. Medlemmarna i rörelsen kallar sig ofta för ”truthers”. De använder Internet 
för att kommunicera och sammanstrålar i konferenser och demonstrationer 
(http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Truth). 
 
Exempel på organisationer som tillhör rörelsen är 911truth.org, Architects and Engineers for 
9/11 Truth, Scholars for 9/11 Truth, Scholars for 9/11 Truth & Justice, 9-11 Research, 9/11 
Citizens Watch, Hispanic Victims Group, We Are Change, NYC 9/11 Ballot Initiative. För detta 
case kommer dock huvudfokus att skilja sig från de övriga casen. Det är nämligen först och 
främst en persons verkande inom rörelsen (och hans rörelseorganisation) som kommer att 
analyseras. Alex Jones, journalist och dokumentärfilmare anses av många vara 
grundaren/initiatören till rörelsen. Han påstås ha förutspått händelserna i förväg (Ibid).  
Han driver ett antal webbplatser såsom prisonplanet.com, truthnews.us samt 
obamadeception.net. Jones är inte bara involverad i 9/11-truth movement utan också i en rad 
andra politiska frågor. Han är en supporter av konspirationsteorin kring ”New World Order” 
som beskrivs i bakgrundskapitlet i denna rapport. 
 
Huvudsidan och organisationen för Alex Jones verksamhet är Infowars.com. Sidan kan ses som 
en form av samlingsplats och independent-nyhetsbyrå. Här samsas information om Alex Jones 
med nyheter, sektioner inom bland annat Globalisering, 9/11, Big Brother och Polisstaten. Det 
finns även en medieavdelning (med filmer, intervjuer och bilder), en butiksavdelning, 
reklamavdelning och ett forum från prisonplanet.com. 
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5.3 Piratrörelsen 
Det stöd för fildelning som finns världen över kan knytas an till en rörelse. Stödet för fildelning 
kan kopplas samman med dem som vill förändra lagstiftningen kring copyright. Det bör dock 
poängteras att de olika områdena kan sägas ingå i samma rörelse eller två vitt skilda. Vad rörelsen 
ska kallas är dock inte helt fritt från tvivel. En av de benämningar som är mest intressant och som 
fått ett visst genomslag är pirat (rörelsen).  
 
Det skulle kunna beskrivas som att de positiva åsikter kring illegal fildelning som existerar kan 
direkt eller indirekt knyta an till anti-copyright- eller pro-piracy-rörelsen. Benämningarna används 
i Pirate Bay-artikeln på Wikipedia, som refererar till en artikel i Los Angeles Times 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay; Sarno, 2007). Om fokus ska läggas på en specifik 
del inom denna ”Laissez-Faire”-mentalitet kring intellektuell egendom, så är benämningen pirat 
intressant att se närmare på. Det har kallats för pro-piracy-rörelsen, men skulle likväl kunna kallas 
för den digitala piratrörelsen. Ur benämningen pirat har det utkristalliserat sig den svenska 
”organisationen” Piratbyrån (The Piracy Bureau), den svenska fildelningssajten The Pirate Bay 
och det svenska politiska Piratpartiet (The Pirate Party). Ur piratrörelsen kan alltså urskiljas en 
organisation/tankesmedja, ett nätverk och ett politiskt parti. 
 
Piratbyrån beskriver sig själva som en pågående konversation snarare än en organisation. Namnet 
kan ses som en motreaktion på den svenska organisationen Antipiratbyårn (http://www. 
piratbyran.org/?view=articles&cat=8). Wikipedia-artikeln om piratbyrån ger en mer utvecklad 
syn på deras verksamhet. 
 

”Piratbyrån är en lobbyorganisation och tankesmedja som i mitten av 2003 skapades för att stödja 
de som kopierar information och kultur fritt, av motståndare kallat piratkopiering” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Piratbyr%C3%A5n). 

 
De anses alltså inte bara ”diskutera” utan är också aktiva genom att bedriva lobbying. Även om 
de inte är bundna till ett kontor, så har de ändå ett antal människor som är mer aktiva i 
verksamheten än andra. Huvuddelen i Piratbyråns ansikte utåt är deras webbplats piratbyran.org. 
Här kan besökaren bland annat läsa nyheter, artiklar, få juridisk rådgivning, få svar på frågor, delta 
i forumdiskussioner och köpa supporter-kläder. Den 21 november 2003 startade Piratbyrån den 
svenska BitTorrent-trackern The Pirate Bay. Verksamheten är numera frigjord från Piratbyrån. 
Men än idag kan dess ursprung ses genom Pirate Bays logotyp, vilken föreställer ett piratskepp 
med samma piratsymbol på storseglet som Piratbyråns logotyp. Piratsymbolen är lik den klassiska 
”jolly roger” med undantag av att skallen ersatts med ett kassettband. Till denna logotyp finns 
även en historia anknuten. I korta drag härstammar logotypen från tiden då skivindustrin 
uppmärksammade piratkopieringen som gjordes med hjälp av kassettband. Som en kampanj mot 
piratkopiering lanserades dödskalle-kassetten med texten ”Home taping is killing music (and it’s 
illegal). Som en motreaktion tog piratkopierarna över logotypen och ändrade dess tagline till  
”Home taping is killing music (and it’s easy)”. Berättelsen går att läsa i sin helhet på Piratbyråns 
webbplats. Historien är något som kommer att behandlas närmre i analyskapitlet. 
 
Förutom att vara en BitTorrent-tracker så innehåller The Pirate Bays webbplats bland annat 
information om trackern, blogg, ett forum, försäljning av t-shirts, doodlar, sökmoln, länkningar 
till deras olika former av censurfri publicering och events-kalender. Webbplatsen är representerad 
på 30 språk. Den 16 maj hade Pirate Bay cirka 3,6 miljoner registrerade användare 
(thepiratebay.org).  
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Piratpartiet har trots sitt namn inga direkta kopplingar till Piratbyrån och The Piratebay, även om 
vissa deltagare i de två sistnämnda kan vara medlemmar i partiet. Piratpartiet bildades den 1 
januari 2006. Den 16 maj 2009 hade de 45000 medlemmar. Mannen bakom initiativet till partiet 
är Rickard Falkvinge. Det startade med en namninsamling på en webbsida och den 10 februari 
2006 blev partiet erkänt av valmyndigheten (http://www.piratpartiet.se/historia). Partiets 
huvudfrågor är immaterialrätt och skyddande av privatlivet. På deras webbsida finns det politiska 
manifestet att tillgå. Likaså finns partiets historia och övrig information. Det finns en specifik 
”agera-avdelning” på webbsidan som syftar till aktivism, arbetsgrupper, forum, chat och 
klädbutik. En avdelning är dedikerad till internationellt deltagande och finns på språken engelska, 
persiska, tyska, spanska, italienska, nederländska, finska och ryska. 
 
Likt både Zeitgeist och 9/11-truth så finns det även promotion-filmer av och för piratrörelsen. 
Steal This Film beskrivs som en serie filmer som behandlar motståndsrörelsen mot intellektuell 
egendom. Hittills har tre filmer i serien släppts, varav den första filmades i Sverige 2006 och 
behandlade bland annat Piratbyrån, The Piratebay och Piratpartiet 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steal_This_Film; http://www.stealthisfilm.com/Part2/).  
 
Gruppen som sägs ligga bakom produktionen av dokumentärfilmerna kallar sig för ”the league 
noble peers”. Gruppen beskrivs som ett öppet anonymt nätverk med oklara gränser 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_League_of_Noble_Peers). Även andra filmer om rörelsen 
har släppts. Ett exempel är filmen ”Good Copy Bad Copy”, vilken innehåller intervjuer med 
bland annat Fredrik Neij från The Pirate Bay och Rickard Falkvinge, grundare av Piratpartiet 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Good_copy_bad_copy; http://www.goodcopybadcopy.net/). 



6. Analys 
Detta kapitel ska besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet. Analysen bygger på 
casen Zeitgeist-rörelsen, 9/11-turth-rörelsen och Piratrörelsen. Varje case analyseras inledande 
utifrån sökträffar samt media och bloggosfärens bevakning. Därefter görs en analys av 
rörelseorganisationernas externa kommunikation och opinionsbildning, detta knyts sedan 
samman med varumärkesteori.  
 
Kodningen av det empiriska materialet har huvudsakligen gjorts efter: (1) utomståendes 
rapportering om rörelsen, (2) rörelsens externa kommunikation, (3) opinionsbildning och (4) 
varumärke. Varje huvudkod består i sin tur av underkoder som framkommer i respektive avsnitt. 
 
6.1 Mediebevakning 
Motiveringen till att medias bevakning analyseras, står i direkt relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Att påverka medieagendan och få ut sitt budskap är centrala delar av 
opinionsbildning och ibland varumärkesbyggande. Analysen är kodad efter sökträffar, 
mainstream-media och bloggosfären. 
 
Denna analys grundar sig i en kvantitativ innehållsanalys som gjorts med hjälp av tio sökmotorer 
inom bland annat webbplatser, nyheter, video och bloggar. Resultatet av denna innehållsanalys 
utmynnar i en kvalitativ analys av medias bevakning. Tabeller rörande sammanställningar av de 
kvantitativa innehållsanalyserna finns att tillgå i bilagorna ett, fyra och fem. 
 
6.1.1 Rörelsernas sökträffar 
Vid sökandet efter material relaterat till Zeitgeist användes fraserna: (1) zeitgeist movement,  
(2) zeitgeist addendum, (3) zeitgeist+peter joesph och (4) zeitgeist+jacque fresco. Sökresultaten i 
sin helhet finns att tillgå i bilaga 1. Sökresultatens rangordning blev likadan i sökmotorerna 
Google, Altavista, Yahoo och Yandex. Högst antal sökträffar fick fras 2, därefter kom fraserna 1, 
3, och 4. 
 
Samtliga nyhetssök för Zeitgeist begränsades till perioden mellan år 2007 fram till den 24 maj 
2009. Anledningen till valet av denna tidsperiod var att den första Zeitgeist-filmen hade premiär i 
juni 2007. Fras två gav flest antal nyhetsresultat, 70 stycken. Därefter kom fras tre, fyra och ett. 
Vid filmsökningar var fras två och tre populärast. I ett internationellt bloggsök gav fras 1 flest 
antal sökresultat. Därefter kom fras 2, 3 och 4. Det kan konstateras att webbmaterial relaterat till 
Zeitgeist-rörelsen och dess filmer finns i relativt stora siffror. Genom sök i tidigare nämnda 
sökmotorer kan slutsatsen dras att det finns fler träffar som refererar till sökordet ”Zeitgeist 
Addendum” än som knyter an till sökordet ”Zeitgeist movement”. Material från mainstream-
media som behandlar Zeitgeist är inte så vanligt. Det är ett betydligt vanligare ämne i 
bloggosfären och independent-medier. 
 
För 9/11-truth movement användes sökfraserna (1) 9/11-truth, (2) Alex Jones 9/11,  
(3) Infowars.com samt (4) Truthers. Resultatet finns sammanställt i bilaga 4. Den fras som fick 
flest sökresultat i genomsnitt var fras två. Antalet träffar varierade från 3 till cirka 6,7 miljoner för 
denna fras. I Google News fick fras ett flest antal träffar, därefter kom fras två. Samma gällde för 
sök i Sesam. Även i Google blog search återfanns samma resultat. Medan ett internationellt 
nyhetssök som mest gav cirka 1500 träffar, så gav ett bloggsök som mest cirka 70 000 träffar. 
Antalet artiklar som skrivits om Alex Jones i mainstream-media är alltså färre än i bloggosfären. 
 
För piratrörelsen användes sökfraserna: (1) The Pirate Bay, (2) Piratpartiet, (3) Piratbyrån och  
(4) Pro-Piracy, varav den förstnämnda blev etta vad gäller sökträffar. På andra- och tredjeplats 
kom Piratpartiet respektive Piratbyrån. Differensen mellan sökord 1 och 2 är dock markant. 
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Det skiljer miljoner mellan dem, något som sannolikt beror på Pirate Bays alla torrent-filer. 
Differensen mellan sökord 2 och 3 är desto mindre. Resultaten i sin helhet finns att tillgå i bilaga 
5. Vad som inte får förglömmas är att studieobjekten är tre helt olika former av grupper. En 
BitTorrent-tracker som också är ett sorts community med medlemmar. En tankesmedja eller 
lobbyorganisation utan medlemsrekrytering. Ett politiskt parti med tydlig agenda och behov av 
medlemmar. Gruppernas popularitet i antalet sökträffar kan även knytas an till medlemsantal. 
Pirate Bay som får flest antal sökträffar har också flest antal medlemmar (cirka 3,6 miljoner 
registrerade). Piratpartiet, näst populärast har cirka 45 000 medlemmar. Piratbyråns siffror finns 
inte att tillgå. 
 
6.1.2 Mainstream-media och bloggosfären om Zeitgeist 
Som ett resultat av nyhetssökandet, men även av eget sökande genom diverse forum så skapades 
ett underlag bestående av 11 artiklar. Artiklarna är publicerade i vad som kan karaktäriseras som 
mainstream-media. Formaten är allt från åsiktsartiklar till journalistiska notiser och artiklar. 
 
Den 20 april 2009 gjordes det första nyhetssöket. Då gjordes även urvalet av artikelmaterial för 
analys. Sökresultaten finns att tillgå i bilaga 1. Den analytiska diskussionen kring det redaktionella 
materialet utger sig inte för att vara empiriskt generaliserbar. Tanken är att spegla ett utsnitt av 
den medierapportering (på engelska och svenska) som förekommit angående filmerna och 
rörelsen. Frågor som ställts är: vad behandlas, hur, när och varför. Sammanfattning av samtliga 
artiklar utifrån dessa fem parametrar finns att tillgå i bilaga 2. Av de totalt elva artiklar som 
studerats så är tre av dem direkt relaterade till negativa händelser. Det handlar om två tillfällen, ett 
i Sverige och ett i USA. Båda händelserna rör 21-åriga män som sprayat uttryck relaterade till 
Zeitgeist på byggnader. Resterande åtta artiklar behandlar Zeitgeist ur en positiv eller neutral 
vinkel. Av dessa åtta artiklar är två skrivna på svenska och resten på engelska. Vid en närmare 
syning av artiklarna går det även att fastslå att fyra av de åtta resterande behandlar någon av 
Zeitgeist-filmerna. Övriga artiklar är skrivna i anslutning till Z-day. 
 
Intressanta frågor som kan ställas är hur anhängarna porträtteras och hur rörelsen benämns. I ett 
flertal fall så benämns rörelsen som just en rörelse, ibland med tillägget att den skulle vara 
Internetbaserad. Ibland görs inte kopplingen mellan Zeitgeist och en rörelse, istället görs enbart 
kopplingen till en dokumentärfilm. Det bör påpekas att en av artiklarna är skriven innan rörelsen 
etablerades. Det förekommer även en benämning av anhängarna som ”filmfans”. I en artikel 
påpekar journalisten att Peter Joseph definierar Zeitgeist som en gräsrotsrörelse. En annan 
journalist benämner anhängarna som ”sociala aktivister”. Konspirationsteorier och 
konspirationsanhängare nämns i några artiklar. Kopplingen till att Zeitgeist också är en rörelse, 
görs alltså inte alltid. Om alla artiklar ska tas i beräkning så porträtteras även vissa anhängare som 
kriminella. Den mest uttömmande artikeln om Zeitgeist är skriven av Alan Feuer för NY Times. 
 

“The audience - white, black, young, old, baseball caps and business suits alike - received such 
words like a tonic, and the questions kept coming” (Feuer, 2009). 
 

Formuleringen är uppenbart gjord för att visa på mångfalden i publiken på Z-day i New York. 
Journalisten försöker göra händelsen klass-, etnicitets- och åldersoberoende. Tiffany Crafford för 
The Vancouver Sun gör en liknande journalistisk vinkling med en möjlig intention att bryta upp 
läsarens förmodade fördomsbarrikader. 

“…the film-based phenomenon has spilled beyond basements into huge venues in major cities 
around the world, attracting thousands of people of all stripes. Take one of the organizers of 
Sunday's Vancouver event for example, a medical doctor with not a tinfoil hat in sight” (Crafford, 
2009). 
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För att förstå citatet i sin helhet måste det förtydligas att det återanknyter till en viss intertextuell 
referens i inledningen av artikeln. I inledningen påpekar författaren att det inte handlar om något 
”Star Wars”- eller ”Star Trek”-möte, där deltagarna klär ut sig i sina favoritskådespelares dräkter. 
Det knyter författaren sedan an till i sitt försök att dels visa på deltagarnas variation och seriositet. 
Ordvalet ränder – stripes är för att förtydliga variationen hos deltagarna. Genom att personifiera 
och visa på att anordnaren är en läkare, utan foliehatt, så får läsaren veta att detta event också 
intresserar högre samhällsklasser och är av seriös karaktär. I The Santiago Times så skildras en 
grupp av deltagare i Z-day annorlunda. 

“Amongst the street performers, vegetarian burger vendors and other bohemian crowds that flock 
to Parque Forestal in downtown Santiago on the weekends, a crowd of social activists and fans of 
the cult classic “Zeitgeist” films gathered” (Muller, 2009). 

Det bör noteras att journalisten vidare även beskriver att gruppen deltar i Z-day och att de är en 
del av Zeitgeist-rörelsen. Även om journalisten beskriver att gruppen befinner sig på en plats som 
är full av bohemiska grupper, så urskiljer hon dem som aktivister. Artikeln kombineras med en 
bild där läsaren kan se att deltagarna är av olika åldrar. I de artiklar som studerats ligger fokus inte 
enbart på Zeitgeist som filmer och rörelse. Det läggs även en del tid på att nämna och beskriva 
Peter Joseph som ligger bakom allt. Han nämns i sex av elva artiklar. Mest uppmärksamhet får 
han i New York Times. 
 

”Peter Joseph, the director of two online “Zeitgeist” movies, was applauded after criticizing the 
global system of monetary finance” (Feuer, 2009). 

 
Han presenteras som regissören till filmerna. Likaså beskrivs publikens respons på hans 
framträdande. Responsen är något som påtalas flera gånger i artikeln. 
 

”In his goatee and mustache and tieless in a brown suit, Mr. Joseph had been lecturing for nearly 90 
minutes on the unsustainable nature of the money-based economy…” (Feuer, 2009). 

 
I New York Times beskrivs inte Joseph enbart som filmregissör. Hans position som konferencier 
och föreläsare på Zeitgeist-dagens huvudevent i New York är också någonting som poängteras. 
Jacque Fresco omnämns i två artiklar, det är även i NY Times artikel som han beskrivs mest. 
 

”There, in the crowd, was Jacque Fresco, an industrial designer and the engineering guru of what 
people unironically called “the movement.” Mr. Fresco, an elfin 93-year-old, sat beside his partner, 
Roxanne Meadows, smiling self-effacingly.” (Feuer, 2009)  

 
Jacque Fresco presenteras som rörelsens industridesigner och ingenjörsguru. Hans utseende och 
höga ålder beskrivs. Samtidigt knyts en annan person till resonemanget; partnern Roxanne, som 
också figurerar i Zeitgeist: Addendum. Även publikens uppfattning av Jacque Fresco speglas i 
artikeln. Han framställs som en idol och journalisten liknar ”fansen” vid prästlärlingar. 
 
Skillnaden i sökresultat mellan sociala medier och mainstream-media för Zeitgeist var drastiska. 
Medan samtliga artiklar skrivna på engelska och svenska kunde analyseras, så är det en omöjlighet 
att kunna analysera alla blogginlägg och övrig independent-medias rapportering. Därför har några 
stycken i blogginlägg och independent-nyheter på svenska och engelska valts ut. Samtliga artiklar 
är publicerade någon gång mellan oktober 2008 och 6 maj 2009. Noteras bör också att citeringar 
görs med källorna anonyma för att undvika eventuell ”uthängning” av enskilda individer. Urvalet 
av bloggar står i direkt relation till de frågor som också ställdes vad gäller mainstream-media. Ur 
sökresultaten har stycken med formuleringar som förekom ofta i bloggosfären samt inlägg som 
skiljde sig från mängden valts ut, med intentionen att representera flera sidor. 
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Det kan konstateras att riktningen i materialet inte är ensidig. Det existerar både inlägg och 
artiklar som antingen kritiserar eller upphöjer Zeitgeist-filmerna och rörelsen. Om ett inlägg 
kritiserar så följs det ibland av kommentarer som argumenterar emot. Samma gäller för inlägg 
som upphöjer. Sedan finns givetvis en skara av inlägg som står relativt neutrala i rapporteringen 
kring filmerna och rörelsen. För att återgå till frågorna hur anhängarna porträtteras och hur 
filmerna och rörelsen benämns, kommer utgångspunkt tas i några citat. 
 

”För er som är helt bortom dimmhöljet så ska ni se följande: Zeitgeist, Zeitgeist Addendum. Laglig 
nerladdning på deras egen sida HÄR. Se dom filmerna och sprid dom” (C) 

 
Föregående form av utlåtande tillhör vanligheterna i blogginlägg om Zeitgeist. Ibland är inlägget 
endast en kort uppmaning, ibland en längre diskussion. Vad som också är intressant är de direkta 
hänvisningarna som Internet möjliggör. Till skillnad från en tryckt tidningsartikel så kan 
bloggaren hänvisa direkt till filmen med en länk. Att det är lagligt att ladda ner filmerna 
poängteras och knyts samman med en uppmaning till läsaren att sprida dem. 
 

”Är värd att se, hur mycket som stämmer kan jag inte veta. Men att det ekonomiska systemet som 
finns i USA och till viss del även i Sverige bygger på lån och skulder är rätt solklart i dessa kristider. 
Så se alla ZEITGEIST filmerna och fundera lite på saken. Finns gratis att ladda ner också på deras 
hemsida http://www.zeitgeistmovie.com/” (B). 
 

Föregående citat innehåller också uppmaningen att se filmerna. Det är skrivet i anslutning till en 
direktlänk till filmernas officiella webbplats. Filmernas ämnesbehandling av det ekonomiska 
systemet ses som legitimt och knyts an till den rådande ekonomiska situationen i världen. Vad 
som går att se är att många blogginlägg kommer från personer som sett filmen för första gången 
och ger sitt utlåtande. I anslutning till det är inläggen oftast kortare. I anslutning till dem som är 
mer involverade i filmernas innehåll blir också blogginläggen längre. 
 

”Var hemma hos en kompis idag och kikade på Zeitgeist the movie. Betyget? ‘Jävligt bra 
dokumentär’ Folk brukar i allmänhet tycka att den är ruskigt bra, och mycket av det beror ju på att 
den för fram saker i ljuset, den väcker folks nyfikenhet och ger dem en aha-upplevelse av sällan 
skådat slag. Så se den nu! Peace!” (K). 

 
“My mate showed me this a couple weeks ago and I want to share it with ya cause it might just 
open some people's eyes as to what’s really going on in the world we think were living in. DON'T 
SLEEP ON THIS” (I). 
 

Förgående två citat är exempel på hur förstagångstittarnas inlägg kan se ut. Oftast länkar 
inlägget till någon av filmerna eller har dem inbäddade. Bloggarna beskriver reaktioner både ur 
ett individuellt och grupperspektiv. Det kollektiva intrycket av filmen beskrivs ofta i stil med 
”den fick mig att tänka till”. De blogginlägg som hittills har behandlats gäller Zeitgeist-
filmerna. Vid läsning av senare blogginlägg som publicerats efter det att den andra filmen 
kommit ut, så börjar blogginlägg även att behandla rörelsen. 

