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Inledning 

I detta arbete behandlar jag det binära i vårt samhälle. Genom att 

använda mig av en webbbsida, Googlefight.com kommer jag att ur 

mediepedagogiskt synvinkel försöka belysa vilken världsbild vi får 

utifrån Google och andra sökmaskiner. Jag försöker problematisera 

det binära och genom strukturalismen och poststrukturalismen i 

lingvistiken få förståelse i vad som menas med binära motsatser. Hur 

fungerar min metod och kommer jag att få någon klarhet eller blir 

det bara fler frågor än svar? Kanske det är syftet, att väcka frågor 

kring ämnet som jag upplever som viktigt. Jag har valt en reflektiv 

essä som formen för mitt arbete.  

Bakrunden och syftet med arbetet  

Redan för över tio år sedan började jag att jobba på idén om att an-

vända Googlefight som en del av ett konstverk då jag var i Erasmus-

studerande i Vilnius. Vi var ett team på två finska studenter som 

skulle studera Litauisk nutidskonst som en del av BaltArt-nätverkets 

pilotprogram. BaltArt-nätverket var ett nyligen grundat nätverk mel-

lan konsthögskolor i Östersjöregionen där de drivande krafterna var 

Mari Krappala och Juha Varto från Konstindustriella högskolan. 

Vi bekantade oss med verksamheten vid ŠMC– Contemporary Art 

Center och CAIC – Contemporary Art Information Center i Vilnius. 

Under tiden som vi vistades i Vilnius, ca 3 månader, ställde ŠMC ut 

Baltic Triennial for Contemporary Art – BMW. Denna utställning 

var en vändpunkt för vår forskning. Vi bekantade oss med kurato-

rerna för museet och utställningen. En av de deltagande konstnä-

rerna, Gabriel Lester, gjorde ett videoverk på bilder och videor som 

han funnit på Google. Verket blev ett montage, mash up av videor, 

där de tillsammans bildade en helt ny historia. Google var relativt 

ungt, men det hade slagit igenom med en enorm kraft. Samtidigt hit-

tade jag sidan Googlefight, där man kunde googla saker mot 

varandra. Hur kul är inte det.  

Över tio år senare kan vi bara konstatera att Google vuxit och befäst 

sin plats som nummer ett inte bara inom sökmotorer utan även inom 

internet, telefoni och operativsystem. 

Relativt snabbt insåg jag det roliga och det djupa i Googlefight. Det 

är inte bara att ställa två saker mot varandra, utan också vad man 

frågar. Lite som en magisk boll nr 8, en leksak med vilken man kan 

förutse framtiden. Man ställer en fråga till bollen och den har en rad 

färdiga svar, så som ”räkna inte med det”. Så småningom föddes 

idén att utnyttja Googlefight som en del av ett konstnärligt projekt. 

Sidan var fascinerande, och jag ville utnyttja den i ett verk, det visste 

jag. Jag gjorde ett videoverk, bara för att konstatera att det inte var 

ett passande medium för idén. Verket lades på is för över tio års tid. 

Det var inte lätt att hitta ett medium för idén.  

Då jag påbörjade min kandidatarbete insåg jag att temat i verket 

ännu var aktuellt. Google har vuxit och har ett enormt inflytande i 

vårt dagliga liv via sökmotorer, epost, virtuella museer och opera-

tivsystem. Dessutom har en polarisering i samhället överlag har 

ökat, genom konflikter och kriser. Den ekonomiska svacka som 

också drabbat Finland har inverkat och inverkar fortfarande på våra 

liv.  

Googles inflytande har bara vuxit och finns i våra vardagliga rutiner, 

utan att vi tänker på det. Företagets valspråk ”Don’t be evil”, var 

inte ond, har flera gånger kritiserats och ifrågasatts. Egentligen är 

det faktiskt skrämmande hur ett enskilt företag har så stort inflytande 

på våra funktioner. Vad skulle hända om de ville börja utnyttja all 

den information som de samlar på sig mot oss? Gör de kanske det 

redan? Samtidigt har t.ex. deras e-post varit relativt säker mot at-

tacker eller inbrott, i jämförelse med andra, mindre epostprogram 

från mindre bolag, för att inte tala om den offentliga förvaltningen 

vid universiteten eller i kommunerna. Många företag använder sig 

av Googletjänster istället för egna.  
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Vad jag stävar efter i detta arbete är att lyfta fram den ensidiga bild 

som internet och Google ger oss. Vi blir matade med just den in-

formationen som vi vill ha. Om vi inte ifrågasätter den och kräver 

mångsidighet, kommer vi att få allt snävare sökresultat, alltid samma 

spellistor och samma reklamer. Vi kommer att bli förutsägbara då vi