 
”Peter Joseph och Zeitgeist ingår i ”aktivist-grenen” av ”The Venus project”. En rörelse med den 
93-årige Jacque Fresco som förgrundsfigur . Venus project (VP) är 30 år gammalt men kommer nu 
upp i rampljuset p.g.a. av just Zeitgeist Addendum. VP står för vad Zeitgeist för fram, en helt ny 
värld grundad på frånvaron av en skapad brist och det nuvarande ekonomiska systemet” (A). 

 
I föregående utlåtande lyckas bloggaren kort och koncist förklara rörelsens kärna, dess relation till 
The Venus Project, den senaste filmen, men även nyckelpersonerna Peter Joseph och Jacque 
Fresco. I det nästföljande citatet ger en annan bloggare sin åsikt om rörelsen men även om dess 
nyckelpersoner. 
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”So where am I going with this? Let’s get things straight first, I am not opposed to their concepts, 
in fact I believe in them. Although this “movement” makes me laugh, and the people behind it 
make me laugh even more – they are nothing but rip-off merchants, for their ideas and concepts 
have been talked about for decades” (J). 

 
I blogginlägget poängterar författaren sina sympatier med rörelsen idéer. Däremot kritiseras 
personerna bakom den. Författarens åsikt kring stöld av idéer förekommer ibland i 
bloggosfären. Likaså förekommer kommentarer kring rörelsens politiska inriktning. I det 
nedanstående blogginlägget uppmanas läsarna att försöka kritisera rörelsen. 
 

”When I explain it to people I get the same reactions every time. They usually think that it is either 
a cult or it is communism. This is of course not true, there are big differences.  Then people usually 
resort to the human instinct and natural greed idea, which is also not true. I would like to hear what 
intelligent arguments people have against the movement.  So far I have yet to see one. I look 
forward to your comments.” (Blogg F). 
 

Författaren till föregående inlägg är uppenbarligen själv medlem i rörelsen. I inlägget tas 
vanligt förekommande kritik upp och avvisas. I sitt inlägg uppmanar bloggaren sina läsare att 
försöka ge underbyggd kritik mot rörelsen. Kommentarer på blogginlägg är vanligt. För att ge 
ett exempel på hur det kan se ut så kommer delar av några kommentarer till blogginlägget att 
diskuteras. Den första kommentaren som getts är relativt utförlig men sammanfattar allting 
med orden: 
 

”Essentially, the Venus Project is based on 1) an entertaining but completely irrelevant argument on 
religion. 2) Conspiracy theories that have been shown to be false. 3) Misunderstanding of the 
Treasury. Therefore, the Venus Project fails miserably. Everyone has an agenda.” (kommentar F1). 
 

Personen som kommenterar har en kritisk syn på rörelsen. Det knyts an till underhållning, 
konspirationsteorier och felaktig information. Efterföljande kommentar är från bloggaren själv, 
som svarar på kritiken. Svaret är också utförligt och avslutas med en uppmuntran till fortsatt 
diskussion: 
 

“Finally, your last statement, “Everyone has an agenda.” I simply say this, What is wrong with an 
agenda of creating a solution that provides the basic NEEDS of ALL people in the world?” (Svar 
till kommentar F1). 
 

Samtliga kommentarer till blogginlägget är gjorda av en kritiker och författaren själv. Att 
bloggare själv svarar i kommentarsfältet hör inte till ovanligheterna. Just i detta fall är det 
antagligen fråga om en mindre blogg med få antal läsare. Vid mer lästa bloggar kommenterar 
fler personer och då väljer bloggaren att svara på fler kommentarer genom att göra ett nytt 
inlägg. Hitintills har de behandlade blogginläggen varit mestadels positiva till Zeitgeist-rörelsen 
och dess filmer. Det är i kommentarsfälten som kritikerna figurerat. Men det finns naturligtvis 
bloggare som ställer sig kritiska till filmerna och rörelsen. 
 

”No change to the status quo can be achieved until ordinary people can organise a revolutionary 
mass (not individualist) political movement — a movement with the aim of removing the capitalists 
from power and allowing working people to run society to meet the needs of people and planet. 
The Zeitgeist Movement is not organising for this kind of social change” (G). 

 
I uttalandet kritiseras Zeitgeist-rörelsens arbetsform. Den ses som individualistisk, medan 
författaren hävdar att social förändring endast kan komma genom politiska massrörelser. I ett 
annat citat kritiserar en independent-nyhetsbyrå vid namn RINF Peter Joseph och Zeitgeist-
filmens innehåll. 
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”After receiving telephone threats from Zeitgeist creator, Peter Joseph, over a year ago RINF 
warned readers that not all was as it seems with the disinformation filled production. It should also 
be noted that ‘Peter Joseph’ refuses to use his real name so his background cannot be verified.” 
(H). 
 

Kritik mot filmerna, rörelsen, Peter Joseph och Jacque Fresco är ingen ovanlighet i sociala 
medier. Det finns ett fall som är intressant att belysa och som skapar jämvikt mot det tidigare 
behandlade blogginlägget med kritiska kommentarer. I detta fall är det fråga om en webbaserad 
åsiktsartikel i en college-tidning (www.thesandspur.org). Vad som är mest intressant är 
kommentarerna till artikeln. Till artikeln följde 19 kommentarer, varav en var kritisk till Zeitgeist-
rörelsen, två var från författaren själv. Övriga inlägg kritiserade artikeln och påpekade faktafel. 

 
“There are several flaws I found in this article. I will try to go over these point by point” 
(kommentar 4). 
 
“It has all been pointed out previously, but I would like to add that the Zeitgeist movement has 
actually moved a lot further than talking about 9-11 and religion which can be witnessed in a 
second movie called Zeitgeist Addendum which was released in 2008.” (kommentar 5). 

 
Även om denna analys fokuserar på digital text, är det ändå viktigt att poängtera independent 
videorapportering kring Zeitgeist. Det är någonting som också existerar i större utsträckning än i 
mainstream-media. Det handlar om intervjuer med Peter Joseph, både i video- och radioprogram 
samt videodokumentering av föreläsningar och events. 
 
6.1.3 Mainstream-media och bloggosfären om 9/11-truth 
Som en ingång till analys och diskussion av mediebevakningen kommer en artikeln om 9/11-
truth-rörelsen att diskuteras. Den publicerades den 5 juni 2006 i New York Times. Artikel 
beskriver en av rörelsens konferenser i Chicago. Det är samma journalist (Alan Feuer) som 
bevakade Z-day 2009 som också skrivit denna artikel. 
 

“…the movement known as "9/11 Truth," a society of skeptics and scientists who believe the 
government was complicit in the terrorist attacks. In colleges and chat rooms on the Internet, this 
band of disbelievers has been trying for years to prove that 9/11 was an inside job” (Feuer, 2006). 

 
Rörelsen namnges och sägs bestå av en blandning mellan skeptiker och vetenskapsmän. Internets 
betydelse i samband med rörelsen nämns också. Artikeln beskriver vidare att konferensen hade 
runt 500 deltagare och att den sponsrades av 911truth.org. Likt rapporteringen om Z-day ger 
Feuer även i detta reportage en bred beskrivning av konferensens varierande deltagarskara. 

”Mr. Berger, 40, is typical of 9/11 Truthers — a group that, in its rank and file, includes professors, 
chain-saw operators, mothers, engineers, activists, used-book sellers, pizza deliverymen, college 
students, a former fringe candidate for United States Senate and a long-haired fellow named 
hummux (pronounced who-mook) who, on and off, lived in a cave for 15 years.” (Feuer, 2006). 

Berger presenteras tidigare som presschefen för 911truth.org. I beskrivningen av anhängarna 
nämns smekbenämningen ”truthers” som beskrevs i case-avsnittet. Samtidigt som artikeln har en 
viss humoristisk vinkling, så ger den ändå en bild av bredden i deltagarskaran, vilket kan ses som 
ett försök att slå sönder fördomarna om konspirationsteoretiker. 
 

“…the keynote speech on Friday night by Alex Jones, who is the William Jennings Bryan of the 
9/11 band. Mr. Jones, a syndicated radio host, is known for his larynx-tearing screeds against 
corruption — fiery, almost preacherly, addresses in which he sweats, balls his fists and often 
swerves from quoting Roman history to using foul language in a single breath” (Feuer, 2006). 
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Feuer beskriver Jones som en nyckelperson. En människa kämpandes mot korruption med en 
intensiv framtoning rotad i både intellektuella och mindre intellektuella uttalanden. 
 

”I somras samlades 500 ”Truthers” från hela världen på Embassy Suites Hotel i Chicago för att 
bland annat lyssna till rörelsens översteguru, radioprataren och dokumentärfilmaren Alex Jones” 
(2006, Berge). 

 
Även Aftonbladet rapporterade om konferensen i Chicago. Här beskrivs Jones som rörelsens 
översteguru, men hans yrkesinriktning kommer också fram. 
 

”There is a plan by the British delegation (such as it is, so far) to get members of Parliament to 
watch "Loose Change," the seminal movement DVD.” (Feuer, 2006). 
 

Loose Change beskrevs i bakgrundskapitlet av denna studie. Filmen har gjorts om flera gånger 
och i den slutgiltiga versionen var Alex Jones medproducent. Det finns även andra kända 
amerikaner som uttryckt sin skepticism mot terroristattackerna. Bland dessa finns 
programledaren Rosie O´Donnel, skådespelaren Charlie Sheen och musikern Willie Nelson. I 
samband med medierapporteringen kring det går det även att urskilja kopplingen till Alex Jones. 
 

”I radioprogrammet The Alex Jones Show hävdar Sheen, 41, att tvillingskraporna i själva verket 
revs med en kontrollerad rivning, skriver filmsajten IMDb.com… 
…- Det känns som en konspirationsteori, sade han.” (Henriksson, 2006). 

 
Citatet kommer från en artikel skriven i Aftonbladet 2006. New York Times har även skrivit ett 
blogginlägg om O´Donnels åsikter.  
 

“If her reading list is any guide, the soon-to-be-ex-talk show host is inspired by the prevailing 
sources for 9/11 conspiracy. Alex Jones, a Texas radio talk-show host who The Times’s Alan Feuer 
called the William Jennings Bryan of the movement, covered all of them in a 2006 speech…” 
(Nizza, 2007). 
 

En artikel i Californian Newswire 2008, beskriver Willie Nelsons gästande av Jones radioshow. 
 
“Willie Nelson appeared Monday, February 4, 2008, on the nationally-syndicated Alex Jones Show in a 
ground breaking interview where the country music legend said the twin towers were imploded on 9/11.” 
(Gotten, 2008). 
 
Av att döma från de behandlade artiklarna, kan det urskiljas att media har rapporterat relativt 
beskrivande om kritiken kring elfte september. Det är inte heller alltid tal om konspiration. 
Rörelsen har genom att knyta till sig kända personer, men även genom aktivisthandlingar lyckats 
få en viss genomslagskraft i media. 
 
I bloggosfären är 9/11-truth-rörelsen ett populärt ämne. Likaså är Jones välomnämnd. Han 
nämns dock inte enbart i samband med elfte september. Genom att kontinuerligt släppa 
dokumentärfilmer och behandla aktuella händelser i sitt radioprogram, så är Jones 
välrepresenterad på Internet. Hans kritik mot ”New world order”, Council of Foreign Relations 
och Bilderberg-gruppen är ämnen som också nämndes i denna rapports bakgrundskapitel. En 
intressant bevakning som faller under independent är en dokumentär om konspirationsteoretiker 
som släpptes 2009. Filmen är gjord av IFC (Independent Film Channel) och har titeln New 
World Order. I filmen får tittaren bland annat följa med bakom kulisserna vid demonstrationer 
och möten. Alex Jones är en av huvudpersonerna i filmen. Filmen blev uppmärksammad i 
bloggosfären.  
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Cynthia Fuchs som skriver för Alex Jones truthnews.us skriver följande om filmen: 
 
“Instead, it tracks the efforts of anti-new world order activists like Jones, Brooklyn College student 
Rudowski, Turkish filmmaker and theremin player Timuçin Leflef, and former Phoenix policeman Jack 
McLamb, as each pursues his own investigations and then shares what he finds. The internet, of course, is 
crucial to this community, whose interests vary widely…” (Fuchs, 2009). 
 
Jones beskrivs här som en aktivist. Samtidigt beskrivs filmen som ej dömande, eftersom den visar 
på aktivisternas hängivenhet till sin verksamhet. I artikeln ges även en intressant beskrivning av 
Internet som viktigaste medium för verksamheten. 
  
6.1.4 Mainstream-media och bloggosfären om Piratrörelsen 
Dokumentärfilmer om fildelning är en del av mediebevakningen av piratrörelsen, Steal this Film 
är en av dem. Den är dock så vinklad att den istället analyseras i kapitlet om extern 
kommunikation. Vid en närmare blick på mainstream-medias rapportering kring fildelning och 
anti-copyright så finns det ett klart mönster. Rapporteringen knyter många gånger an till The 
Piratebay, ibland också till Piratbyrån och Piratpartiet, då ofta i form av utlåtanden. 
 
Vad gäller de mer specifika ämnena i media finns också ett mönster som knyter an till vad som 
skrevs i bakgrunden i denna rapport. Populära ämnen i media där piratgrupperna nämns är just 
yttrandefrihet, censur, copyright och givetvis fildelning. Under början av år 2009 blossade väldiga 
debatter upp kring det. Debatten spred sig ut i världen via mainstream- och independent-media 
och bloggosfären. Det största drevet var kring Piratebay-rättegången som fick stor 
uppmärksamhet internationellt. Längre tillbaka i tiden är raiden/tillslaget mot The Pirate Bay en 
väldiskuterad händelse. I samband med händelsen ifrågasattes Sveriges regerings handlande och 
påtryckningarna från USA, en händelse som också behandlas i första delen av Steal This Film. 
 
Varifrån kommer uttrycken pirater och piratkopiering? Uppenbart har de grund i den marina 
betydelsen av ordet. I upphovsrättssammanhang är begreppet enligt källor skapat av motståndare 
och inte ”brottslingarna” själva. Enligt Wikipedia har uttrycket pirater använts i upphovsrättsliga 
sammanhang så tidigt som 1603 i England (http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_ 
infringement). Uttrycket är alltså skapat av motståndare, men är numera en accepterad 
benämning av många fildelare, vilket inte minst syns i namnen Pirate Bay, Piratbyrån och 
Piratpartiet. Att anamma motståndarnas argument och benämningar, för att sedan använda dem 
till sin egen fördel, är en företeelse som utvecklas i analysavsnitt 6.2.3.1. Hur vanligt är det att 
ordet pirat används vid omnämnande av filedelare och anti-copyright-anhängare? Faktum är att 
det inte alltid är så vanligt. Däremot kan piratgruppernas namn tänkas haft en positiv effekt på 
användandet av ordet. Många gånger används istället de svenska orden och dess engelska 
motsvarighet: fildelare, anti-copyright-anhängare och nedladdare. Benämningen pirat tycks vara 
mer vanligt förekommande i Amerikansk press, där även ordet ”piracy” används. Ordet pirat är 
något som förkommer när personerna bakom The Pirate Bay omnämns i internationell press. 
 

” De tar upp att piraterna brukade publicera skiv- och filmbolagens kravbrev på sajten och skriva 
förnedrande kommentarer till dem” (nyhetskanalen.se). 
 

Det ovanstående citatet är taget från en artikel som diskuterar omvärldens bevakning av Pirate 
Bay och rättegången. Citatet hänvisar till en amerikansk artikel där ordet ”pirates” används. 
 

“Sweden, long the home of Internet pirates, may not be a safe haven for them any more” (E-
commerce Times). 
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En av anledningarna till den stora uppståndelsen kring piratkopiering och fildelning kan som 
tidigare nämnts knytas till The Pirate Bay, tillslagen och rättegången. Det har i sin tur också satt 
Sverige på kartan som fildelande nation. I det tidigare citatet beskriver E-commerce Times 
Sverige som en frizon för Internet-pirater. 
 

“Rickard Falkvinge doesn't exactly look like a pirate king” (USA Today.com). 
 
Citatet kommer från en amerikansk artikel om piratpartiet. Även om en viss ironi kan skönjas i 
formuleringen, så används ändå uttrycker pirat, närmare bestämt piratkung i samband med 
partiledaren Falkvinge. 
 

”The site operators had gleefully mocked copyright law, simultaneously making them prime targets 
for music and movie conglomerates and folk heroes to millions of Internet users who swap digital 
goods” (Los Angeles Times). 

 
I Los Angeles Times porträtteras de ansvariga bakom Pirate Bay som folkhjältar bland 
Internetanvändare. Här förekommer ingen benämning av fildelare eller ansvariga som pirater. 
En artikel från BBC News benämner användarna som ”fans”, användare och ”free spirits” som 
tillsammans kämpar mot amerikanska företag inom nöjesindustrin. 
 

“Some fans and users of The Pirate Bay see themselves, and the website's founders, as free-spirits 
battling greedy corporate America” (BBC News). 

 
Vad media även börjar inse är politiken i fildelning och att fildelare också är väljare, något som 
också poängteras av Rickard Falkvinge i första delen av Steel This Film. Times Online använder 
benämningen ”downloaders” och beskriver dem som en växande politisk kraft. 
 

“Vast in numbers, highly educated, well connected, downloaders are a political force” (Times 
Online). 

 
Fildelning generellt och uppståndelsen kring The Pirate Bay är också väl uppmärksammat i 
bloggosfären. En sökning med Google Blog search gav över 200 000 träffar. Politiken I 
fildelningsfrågan är också uppmärksammad som följande blogginlägg demonstrerar: 

 
“This is no longer a debate about entertainment. As of today, it's a debate about digital liberties. I 
think that the record industry does not fully grasp the level of political resistance it's going to face 
from the young people in Europe and elsewhere. They remain ignorant at their peril” (Blogg 1). 

 
Bloggaren påpekar att frågan gått från att handla om nöje till att vara politisk. Frågan beskrivs 
också som ungdomsengagerande. En annan bloggare beskriver det som ”culture of sharing”.  
 
“On one side, there are those fighting for the information revolution’s culture of sharing, co-operation 
and the public commons. On the other side is a powerful, industry cartel who would stomp out the 
commons to salvage proprietary information that they can buy and own” (Blogg 2). 
 
I ovanstående citat återfinns ett ”david-mot-goliath”-perspektiv som ibland förekommer i 
resonemang kring piratrörelsen. I samband med perspektivet och bloggosfären kan ett annat 
intressant exempel analyseras. Bloggen som medium ger alla med tillgång till Internet en röst. Det 
är inte bara ”vanliga” människor som kan göra sig hörda. I samband med rättegången mot Pirate 
Bay blev även författaren Unni Drougges blogg uppmärksammad. Hon förkunnade sitt stöd för 
fildelning och visade det genom att bland annat spela in och publicera en ljudbok på The Pirate 
Bay. Det var något som blev uppmärksammat i både mainstream-media och bloggosfären. 
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”I det här fallet utnyttjar jag min position som en av landets mest lästa - jag menar LÄSTA, inte 
SÅLDA - författare för att föra fram en fråga som är betydligt större än mitt eventuella behov att 
synas” (unnidrougge.com). 

 
En av hennes teser att fildelare inte är betalningsvägrande var en fråga som hon drev genom att ta 
emot donationer för sin ljudbok. Efter en kort tid meddelade hon att utgifterna för produktionen 
var insamlade. Hon använder sig även bokstavligt av begreppet ”piratrörelse”, men benämner 
inte alltid anhängarna som pirater. Det är inte bara Unni Drougge som uppmärksammats i 
samband med Pirate Bay. Den 21 september 2008 släppte musikern Timbuktu en singel på sajten. 
Musikern Montt Mardié har även komponerat en temalåt för Pirate bay. Den släpptes för fri 
nedladdning den 16 maj 2009. 
 
6.1.5 Sammanfattning av mainstream-media och bloggosfärens bevakning 
Det kan konstateras (baserat på sökresultat) att samtliga rörelser och dess organisationer är mer 
omskrivna i bloggosfären än i mainstream-media. Rörelsernas anhängare beskrivs olika, allt från 
konspirationsteoretiker, aktivister och filmfans används. Vad som är en gemensam nämnare för 
alla rörelser är att deras anhängare vid något tillfälle beskrivits som en varierande massa bestående 
av människor med olika bakgrund. 
 
Rapporteringen sker ofta i anslutning till någon specifik händelse i samband med en rörelse, 
exempelvis en aktivisthandling, konferens eller en rättegång. Många blogginlägg har för avsikt att 
tipsa läsaren om rörelsen eller någon produktion i samband med den. Det hör heller inte till 
ovanligheterna att förgrundspersoner inom rörelserna omnämns, detta gäller både i mainstream-
media och bloggosfären. 
 
6.2 Extern kommunikation och opinionsbildning 
I följande avsnitt analyseras rörelserna och deras organisationers externa kommunikation. 
Huvudkanaler i den externa kommunikationen presenteras och diskuteras. Emellanåt läggs vikt 
vid retoriken och dialogiken i texter. Analysen utmynnar i en diskussion om opinionsbildningen. 
Att analysera all information producerad av rörelserna och medlemmarna, är för denna studie 
tidsmässigt omöjligt och strategiskt direkt olämpligt. Därför ligger fokus på det som värderats 
som huvudkomponenter i rörelsernas externa kommunikation på Internet. Med 
huvudkomponenter menas empiriskt rikt material som har stor tillänglighet. 
 
6.2.1 Zeitgeist - extern kommunikation och opinionsbildning 
De komponenter som är empiriska källor för denna analys är: filmen Zeitgeist: Addendum samt 
centrala delar av rörelsens webbplats. Som empiriska källor i gränslandet mellan intern och extern 
kommunikation analyseras dokumentet ”the activist orientation guide” och projects-avdelningen 
på rörelsens webbplats. Det är viktigt att tidigt poängtera den svårdragna linjen mellan rörelsens 
interna och externa kommunikation. Tydliga gränser är svåra att dra eftersom opinionsbildningen 
inte bara kan ses existera i riktning från rörelsen mot allmänheten, utan även inom rörelsen. 
Likaså är delar av rörelsens interna information även tillänglig för besökare. 
 
6.2.1.1 Webbplatsen – ”about us” och f.a.q 
De avdelningar på webbplatsen som analyserats är ”about”, ”Frequently asked questions (f.a.q)” 
samt ”projects”. F.a.q är en av de mest direkta avdelningarna. Här ges korta och koncisa svar på 
en mängd frågor. En annan direkt avdelning som också tillhör vanligheterna på en webbplats är 
”about”. Här presenteras information om vad Zeitgeist-rörelsen är, vad den inte är, dess syfte och 
mål. Likaså ges även liknande information som finns i f.a.q:en, rörande grund och historia om 
rörelsens uppkomst. 
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Kontexten för webbplatsen kan konstateras till: digital information på Internet. En webbtext är 
en i kedjan av flera, en intertextuell kedja. F.a.q kan ses som en genre där en kort fråga följs av ett 
snabbt och kärnfullt svar. Innehållet riktar sig till en mottagare som har grundläggande frågor 
som denne vill ha svar på. Det går därför att antaga att mottagaren inte är allt för insatt i rörelsens 
verksamhet. Kontexten för ”about” är i princip densamme som för texterna i f.a.q, bortsett från 
att texten i detta fall kan vara mer utförlig. Publiken som vänder sig till denna text kan bland 
annat vara media som behöver grundläggande men ändå relativt kortfattad information om 
rörelsen. Det kan även vara personer som har en viss kunskap om rörelsen. Den första frågan i 
f.a.q. lyder ”what is the foundation of this idea?”. Avsnittet kretsar kring begreppet scarcity, vilket 
kan översättas till det svenska ordet brist eller underskott. Denna brist är någonting som är 
genomgående i rörelsens argumentation. Bristen ses dock som ett resultat av det nuvarande 
rådande ekonomiska systemet - en brist som i själva verket inte behöver existera, men som 
används som ett medel för att kontrollera världen och gynna en makthavande elit. 
 

”Social problems result from scarcity. When a few nations control most of the world’s resources, 
there are going to be international disputes no matter how many laws or treaties are signed. If we 
wish to end war, crime, hunger, poverty, territorial disputes, and nationalism, we must work toward 
a future in which all resources are accepted as the common heritage of all people 
(www.thezeitgeistmovement.com, F.A.Q, 1.)” 

 
Författaren lägger sig på samma nivå som läsaren och allierar sig med denne genom att använda 
”vi”. Indirekt finns det även ett ”vi och dem”-perspektiv i texten, eftersom författaren 
argumenterar för att sociala problem uppstår ur en brist som skapas av några få nationers 
kontroll av resurser. Ett vi och dem pekas inte bokstavligen ut, men antyds. Det kan i sin tur ses 
som ett stildrag och ett försök till att höja den intellektuella mognadsframtoningen i språket. 
Formuleringsstilen (elocutio) håller en hög nivå. Det är inte fråga om några slanguttryck eller 
vardagsspråk. Det är fråga om ett mer bildat språk. Det finns mycket som understryker ett flitigt 
användande av logos, pathos och ethos i texten. Genom att författaren hela tiden för ett 
resonemang där ett problem adresseras och sedan relateras till ett ”vi” så bygger författaren upp 
ett ethos – en trovärdighet som skapas genom en karaktär som kännetecknas av vältalighet, 
direkthet och skarpt konstaterande. Resonemangstekniken kan knytas an till samtliga tre 
argumentationsformer som nämns i avsnitt 4.3.2. Författaren anklagar (syftande bakåt i tiden), 
fördömer och presenterar en problemlösning för läsaren. 
 
Vad som skulle kunna ses som ett dramatiskt försvagande av författarens ethos, är den totala 
avsaknaden av källhänvisningar. Tar läsaren däremot med i beräkningen att informationen i f.a.q 
enbart är sammanfattande och refererar till rörelsens mer utförliga material, så försvagas inte 
ethos på samma sätt. Innehar läsaren detta resonemang är det fråga om en form av intertextuell 
kedja, där f.a.q-texten knyter an till mer utförliga texter och filmerna. Textens resonerande med 
adressering av problem, dess orsaker och hur de skulle kunna lösas, ger texten logosutsagor. 
Pathos, det som påverkar läsarens känslor, är någonting som byggs upp successivt. Genom att 
adressera ämnen som kriminalitet, fattigdom och miljöförstöring involveras läsaren 
känslomässigt. Att sedan poängtera att problemen går att lösa och att rörelsen har lösningen, 
skapar en förhoppning, förtroende och entusiasm hos läsaren. Det bör ses som att texten i fråga 
är en av flera som är tänkta att övertyga läsaren. Textens uppgift är att ge läsaren en motivering 
och översikt av vad som ligger till grund för rörelsen, vad de grundläggande problemen är och att 
de kan lösas. Texten kan sägas lyckas med det, samtidigt som den lämnar tomrum med frågor 
som var informationen kommer från. Det kan i sin tur ge resultatet att läsaren bestämmer sig för 
att skaffa mer information. Den enskilda f.a.q-texten kan ses som en del i den intertextuella 
kedjan som hela f.a.q:en utgör. Likaså är f.a.q något som ingår i en större intertextuell kedja som 
utgörs av webbplatsen, dokument och även filmerna. Det kan även hävdas att speciellt f.a.q:en är 
intertextuellt sammankopplad med frågor som uppkommit i media. 
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Den fråga i f.a.q som följer den tidigare behandlade har titeln: ”what inspired this direction?”. 
Avsnittet berättar kort om valda delar av Jaque Frescos ungdom och vilka problem han kom i 
kontakt med samt vilka tankar som uppstod. Det skulle kunna argumenteras för att avsnittet kan 
ses ur ett storytelling-perspektiv. Berättelsen kan ses som ett försök till att ge en ung rörelse rötter 
i en äldre mans livshistoria – en form av verksamhetsberättelse/storytelling. 
 

”Living through the 1929 Great Depression helped me shape my social conscience” 
(www.thezeitgeistmovement.com, F.A.Q, 2). 

 
Genom ovanstående uttalande skapas förutom en historisk anknytning även en logosutsaga, 
genom att berättaren förklarar att han var med om 30-talets stora depression. På detta vis ger han 
också trovärdighetsgrund (ethos) för efterföljande uttalanden om hur läget var vid den tiden. 
Samtidigt ger det även en orsaksgrund för organisationen The Venus Project. Organisationen 
betecknas som tidigare nämnt också som moderorganisationen till Zeitgeist-rörelsen.  Den 
tidigare logosutsagan om att författaren var med om 1930-talets depression knyts i slutet av 
texten samman med en pathos-utsaga som tillsammans skapar ett ethos som ska få läsaren att 
acceptera argumentationen. 
 

“Working with drug addicts, alcoholics, and so-called juvenile delinquents in New York City 
convinced me that instead of working with individuals, more effective methods would deal with the 
societal conditions that create dysfunctional behaviours in the first place” (Ibid.). 

 
Pathos i stycket är författarens arbete med missbrukare och ungdomsbrottslingar vilket bidrar till 
författarens karaktär, men skapar även en trovärdighet i uttalanden om hur typen av problem kan 
lösas. I samband med diskussionen kring story telling är det svårt att inte knyta an till personliga 
varumärken. Att historien bakom inspirationen till The Venus Project och Zeitgeist-rörelsen 
kretsar kring Jaque Fresco som person går utan problem att se ur perspektivet personligt 
varumärke. Jag hävdar att Jaque Frescos personliga varumärke blir en del av Zeitgeist-rörelsens 
varumärke. Likaså är Peter Josephs personliga varumärke också en del av rörelsens varumärke. 
Resonemanget kommer att utvecklas i varumärkesanalysen av Zeitgeist. De två styckena i f.a.q 
kan sägas behandla rörelsens grund, webbavdelningen about gör också det, i annorlunda form: 
 

”The Zeitgeist movement is not a political movement. It does not recognize nations, governments, 
races, religions, creeds or class. Our understandings conclude that these are false, outdated 
distinctions which are far from positive factors for true collective human growth and potential. 
Their basis is in power division and stratification, not unity and equality, which is our goal” 
(www.thezeitgeistmovement.com, about). 

 
En intressant del i citatet är den inledande meningen. Syftet med texten kan ses ur flera vinklar. 
Det kan ses som ett försök att frigöra sig från politiska associationer, dess kontext och därmed 
även dess kritik. Likaså kan det ses som ett sätt att bjuda in läsaren och försöka bredda 
åhörarskaran genom att understryka att rörelsen inte tillhör någon politisk kategori i form av 
vänster eller höger. Motiveringen till det inledande uttalandet följer direkt efter. Rörelsen 
erkänner inte nationer, regeringar, raser, religioner, trosläror eller klass. I och med uttalandet görs 
även ett indirekt uttalande att vem som helst är välkommen att bli medlem i rörelsen. Även om 
rörelsen påstår sig vara fri från politiken, så tar de ändå del av den politiska diskursen i sina 
resonemang. Genom att förklara tidigare nämnda kategoriseringar som fenomen med grund i 
maktfördelning och stratifiering så skapas även en logos-utsaga: att genom dess avskaffande kan 
jämlikhet och harmoni uppnås, det vill säga, målet med rörelsen. Denna form av resonerande 
liknar den som uppmärksammades i ”framförandet av rörelsens grund”. Problem och dess 
orsaker adresseras, därefter ges lösningar. 
 

 51



”This movement is about awareness, in avocation of a fluid evolutionary progress, both personal, 
social, technological and spiritual” (Ibid.). 

 
Föregående citat kan sägas symbolisera rörelsens syfte: medvetenhet. En medvetenhet som 
ständigt utvecklas på det individuella, sociala, teknologiska och spirituella planet. Det tidigare 
uttalandet att rörelsen inte är av politisk karaktär skapade möjlighet för en mängd människor att 
kunna relatera till rörelsen, eller hindrar snarare inte människor. Det ovanstående citatet kan sägas 
ha en liknande funktion eftersom det täcker in flera områden, sociala, individuella, teknologiska 
och spirituella. Genom att understryka utveckling inom dessa områden breddas chansen att 
läsaren ska identifiera sig med och vara intresserad av en eller flera av de nämnda områdena. Det 
kan ses som en pathos-utsaga eftersom det först och främst talar till läsarens känsloinvolvering i 
de olika områdena. 
 

”The goal is to revise our world society in accord with present day knowledge on all levels, not only 
creating awareness of social and technological possibilities many have been conditioned to think 
impossible or against ”human nature”, but also to provide a means to overcome those elements in 
society which perpetuate these outdated systems” (Ibid.). 

 
Inbakat i textstycket finns en underliggande ton att läsarens nuvarande uppfattning av vilka 
sociala och teknologiska gränser som existerar är felaktig. Mellan raderna och utifrån den 
argumentation som förs kan det läsas in att rörelsen har den korrekta informationen kring vilka 
möjligheter som finns. Rörelsens argumentation kring teknologi grundar sig mycket i Venus 
Projects och Frescos tankar, vilket i sin tur även kan skapa dialogiska anknytningar till teknokrati 
som beskrevs i bakgrundskapitlet. Ett av de mest intressanta uttalandena i texten är: 
 

”The movement itself is not a centralized construct. We are not here to lead, but to organize and 
educate” (Ibid.). 

 
Genom uttalandet kan intrycket tänkas vara att rörelsen inte är maktutövande eller hierarkiskt 
uppbyggd, att ingen klassindelning råder, ett påstående som i så fall bättrar på författarens 
ethos. Det går även att utläsa en antydan till att rörelsen skulle arbeta mer nätverksinriktat och 
fokusera på individen. 
 
6.2.1.2 Filmen - varför ansluta sig och vad göra? 
Det första officiella kommunikationsmaterialet som nämnde rörelsen och dess syfte var filmen 
Zeitgeist: Addendum. På grund av det kommer därför den mest centrala och till rörelsen 
anknytande textdelen i filmen att analyseras. Texten finns transkriberad i sin helhet som bilaga 3.  
 
Vad som inte får glömmas bort är var alla texter i detta avsnitt kommer från. De existerar inte i 
skriven form som original utan är endast transkriberingar av en speakerröst. Orden är enbart en 
del av den retorik som är i bruk, vilket också innebär att det som går att utläsa ur dem inte kan ge 
en fullständig bild av hur mottagaren kan tänkas påverkas. Hur speakern artikulerar ord, 
meningars rytm och röstens styrka är dimensioner som uteblir i analysen. Samspelet mellan rörlig 
bild, röst och musik kan uppenbart ge textstyckena en helt annan slagkraft. Likaså är de 
analyserade texterna del i ett klimax som långsamt byggts upp under filmens tidigare en och en 
halv timme. Det är i detta klimax som allting knyts samman och utmynnar i uppmaningen att gå 
med i rörelsen. Vad som går att urskilja om filmens språk jämförs med skrivna texter från 
rörelsen är en skillnad i deras elocutio. Språket i filmerna är också välvårdat men enklare. 
Meningarna är kortare och tankegångarna mindre abstrakta. Likaså innehar språket i de sex 
punkterna en befallande och framåtdrivande ton.  
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Varje punkt inleds med en uppmaning/befallning: 
 

”Expose the banking fraud” 
”Turn off the TV news” 
“Don’t ever allow yourself, your family, or anyone you know, to ever join the military” 
“Stop supporting the energy companies” 
“Reject the political system” 
“Join the movement” (bilaga 3). 

 
Varje uppmaning kan sagas vara den första byggstenen i en relativt genomgående struktur som 
bygger på en uppmaning till handlande på grund av ett problem. I texten beskrivs problemet, 
därefter ges uppmaningar till hur läsaren kan agera för att motverka problemet, alltså en form av 
lösning. Det är dessa tre byggstenar (uppmaning, problem, lösningsbaserat handlande) som alla 
punkter kan sägas innehålla. Ibland poängteras individens/läsarens betydelse, ibland poängteras 
läsarens ”vi” i relation till de övrigas betydelse. Vad de fem första punkterna gör är att de 
intertextuellt knyter an till vad som tidigare behandlats i filmen.  
 
Vad som också är intressant ur intertextuell/dialogisk synpunkt, är texternas potentiella meningar 
och anknytningar till aktuella samhällsfrågor och trender. Den första punkten ”expose the 
banking fraud” kan intertextuellt sägas knyta an till det rådande ekonomiska läget (2008-2009); 
finanskris och lågkonjunktur. Därmed knyter den an till något aktuellt, som är i tiden och som 
finns på både samtals- och medieagendan. Kopplingen till finanskrisen är inte helt outtalad 
eftersom den nämns vid något tillfälle i filmen. Men kopplingen är ändå intertextuell. Att kritisera 
det rådande ekonomiska systemet i en kristid, kan tänkas göra publiken mer mottaglig för 
informationen. Det kan också tänkas tala till publikens strävan efter att komma ur krisen. Faktum 
är att Zeitgeist: Addendum hade premiär i början av oktober, lagom lägligt då finanskrisen 
började göra sig märkt genom bland annat ökade räntespreadar. 
 
Den andra punkten ”Turn off the TV news” har möjliga kopplingarna till den i princip tidlösa 
debatten om nyhetsförmedlingens objektivitet. En annan potentiell koppling är till 
konspirationsteorier om frimurare som infiltrerat media. Punkten målar upp nyhetsmedia som 
korrupt och styrt av ekonomiska intressen. Det kan också tänkas knyta an till exempelvis Kinas 
utbredda statliga censur, vilket i sin tur knyter an till aktuella censur- och yttrandefrihetsfrågor. 
Det kan även tänkas att mottagaren gör kopplingar från stycket till mer lokala, regionala eller 
nationella händelser. Exempel är debatten kring företaget Monsantos försäljning av 
hormonsprutor för kor, som kopplas samman med antibiotikaresistans. Det intressanta i detta fall 
var att journalister på Fox News hade gjort ett inslag som behandlade ämnet och som kritiskt 
granskade företaget. Det råder delade meningar, enligt vissa ska journalisterna ha sparkats av Fox 
på grund av att de vägrade ändra inslaget, enligt andra ska ha Monsanto gjort påtryckningar på 
Fox i försök att avskeda journalisterna (panora.nu, huffingtonpost.com, barometern.se). 
 
Den tredje punkten “Don’t ever allow yourself, your family, or anyone you know, to ever join 
the military” har ett stort bagage av möjlig textualitet. En anknytning är diskussionen kring 
korruptionen i den statliga militärapparaten, med avseende på ekonomiska intressen. Förutom 
att Zeitgeist-rörelsen själv gör denna koppling, så kan det även knytas an till andra 
konspiratoriska filmer och rörelser som exempelvis behandlar 11 september som något 
iscensatt av den amerikanska regeringen för att legitimera krig. I och med denna koppling så 
kan även den föregående punkten om mainstream-media kopplas samman med denna punkt. 
Mainstream-media anses ibland vara korrupt och hjälpa till i mörkläggningen av ”vad som 
verkligen hände” den 11 september. Förgreningen till mainstream-medias nyhetsrapportering 
gör att begreppet ”propaganda” kan vara en textuell möjlighet, vilket i sin tur kan förgrena sig 
till exempelvis Nazitysklands och Kalla krigets propagandaapparater. 
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Den fjärde punkten “Stop supporting the energy companies” kan knyta an till samtliga 
föregående punkter men även till ämnet miljö. Alla punkter hakar i varandra och kan även 
intertextuellt sägas göra det. Energifrågan är aktuell i mainstream-media, inte bara bensinpriser 
utan även användningen av fossila bränslen, vilket i sin tur knyter an till miljödebatten och i 
längden även klimathotsfrågan. Denna punkt och ekonomin är de tydligaste exemplen på det 
som i teorin beskrivits som ”globala hot” och internationella frågor. 
 
Den femte punkten “Reject the political system” handlar i korta drag om att politik är en 
skymf mot demokratin. Att äkta demokrati inte existerar. Det politiska spelet understöds av 
medias vinklade rapportering. Möjliga textuella anknytningar i detta fall kan exempelvis vara 
till diktaturer. Men likaså kan denna punkt också knyta an till diskussionen om medias 
ifrågasatta objektivitet. Punkten kan även tänkas knyta an till det ibland påstådda missnöjet 
med den tidigare president Bushs stundom nonchalanta beteende. Det skapar i sin tur även 
textuella broar till militärapparaten, media och energifrågan. Vad som är en möjlig dialogik i 
samtliga punkter är anknytningen till konspirationsteorin om New World Order som beskrevs 
i bakgrunden till denna studie. Medlemmarna sägs som känt vara framstående personer inom 
politik, media och finans. Även om det aldrig görs en direkt koppling till detta i rörelsens 
texter, så är det en möjlig intertextualitet. I den sjätte och sista punkten läggs stor vikt vid att 
försöka skapa ett ”vi” med läsaren. Det görs i relation till läsaren som individ. 
 

”…and help us create the largest mass-movement for social change the world has ever seen. We 
must mobilize and educate everyone about the inherent corruption of our current world system” 
(Bilaga 3). 

 
I ovanstående mening ses tydligt försöket till att skapa ett vi med läsaren. Den första 
meningen adresserar läsaren som en individ som ska hjälpa ”dem”. I nästa mening sker skiftet 
från ”dem” till ”vi”. Men författaren vill försäkra läsaren om att denne inte ska tvingas. 
 

“But in the end. The most relevant change, must occur first inside you. The real revolution is the 
revolution of consciousness. And each one of us first needs to eliminate the divisionary, 
materialistic noise we have been conditioned to think is true. While discovering, amplifying and 
aligning with the signal coming from our true empirical oneness. It is up to you” (Bilaga 3). 

 
Värdeladdade ord som revolution, mobilisera och korruption kan tänkas ge intertextuella 
kopplingar. Orden relaterar tillbaks till de tidigare beskrivna punkterna och därmed också till 
deras textualitet. Revolution har ett historiskt bagage med anknytningar till den industriella eller 
franska revolutionen. Korruption som begrepp kan ge anknytningar till diktaturer och 
propaganda. Revolution och mobilisering är begrepp med positiva konnotationer som verkar mot 
begreppet korruptions negativa konnotationer. 
 
6.2.1.3 Aktivistguide - påverkan riktad internt 
Tack vare rörelsens relativa transparens så finns möjligheten att analysera dess interna 
opinionsbildning och organisering. Med intern opinionsbildning menas bland annat material som 
ska informera och övertyga medlemmarna om vilket externt kommunikationsarbete som ska 
bedrivas inom rörelsen samt hur, varför och när. I detta avsnitt består den empiriska källan av 
utvalda delar av dokumentet ”the activist orientation guide”. 
 
Guiden är det mest heltäckande och utförliga dokument som producerats av rörelsen. Den kan 
ses som en skriftlig beskrivning av alla områden som tas upp i filmerna. Dokumentet sprids och 
tillhandahålls i nedladdningsbart digitalt format. Dokumentet finns tillängligt för både 
medlemmar och icke-medlemmar. Det riktar sig till dem som vill ha heltäckande djupgående 
information om rörelsens grund, syfte, mål, argument, filosofi och verkande. 
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”The fact is, traditional political activism is not the path. The establishment has gotten far too good 
at controlling traditionally oriented dissent. Rather, the path of this movement is to first create 
grassroots awareness on a global scale. This comes down to communication. Those of us who 
believe in this direction must work to spread awareness of its ideas. Humanity must first be aware 
of this social direction before any kind of action can be taken” (The activist orientation guide, 2009: 
81). 

 
Det sista kapitlet som det föregående citatet är hämtat från har rubriken ”taking action”. Förutom 
att vara intressant ur ett retoriskt perspektiv, säger det även något om tankarna bakom rörelsen 
och dess opinionsbildning. Textens elocutio kännetecknas av ett välvårdat språk med kortare 
meningar. Författaren kan sägas inneha en instruerande position i texten. Den enda gång 
författaren nämner sig själv och läsaren är med ordet ”us”. Texten kretsar till största delen kring 
logos. Resonemanget är utformat så det ska tilltala läsarens eget förnuft och beslutsfattande. 
Inledningsvis påstår författaren att traditionell aktivism inte är lösningen. För att legitimera 
uttalandet så efterföljs det av en resonemangskedja. Ett påstående följs av en förklaring som 
sedan följs av ett åtgärdsförslag, vilket kan liknas vid tidigare analyser av rörelsens resonemangs- 
och argumentationsmetoder. Den sista meningen i citatet kan sägas testa läsarens tro på det som 
ska kommuniceras. Tror läsaren på rörelsens verksamhet så ska denne därför arbeta med att 
sprida medvetenhet om vad rörelsen står för. Denna del kan ses med pathos-glasögon. 
Författaren knyter an till läsarens tro på att någonting måste göras, att andra människor förtjänar 
att också få veta. Ett vi skapas och en känsla till att ”vi” har en uppgift bildas. Att medvetenhet 
måste spridas globalt innan handling kan ske kan liknas vid opinionsbildningens agenda-setting, 
där någonting måste upp på agendan innan allmänheten kan påverkas till exempelvis handling. 
Det kan ses som att författarens ethos bildas genom en form av resonemang med läsarens 
förnuft. Läsaren får följa med i ett resonemang, vilket skulle kunna få författaren att framstå som 
pedagogisk, eller förandes en dialog. 
 
Stycket sett ur ett intertextuellt perspektiv kan bära på en del anknytningar. Starka ord är 
aktivism, gräsrötter och global. Aktivism är ett värdeladdat ord, men är en företeelse vars 
innebörd rörelsen vill omforma. Gräsrötter används i samband med ordet medvetenhet på en 
global skala. Därmed kan anknytningar till globalisering och den globala rättviserörelsen göras. 
Ordet gräsrot kan knyta an till begreppet gräsrotsrörelser. Men det skulle även kunna tänkas att 
andra förekommande anknytningar (hos skeptikerna) kan göras till det som kallas för 
astroturfing. Begreppet innebär i korta drag att en grupp, med politiska eller kommersiella 
intentioner imiterar en gräsrotsrörelse. Den 83 sidor långa guiden avslutas med ett avsnitt vid 
namn ”Final thoughts”. Avsnittet kan ses som ett proaktivt kort bemötande av kritiker och 
skeptikers motargument. Det övergår sedan till att bli en moralstärkande slutplädering med gott 
om metaforer samt logos- och pathosutsagor. Härefter analyseras de två sista styckena som kan 
ses som den moralstärkande slutpläderingen. 
 

”We have gone from smoke signals to the telephone to electronic mail sent at near the speed of 
light. Everything that has once been considered impossible has gradually become possible. The 
Wright Brothers were told by “experts” that it was impossible to fly…years ago people who talked 
of travelling to the moon where dismissed and labelled as “Mooniacs”. To assume something is 
“impossible” in this world is a failure of creativity” (The activist orientation guide, 2009: 83). 

 
Stycket kan ses som ett försök till att skapa förståelse och legitimera rörelsens handlande genom 
att likna den vid viktiga vetenskapliga framgångar som gjorts i det ”senmoderna” samhällets 
historia. Indirekt kan det ses som ett försöka att avfärda kritiker genom att låna relevans från 
historiska händelser. Grundtanken med stycket är att genom logos få läsaren att koppla samman 
den historiska utvecklingens vikt med Zeitgeist-rörelsens betydelse. 
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“If 120,000 people can come together to build a nuclear bomb, as was done with the Manhattan 
Project in the late 1930s, there is no reason why we cannot come together and use human ingenuity 
to accomplish incredible social achievements for the betterment of humanity. It is time we unleash 
our “Weapons of Mass Creation” (WMCs) unto the world. It is time we take responsibility for each 
other and ourselves. We have the knowledge, means and initiative to devise an entirely new social 
architecture that can create a world we actually enjoy and flourish in. Very simply, it is time to grow 
up.” (The activist orientation guide, 2009: 83). 
 

Tidigare användes positiva historiska händelser för att legitimera och skapa förståelse för 
rörelsen. I det ovanstående andra stycket används negativ historia som grundargument för att 
den raka motsatsen också är möjlig. Likaså leker sändaren med begreppet 
massförstörelsevapen och omformar det till begreppet ”masskreationsvapen”. I stycket 
blandas logos och pathos. De känslor som författaren spelar på är hopp, människans förmåga 
att åstadkomma något tillsammans och att en värld där alla trivs är möjlig. 
 
6.2.1.4 Sammanknytande om Zeitgeists opinionsbildning 
För att se Zeitgeist ur ett opinionsbildningsperspektiv måste slutmålet klargöras. Slutmålet med 
opinionsbildningen är inte att påverka det parlamentariska politikersystemet, rörelsen erkänner 
inte det. Allmänheten är de politiska beslutsfattarna som ska övertygas. 
 
Det är fruktbart att knyta an till den demokratiska offentligheten och de formbara grupperna som 
beskrevs i teorikapitlet (3.2.1). Zeitgeist-rörelsen uttrycker att de är ute efter att skapa en sann 
demokrati. De vill bort från subjektiviteten och träda in i vetenskapens objektivitet. Att alla ska 
ha möjligheten att få komma till tals är något som rörelsen strävar efter. Rörelsens verksamhet 
innehar en stor transparens genom att det mesta är tillängligt för alla. Forumet är en central del 
för att alla ska få komma till tals. Frågor som skickas in till rörelsens ledning besvaras i 
radiosändningar. Z-day är ett möte där det förutom föreläsningar även ges rum för frågor och 
utveckling av koncept. Olika utvecklingsteam, där alla får deltaga är under utveckling. I dessa 
hänseenden kan rörelsen sägas representera och sträva mot en version av den tidigare behandlade 
visionen om en demokratisk offentlighet, en deliberativ demokratiuppfattning som särpräglas av 
samrådande. Men samtidigt som en strävan mot deliberativ demokratiuppfattning inom rörelsen 
kan urskiljas, är det ändå centralt att diskutera demokrati utifrån social choice-teorier. I nuläget är 
en av rörelsens viktigaste uppgifter att övertyga genom att bedriva opinionsbildning och rekrytera 
medlemmar, detta går inte att utföra ur en deliberativ demokratisk synvinkel. 
 

”We cannot proceed with anything effective unless we have the support of many people in many 
countries” (www.zeitgeistmovement.com, projects, take action, 2009). 
 

I opinionsbildningens och rekryteringens fall handlar det mer om påverkan och publicitet än 
resonemang och koncensus, vilket går i linje med social-choice-teorier. Som tidigare nämnts är 
det fruktlöst att se allmänheten som en homogen massa, när avsikten är att påverka och övertyga. 
Det blir därför intressant att föra in begreppet målgrupp i resonemanget. Genom de dialogiska 
och retoriska aspekterna går det att finna kopplingar som är tänkta att attrahera olika 
intressegrupper inom allmänheten. Men på det stora hela är det externa materialet från rörelsen 
anpassat efter en så bred målgrupp som möjligt. Som tidigare poängterats är dock gränserna 
mellan intern och extern information luddiga. Det finns ändå en viss målgruppsindelning mellan 
medlemmar och icke-medlemmar. Det förstnämnda kan liknas vid Palms målgruppskategori ”det 
egna lägret” (Palm, 2006: 102-103). Om fokus skiftas mot vägledande och instruerande material 
som riktar sig till de inom rörelsen som är intresserade av kommunikation, så kan tydligare 
målgruppsdefinitioner iakttagas. Samtidigt som målgrupper kan urskiljas så är även texterna i sig 
en form av intern opinionsbildning kring vad som ska kommuniceras och hur. 
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”Strategically, it is best if we contact major media personalities and larger organizations in the hope 
that we become recognized and supported by the third party organization/personality.” 
(www.zeitgeistmovement.com, projects, take action, 2009). 

 
I ovanstående uttalande kan två huvudsakliga målgrupper urskiljas: Mainstream-media och stora 
organisationer. Dessa målgrupper är uppenbart definierade med strävan efter att få upp rörelsen 
på medie- och expertagendan. Att kontakta större organisationer skulle även kunna ses som ett 
försök av att låna legitimitet från dessa. Målgruppskategoriseringen kan liknas vid Palms 
”beslutsfattare och opinionsbildare”. Att arbeta på detta vis kan också ses som ett försök till 
direktpåverkan. Att jobba med dessa målgrupper är utbildnings-teamets uppgift som är en 
underkategori i kommunikationsteamet. 
 

“…along with countering fallacious accusations regarding The Movement in the media. This team 
is critical for keeping everyone aware of what is going on in the world, while also constantly 
exposing the Financial System for what it is.” (www.zeitgeistmovement.com, projects, take action, 
2009). 

 
Det föregående citatet visar på ytterligare en målgruppsindelning. Texten kommer från 
definitionen av vad aktivist-teamet ska göra. Målgruppen kan sägas utgöra kritiker mot rörelsen. 
Aktivist-teamets uppgift är att bemöta kritikers argument i media, samtidigt som de ska hålla sig á 
jour om vad som händer i omvärlden.  
 
Går det att tala om direktpåverkan av allmänheten? Exempel på former av direktpåverkan är 
filmerna, demonstrationer, Z-day och webbplatsen. Även om filmerna och webbplatsen är en 
påverkan som sker genom ett medium, så kan de ändå tolkas som en form av direktpåverkan. 
Den indirekta påverkan av allmänheten sker genom nyhetsrapporteringen, dock än så länge mest 
genom bloggosfären. Personliga nätverk kan tillsammans med filmerna tänkas vara de största 
metoderna för påverkan. För att allmänheten ska komma i kontakt med filmerna krävs dock 
någon form av hänvisning eller ett (efterfrågebaserat) uppsåt från allmänhetens sida att söka efter 
informationen. Tittare och medlemmar uppmanas att sprida ordet om Zeitgeist i sina nätverk, 
effekten av detta kan sägas visa sig i det stora antal blogginlägg som finns. I analysen av några 
blogginlägg urskiljdes många ”förstagångstittare” som spred ordet vidare. Några av dessa 
berättade även att en vän hade visat dem filmen, vilket tyder på de personliga nätverkens 
betydelse. Men frågan måste ändå ställas, om det trots allt ändå finns en ambition att påverka 
specifikt politiker? Det skulle kunna tolkas på så sätt att Zeitgeists vision inte går att realisera utan 
politikers erkännande. Men i detta är det ändå en dubbelhet inbyggd, för utan allmänhetens stöd 
så är politikerna i sig inte erkända. Naturligtvis skulle en lyckad påverkan av politiker leda till att 
rörelsen blev mer uppmärksammad. Men det kan ändå sägas att politiker blir avidentifierade och 
inkluderade i ”allmänheten” av Zeitgeist. Att rikta sig direkt till allmänheten med en fråga är inte 
fördelaktigt om det är ett för komplicerat ämne (Palm, 2006: 102-103). Det går utan för mycket 
subjektivt antagande att konstatera Zeitgeists huvudfrågor som komplicerade. Riktar Zeitgeist sig 
till allmänheten med ett alltför komplicerat budskap? Jag hävdar att det till en början var så att 
Zeitgeist omedvetet eller medvetet riktade sig till och nådde vad som skulle kunna kallas för early 
adopters. Likaså har den första filmen spelat en stor roll vad gäller ”förenklande”. 
 
För att legitimera resonemanget om early adopters; Palm kallar det för ”förebilder”, en viktig 
grupp inom målgruppen. De är effektiva att använda sig av i projekt som bygger på spridning av 
information. Förebilderna är de som är första med att ta till sig en viss teknik eller att ta till sig en 
viss vana (Palm, 2006: 31). När den första Zeitgeist-filmen kom ut fanns ingen rörelse. Den var 
någonting som – enligt rörelsen själva – initierades en tid efter den första filmen. Den första 
filmen behandlade populära konspiratoriska områden som religion och den elfte september, 
vilket i slutet knöts ihop med en övergripande kontrollerande makt.  
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Genom det nådde filmen aktivt sökande anhängare av konspirationsteorier och fångade deras 
intresse. Genom det lades en grund med anhängare. De skulle på ett sätt kunna ses som early 
adopters av konspiratoriskt material, en form av beslutsfattare som bestämmer om en teori är av 
något värde. Men det är inte bara konspirationsteoretiker som kan sägas klassas som early 
adopters. Det går att tänka sig förebilderna som en specifik grupp inom den alternativa sfären. 
De som aktivt söker efter ny information. Det är dessa personer som är bland de första att sprida 
vidare budskapet inom sina nätverk, både word of mouth och via bloggosfären. 
 
Filmerna bör ses som ett sätt att förpacka komplicerade tankegångar i ett lättillängligt material. 
Zeitgeists idéer hade uppenbarligen inte fått samma uppmärksamhet om den första filmen inte 
gjorts. Hade tankegångarna enbart existerat i form av flygblad och omfattande dokument, så hade 
de nått en mer begränsad del av målgruppen. Filmerna är utformade på ett underhållande sätt, 
med den form av resonemangsteknik som tidigare nämnts: adressering av ett problem, förklaring 
av problemet, och i den andra filmen även en presentation av lösningsbaserat handlande. 
Zeitgeist: Addendum är också skickligt utformad efter ”nuläget”. Det framkom i avsnitt 6.2.1.2 
att problemområdena dialogiskt kan knyta an till den rådande aktualitetsdiskursen som filmen 
verkade i. Det ekonomiska systemets brister knyts inte enbart an till den historiska korruptionen, 
det relateras också till nuläget med den rådande finanskrisen.  
 
Att bojkotta militärapparaten knyts inte bara an till historiska händelser utan även till nulägets 
situation – med tänkt dialogisk fokus på exempelvis kriget i Afghanistan inom den amerikanska 
kontexten. Energifrågan är också verkande i nuläget och knyter an till klimathotet. Inom en 
amerikansk kontext – angående det politiska systemet - knyts det även dialogiskt an till det stora 
potentiella missnöjet med president Bush som fanns i USA. När Obama är president återstår 
frågan hur effektivt ämnet blir i sin dialogik. Kritik mot det nya presidentskapet kan dock ske 
genom en dialogisk anknytning till nya kritiska filmer som ”The Obama Deception” av Alex 
Jones. Samtidigt som massmedia kritiseras knyts det också an till den framväxande 
medborgarjournalistiken och independent-media. Argumenten i filmen är aktuella, dock inte alltid 
lokala – beroende på vem som ser filmen. Det kan dock sägas knyta an till ett resonemang om 
globalt framför lokalt tänkande, vilket i sin tur också är ett populärt ämne på agendan.  
 
6.2.2 9/11 – extern kommunikation och opinionsbildning 
I detta avsnitt analyseras Alex Jones och Infowars externa kommunikation, detta relateras till 
9/11-truth movement i stort. Denna analys utger sig inte för att vara empiriskt generaliserbar för 
hela 9/11-truth-rörelsen. Även om Jones är en framträdande person inom rörelsen, så består den 
av fler organisationer. Argument för att Alex Jones valts är dels för hans framträdande roll som 
dokumentärfilmare och dels för att han är aktiv och ständigt utkommer med nya produktioner. 
Även om Infowars kan ses som samlingsplatsen för Jones verksamhet, så är den betydligt mer 
komplex. Varje film har en egen webbplats, Infowars finns både i versionerna .com och .net. 
Webbsidan för hudvudforumet är prinsonplanet.com. 
 
Mycket på Infowars.com kretsar kring Alex Jones, men artiklar skrivs även av andra skribenter. 
Likaså är forumet en stor del. Centrala delar i den externa kommunikationen är 
dokumentärfilmerna och radioprogrammet som sänds både med vågor och på Internet. I 
radioprogrammet för Jones fram sina tankar kring aktuella ämnen, intervjuar kända personer och 
experter. Faktum är att han gjort en intervju med Zeitgeists Peter Joseph. Det blev en livlig 
diskussion när två män med starka åsikter möttes. Även om Jones höll med Joseph i vissa åsikter 
så blev debatten vild. Mycket beroende på att Jones är religiös medan Joseph betraktas som en 
form av ateist. Jones utlåtande om Zeitgeist-filmen var dock att det var en sund film som han 
rekommenderade.  
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6.2.2.1 Alex Jones Webbplats 
Infowars som rörelseorganisation skiljer sig från de övriga casen. Det beror på att det först och 
främst är en independent-nyhetsbyrå, som samtidigt marknadsför Alex Jones produktioner, som i 
sin tur är en stor del av 9/11-truth movement. Samtidigt är organisationen kommersiell eftersom 
annonsutrymme säljs i radioprogrammet och på de olika webbplatserna. Alex Jones personliga 
varumärke är det som står i fokus. Därför är det intressant att titta närmare på hur han beskrivs. 
 

“Internationally recognized veteran broadcaster, documentary filmmaker, and investigative 
journalist Alex Jones has been featured as a prominent figure of the 9/11 Truth Movement” 
(http://freespeech.vo.llnwd.net/o25/pub/bio/). 

 
I föregående citering beskrivs Jones breda yrkeskompetens och hans framstående position inom 
rörelsen. Samtidigt radas kända mediesammanhang upp som han deltagit i. Webbavdelningen om 
Jones kan liknas vid en form av story telling där hans bakgrund och många bedrifter beskrivs, 
historier som kan tänkas påverka Infowars som varumärke, men som även kan ge effekt på hela 
9/11-truth movements varumärke.  Jones patriotiska karaktär kommer också fram: 
 

“As a dedicated and aggressive Constutionalist, Jones consistently defends the Bill of Rights, 
property rights, and our nation's borders. In the spirit of Thomas Jefferson and George 
Washington, Jones passionately argues against foreign entanglements and wars for the sake of 
corporate and banking interests” (Ibid.). 
 

Det läggs i texten fokus på grundlagen, sanning och rättvisa. Hans engagemang jämförs med 
Thomas Jefferson och George Washington, vilket kan symbolisera ett lånande av legitimitet från 
historiska figurer. Samtidigt som Jones beskrivs ha starka åsikter, så finns det en likhet med 
Zeitgeist-rörelsen. Det politiskt obundna nämns även i samband med Jones. 
 

“Jones avoids the bogus political labels of “left and right” and instead focuses on what really 
matters — what’s right and wrong. As a tenacious journalist, Jones has broken hundreds of national 
stories over the span of his career” (Ibid.). 
 

Det går även att urskilja anknytningar till “den nya journalismen”. Jones fokus på vad som är 
rätt och fel, sanning och rättvisa är nyckelord som även figurerar i hans film 9/11 Chronicles. 
 
6.2.2.2 En film om rörelsen, av rörelsen 
En av Alex Jones filmer som behandlar elfte september är ”The 9/11 Chronicles: Part 1 Truth 
Rising” (2008). Den skiljer sig från traditionella kritiskt granskande filmer av den elfte september. 
Det kan argumenteras för att den förutsätter att tittaren redan vet de flesta bakomliggande 
argumenten och har sett tidigare filmer i ämnet. Denna film visar rörelsemedlemmarnas kamp.  
 
Ett av huvudteman för filmen är att den amerikanska regeringen ljög om att luften vid 
”ground zero” var säker att andas in för räddningsarbetarna – en nyare aspekt av den elfte 
september som i efterhand kommit fram. Filmen illustrerar rörelsemedlemmarnas kamp för 
att få detta uppmärksammat på politiker- och medieagendan. Den andra kampen som filmen 
illustrerar är rörelsemedlemmarnas strävan efter att uppmärksamma budskapet om att den 
elfte september utfördes/iscensattes av den amerikanska regeringen. Filmen kan sägas ha ett 
antal speciella huvudmönster som är intressanta att analysera och diskutera. Likt Zeitgeist-
filmerna är även denna film gjord i en amerikansk kontext. Vad som är skillnaden är att denna 
film på ett mycket mer tydligt sätt visar det. Det finns en underliggande antydan och ton av 
patriotism. Uttalanden som att ”riktiga amerikaner ställer frågor” är inte ovanliga fraser. Det 
läggs fram att det inte är fel på Amerika, utan på landets regering. Sanning och rättvisa är 
slagord. Amerikanerna har fortfarande kraften att rädda sitt land.  
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Det finns även i samband med patriotismen en historisk underton, där det anknyts till 
grundlagen och rätten till yttrandefrihet. Denna rätt ges en näst intill helig betydelse och är 
något som knyts samman med vad som tidigare nämnts som den ökande skaran av nya 
journalister. En av dessa nya journalister som tittaren får följa i filmen är Luke Rudowski, en 
ung man som inte går ett steg utan sin videokamera. 
 

"When he is telling you don't record me. You have every right to record. Remember that. You have 
right to record; you are on a public sidewalk. That thing is public property. Give me the camera 
next time. I am not scared. I will put it right in that face. They tell me to put it down I am gonna 
put it right in their face" (Rudowski, The 9/11 Chronicles). 

 
Citatet illustrerar exempel på den återanknytning till amerikanska rättigheter och lagstiftning som 
förekommer i filmen. Det illustrerar även bilden av ”de nya” journalisterna som ges. Rudowski är 
en av de eldsjälar som får personifiera kampen inom rörelsen. Alex Jones figurerar endast i början 
och slutet av filmen. Kritiker till rörelsen i form av vanliga medborgare, politiker, journalister, 
poliser och säkerhetsvakter lyfts fram. Det ökar i sin tur känslan av motstånd och kamp i filmen. 
Exempelvis visas ett klipp från en infiltration av en konferens med Ian Brezinsky. Rudowski 
ställer kritiserande frågor och blir omhändertagen av säkerhetsvakter. Han flyr från konferensen 
och ger följande kommentar till händelsen: 
 

"It was a huge victory getting that tape out. Getting that information out. Getting that reaction out. 
Getting that confrontation out. Getting that video out. And it getting hundreds of thousands of hits 
on Youtube and the whole Internet. And it was just a great event knowing that I could affect and 
tell truth to power" (Rudowski, The 9/11 Chronicles). 

 
Tittaren får veta betydelsen av klippet och dess popularitet på Internet. Uttalandet ger även en 
form av ”David mot Goliath”-framställning. Den vanliga medborgaren berättar att han kan 
påverka och konfrontera makten. Genom uttalanden som dessa skapas det klassiska ”vi-mot-
dem”-perspektivet. Det är inte enbart fråga om politiska åsikter, det är också fråga om en kamp 
mot någon, i detta fall den amerikanska regeringen. Betydelsen av de nya journalisterna och 
informationsteknikens utveckling lyfts fram vid fler tillfällen i filmen. Tidigare i analysen av 
mediebevakningen nämndes att programledaren Rosie O´Donnel är en supporter till rörelsen. 
Hon figurerar även i filmen och ger följande uttalande till en kameraman: 
 

"...and with that little video camera that’s the new way which America is gonna be equalized. So 
keep doing it" (O´Donnel, The 9/11 Chronicles). 

 
Samtidigt som filmen ska illustrera de nya journalisterna så visar den även olika aktivisthandlingar. 
Anhängare som ropar ut ”9/11 was an inside job” i interntelefonen på varuhus blandas med 
inslag där folk upprepar den föregående frasen på offentliga platser. Anhängarnas arbete med att 
sprida ordet till allmänheten illustreras också genom banderoller med webbadresser och utdelning 
av dvd-filmer och flygblad. När filmen börjar närma sig slutet visas en stor demonstration i New 
York. Här strålar Alex Jones samman med sina sympatisörer. Folk tar i hand med honom och 
Jones tar täten i demonstrationståget. Massan beger sig mot en offentlig live-sändning. När de 
anländer ropas slagord och programledarna blir överrumplade. Folkmassan kallas för 
kommunister, anarkister och aktivister. Jones blir gripen och förs iväg av polis. Anhängarna beger 
sig mot polisstationen och kräver att Jones ska släppas fri. Till slut kommer han ut från stationen 
och folk applåderar. Denna händelse kan tänkas symbolisera mainstream-medias nonchalans och 
rörelsens vilja att få sitt budskap uppmärksammat. Det ger även en form av David mot Goliath-
liknelse. Samtidigt porträtterar det även Jones popularitet och starka person. 
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Filmen blandar som nämnt nyhetsinslag, sekvenser där tittaren får följa rörelseanhängare, 
intervjuer med ögonvittnen och räddningsarbetare samt konfrontationer med politiker, 
journalister och poliser. Flera kända ansikten syns; Arnold Schwarzenegger, Bill Clinton, Hillary 
Clinton och Barrack Obama. En form av bihandling utspelar sig även parallellt med filmens 
huvudhandling. Tittaren får följa några aktivister som vandrar genom USA och demonstrerar. 
Var de än kommer blir de kritiserade av poliser. Det visas bara en polis som inte kritiserar dem. 
Målet med deras färd är huvudstaden Washington. I slutet av filmen strålar de samman med 
andra aktivister och rörelseanhängare. I Washington håller kongressmannen Dennis Kucinich 
(presidentkandidat 2008) ett tal där han säger att han ska ställa frågor om varför EPA sa att luften 
vid ground zero var säker att andas in. Filmen slutar därefter men följs av intressanta eftertexter. 
Där får tittaren reda på att New Yorks borgmästare sagt till regeringen att de skulle betala 150 
miljoner dollar om året för att täcka sjukhusräkningarna för räddningsarbetarna vid ground zero. 
Chefen för EPA ansågs inte kunna dömas av domstol. Eftertexten kan ses som en antydan på att 
David kan lyckas vinna mot Goliath och att rörelsens verkande ger resultat, men att orättvisan 
fortfarande finns kvar. Den sista texten som visas är: "May justice be done to the real 
perpetrators of 9/11". Än en gång visas ordet rättvisa. Meningen symboliserar även att kampen 
fortgår och inte är avklarad. 
 
6.2.2.3 Sammanknytande om 9/11-truths opinionsbildning 
Medan Zeitgeists opinionsbildning kan sägas ha saknat politiker och dess beslut som slutmål, 
så saknar inte 9/11-rörelsen detta. Huvudfrågor som figurerar inom rörelsen – förutom de 
konspiratoriska – kan sägas handla om att få upp den alternativa synen på agendan och få 
politiker att begära nya undersökningar av händelsen. Det handlar både om att påverka 
allmänheten och politikerna. Rörelsen har lyckats få sitt budskap uppmärksammat på både 
medieagendan och i bloggosfären. Samtidigt finns även ämnet på expertagendan. Exempel på 
detta kan ses genom rörelseorganisationen Architects & Engineers for 9/11 Truth. 
 
Direktpåverkan av politiker eller snarare försöken till direktpåverkan kan ses som en stor del 
av Alex Jones och rörelsens metod. I filmen 9/11 Chronciles går det urskilja hur aktivister 
försöker få direktkontakt med diverse framstående amerikanska politiker. Ibland ställs frågor, 
ibland kritiseras politikerna öppet. Opinionsbildningen i samband med 9/11-truth-rörelsen är 
därför inte helt problembefriad. Samtidigt som de tror på politiken så finns det även en 
misstro till den. Det ses som att stora läger är korrupta, däremot ses inte politiken som något 
verkningslöst likt Zeitgeists filosofi. Ett talande exempel på direktpåverkan av politiker är 
slutet av The 9/11 Chronicles med kongressmannen Dennis Kucinich. 
 
På grund av sin mediepersonlighet kan Alex Jones ses som spindeln i nätet angående 
exponering av rörelsens idéer. Samtidigt har han lyckats ta sig in i mainstream-media vid vissa 
tillfällen. Att filmerna och radioprogrammen spelar en stor roll i påverkan av allmänheten är 
klart. Men i detta case blir även opinionsmätningsagendan aktuell och intressant att tala om. 
Infowars har publicerat relativt många artiklar som hänvisar till olika opinionsmätningar av 
åsikter kring elfte september. Att rapportera kring dessa opinionsmätningar kan i sin tur 
påverka mainstream-media och politiker. Dock måste mätningarna ses med en kritikers ögon 
eftersom de inte är gjorda av parter motsvarande exempelvis SCB. Centrala delar i att skapa 
publicitet och bilda opinion kring rörelsens frågor kretsar likt Zeitgeists fall även kring 
personliga nätverk och word of mouth. De två metoderna visar sig i denna studie tydligast 
genom bloggosfären, som faktiskt är ett nätverk som delvis bygger på en form av digital word 
of mouth-spridning. Filmerna och Alex Jones kan här ses som en nyckelfaktor i det som 
diskuteras och får publicitet. 
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6.2.3 Piratrörelsen – extern kommunikation och opinionsbildning 
I detta avsnitt kommer en del av likheter och skillnader i de tre olika piratgruppernas externa 
kommunikation att analyseras. I analysen tillämpas emellanåt ett retoriskt och dialogiskt 
perspektiv för att slutligen kunna föra en diskussion kring opinionsbildningen. 
 
Innan analysen fortskrider är det av högsta vikt att diskutera Piratpartiets plats i denna studie. 
Själva piratrörelsen stämmer överens med denna studies definition av begreppet alternativ. 
Däremot kan Piratpartiet som en alternativ grupp diskuteras. Enbart det faktum att det är ett 
erkänt parti i samhället gör att det ligger närmre definitionen av mainstream än definitionen av 
alternativ. Av dessa orsaker kommer Piratpartiet inte att analyseras i samma utsträckning som 
Piratbyrån och The Pirate Bay. Att förbise partiet helt och hållet skulle dock innebära förlust av 
perspektiv. Partiet delar trots allt de alternativa åsikterna som piratrörelsen i stort har. 
 
6.2.3.1 Webbplatser och aktivism 
De webbavdelningar som respektive piratorganisation har gemensamt är: ”forum”, ”butik”, 
”kontakt” och ”om oss”. Både Piratbyrån och Piratpartiet har f.a.q:s. Samtliga webbplatser har 
aktiv nyhetsuppdatering och på Pirate Bay sker detta i form av en blogg. Att studera vilka 
avdelningar som piratgrupperna har gemensamt, samt vilka media de använder sig av – ger inte 
en helhetsbild om inte gruppernas olika roller förstås.  
 
Fildelare är de pirater som ägnar sig åt att ladda upp/ner filer. Deras huvudsite för verksamheten 
är The Pirate Bay. I det fallet är det inte fråga om någon form av medlemsrekrytering. Det finns 
inte någon direkt uppmaning till ”medlemskap” och att börja fildela i Pirate Bays externa 
kommunikation. Fildela är någonting som folk själva väljer att göra och det finns egentligen inga 
direkta vinster med att försöka värva fler fildelare (bortsett från större nätverk). 
 
Piratbyrån är tankesmedjan och lobbyorganisationen som tillhandahåller nyheter och guider inom 
området. Här finns heller ingen strävan efter medlemsrekrytering. Piratpartiet är den grupp som 
strävar efter medlemmar. Här finns en tydlig retorik i den externa kommunikationen som inriktar 
sig mot att värva medlemmar. De är med andra ord bryggan till mainstream-delen av samhället. 
Därför innehåller Piratpartiets hemsida information och uppmaningar till medlemskap och 
aktivism. Att säga att det politiska agerandet hos piratrörelsen endast existerar i Piratpartiet ger 
dock en skev bild. För att förtydliga och undersöka detta kommer två exempel att analyseras: 
Internetavgift.se och ”Send your love to the Swedish minister of justice”. 
 
Det första exemplet gäller Internetavgift.se som informerar besökaren att alla användare av 
Internet måste betala en Internetavgift. Det hela är en uppmaning till aktivism mot 
upphovsrättsindustrins advokatbyrå Danowsky & Partners (v.g. Pirate Bay-rättegången). Genom 
att sätta in små summor pengar på advokatbyråns plusgiro leder det till slut att varje insättning 
kostar 1,70 kr att hantera. Webbsidan uppmärksammades både i nyhetsmedia och bloggosfären. 
Det dröjde inte länge innan det kom fram att Gottfrid Svartholm (The Pirate Bay) var den som 
låg bakom sidan. Det finns en intressant del i denna form av aktivism som kan knytas an till det 
stora informationsflödet i samhället. Aktivistkampanjen var inte statisk utan dynamisk och 
reagerade och verkade efter hur utvecklingen skedde. När Danowsky & Partners valde att strypa 
betalningsmöjligheten till sitt PlusGiro-konto, så reagerade aktivistkampanjen. Man informerade 
om att PlusGirot nu var avstängt men att betalningar istället kunde göras till byråns bankgiro. 
 
Det andra exemplet gäller aktivistkampanjen som kan sägas gå under namnet ”Send your love to 
the Swedish minister of Justice”. Kampanjen grundade sig i justitieminister Beatrice Asks 
uttalande i radio att The Pirate Bay skulle ge Sverige ett dåligt rykte.  
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Som en motreaktion lanserade därför Pirate Bay en kampanj där folk skulle skicka ett mail – via 
Pirate Bays hemsida - till justitieministern och förklara att Pirate Bay inte alls ger Sverige ett dåligt 
rykte utan tvärtemot. Även i denna kampanj kan det dynamiska och ständigt reaktiva urskiljas. 
Efter att regeringen mottagit en mängd mail valde de att blockera avsändaren. Pirate Bay var inte 
sena med att reagera och åtgärda problemet genom att ändra till en annan avsändare. 
 
Något som kort nämndes i case-kapitlet är företeelsen att ta motståndarens argument och göra 
dem till sina egna. Ett exempel är piratbyråns egen logotyp. Tidigare har det beskrivits att 
logotypen från första början tillhörde antipiratverksamheten. På piratbyråns egen hemsida 
berättas en historia om 1970-talets debatt kring upphovsrättsfrågor och musikkopiering med 
hjälp av kassettband. Oppositionen mot skivindustrin anammade antipiratlogotypen som sin egen 
och skrev om taglinen till "Home Taping is Killing Business (and it's easy)". Att vända 
motståndarnas material till sin egen fördel har därmed en historisk anknytning. Piratbyrån 
motiverar sitt användande av kasettbandsdödskallen som ett hyllande till den tidiga 
piratverksamheten. Hela berättelsen kring piratbyråns logotyp kan ses som en form av story 
telling och metod för att rota byrån i piratkopieringens historia. Företeelsen att omforma 
motståndets budskap skulle kunna jämföras med ”culture jamming” som beskrivs i bakgrunden 
till denna rapport. Piratbyråns namn och logotyp är bara ett exempel i mängden.  
 
En annan form av rekontextualisering och underfundig dialogik går att finna hos The Pirate Bay. 
Det handlar oftast inte om att vända motståndarnas argument till sin fördel. Det handlar snarare 
om att ändra den kommersiella industrins budskap till att knyta an till piratverksamheten. Det 
handlar om Pirate Bays logotyp som alltid är placerad ovanför sökfältet på webbsidan. Vid 
speciella händelser så modifieras logotypen. Vid Eurovision song contest 2007 kombinerades 
tävlingens logotyp med Pirate Bays. Det hela syftade uppenbart till att samtliga tävlingsbidrag 
fanns för nedladdning. Samma sak har gjorts med Oscargalans logotyp, spelen Quake och Grand 
Theft Auto samt filmerna Simpsons och Pirates of the Carribean. Resonemanget kan däremot 
återgå till det tidigare om rekontextualisering och användande av motståndarna till sin egen 
fördel. The Pirate Bay använder sig också av detta, både på sin egen webbsida, men även i sina 
aktivistkampanjer. Som exempel kan avdelningen ”Juridisk korrespondens” på The Pirate Bays 
webbplats nämnas. Hela avdelningen består av kravbrev som Pirate Bay fått från diverse 
advokater och företag inom underhållningsindustrin. Vad som gör att det vänds till deras fördel 
är att ett kravbrev för det mesta efterföljs av ett ofta uppnosigt och komiskt formulerat svar. 
 
Den tidigare diskuterade aktivistkampanjen “Internetavgift.se” går kanske inte att se ur ett tydligt 
rekontextualiseringsperspektiv, däremot ur ett dialogikperspektiv. Vad som tidigare inte beskrivits 
är dess uppenbara koppling till Svensk Radiotjänst och dess tv-avgift. Logotypen för 
Internetavgift har stora likheter med Radiotjänsts. Likaså är Internetavgifts byline av liknande 
karaktär ”Tack för att du betalar din Internet-avgift”. Besökaren på sidan gör med största 
sannolikhet kopplingen mellan Internetavgift och den svenska tv-avgiften. Konceptet kan även i 
förlängningen ses som kritik mot en obligatorisk nationell tv-avgift. 
 
6.2.3.1 Stjäl den här filmen 
Tidigare i denna studie har filmen ”Steal This Film” beskrivits som en produktion i gränslandet 
mellan planerad kommunikation och bevakning från omvärlden. Att den ställer sig positiv till 
piratrörelsen och att människorna bakom sannolikt ingår i rörelsen är anledningen till att filmen 
inkluderas i analysen av rörelsens externa kommunikation. 
 

“Peer to peer networks have unleashed a massive wave of change on the world 
Today tens of millions of people use the Internet to share media 
The entertainment industry says it’s drowning and calls us pirates” (Steal This Film 1). 
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Texten ur det föregående citatet visas i inledningssekvensen till filmen. Den beskriver vågen av 
förändring, vars förespråkare sägs vara folket, medan underhållningsindustrin sägs framställa sig 
själv som offer och kallar folket för pirater. I det inledande anförandet får tittaren alltså reda på 
att det är ”motståndaren” som gett dem namnet pirater, inte dem själva. En möjlig utgång kan 
vara att filmens avsändare försöker bilda ett vi med tittaren. Ett vi mot dem-perspektiv – som 
också går att återfinna i de tidigare analyserade rörelsefilmerna. Men texten kan även sägas ha 
funktionen att signalera vem som står bakom filmen. 
 
Det finns många underfundiga och intressanta meningar i filmen som skapas genom en 
kombination av ljud, bild och en form av dialogik. Filmskaparna jobbar med en form av 
rekontextualisering, någonting som tidigare nämnt också förekommer i de olika piratgrupperna. 
Den speciella metoden kan exemplifieras med när texten ”The piracy of culture” dyker upp i 
filmen. När tittaren har hunnit se och uppfatta raden så skrivs den om till ”the culture of piracy”. 
För att kunna förstå innebörden av detta måste tittaren kunna relatera till att den första texten är 
ett uttalande från motståndarna till fildelning. Argumentet skrivs sedan om till piraternas 
uppfattning av vad de gör. Den första texten kan ses som rekontextualiserad. Den innehar en 
intertextuelltualitet som knyter an till motståndarna till fildelning. Genom att skriva om meningen 
så skapas en ny innebörd till piraternas fördel. Att modifiera motståndarnas argument är 
någonting som förekommer flera gånger i filmen. När ett rekontextualiserat inslag om 
piratkopieringens effekter på industrin visas, så blinkar orden resist, share och enjoy en gång var. 
Ett annat exempel på rekontextualisering är en kampanjfilm mot piratkopiering. Budskapet förs 
fram av Arnold Schwarzenegger och Jackie Chan. Även i denna filmsekvens blinkar en textrad. 
Orden som syns är ”sharing is not stealing”. Förfaringssättet kan även intertextuellt knyta an till 
de subtila reklambudskap som sägs ha förekommit i biofilmer förr i tiden. 
 
6.2.3.3 Sammanknytande om Piratrörelsens opinionsbildning 
Uppenbart finns ett slutmål att påverka politiska beslut i samband med Piratrörelsen. Att 
omforma eller avskaffa upphovsrättsligt skydd är en fråga, likaså privatlivets helgd och 
fildelningens legalisering. Realiteten att rörelsen har ett erkänt svenskt politiskt parti placerar 
den i en unik position i Sverige. Det bör dock påpekas att piratpartier i andra länder är under 
formation. Det är även intressant att rörelsen har så stor organisationsmässig anknytning till 
Sverige. Anhängarna å andra sidan, är spridda över hela världen. 
 
Genom att ha ett parti i Sverige så finns en ännu större potential för direktpåverkan av 
regeringen och de politiska besluten. Att partiet också har tagit ett mandat (7,1%) i EU-
parlamentet 2009 utvidgar inflytandet. Att partiet indirekt också backas upp av 
lobbyorganisationen Piratbyrån förstärker effekten ytterligare. Baserat på medieanalysen kan 
rörelsen betraktas som välomskriven i media. I detta fall skulle det även kunna ses som att 
medieagendan har påverkat samtalsagendan eftersom det är en fråga som berör, en fråga som 
inte bara har knutit an till upphovsrätt utan även till FRA-debatten och IPRED-lagen. Frågan 
existerar också på expertagendan i form av branschmänniskor inom upphovsrätt. 
 
Fildelning är en Internetbaserad handling. Det är en individuell handling som sker i en 
nätverksstruktur. Mycket av aktivismen sker genom Internet. Men genom partiet så kan 
rörelsen också sägas ha spridit sig utanför Internets gränser. Opinionssiffror kan också sägas 
spela en viss roll i samband med rörelsen. Att siffror redovisats kring att cirka 1,3 miljoner 
svenskar fildelar kan ha setts påverka både medie- och politikeragendan. Att se närmare på 
statistiken kan även ge information om opinionsbildningen. Dock bör en aspekt klargöras 
först. Bara för att någon fildelar behöver detta inte betyda att denne är politiskt aktiv och har 
specifika åsikter om upphovsrätt. Att ägna sig åt fildelning skulle dock kunna ses som ett 
aktivt politiskt ställningstagande i sig.  
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År 2006 presenterade Statistiska centralbyrån att cirka 1,3 miljoner svenskar någon gång 
använt ett fildelningsprogram. Aktiviteten var vanligast bland män i åldern 16-24 år samt 25-
34 år (www.scb.se). Piratpartiet säger sig ha cirka 45 000 medlemmar. Av dessa är cirka 41 000 
män. Det går därför att se likheten mellan att fildelning är vanligast bland män och därmed 
också den politiska involveringen. Födelseår för medlemmarna sträcker sig från cirka 1935 till 
1995, dock med en högre andel människor födda efter 1975 (www.piratpartiet.se). 
Opinionssiffror likt dessa kan haft en påverkan. Att så många som 1,3 miljoner svenskar har 
medverkat i fildelning någon gång, påverkar i sin tur politiken. Det syns bland annat i 
partiprogram. Exempelvis hade partiledardebatten den 17 maj 2009 som hölls i SVT-
programmet Agenda fildelning som en av diskussionspunkterna. 
 
6.3 Rörelsernas och organisationernas varumärken 
I detta avsnitt kombineras resultaten från analysavsnitten om medias bevakning och 
opinionsbildning med varumärkesteori. Det har tidigare beskrivits att varumärkesbyggande kan 
ses som en del för lyckad opinionsbildning. Likaså är den externa kommunikationen och 
opinionsbildningen en del som skapar ett varumärke. 
 
Rörelserna behöver egentligen inte uppfylla några kriterier för att det ska kunna talas om deras 
varumärken. För oavsett om en rörelse medvetet arbetar med sitt varumärke eller inte, så finns 
det ändå alltid där. Rörelsen gör genom sina produktioner underliggande uttalanden om hur de 
vill uppfattas. Besökare av webbplatserna, eller de som tittar på filmerna får ofrånkomligen en 
bild av rörelsen. Det gäller även journalister och bloggare som i sin tur också förmedlar en bild av 
rörelsen till sina läsare. 
 
6.3.1 Varumärket Zeitgeist? 
Detta avsnitt inleds med en analytisk diskussion kring Zeitgeists förtroendekapital. Därefter 
analyseras potentialen för Zeitgeist som en unik märkesidentitet. 
 
Hur kan Zeitgeists kännedom utvärderas? Den största fingervisaren i denna studie är analysen av 
medias bevakning av rörelsen och filmerna. Uppenbart kan inte nyhetsartiklar direkt symbolisera 
att det existerar en kännedom om rörelsen hos allmänheten. De relativt få nyhetsartiklar som 
behandlar rörelsen visar bara på att rörelsen fått viss uppmärksamhet av journalister och att några 
kan ha läst detta. Att rörelsen fått uppmärksamhet i en så pass stor amerikansk tidning som New 
York Times ökar dock sannolikheten för att många har läst artikeln. Det som däremot kan visa 
på rörelsens kännedom hos allmänheten är alla blogginlägg och kommentarer. Andelen 
blogginlägg som behandlar rörelsen visade sig i mediebevakningsanalysen vara avsevärt fler än 
andelen nyhetsartiklar i mainstream-media. Men bara för att det finns kännedom kring rörelsen 
betyder som tidigare nämnt inte att det kan sägas något om rörelsens förtroendekapital. 
 
Hur är rörelsens anseende? Tidigare hävdades det att både Jacque Fresco och Peter Joseph är två 
gestalter vars personliga varumärke kan tänkas ha stort inflytande på Zeitgeist-rörelsens 
varumärke. Om blicken återigen vänds mot analysavsnittet som behandlar mediebevakningen, så 
finns en del som pekar mot att detta påstående är korrekt. En av orsakerna till att Peter Josephs 
personliga varumärke är aktuellt att diskutera är att han är regissören bakom Zeitgeist-filmerna. 
Med sin egen röst som speaker framför han sina tankar kring den värld vi lever i och hur vi kan 
omforma den. Det gör att han som person är tätt sammankopplad med filmerna och vad de 
innehåller. I de mainstream-artiklar som studerats så förekommer hans namn i sex av elva artiklar. 
Den mest beskrivande artikeln av Peter är också i den största av tidningarna, New York Times. 
Artikeln lägger vikt vid att poängtera åhörarskarans behandling av Peter Joesph. Att det är 
någonting som beskrivs på mer än ett ställe, tyder också på att Joseph är uppskattad som person 
av åhörarna.  
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Påståendet att även Jacque Frescos personliga varumärke spelar en avgörande roll i rörelsens 
varumärke kan också relateras till mediebevakningsanalysen. Jacque Fresco nämns i två av elva 
mainstream-artiklar. I Zeitgeist: Addendum ger Peter Joseph stort bild- och ljudutrymme för 
Jacque och hans bakgrund och tankar. Det är alltså inte enbart i medias bevakning som de båda 
är framstående, de visar också sig själva i sina egna produktioner. 
 

”Joseph är en mycket anonym person, som det t.o.m. är svårt att finna en bild på… 
Peter Joseph och Zeitgeist ingår i ”aktivist-grenen” av ”The Venus project”. En rörelse med den 
93-årige Jacque Fresco som förgrundsfigur.” (Blogg A). 

 
Även i sociala medier är Joseph och Fresco omtalade. I bloggcitatet lyfter författaren upp Josephs 
personlighet, med en nästan mytisk underton. Fresco presenteras som förgrundsfigur och än en 
gång nämns hans ålder. Även Peter Josephs anonymitet nämns i bloggcitatet. Det har även gått 
rykten om att det inte ”finns” någon Peter Joseph vilket ett bloggcitat som behandlades i 
mediebevakningsanalysen var exempel på. Det intressanta är att anonymiteten är någonting som 
förklaras och beskrivs på Zeitgeist-filmernas webbplats. Där ges även ett personporträtt av Peter 
Joseph, vilket ytterligare kan tänkas späda på betydelsen av hans personliga varumärke. Personliga 
varumärken är bara en aspekt som kan utgöra likeabilityn. Men utifrån denna aspekt kan det sägas 
att Joseph och Fresco i många fall presenteras positivt, vilket i sin tur ger ett positivt intryck av 
rörelsen. Naturligtvis finns det även negativa speglingar av de båda. Men eftersom tanken var att 
undersöka om det finns underlag för att tala om likeability i samband med personliga 
varumärken, så kommer inte det negativa att utvecklas. 
 
Aktiviteter som faller under Community Relations kan öka likeabilityn. Som exempel kan 
kommunikation med lokalsamhället och event nämnas (Palm, 2006: 91). Zeitgeist Day, som 
officiellt exempel, kan placeras under Community Relations. Eventen är lokala och välkomnar 
alla att deltaga. Likaså deltar rörelsens medlemmar ibland i olika demonstrationer för att visa sig 
och sprida sitt budskap. Exempelvis deltog rörelsemedlemmar i G20-demonstrationer i London 
2009 (http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/01/g20-summit-protests).  Demonstrationer 
går att se ur två olika likeability-perspektiv. För allmänheten kanske inte demonstrationerna 
enbart uppfattas positivt, eftersom deltagarna exempelvis kan skapa upplopp. Att då se 
representanter för rörelsen i sådana sammanhang lär inte öka Zeitgeists likeability. Däremot så 
ökar likeabilityn (och i viss mån även kännedomen) för Zeitgeist-rörelsen bland andra 
demonstranter vid sådana tillfällen. 
 
Det som hitintills är konstaterat är att en viss kännedom går att tala om i samband med rörelsen. 
Likaså finns det ingredienser för ett positivt anseende med grund i analysen av likeabilityn. Men 
anseendet utgörs också av respekt, vilket är en mer svåranalyserad del i denna studies fall. Palm 
beskriver det som att respekt för organisationers kompetens främst skapas genom operativa 
insatser. Kommunikatörens uppgift är att förmedla de positiva händelserna till målgrupp och 
intressenter (Palm, 2006: 90). Det gör att respekten hos rörelsens medlemmar är lättare att tala 
om än omgivningens respekt. I medlemmarnas respekt kan det räknas in åtgärder som 
forumförbättringar, duktiga moderatorer, stöd för flera språk, enkel åtkomst till radiosändningar 
med mera. Dessa åtgärder kommuniceras via speciella avdelningar i rörelsens forum. De två sista 
faktorerna skulle också kunna ses som en respekthöjande faktor för personer som inte är 
medlemmar, men som besöker sidan. Genom att tillhandahålla webbplatsen på flera språk och 
även ha en direktöversättningsfunktion så visas respekt för att de som hellre vill läsa 
informationen på sitt modersmål. Att tillhandahålla radiosändningar, filmer och dokument på ett 
och samma ställe kan också ses öka besökarens respekt. 
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Baserat på det som analyserats kan slutsatsen dras att rörelsen innehar ett större förtroendekapital 
inom vissa specifika kretsar jämfört med hos allmänheten i det stora hela. Samtidigt får det inte 
falla i glömska att förtroendekapital inte är något konstant och oföränderligt. Rörelsen är inte 
gammal, den har funnits sedan oktober 2008. Däremot har den första filmen funnits sedan juni 
2007. Redan då planterades ett frö hos dem som såg filmen. Rörelsens anseende kan tänkas vara 
högt inom den alternativa sfären som bland annat består av konspirationsteoretiker, spirituella 
sökare, filosofer samt tekniskt och vetenskapligt kontroversiella. Kännedomen är också stor inom 
den alternativa sfären. Däremot är inte kännedomen lika stor hos allmänheten, vilket kan ses som 
ett resultat av en mer begränsad mediebevakning mainstream. 
 
I samband med påståenden kring Zeitgeist-rörelsens kännedom och anseende inom den 
”alternativa sfären” är det intressant att diskutera begreppet identifikation. Begreppet får inte 
förväxlas med identitet, men kan väl knytas an med varumärket som identitetsbärare. För att 
identifikation ska kunna uppnås krävs det att organisationen kan påverka processen för 
målgruppens identitetsskapande (Larsson, 2002: 76). De verkande inom den alternativa sfären är 
innehavare av annorlunda åsikter. De kan även tänkas bedriva sökande efter information och 
åsikter som är av alternativ karaktär. Det kan ses som ett hjälpande fenomen för rörelsen, 
eftersom mottagarna då är mer öppna för budskapet. Samtidigt kan identifieringspotentialen i 
rörelsen även knytas an till det som tidigare nämnts i retorik- och dialogikanalysen. Genom att 
rörelsens beröringsområden är av så pass vid karaktär så ökar chansen att täcka in en större del av 
målgruppen (allmänheten), vilket i sin tur ökar chansen för att dem ska identifiera sig med 
rörelsens budskap på något sätt. 
 
För att skapa en unik märkesidentitet används kommunikation som grundar sig i emotionella 
värden som exempelvis kan skapas genom historia, namn och andra unika framställningar av 
varumärket (Melin, 1999: 38-39). Tidigare i retorik- och dialogikanalysen urskiljdes en form av 
story telling i samband med The Venus Projects uppkomst. Det kan i sin tur ses som en aspekt 
som tillför rörelsen en unik märkesidentitet genom de emotionella värden som tillförs genom 
historia. Likaså kan de lösningar som Zeitgeist-rörelsen föreslår ses addera ytterligare mått av 
unik märkesidentitet. Ind talar om att målet för ett företag är att få så stor kontroll som möjligt 
över konsumenternas relation till företaget (Ind, 1997: 48). I Zeitgeist-rörelsens fall är kontrollen 
en komplex uppgift. Dels för att det finns en mängd medborgarjournalister som uttrycker sig om 
sitt medlemskap i rörelsen. Dels för att rörelsens webbplats finns på ett så stort antal språk. Flera 
länder har egna Zeitgeist-forum och underavdelningar. Likaså har filmerna undertexter på flera 
olika språk, med skiftande kvalitet beroende på vilken version och var filmen är publicerad. Att 
kontrollera informationen om rörelsen, av rörelsen, är därför mycket komplext. Inte minst för att 
alla arbetar ideellt. Däremot kan försök till att få kontroll på målgruppens relation till Zeitgeist 
och rörelsen urskiljas. Exempelvis ”certifierar” rörelsen erkända nationella webbplatser genom att 
länka till dem från sin huvudsida. Samtidigt rapporterar rörelsen även om exempelvis felciteringar 
i media. Likaså informerar de om händelser som inte rörelsen vill kopplas samman med. 
 
6.3.2 Varumärket 9/11? 
Att precisera vad som ska inkluderas när varumärke diskuteras i samband med 9/11-truth, 
Alex Jones och Infowars är inte helt okomplicerat. Det finns olika sätt att närma sig frågan. 
För det första kan det hävdas att 9/11-truth rörelsen är ett huvudvarumärke. Detta 
huvudmärke kan sägas bildas av samtliga rörelseorganisationers kommunikation och 
handlingar. En av dessa rörelseorganisationer är Infowars, vars varumärke i sin tur är tätt 
sammankopplat med Alex Jones personliga varumärke. Att sedan Alex Jones med sina 
organisationer är involverade i filmproduktioner som representerar hela rörelsen ger hans 
personliga varumärke ett större inflytande. Eftersom fokus i denna studie har legat på Alex 
Jones, kommer således rörelseorganisation Infowars varumärke att analyseras vidare. 
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Genom mediebevakningsanalysen går det att urskönja en större kännedom om varumärket i 
bloggosfären än i mainstream-media. Enligt sökresultaten finns fler träffar på Alex 
Jones+9/11 än vad infowars.com ger. Att en sökning på Alex Jones+9/11 ger fler sökträffar i 
vanliga sökmotorer än vad frasen 9/11-truth ger, tyder i sin tur på Jones uppmärksammande 
inom rörelsen. Uppmärksammandet av Alex Jones i andra frågor än de relaterade till den elfte 
september ökar också potentialen för kännedomen om honom, både inom mainstream- och 
alternativsfären. Sökresultaten visar på fler antal blogginlägg än nyhetsartiklar. 
 
Likeabilityn kan precis som i Zeitgeists fall knytas an till personliga varumärken, eftersom 
Jones varumärke är i fokus för hela hans verksamhet. Om perspektivet tillfälligt utvidgas går 
det även att urskilja fler personliga varumärken som påverkar rörelsen. Ett av exemplen som 
tidigare nämnts är - huvudpersonen i The 9/11 Chronicles - Luke Rudowski. Både hans och 
Jones personliga varumärken karaktäriseras - i den externa kommunikationen – av ihärdighet, 
sanningssökande och som eldsjälar. Likaså ger stöd från kändisar en lånad legitimitet och 
exempel på ytterligare personliga varumärken. Att kändisar som Willie Nelson, Rosie 
O´Donnel och Charlie Sheen figurerar i sambandet (med rörelsen i stort och i direkt relation 
till Alex Jones) kan tänkas leda till inte bara ökad likeability utan även till en högre kännedom. 
Samtidigt är rörelsen i stort och Alex Jones själv initiativtagare till, och deltagare i konferenser, 
välgörenhet och demonstrationer vilket kan ses som en form av Community Relations. Likt de 
demonstrationer som diskuterades i anslutning till Zeitgeist, så kan dessa inneha både en 
positivt och negativ påverkan på likeabilityn, positivt inom rörelsen, men ibland negativ för 
utomstående. Frågorna som Jones och rörelsen behandlar är trots allt kontroversiella och kan 
väcka anstöt hos allmänheten. 
 
Infowars är webbaserat och operativa insatser samt kommunikationen av dessa görs således 
genom Internet. Det som kan tänkas ge hög respekt är den breda oberoende 
nyhetsrapporteringen som Infowars står för. Vad som däremot skulle kunna tänkas ge en 
minskad respekt är det kommersiella intresset som finns i samband med Infowars. Det finns 
en reklamavdelning som tar hand om annonsering på webbplatsen. I kretsen som handlar om 
just oberoende media så kan det uppfattas negativt. Dock är det selektiv annonsering som ska 
passa målgruppen och organisationens syfte. Huruvida Infowars innehar en unik 
märkesidentitet är intressant att diskutera. Inom rörelsen så tillför inte Infowars något direkt 
unikt vad gäller verksamheten, bortsett från just Alex Jones som person och de kända 
personer han intervjuar samt den aktualitet som alltid finns på Infowars. Men Jones unika 
person som ofta beskrivs vara uppskattad ger uppenbarligen ett mått av unik märkesidentitet. 
Hans långa historia av ifrågasättande, som radiopratare och dokumentärfilmare ger även en 
historia till Infowars som varumärke. 
 
Vad kan sammanfattningsvis sägas om Infowars förtroendekapital? Kännedomen av 9/11-
truth movement är hög inom den alternativa sfären och välbehandlat i bloggar. Likaså är Alex 
Jones känd med sina filmer, radioprogram och involvering i 9/11-rörelsen. Infowars ger som 
ensamt sökord inte lika många träffar, vilket skulle kunna tyda på att Jones personliga 
varumärke innehar högre kännedom än hans organisation. Det skulle också kunna bero på den 
relativt stora mängd webbplatser som Jones står för. Att Jones blivit uppmärksammad i stora 
amerikanska medier ger honom även en viss kännedom inom mainstream-sfären. Infowars 
anseende sammanknutet med Jones varumärke kan sägas vara tvådelat. Anseendet är både lågt 
och högt. Samtidigt som operativa insatser sköts och kommuniceras flitigt, så spelar detta 
mindre roll om likeabilityn är låg. Att anklaga regeringen för korruption är en av de frågor som 
Jones står för som kan uppfattas stötande av många. Det gör att det kan urskiljas två läger, ett 
som uppfattar Jones positivt och ett som inte gör det. Likeabilityn är högre inom den 
alternativa sfären. 
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6.3.3 Varumärket Pirat? 
Inom den definierade piratrörelsen är organisationerna sammankopplade på ett speciellt vis. Det 
gör att varumärkesfrågor kan diskuteras utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån grupperingarna 
var och en för sig. 
 
Med medias bevakning samt rörelsens eget agerande i åtanke, går det att bygga en värdering av 
rörelsens och organisationernas förtroendekapital. Om den möjliga kännedomen ska värderas 
med hjälp av mediebevakningen så kan det på ett översiktligt plan även utläsas vilka grupper som 
spelat störst roll. Den piratgrupp som gav enhälligt flest sökträffar på Internet var The Pirate Bay. 
Anledningen till den stora nyhetsbevakningen både nationellt och internationellt grundar sig först 
och främst i den rättegång som 2009 hölls mot operatörerna av webbplatsen. Piratpartiet har i 
anslutning till den nämnda uppståndelsen även blivit uppmärksammat i nationell och 
internationell press. Baserat på de sökresultat som ges genom Sesam och Google News kan det 
därför konstateras att Piratrörelsen är den mest uppmärksammade av denna studies tre rörelser. 
Kännedomen kan därmed också tänkas vara högst. Kännedomen kan dock ses som högre i 
Sverige jämfört med internationellt. Vad som också kan utläsas är att det råder en hög kännedom 
inom den alternativa sfären och en relativt hög kännedom även inom mainstream-sfären. Det gör 
att piratrörelsen skiljer sig mot övriga cases. Frågan som uppstår är om rörelsen genomgår eller 
har genomgått ett skifte från den alternativa till mainstream-sfären. Det är något som utvärderas 
och diskuteras i slutreflektionen av denna studie. 
 
Vad kan sägas om piratrörelsens anseende? Först måste rörelsens likeability diskuteras. Frågan 
som kan ställas är: Har personliga varumärken liknande betydelse som i de övriga rörelserna? Det 
är inte något som vid en översiktlig nivå går att argumentera för. Joseph och Fresco samt Jones är 
starka personer inom respektive rörelse. Mycket i rörelserna och dess organisationer är uppbyggt 
kring deras personliga varumärken. Piratrörelsen har inte samma starka personliga varumärken. 
Däremot går det baserat på vissa nyhetsartiklar och händelser att antyda att det finns en viss 
betydelse av personliga varumärken även inom piratrörelsen. I och med rättegången mot The 
Pirate Bay har allmänheten fått ansikten som representerar fildelning. Det gäller de åtalade: Carl 
Lundström, Fredrik Neij, Peter Sunde och Gottfrid Svartholm Warg. Att de ibland omnämns 
som hjältar i fildelningsvärlden ökar betydelsen av dem som personer ytterligare. Samtidigt 
figurerar vissa av dem även i filmerna ”Steal this film 1” samt ”Good copy, bad copy”. Om de 
som representanter för fildelningsvärlden uppnår en likeability hos allmänheten kan dock 
diskuteras. Inom den alternativa sfären och piratrörelsen innehar de säkert en grad av omtyckthet. 
Men att uppmärksamheten i mainstream-sfären har uppstått på grund av en rättegång, kan inte 
ses som något som påverkat piratrörelsen positivt. Dock finns det fler faktorer att ta i beakt. 
Eftersom domaren i rättegången anklagades för jäv kan rättsväsendets anseende setts ha fått sig 
en törn, vilket i sin tur kan påverka bilden av de åtalade. Även Piratpartiets Rickard Falkvinges 
personliga varumärke kan sägas påverka piratrörelsen. Faktum är att rörelsens inträdande i 
mainstream-sfärens politik förstärker potentialen för personliga varumärken. I och med att 
rörelsen har ett officiellt parti, så finns det även politiker som kan ge rörelsen ett ansikte. Att även 
kända kulturpersoner som Unni Drougge officiellt stödjer rörelsen kan även det sägas öka 
likeabilityn och även kännedomen. 
 
Det agerande som kan klassas som community relations i samband med piratrörelsen är de 
demonstrationer och sammanstrålningar som genomförs, exempelvis första-maj-
demonstrationer. I dessa händelser är olika grupper inom piratrörelsen aktiva. Piratbyrån som 
lobbyorganisation och föreläsare kan även sägas bidraga till community relations, genom 
exempelvis föreläsningar på universitet, konferenser och andra mer eller mindre publika 
evenemang.  
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Piratrörelsens community relations illustreras bra av ett uttalande från Fredrik Neij: 
 

"A lot of different youth groups to the parties were active in our demonstration to show the 
support for the file sharing in Sweden. I think we had four different parties attending the 
demonstration. And also three of them where speaking on the behalf of their party at the 
demonstration. Along with representatives of The Piracy Bureau, The Pirate Bay and also the newly 
formed Pirate Party.” (Fredrik Neij, Steal This Film 1). 

 
Genom Piratbyrån och numera även Piratpartiet är piratrörelsen inte en undanskymd verksamhet 
som lyser med sin frånvaro i samhället. Rickard Falkvinge ger i Steal This Film ett intressant 
utlåtande om vilken roll Piratbyrån spelade när den bildades: 
 

"What they did was to turn the public debate and actually give public opinion a counter point. 
Where there had only been the copyright industries point of view before there was now a counter 
point." (Rickard Falkvinge, Steal This Film 1). 
 

Om tekniska insatser och rapporterande av dessa diskuteras i samband med The Pirate Bay, kan 
en potentiell hög grad av respekt urskiljas. Verksamheten förlitar sig på donationer och arbetet 
sker i princip ideellt. Ändå pågår kontinuerligt förbättringsarbete med tjänsten, detta är också 
något som rapporteras via bloggen. Om fokus skiftar mot så kallade förstagångsbesökare av de 
olika piratgruppernas webbsidor kan också respekt diskuteras. Faktumet att Piratbyrån och 
Piratpartiet innehar f.a.q:s symboliserar en förståelse för nya besökare som vill ha svar på sina 
frågor. Likaså har Pirate Bay en guide till hur besökaren kan komma igång med fildelning. 
Grupperna kan alltså inte betraktas som slutna utan snarare som öppna mot nya besökare. 
Hur kan piratrörelsen och dess organisationers förtroendekapital beskrivas? Det har konstaterats 
att rörelsens kännedom ökat genom medial uppmärksamhet, mycket relaterat till rättegången mot 
Pirate Bay. Piratpartiet, Piratbyrån och The Pirate bay har hög likeability inom piratrörelsen. För 
allmänheten har rättegången mot The Pirate Bay gett rörelsen flera ansikten, en bild som inte är 
enhälligt positiv men som kan tänkas ha bättrats på genom anklagelser om jäv. Genom att synas, 
engagera sig och deltaga i samhället genom politisk representation, föreläsningar och 
demonstrationer så får piratrörelsen också likeability tillsammans med ökad kännedom. 
Piratrörelsens anseende är dock en komplex fråga, som också kan relateras till olika 
ålderskategorier och samhällsklasser. Förståelsen för fildening kan exempelvis sägas vara högre 
hos dem som är uppvuxna med den digitala tekniken jämfört med äldre generationer. Förståelsen 
kan även tänkas variera beroende på kulturellt och ekonomiskt kapital. Men även inom 
”kultureliten” så råder det delade meningar om fildelning. Som det tidigare nämnts så är 
förtroendekapital någonting rörligt. I och med ökad medial uppmärksamhet så är kännedomen 
kring pirater också högre. Förtroendekapitalet kan därför sägas ha stigit. 
 
Att diskutera varumärket som identitetsbärare är även intressant i samband med piratrörelsen och 
dess grupper. Att över huvud taget diskutera varumärke i samband med en rörelse kan ses som 
underligt. Jag hävdar att det är intressant men att det kräver en abstrakt infallsvinkel (mer om 
detta i slutsatsen). Att tala om ett varumärke i samband med The Pirate Bay, Piratbyrån och 
Piratpartiet är en enklare uppgift. De är tydliga grupperingar, med webbplatser, de har en mer 
eller mindre tydlig skara anhängare. De har till och med grafiska profiler med logotyper. Men 
grupperna tillhör det som valts att kallas för ”piratrörelsen”. Namnet syftar till rörelsen som 
ibland omnämns som ”pro-piracy”. Pro-piracy kan sägas vara samma som - eller tillhöra - anti-
copyright-rörelsen. De valda grupperna The Pirate Bay, Piratbyrån och Piratpartiets varumärken 
kan sägas bidraga till det som jag kallar för rörelsens varumärke. Piratrörelsens varumärke är 
således summan av alla dess organisationers varumärken och i förlängningen dess medlemmars 
handlande.  
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För att säga något om rörelsens varumärke kommer därför först de olika gruppernas varumärke 
att kort diskuteras utifrån ett märkesidentitetsperspektiv. Diskussionen kring märkesidentitet 
relaterar också till det tidigare diskuterade förtroendekapitalet. Piratbyrån är en svensk gruppering 
som till en början verkade i Sverige. Deras namn symboliserar en motaktion mot den svenska 
Antipiratbyrån. Deras logotyp har rötter i den historiska piratkopieringsrörelsen. Den ger således 
en historisk anknytning och lånar de emotionella värden som förknippas med historien. Samtidigt 
är Piratbyrån också en del av historien själva eftersom The Pirate Bay utvecklades från dem.  
Det gör i sin tur att The Pirate Bay:s historia är sammankopplad med Piratbyråns historia, något 
som förstärks med återanvändandet av Piratbyråns logotyp i The Pirate Bays. Piratbyrån verkar 
nu även internationellt, likaså The Pirate Bay. Men kännedomen och kommunikationen om deras 
samhörighet och svenska ursprung finns fortfarande kvar. Piratpartiet sägs inte ha direkt 
kopplingar med vare sig Piratbyrån eller The Pirate Bay. Men det kan däremot konstateras 
indirekta kopplingar. För det första finns partiets namn och dess åsikter vilka bland annat är 
sammankopplade med den verksamhet som Piratbyrån och Pirate Bay bedriver. Den indirekta 
kopplingen mellan partiet och de övriga två grupperna syns tydligt i partiets egna historiska 
beskrivning. 
 

”Den 31:a maj 2006 ledde den stora razzian mot bland annat fildelningsjätten The Pirate Bay till en 
anstormning av medlemsansökningar” (http://www.piratpartiet.se/historia, 2009). 

 
Genom beskrivningen ses sambandet mellan Pirate Bays verksamhet och Piratpartiets. Alltså 
att anhängare av fildelning sympatiserar med vad Piratpartiet står för. Hur skulle piratrörelsens 
varumärkesidentitet kunna beskrivas? Det är en rörelse som huvudsakligen historiskt uppstod 
genom hemkopieringen med kassettband på 1970-talet, då förespråkarna reagerade mot 
skivindustrins kritiserande av verksamheten. Men ordet piracy i samband med brott mot 
copyright-lagstiftningen kan ha sitt ursprung så tidigt som 1703. Till och med innan 
copyrightens instiftande, år 1603, sägs ordet ha använts (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Copyright_infringement). Antagandet kan dock göras att de flesta förknippar piratrörelsen 
med historien om kassettbanden. Märkesidentiteten står därmed också för en kamp mellan 
underhållningsindustrin och en del av konsumenterna. Namnet bär även på kategoriseringen 
av anhängarna som kriminella – pirater.  
 
Samtidigt som rörelsen har en historisk anknytning så kan dess identitet även knytas samman 
med utveckling och de möjligheter som digital teknik och Internet har skapat för 
piratkopiering. Viljan att legalisera fildelning är även i vissa fall sammanknuten med 
skyddandet av privatlivet, vilket är ett intresseområde för piratpartiet. Den personliga 
integriteten har diskuterats i samband med fildelning och IPRED-lagen. Likaså har FRA-
debatten spelat roll och påverkat piratrörelsen. Därför kan det sägas att piratrörelsen har en 
historia gällande kopiering men att rörelsens varumärke har utökats till att vara tätt 
sammankopplat med politik och frågor kring personlig integritet samt Internets framtid. 
 



7. Slutsatser 
Detta kapitel ska - baserat på de tidigare analyserna - besvara studiens frågeställningar och 
därmed uppfylla syftet. Likheter och skillnader mellan de olika rörelserna och 
rörelseorganisationerna diskuteras. Till sist ges förslag på fortsatt forskning. 
 
7.1 Frågeställning 1: 
Hur behandlar media och bloggosfären rörelseorganisationerna? 
Frågeställningen, har likt de andra analyserats utifrån en kvalitativ ansats. Den har fokuserat på ett 
utsnitt av rapporteringen, för att försöka ge en djupare förståelse av hur, när, på vilket sätt och 
varför som någonting skrivs. 
 
Resultaten har alltid varit - baserat på antal sökträffar - att rörelseorganisationerna behandlats mer 
i bloggosfären än i mainstream-media. Den optimala orsaken kan tänkas vara att rörelserna är 
alternativa, vilket gör att de inte får mycket uppmärksamhet i mainstream-media. Att ett ämne är 
väldiskuterat i bloggosfären behöver dock inte betyda att det är alternativt. Däremot är vissa 
diskussioner i bloggosfären sådana som inte behandlas i samma utsträckning i övrig media. 
Anledningen till färre antal sökträffar kan även bero på tekniken som använts. Google News 
search täcker bara en del av nyhetsrapporteringen, ett utsnitt av digitala artiklar som publicerats. 
Sedan bör det inte falla i glömska att det potentiellt finns lika många bloggare som personer som 
har tillgång till Internet. Det finns teoretiskt inte lika många journalister som det finns människor 
som har tillgång till en tidning. Resonemanget kan ses som orsaken till sökträffsskillnaderna. 
 
Frågeställningen var huvudsakligen inte att ta reda på hur många som skriver om rörelserna. Det 
handlar snarare om hur ett utsnitt av rapporteringen kring rörelseorganisationerna från de olika 
sfärerna ser ut. Som känt är studiens empiriska fält digitalt, närmare bestämt Internet. 
Frågeställningarna står således i direkt relation till Internet, vilket gör att denna studie inte har för 
avsikt att studera aktion som sträcker sig utanför Internets ramar. För att inleda diskussionen 
kring denna frågeställning är det fruktbart att ta sats i det kvantitativa. 
 

 
Figur 3: Grafisk illustration över sökträffsresultat i mainstream-press kontra bloggosfären 
 
Grafen tecknar en ungefärlig skillnad i antalet sökträffar för en fras i mainstream-press respektive 
bloggosfären. Noteras bör att x-axeln anger sökträffar i ental, medan y-axeln anger sökträffar i 
tusental. Antalet sökträffar är alltid högst i bloggosfären oavsett sökfras. Baserat på grafen kan 
det fastslås att den rörelse som fått mest medial uppmärksamhet mainstream är piratrörelsen. 
Därefter kommer rörelseorganisationen infowars, och sedan Zeitgeist-rörelsen.  
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Antydan till mönstret finns också – om än mindre tydligt och stringent – även i bloggosfären. 
Det skulle kunna innebära och visa på ett osynligt band som finns mellan bloggosfären och 
mainstream-media. Resonemanget kan sättas in i kontexten av en modifierad version av den 
tidigare behandlade modellen om media och publiken i samhället från McQuail (2005: 85). 
 

 
Figur 4: Reviderad medias roll i samhället, med utökad fokus på Internet 
 
Det gråmarkerade i modellen representerar utökningen. Det som lagts till är publiken som 
medkreatörer och deras tvåvägskommunikation med Internet samt medias 
tvåvägskommunikation med Internet. Anledningen till att modellen har reviderats är för att skapa 
en utgångspunkt för diskussion om Internets roll. I den äldre versionen av modellen noterade 
McQuail Internet som kommunikation skeende utanför medias rapportering. Det är dock av min 
bestämda åsikt att Internet måste ges en fast punkt i modellen. Tanken är att illustrera både media 
och publikens påverkan på och från Internet. För media är Internet inte enbart en 
publiceringsplattform, det är också en källa. Samma förhållande gäller för publiken. Det skulle 
kunna ses som att Internet är en plattform där ”publik” och ”media” kan mötas på mer lika 
villkor. Samtidigt som Internet har lagts till i modellen, så kvarstår alla tidigare band i samhället. 
Skillnaden är att dessa band nu även är utvidgade till Internet. 
 
Med stöd i den utvecklade versionen av modellen finns det argument för att tala om ett band 
mellan bland annat den digitala medborgarjournalistiken och mainstream-media, där respektive 
områdes agendor kan påverka varandra. Att sökfrasen The Pirate Bay ger överlägset flest antal 
nyhetsträffar med över 8000 och samtidigt även ger flest antal sökträffar för blogginlägg med 
cirka 225 000 bör inte betraktas som en slump. Det hela skulle kunna jämföras och diskuteras 
med de tidigare nämnda samtals- och medie-, men även expertagendan. Om någonting har nått 
expertagendan, kan det i sin tur hamna på medieagendan. Vid fall som väcker starkar känslor kan 
någonting gå från medieagendan till samtalsagendan. Denna samtalsagenda kan numera ge sig 
uttryck i bland annat bloggosfären. Indirekt påverkar medieagendan bloggosfärsgendan. Men om 
någonting hamnar på bloggosfärsagendan kan detta i sin tur påverka både samtals- och 
medieagendan. Det bör även ses som att det inom bloggosfären också existerar en expertagenda, 
med kvalificerade bloggare. 
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Hur beskrivs rörelserna och dess organisationer i mainstream-media och i bloggosfären? 
Gemensamt för alla tre rörelserna är att de beskrivs just som ett ”isolerat” fenomen och att det är 
någonting som skiljer sig från mängden. Att benämningar som aktivister, skeptiker och 
konspirationsteoretiker används legitimerar påståendet. Samtliga rörelsers anhängare beskrivs då 
och då som en varierad skara från olika samhällsskikt. Samtidigt som det finns gemensamma 
benämningar finns det även utmärkande benämningar. Inom 9/11-truth movement kallas 
anhängarna ibland för truthers. Inom piratrörelsen kallas anhängarna ibland för pirater/pirates 
eller fildelare. Däremot går det inte att urskilja något specifikt samlingsnamn för Zeitgeist-
anhängare. De benämns bland annat som filmfans och aktivister. De beskrivs i vissa fall som en 
varierad skara med olika bakgrund. Frågan måste givetvis ställas: vad kan avsaknaden av 
utmärkande tilltalsnamn för Zeitgeist-anhängarna tänkas bero på? Dels har Zeitgeist inget egen 
intern benämning på sina anhängare. Media har än så länge inte heller själva kommit på en egen 
benämning av anhängarna. En annan anledning skulle kunna vara att Zeitgeist inte är en rörelse, 
utan en rörelseorganisation. Truthers är inte en benämning på enbart anhängare till Alex Jones. 
Pirater är inte enbart en benämning för Piratpartister. De är inte benämningar för medlemmar i 
rörelseorganisationer utan för rörelseanhängare. Zeitgeist som rörelse och/eller 
rörelseorganisation är någonting som diskuteras mer i varumärkesavsnittet. 
 
När, varför och på vilket sätt beskrivs rörelseorganisationerna? Denna fråga var en 
kompletterande och mer underliggande fråga till den tidigare behandlade huvudfrågan. 
Mainstream så beskrivs rörelserna ibland på grund av olika möten. Som exempel kan Z-day och 
9/11-truths olika konferenser nämnas. Piratrörelsen har som nämnt fått stor uppmärksamhet i 
samband med rättegången mot The Pirate Bay. Alex Jones beskrivs ofta i samband med 9/11 och 
även de kändisar som besöker hans radioprogram. Rapporteringen i bloggosfären har likheter 
men även olikheter. I samband med Zeitgeist urskiljdes i analysen att många blogginlägg var från 
dem som sett någon av filmerna för första gången. Det finns också en tendens till att 
mainstream-media placerar sig ”utanför” ämnet och betraktar det, medan bloggosfären 
rapporterar ”inifrån” eller ställer sig mer subjektiv till ett ämne. Det är naturligtvis inte 
allenarådande, men som kunde urskiljas i främst analysen av Zeitgeist, så handlande många 
blogginlägg om att rekommendera filmen samt att beskriva vad som var bra med filmerna och 
rörelsen. Tillika fanns även inlägg som kritiserade filmerna och rörelsens tankegångar. 
 
Vad som undersöktes i samband med Zeitgeist, men som även kan tänkas förekomma i samband 
med de övriga casen är interaktiviteten med materialet. Möjligheten för publiken att ge direkt 
feedback på både blogginlägg och nyheter adderar en viss dimension till artiklarna. Behandlas ett 
ämne kritiskt finns möjlighet för ”den andra sidan” att komma till tals genom kommentarer och 
viceversa. Det är en möjlighet som även existerar utanför Internet men som inte blir lika direkt. 
 
7.2 Frågeställning 2: 
Hur kommunicerar rörelseorganisationerna sig själva och sina idéer internt och 
externt, hur är detta relaterat till opinionsbildning? 
Denna frågeställning kan sägas ha behandlats i analysavsnitten om extern kommunikation och 
opinionsbildning. Men den har även en anknytning till varumärkesanalysen. 
 
Anledningen till att analyserna tidigare har delats upp i extern kommunikation samt 
opinionsbildning har flera orsaker. Opinionsbildning handlar som känt om att påverka en viss 
grupps uppfattning av och ställning i en fråga, ibland med slutmål att förhindra eller framkalla 
politiska beslut. Opinionsbildningen kan sägas ingå i rörelseorganisationernas interna och externa 
kommunikation. Men i den externa kommunikationen ingår ibland även handlingar för att 
rekrytera medlemmar och framföra budskapet. I den interna kommunikationen ingår organisering 
av medlemmarna och ibland hur organisationen ska gå till väga vid opinionsbildning.  
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Föregående kan ses som motiveringen till varför inte enbart opinionsbildningen studerades 
isolerat. I princip allt vad en organisation och dess medlemmar gör, skapar en bild för omvärlden, 
en bild som antingen gynnar eller stjälper opinionsbildningen. Det var denna bild som gav 
upphov till att denna studie också fokuserar på rörelserna och deras organisationers varumärken. 
 
I samtliga av de tre rörelserna kan det urskiljas ett mer eller mindre tydligt användande av film på 
Internet. Det är en aspekt som behandlats i analysen och som mynnat ut i en del intressanta 
aspekter, som ibland visat sig existera i andra delar av organisationernas externa kommunikation. 
Zeitgeist-filmerna kan sägas vara de filmer som är tätast sammankopplade med sin rörelse. Den 
första filmen kom ut innan rörelsen fanns. Ur och även till viss mån på grund av denna film så 
skapades The Zeitgeist Movement. Filmerna kan ses som nyckelkomponenter i Zeitgeists externa 
kommunikation. Det är den kanal som når ut till flest människor och således det medium som 
diskuteras mest i anslutning till rörelsen. Samtidigt som filmerna presenterar grundfilosofin i 
rörelsen på ett underhållande sätt, så uppmanar även den sista filmen till handling och 
medlemskap. Filmens argumentationsform återfanns även i andra delar av den externa 
kommunikationen. Alex Jones film 9/11 Chronicles skiljer sig handlingsmässigt från Zeitgeist. 
Här ligger istället fokus på att presentera rörelsens organisering och handlande, en form av 
dokumentär om rörelsen. Filmen är dock en i raden och förutsätter i princip att tittaren sett 
tidigare filmer som är inriktade mot att beskriva grunden till rörelsens tankar. Steal this film 1 
som också analyserats skiljer sig från de andra. Den beskrevs som ett mellanting mellan extern 
kommunikation och bevakning från medias sida. Det grundade sig i att filmen gjorts av en 
anonym grupp människor som inte uttalat tillhörde de organisationer som de dokumenterade. Att 
filmen var riktad mot piratrörelsens fördel var en av orsakerna till att den definierades som ett 
mellanting. Den skulle kunna ses som en form av extern kommunikation eftersom människorna 
bakom filmen skulle kunna inkluderas i piratrörelsen, detta beroende på deras alias ”The league 
of noble peers”, vilket syftar till fildelning. I analysen av filmen urskiljdes en metod liknande 
”culture jamming”, vilken också visade sig förekomma i både Piratbyråns och The Pirate Bays 
externa och interna kommunikation. En teknik där motståndarens argument och tekniker 
anammas och vänds till piratrörelsens fördel. 
 
Med fokus på opinionsbildning slutmålsmässigt kan rörelserna delas upp i tre olika grader. 
Zeitgeist erkänner inte det politiska systemet och har därför inte som slutmål att påverka 
parlamentariska politiska beslut. Deras slutmål är att framkalla ett politiskt beslut hos 
slutmålgruppen allmänheten. Alex Jones, Infowars och 9/11 truth movement kan sägas rikta stor 
misstro till det politiska systemet, men de förkastar inte det, däremot vill de förändra det. Deras 
slutmål kan därför ses vara att påverka politiska beslut inom det nuvarande systemet. 
Piratrörelsen har genom sitt parti fått en röst i Sverige och fler partier i andra länder är under 
utveckling. Rörelsen kan sägas jobba med politiska slutmål som att legalisera fildelning, 
skyddandet av privatlivets helgd och omforma/avskaffa upphovsrättsligt skydd. I analysen 
nämndes att rörelsen kan ses ha trätt in i mainstream-sfären. Det skulle också kunna ses som att 
piratpartiet befinner sig mainstream medan exempelvis Piratbyrån och Pirate Bay fortfarande 
befinner sig inom den alternativa sfären. Ett samarbete sker över denna brygga från alternativ till 
mainstream.  
 
Slutmålen med opinionsbildningen hos de olika rörelserna och dess organisationer kan ses som 
olika. Men grunden i deras metoder har däremot en större likhet än skillnad. Det hela kan 
återanknytas till resonemanget i avsnitt 3.3.1 som beskriver de olika formerna av politisk 
kommunikation. I modellen skulle rörelserna kunna placeras under gruppen 
näringsliv/intresseorganisationer. Som i sin tur för politisk kommunikation med förvaltningar, 
partier och medier. Alternativt skulle rörelserna och organisationerna kunna läggas till som en ny 
enhet i modellen.  
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Vad organisationerna har gemensamt och vad som kan urskiljas som de mest dominanta 
metoderna är filmer, aktivism, nätverk och samtalet. Filmerna har redan diskuterats. Aktivism 
syftar både till analog och till digital sådan, varav fokus i denna studie ligger på den sistnämnda. 
Aktivism handlar bland annat om att påverka och uppmärksamma. Den mest tydliga formen av 
digital aktivism kan sägas återfinnas i samband med piratrörelsen. Det som behandlats i denna 
studie är aktivistkampanjerna Internetavgift.se samt ”send your love to the Swedish minister of 
justice”. Anledningen till att de kallas för kampanjer bottnar i att få personer tagit initiativ och 
satt ramarna för aktivisthandlandet. Kampanjen blir således en uppmaning till en form av 
fördefinierad aktivism. Andra former av aktivism som förekommer inom de andra rörelserna är 
en form av direktpåverkan och kommentatorsaktivism. Direktpåverkan syftar till uppmanandet 
att medlemmar ska ta kontakt med framstående organisationer, politiker och allmänheten i syfte 
att uppmärksamma rörelseorganisationens fråga. Kommentatorsaktivism kan beskrivas som 
medlemmarnas närvaro i kommentarsfälten till produktioner som behandlar rörelsen kritiskt samt 
i produktioner som behandlar ämnen som rörelsen har åsikter om. 
 
Nätverk som metod i opinionsbildning kan ses ur flera perspektiv. För det första sker en stor del 
av spridandet av digitalt material från rörelserna genom Internet, som i sig självt är ett nätverk. 
Samtidigt kan rörelserna beskrivas som ett nätverk av organisationer. Inom piratrörelsen har 
Piratbyrån, The Piratebay och Piratpartiet beskrivits. Inom 9/11 fokuserades främst på Alex 
Jones och hans Infowars, men även Architects and Engineers for 9/11 Truth, We are change och 
911truth.org  med flera nämndes. I Zeitgeist-rörelsens fall finns The Venus Project, men även alla 
nationella Zeitgeist-grupper. Med nätverk som metod kan också spridningen inom 
medlemmarnas egna personliga digitala och ”verkliga” nätverk räknas in. I digitala nätverk räknas 
exempelvis bloggläsare, community-kontakter, microbloggkontakter, chat-vänner och 
forumvänner. Samtalet som metod kan sägas handla om både den interna och externa, samt den 
”verkliga” och den virtuella opinionsbildningen. För även om en person kan räknas som 
anhängare till en rörelse, så kan graden av involvering och kunskap om en rörelseorganisation 
variera. Genom att skriva i och läsa exempelvis forum, blir detta en metod för övriga medlemmar 
att övertyga den andra parten. Samtidigt så förekommer även samtal om hur den externa 
kommunikationen och opinionsbildningen kan förbättras. Det är inte något som direkt 
behandlats i analysen, förutom att forum nämnts som webbavdelning i samtliga case. 
Förfaringssättet skulle kunna liknas vid spiralmodellen för kommunikation i avsnitt 3.1. 
Kommunikationen som modellen redovisar har ökad handlinsbenägenhet som mål. Genom att 
individer diskuterar och lyssnar på varandra skapas långsamt en identitet, gemenskap och 
kunskap (Larsson, 2001: 44). 
 
En aspekt som faller utanför Internet, men som är ett resultat av den digitala åldern går att 
återfinna mer eller mindre i samtliga rörelser. Det handlar om distribution utanför Internet. 9/11-
truth-rörelsen delar ut gratis dvd-skivor och flygblad. Zeitgeists filmer sprids också gratis, på dvd 
och för nedladdning, likaså Steal This Film. Möjligheten för produktion och distribution som den 
digitala tekniken har möjliggjort blir en stor del i att sprida rörelsernas budskap ”offline”. 
 
Hitintills har medie-, kanal- och metodanvändandet gällande rörelsernas opinionsbildning 
diskuterats. Vad som däremot inte har nämnts är de retoriska metoderna. Förutom att retoriken 
säger något om opinionsbildning, så ger de också tillsammans med dialogiken och 
intertextualiteten aspekter som kan diskuteras i samband med varumärke. Vad som kan urskiljas 
ur samtliga rörelsers retorik är ett mer eller mindre tydligt användande av ”vi-mot-dem” eller 
”David mot Goliath”. En motståndare målas upp och det ges intryck av att det förs en politisk 
kamp, där rörelsen står på de godas sida. Samtliga rörelser lyckas mer eller mindre med att skapa 
ett vi-mot-dem-perspektiv, potentialen finns också för att skapa ett ”vi” med mottagaren. Det 
finns även en antydan till att knyta an till vad som i teorin benämns som ”globala hot”. 
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Problemroten till de globala hoten är dock inte alltid global. Fokuseringen på den effekt som 
Pirate Bay-rättegången kan ge internationellt är ett exempel. Ett annat exempel är 9/11-truths 
påståenden om en korrupt regering och hur följderna av detta påverkar omvärlden. Zeitgeist 
knyter an till den Amerikanska ekonomin som en orsak till ett globalt hot, men i sin utförligare 
argumentation spåras det globala problemet till de fundamentala byggstenarna som utgör 
samhället. Uppmanandet till politiskt handlande inom rörelserna och organisationerna kan ibland 
ses gränsa in mot individualisering och livspolitik. Det tydligaste exempel på understrykandet av 
individens val och hur det påverkar andra går att återfinna i Zeitgeist: Addendums sex punkter. 
Punkterna är direkta uppmaningar till individuellt handlande. I Piratrörelsen är det även 
individens handlande i exempelvis digitala aktivistkampanjer som poängteras. Samtidigt som 
kollektivets styrka understryks, så är det ofta styrkan i den individuella handlingen som lyfts fram. 
Individualismen kan också urskönjas i filmen 9/11 Chronicles där ”de nya journalisternas” 
individuella handlingar och ifrågasättande ges stor vikt. 
 
7.3 Frågeställning 3: 
Hur kan rörelserna och dess organisationer beskrivas ur ett varumärkesperspektiv? 
Denna frågeställning skulle kunna ses som kontroversiell. Det hela beror på hur begreppet 
varumärke tolkas. Redan i teorikapitlet klargjordes att det inte var de juridiska aspekterna av 
varumärken som skulle studeras, utan snarare de mjuka värdena som inte går att skydda. 
Varumärket som begrepp blir således mer abstrakt och betecknar i princip allt som rörelsen och 
dess organisationer kommunicerar, men även det som kommuniceras av andra om rörelsen. 
 
De två föregående frågeställningarna kan tillsammans med den tredje sägas var och en för sig 
tillföra olika infallsvinklar på varumärket. Den första frågeställningen ger en viss bild av 
omvärldens uppfattning av varumärkena, alltså en del av imagen. Samtidigt kan även omvärldens 
uppfattning påverka medlemmarnas arbete och i sin tur varumärket. Den andra frågeställningen 
ger en bild av hur organisationerna och dess medlemmar representerar sig själva, alltså en form av 
profil och identitet. Detta avsnitts frågeställning har som mål att knyta ihop de tidigare resultaten 
och relatera dem till varumärkesteori. 

 
Figur 5: Varumärkesloop 

 
Modellen är tänkt att illustrera kopplingen mellan rörelseorganisationerna respektive rörelsens 
varumärke. Det hela bör ses som en loopeffekt där alla delar påverkar och påverkas av varandra. 
En rörelses varumärke skapas genom summan av alla dess organisationers varumärken. Det 
varumärket påverkar i sin tur alla rörelseorganisationer. Som exempel kan sägas att om en av 
organisationerna får uppmärksamhet kring kriminell aktivitet, så påverkar detta i sin tur rörelsens 
varumärke negativt. Följden av detta blir att samtliga organisationer inom rörelsen kan få en 
negativ förändring i sitt varumärke. Modellen kan även tillämpas på organisationsnivå. Om 
organisationerna ersätts med personer och rörelsen byts ut mot en rörelseorganisation, så 
betecknar modellen hur olika personliga varumärken utgör en rörelseorganisations varumärke. 
Samtidigt kan en rörelse vara del av eller gränsa in till en annan rörelse, vilket modellen också 
behandlar om organisationerna ersätts med rörelser. 
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Genom modellen vill jag visa på den abstrakta nivå som går att tala om, nämligen rörelsers 
varumärke. Även om en rörelse saknar logotyp, officiell webbplats och ledning, så går det ändå 
att se den ur ett varumärkesperspektiv. I slutreflektionen för frågeställning 1 nämndes frågan 
kring Zeitgeist som rörelse eller rörelseorganisation. Själva benämner de sig som ”The Zeitgeist 
Movement”, alltså Zeitgeist-rörelsen. Men de beskriver sig även som The Venus Projects 
aktivistarm. Det höjer frågan om Zeitgeist ska betraktas som en egen rörelse eller som en 
rörelseorganisation. Det mest logiska skulle vara att se Zeitgeist, tillsammans med alla sina 
nationella ”kapitel” och The Venus Project som rörelseorganisationer som ingår i en rörelse. Det 
ger dock upphov till frågan vilken rörelse de alla ingår i. Rörelsen skulle kunna namnges med vad 
som syftet med Zeitgeist ibland sägs vara, nämligen global medvetenhet – Global awareness. Att 
definiera caset på det viset utmynnar dock i ett problem. Benämningen global awareness-rörelsen 
blir således bara ett verktyg för att kategorisera Zeitgeist. Benämningen blir inte något som är 
medlemsdefinierat, vilket i sin tur avsevärt försvårar möjligheten att prata om ett 
rörelsevarumärke. Med rot i denna diskussion kommer därför Zeitgeist att betraktas som en 
rörelse. Denna rörelse utgörs av Venus Project, den internationella samt alla nationella Zeitgeist-
webbplatser och de definieras som rörelseorganisationer. 
 
Ett varumärke är inte en fast bild. Ur innehavarens perspektiv får det antagas att varumärket är 
relativt väldefinierat och att det råder en mer eller mindre gemensam syn. Men varumärket ur 
konsumentens perspektiv kan däremot ses som mer mångfacetterat. Faktumet att alla människor 
potentiellt sett kan uppfatta en sak på olika sätt kan stå som exempel. Resonemanget går i linje 
med Fredrikssons kritik mot ”en image” (Fredriksson, 2008: 46). För att kunna arbeta med 
varumärken får innehavaren dock ta för givet att varumärket även kan ge en kollektiv 
uppfattning, eller att det kan tilltala en bred massa.. Det för in resonemanget på vad som i denna 
studie valts att kallas för den alternativa respektive mainstream-sfären. Ett varumärke ur 
konsumentens perspektiv kan således säga uppfattas olika beroende på om den potentiella 
konsumenten ”befinner” sig i den alternativa eller mainstream-sfären. Samtliga rörelser i denna 
studie tillhör den alternativa sfären, men deras målgrupper kan sägas vara sfärsoberoende. 
Förenklat skulle det kunna beskrivas som att när rörelserna är accepterade mainstream, så har de 
också i princip uppfyllt sitt syfte. 
 
En av huvudpunkterna i varumärkesanalysen var att försöka utvärdera rörelsernas och 
rörelseorganisationernas förtroendekapital. Som byggklossar i förtroendekapitalet analyserades 
potentialen för kännedom och anseende. Det resulterade inte helt oväntat i tre olika resultat för 
varje case. På en rät linje, där vänster är alternativt och höger är mainstream, så kan de olika 
rörelserna och deras organisationer placeras in. Baserat på de tidigare analyserna kan Zeitgeist 
sägas ligga mest till vänster på linjen. Därefter kommer Infowars. Nära mitten av linjen kan 
piratrörelsen sägas befinna sig. Linjen kan ses som en skala som beskriver casens 
förtroendekapital mainstream. Anledningen till att Piraterna ligger nära mainstream beror dels på 
den stora uppmärksamheten och att relativt stor andel fildelar, samt att de i Sverige bildat ett 
politiskt parti, som kan sägas befinna sig i mainstream-sfären.  Pirate Bay och Piratbyrån innehar 
uppenbarligen inte samma förtroendekapital mainstream som Piratpartiet. Infowars placering 
beror mångt om mycket på Alex Jones personliga varumärke, att han figurerat en del i 
mainstream-media, samt att han knutit till sig kända personers stöd. Zeitgeists placering längst till 
vänster baseras på den relativt låga mediala uppmärksamheten rörelsen fått, vilket i sin tur även 
kan bero på att rörelsen är ung jämfört med de två andra. Att rörelsen även kan sägas ha lägst 
anhängarantal är också en bidragande faktor. En intressant aspekt i anslutning till likeabilityn var 
att det i samtliga rörelser kunde urskiljas en betydelse av personliga varumärken. För Zeitgeist-
rörelsen var Peter Joseph och Jacque Fresco personer vars varumärken spelade roll för 
verksamheten. I anslutning till Fresco fanns en form av story telling som behandlade hans 
uppväxt, entreprenörsanda och erfarenheter av samhällsproblem.  
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Både i mainstream-media och bloggosfären omnämndes Joseph och Fresco. De gav även rum för 
sig själva i rörelsens filmer och övriga externa kommunikation. Alex Jones valdes på grund av 
hans framträdande personliga roll inom 9/11-truth-rörelsen. Hans stora inverkan på rörelsen 
genom dokumentärfilmer, radioprogram och nyhetsrapportering var huvudfokus i analysen. 
Piratrörelsen är den rörelse som drar minst nytta och påverkas minst av personliga varumärken. 
Men trots det urskiljdes ändå en viss betydelse av personerna bakom The Pirate Bay. Det knöts 
samman med den stora medieuppmärksamhet som rättegången mot dem fått. Samtidigt 
konstaterades även att ett politiskt parti också kan tänkas utöka antalet personliga varumärken i 
form av utmärkande politiker. 
 
Det finns fler intressanta aspekter att diskutera, speciellt vad gäller märkesidentitet. Tanken är, 
enligt Melin, som det redovisades i teorikapitlet att varumärket som identitetsbärare betyder att 
varumärket med sin ensamrätt skapar möjlighet för att skapa en unik märkesidentitet (Melin, 
1999: 38-39). Att diskutera juridisk ensamrätt som en förutsättning för att skapa en unik 
märkesidentitet är dock felaktigt. Givetvis kan det vara en bidragande faktor, men långt från 
avgörande för att skapa något unikt (egen kommentar). För att skapa en unik identitet används 
kommunikation som grundar sig i emotionella värden som exempelvis kan skapas genom 
historia, namn och andra unika framställningar av varumärket (Ibid.) Historia var en komponent 
som visade sig användas i samtliga rörelseorganisationer i någon form. Ibland var historien även 
en länk mellan de olika organisationerna. Zeitgeist-rörelsen grundar sig i Peter Josephs 
livsåskådning, men även i The Venus Project som personifieras genom Jacque Fresco och hans 
livshistoria. Genom det sistnämnda får rörelsen alltså en historia som sträcker sig längre bak än 
dess grundande. Skeendet går att likna vid figur 5 (varumärkesloopen), genom att en 
rörelseorganisation påverkar en annans varumärke. Piratrörelsen har en historia på det sättet att 
Piratbyråns logotyp direkt återanknyter till 70-talets piratkopiering. Berättelsen tillsammans med 
personerna bakom organisationens bildande, skapar en historia. Att sedan The Pirate Bay är ett 
projekt som uppstod ur Piratbyrån gör att organisationernas historia knyts samman. Utanför den 
alternativa sfären verkar Piratpartiet, som inte har direkta kopplingar till de två andra 
organisationerna. Däremot klargjordes i analysen de indirekta kopplingarna och att det 
refererades till Pirate Bay i partiets historia. Infowars är tätt sammankopplat med Alex Jones, 
vilket gör att hans journalistiska historia i sin tur ger en historia till organisationen. Genom att 
Jones ofta beskrivs som en huvudfigur inom 9/11-truth rörelsen, så ger han även historia till hela 
rörelsen. 
 
Namn har främst diskuterats i samband med piratrörelsen. Men det har även en viss betydelse för 
de övriga rörelserna. Benämningen pirat fastslogs till att vara först nämnd av motståndarna till 
piratkopiering, kanske så tidigt som på 1600-talet. Den mest uppenbara kopplingen kan göras till 
70-talets piratkopieringsrörelse. Ordet pirat knyter även an till personerna som livnärde sig på 
sjöröveri. Att använda sig av ordet pirat ger en speciell identitet, om än inte helt unik. 9/11 knyter 
an till terroristattackerna mot USA den elfte september 2001. Således innehar även det namnet en 
historisk anknytning, som dock inte kan betraktas som speciellt unikt. Att ordet ”truth” är tillagt 
kan dock tänkas öka unikumet en aning och antyda på en radikal framtoning. Tilläggsordet 
återfinns även i benämningen av anhängarna till rörelsen i form av truthers. Infowars som namn 
på en rörelseorganisation kan dock tänkas ge mer av ett unikum. Informationskrig anknyter till 
makten som information innehar. Det antyder indirekt även att det finns en fiende som ger 
felaktig information. Infowars ska således ge korrekt information, sanningen – vilket anknyter till 
truth. Människor involverade i Infowars kallas ibland även för Infowarriors. Zeitgeist kanske inte 
uppfattas som ett så vanligt förekommande ord. Det är som tidigare nämnt ett tyskt ord med 
betydelsen tidsanda. Ordet är dock relativt vanligt förekommande i bland annat press för att 
beskriva tidsanda. Likaså har företaget Google en rapport som går under namnet Zeitgeist.  
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Det finns även musikalbum och andra filmer som har namnet Zeitgeist. Namnet är därför inte 
speciellt unikt och tillför inte något särpräglande till rörelsen, förutom den tyska betydelsen. 
En av de mest tydliga, övriga unika framställningarna går att finna i piratrörelsen som använder 
sig av olika former av culture jamming. Det är något som faktiskt även existerar i de andra 
rörelserna, dock i så liten skala att det inte behandlats tidigare i analysen. I slutsatsen är det dock 
på sin plats att kort nämna detta. Steal this Films rekontextualisering av motståndets kampanjer 
exemplifierar en form av culture jamming. Piratbyråns anammande och omformande av både 
motståndares och nöjesindustrins namn och logotyp är ytterligare ett exempel. The Pirate Bays 
juridiska korrespondens samt omformandet av deras logotyp och vissa av deras aktivistkampanjer 
är andra exempel. Men vad finns det för typ av culture jamming inom de andra rörelserna? 
Zeitgeist: Addendum är en film som består av mycket rekontextualiserat material i form av 
ljudklipp, arkivfilm och bilder. En del material i filmen används utan tillåtelse. Arkvifilmer spelas i 
bakgrunden samtidigt som speakern adresserar problem. Det är dock inte en direkt form av 
culture jamming. Tydligare exempel skulle kunna vara när Bank of Americas reklam från 1960-
talet klipps in i första delen av Zeitgeist:Addendum. Där tas bokstavligen en produktion från 
”motståndarna” och sätts in i en kontext som ger klippet en helt annan innebörd. Den nya 
innebörden skapas alltså inte genom att förändra texter och symboler, utan genom att sätta in det 
i en ny kritisk kontext. Samma metod används även i 9/11-Chronicles av Alex Jones. Den 
tydligaste formen av culture jamming existerar dock hos piratrörelsen, där det också kan sägas ha 
en stor påverkan på rörelsens varumärke samtidigt som det är en metod för att skapa 
uppmärksamhet och bilda opinion.  
 
Ytterligare en faktor som kan sägas vara aktuell i samtliga rörelsers och organisationers 
varumärken grundar sig i denna studies namngivning av dem: det alternativa. Att de befinner sig 
utanför mainstream-sfären skulle kunna beskrivas som att de innehar ett specifikt mervärde. 
Detta mervärde skulle kunna knytas an till uttryck som ”mystik” och ”det marginaliserade”. 
Mystiken är relevant i samband med Zeitgeist och i viss mån 9/11-truth. Det marginaliserade är 
knutet till samtliga tre rörelser. Träder rörelserna däremot in i mainstream-sfären finns risken att 
mervärdet försvinner och att deras varumärken blir degenererade. 
 
7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie behandlar rörelserna både ur innehavarnas och ur omvärldens perspektiv, med 
speciell fokus på det förstnämnda. Det skulle däremot kunna göras receptionsstudier i anslutning 
till rörelserna. Hur ser medlemmarna på sitt deltagande i rörelserna? Varför är de medlemmar? 
Uppenbart skulle frågeställningar liknande denna studies kunna användas för att undersöka andra 
rörelser och rörelseorganisationer. Rörelserna skulle även kunna studeras med inriktning på deras 
användande av andra medier än digitala. 
 
En källa rik på empiriskt material är även de digitala sociala delarna av rörelserna såsom forum, 
kommentarsfält, Facebook-grupper med flera. Kanalerna skulle kunna vara föremål för 
beteendevetenskapliga och/eller sociologiska studier. En fördel är att forskaren teoretiskt sett inte 
behöver ha följt medlemmarna under en längre tid. Potentiellt har forskaren tillgång till 
konversationer och inlägg som kan sträcka sig flera år bakåt i tiden. Resonemanget kan även i sig 
självt vara ett syfte, att studera den platsobundenhet och tidsmässiga gränslöshet som interaktion 
på Internet möjliggör. Nya alternativa rörelsers filosofier och grundtankar kan även vara objekt 
för forskning. Att jämföra dagens rörelser med äldre och finna anknytningar till olika historiska 
resonemang kan ge en intressant vinkling. Likaså kan demokrati och yttrandefrihet ses som en 
genomgående grundtanke i samtliga case som denna studie fokuserat på. En intressant vinkling 
skulle vara att försöka kartlägga om förutsättningarna blivit bättre för demokrati och 
yttrandefrihet genom digital teknik. Att relatera det till ”the digital divide” kan också ge en 
intressant infallsvinkel. 
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Sökresultat Zeitgeist 

 
Senast uppdaterad: 2009-05-24 

 Zeitgeist 
movement 

Zeitgeist 
addendum 

Zeitgeist Peter 
Joseph 

Zeitgeist Jacque 
Fresco   

Google 156 000 528 000 97 600 28 100   
Altavista 358 000 1 220 000 264 000 63 300   
Yahoo 359 000 1 190 000 264 000 63 500   
Yandex 15 000 35 000 12 000 2014   
Google Blog 45 139 42 022 12 012 2935   
Bloggsok 10 71 10 4   
Google News 6 70 57 10   
Sesam 0 1 1 0   
Youtube 821 3310 1440 576   
Google Video 893 4450 1960 732   
       
 
Popularitet: 
1 = Zeitgeist Addendum 
2 = Zeitgeist movement 
3 = Zeitgeist Peter Joseph 
4 = Zeitgeist Jacque Fresco 
 
Kriterier: 
”Zeitgeist movement” 
”Zeitgeist addendum” 
”Zeitgeist”+”Peter Joseph” 
”Zeitgeist”+”Jacque Fresco” 
 

 
 
 

Senast uppdaterad: 2009-04-20 

 Zeitgeist 
movement 

Zeitgeist 
addendum 

Zeitgeist movie 
Peter Joseph 

Zeitgeist   

Google 149 000 530 000 300    
Altavista 329 000 1 310 000 352    
Yahoo 365 000 1 300 000 349    
Yandex 23 000 32 000 27    
Google Blog 23 647 45 460 1    
Bloggsok 8 74 4    
Google News 4 43 54    
Sesam 0 1 0 388   
Youtube 440 3150 18    
Google Video 501 5050 20    
       
 
Popularitet: 
1 = Zeitgeist Addendum 
2 = Zeitgeist Movement 
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Bilaga 2 
Artiklar Zeitgeist 

När och av vem beskrivs något? 
1. 30 juni 2008, Pocono Record 
2. 28 september 2008, International Business Times 
3. 10 oktober 2008, Stillwater NewsPress 
4. 10 oktober 2008, News Channel 8 
5. 20 november 2008, Adelaide Now, The Advertiser 
6. 7 januari 2009, Metro 
7. 19 januari 2009, Norrländska Socialdemokraten 
8. 13 mars 2009, The Vancouver Sun 
9. 16 mars (webb), 17 mars (tryck) 2009, New York Times 
10. 17 mars 2009, The Santiago Times 
11. 7 april 2009, Helsingborgs Dagblad 

 
Vad beskrivs? 

1. En kommande visning av den första Zeitgeistfilmen. Filmen förklaras och beskrivs av 
författaren. 

2. Zeitgeist Addendums plats som öppningsfilm av den femte Artivist-filmfestivalen. Båda 
filmerna beskrivs och Peter Joseph. Internets betydelse i samband med filmerna beskrivs 
också. 

3. Arresterande av en person som vandaliserat en byggnad och som varit berusad på offentlig 
plats. Mannen ska ha sprayat ”ZM” och ”Zeitgeist movement” på byggnader. I samband med 
detta beskrivs Zeitgeist-rörelsen och den planerande lanseringen av dess webbplats. 

4. Arresterande av en 21-årig man på grund av vandalisering av campusområdet på Oklahoma 
State Univercity. Orden ”ZM” och ”Zeitgeist movement” ska ha sprayats på väggar. Vidare 
beskrivs Zeitgeist-rörelsen och att man inte funnit bevis för att mannen skulle vara student på 
universitetet. 

5. Att den skrivande journalisten fått den första Zeitgeist-filmen av en vän, med en vädjan att se 
den. Filmen beskrivs beskrivs som en dokumentär som ska ha setts av miljoner människor 
över hela världen. Peter Joseph som regissör nämns. Filmens innehåll beskrivs av 
journalisten. Tonen är – och ibland sägs det rakt ut – att filmen behandlar konspirationsteorier. 

6. Zeitgeist nämns i ”Häxan Rosies” olika förutspåelser om år 2009. 
7. Religionskritiska filmer. 
8. Zeitgeist-filmernas innehåll, vad Z-day är och att det är fråga om en rörelse. Även Peter 

Joseph, Jaque Fresco och den lokala anordnaren av Z-day beskrivs. The Venus Project 
nämns. Historiska gräsrotsrörelser och Internets betydelse idag beskrivs. 

9. Zeitgeist-dagen och huvudmötet i New York samt dess innehåll och deltagare. Peter Joseph 
och Jaque Fresco, The Venus Project. Filmerna och rörelsen. 

10. En grupp av Zeitgeistanhängare som samlats 
11. Polisens uppsökande av 21-årig man som klottrat ”Zeitgeist” på livsmedelsbutik och i en 

viadukt i Örkelljunga. Zeitgeistfilmerna beskrivs. 
 

Varför beskrivs det? 
1. På grund av en annalkande visning av första Zeitgeist-filmen i Nordöstra Pennsylvania. 
2. På grund av Zeitgeist Addendums öppnande av Artivist-filmfestivalen. 
3. På grund av vandalisering av byggnader tillhörande Oklahoma State Univercity. 
4. På grund av vandalisering av campus-byggnader tillhörande Oklahoma State Univercity. 
5. På grund av att journalisten blivit tipsad av en vän om den första Zeitgeist-filmen. 
6. I förutspåelser angående att finanskrisen kommer att fördjupas och därmed människans insikt 

att jordens resurser inte är oändliga.  
7. USAs mest sedda dokumentär 2008 var religionskritisk. 
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8. På grund av den kommande Z-day. 
9. På grund av Z-day. 
10. Anhängarna har samlats för Z-day 
11. På grund av klottrande på offentlig plats. 

 
Hur beskrivs det? 

1. Det beskrivs som en lokalnyhet. Det personifieras genom en intervju med ansvarig för 
filmvisningen. Journalisten drar paralleller till Michael Moores dokumentärskildring av den elfte 
september. Filmen beskrivs som en ”snackis” på de ställen den visats och som en viral 
sensation på Internet. 

2. Det beskrivs under avdelningen pressreleaser. Den första filmen beskrivs som ett 
onlinefenomen och som den mest nedladdade filmen i Internets historia. Det hela 
personifieras även genom uttalande från en av anordnarna till filmfestivalen. 

3. Det beskrivs som en lokalnyhet. Det beskrivs vad skadegörelsen innefattade, men att det ses 
som en isolerad händelse. Rörelsen beskrivs som en Internet-driven uppmaning till 
förnekande av sociala konstruktioner, institutioner – som politik och finansiella organisationer. 

4. Det beskrivs som en lokalnyhet. Det beskrivs vad skadegörelsen innefattade. Rörelsen 
beskrivs som en Internetbaserad uppmaning till att undvika finansiella institutioner, militären, 
TV, energiföretag och politik. 

5. Det beskrivs under ”åsikts-avdelningen”. Filmens tre delar förklaras och beskrivs. 
Journalistens eget intresse för konspirationsteorier poängteras indirekt. Filmen sägs ge 
mycket intrycksmässigt och att den sammanför flera konspirationsteorier som uppstått efter 11 
september. Filmen beskrivs som värd att se. 

6. I samband med en diskussion om betydelsen av ordet ”Ekonomi” som ”hushållning med 
resurser”, men att det från början hette o-ekonomi och därmed stod för ”begränsade resurser”. 
I finanskrisen tvingas vi inse att ”oét” med tiden fallit bort. Betraktelsen om ekonomi avslutas 
med en uppmaning att se filmen Zeitgeist – The movie, som man finner genom att söka på 
Google. 

7. Zeitgeist nämns endast en gång i artikeln som är placerad under nöjeskategorin. Zeitgeist-
filmen nämns som exempel på ”Dokumentärer som muckar gräl med människors tro som 
post-modernt fenomen”. 

8. Som en lokal nyhet med förankring runt hela världen. Artikeln personifieras genom en intervju 
med en lokal anordnare av Z-day. Beskrivs poisitivt men ändå tvåsidigt. Filmerna beskrivs 
som ett Internetfenomen. Kopplingen mellan filmerna, rörelsen och Z-day beskrivs. Deltagarna 
beskrivs som filmfans, en del av en rörelse för social förändring. 

9. Som en lokalnyhet med förankring runt hela världen. Artikeln personiferas genom 
journalistens deltagande i mötet och hans iakttagande av deltagare, Peter Joseph och Jaque 
Fresco. Mötet beskrivs utförligt och målande. Journalisten drar även resonerande paralleler till 
Karl Marz, Carl Sagan, filmen ”A space Odyssey”. Deltagarklientelet beskrivs som nyanserat. 

10. Som en kulturnyhet. Artikeln personifieras med en grupp ”volontärdeltagare”. Beskrivs positivt. 
Anhängarna ses som fans av filmen och som sociala aktivister. 

11. Det beskrivs som en lokalnyhet. Det beskrivs i samband med polisens besök hos den 21-årige 
mannen, som hade sprayburkar i sin lägenhet. Zeitgeist beskrivs baserat på en Wikipedia-
artikel. Det beskrivs som ”en samhällskritisk amerikansk dokumentärfilm, som är framställd 
utan vinstsyfte”. Att filmen även ska ha setts som konspiratorisk och att den behandlar vilka 
som styr USA och i förlängningen: världen. 

 



Bilaga 3 
Transkribering speaker: Zeitgeist: Addendum 

Therefore we need to expose this financial failure for what it is. Using this weakness to our 
advantage. Here are some suggestions. 
 
One. 
Expose the banking fraud. Citybank, JP Morgan Chase and Bank of America are the most 
powerful controllers within the corrupt Federal Reserve system. It’s time to boycott these 
institutions. If you have a bank account or a credit card with any of them. Move your money to 
another bank. If you have a mortgage. Refinance with another bank. If you own their stock, sell 
it. If you work for them, quit. This gesture will express contempt for the true powers behind the 
private banking cartel known as the Federal Reserve. And create awareness of the fraud the 
banking system itself. 
 
Two. 
Turn of the TV News. Visit the emerging independent news agencies on the Internet for your 
information. CNN, NBC, ABC, Fox and all the others present all news prefiltered to maintain 
the Status Quo. With four corporations owning all major media outlets, objective information is 
impossible. This is the true beauty of the Internet, and the establishment has been loosing control 
because of this free flow of information. We must protect the Internet at all times. As it is truly 
our savvier right now. 
 
Three. 
Don’t ever allow yourself, your family, or anyone you know, to ever join the military. This is an 
obsolete institution, now used exclusively for maintaining an establishment that is no longer 
relevant. US soldiers in Iraq work for US corporations, not the people. Propaganda forces us to 
believe that war is natural and the military is an honourable institution. Well if war is natural why 
are there 18 suicides every single day by American veterans who have post traumatic stress 
disorder. If our military men and women are so honoured. Why is it that 25 percent of the 
American homeless population are veterans. 
 
Four. 
Stop supporting the energy companies. If you live in a detached house, get of the grid. Investigate 
every means of making your home self sustainable, with clean energy. Solar, wind and other 
renewable energies are now affordable consumer realities. And considering the never ending rise 
in cost of traditional energies, it will likely be a cheaper investment over time. If you drive, get the 
smallest car you can and consider using one of the many converging technologies, that can enable 
your car to be a hybrid, electric or run on anything other than the establishment fuels. 
 
Five. 
Reject the political system. The illusion of democracy is an insult to our intelligence. In a 
monetary system there is no such thing as a true democracy, and there never was. We have two 
political parties owned by the same set of corporate lobbyists. They are placed in their positions 
by their corporate with their popularity artificial projected by their media. In a system of inherent 
corruption change of personnel every couple of years have very little of relevance. Instead of 
pretending that the political game has any true meaning, focus your energy on how to transcend 
this failed system. 
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And six. 
Join the movement. Go to the zeitgeistmovement.com and help us create the largest mass-
movement for social change the world has ever seen. We must mobilize and educate everyone 
about the inherent corruption of our current world system. Along with the only true sustainable 
solution: Declaring all the natural resources on the planet as common heritage to all people. 
While informing everyone as to the true state of technology and how we all can be free if the 
world works together rather than fights. The choice lies with you. You can continue to be a slave 
to the financial system and watch the continuous wars, depressions, and injustice across the globe 
while play kidding yourself with vain entertainment and materialistic garbage. Or you can focus 
your energy on true, meaningful, lasting holistic change, which actually has the realistic ability to 
support and free all humans with no one left behind. 
 
But in the end. The most relevant change, must occur first inside you. The real revolution is the 
revolution of consciousness. And each one of us first needs to eliminate the divisionary, 
materialistic noise we have been conditioned to think is true. While discovering, amplifying and 
aligning with the signal coming from our true empirical oneness. It is up to you. 



Bilaga 4 
Sökresultat 9/11 

 
Senast uppdaterad: 2009-05-15 

 9/11-truth Alex Jones 9/11 Infowars.com Truthers 
Google 636 000 929 000 537 000 166 000 
Altavista 3 940000 6 730000 3 020000 1 200000 
Yahoo 3 970000 6 790000 3 020000 1 210000 
Yandex 16 000000 2 000000 51 000 17 000 
Youtube 14 500 36000 28900 1190 
Google Video 9 060 14 500 15 400 1 620 
Google News 1460 378 157 272 
Sesam 11 3 0 2 
Bloggsök 3 7 6 7 
Google Blog Search 70 846 59 360 45 656 26 617 
 
Popularitet: 
1 = “Alex Jones”+9/11 
2 = “9/11-truth” och “Alex Jones”+9/11 
3 = “Infowars.com” 
4 = “Truthers” 
 
Flest träffar i mainstream-media:  “9/11-truth” 
Flest träffar i bloggosfären (internationellt): “9/11-truth” 
Flest träffar i bloggosfären (Sverige): “Alex Jones”+9/11” 
Flest träffar för videos:  ”Infowars.com”, “Alex Jones”+9/11” 
Flest träffas sökmotor:  “Alex Jones”+9/11” 
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Senast uppdaterad: 2009-05-15 

 Pro-piracy Piratbyrån The Piracy 
Bureau 

The Pirate Bay Piratpartiet *File sharing 

Google 22900 155000 756 11100000 789000 21 100000 
Altavista 89700 554000 1930 35700000 6160000 88 900000 
Yahoo 90100 556000 1880 36000000 6360000 89 200000 
Yandex 20000 6466 4 1000000 62000 33 000000 
Google Blog 2053 11046 0 224612 81995 1 777575 
Bloggsok 4 275 0 5599 4527 122+6852¹ 
Google News 77 326 5 8860 612 72400 
Sesam 6 1446 0 5756 3105 33+12711¹ 
Youtube 15 46 26 677 214 1530 
Google Video 30 54 1 1380 274 2770 
       
 
Popularitet: 
1 = The Pirate Bay 
2 = Piratpartiet 
3 = Piratbyrån 
4 = Pro-piracy 
5 = The Piracy Buerau 
 
*Generellt sökord för att kartlägga sökträffar för fildelning 
¹Resultat för svensk översättning av sökord 
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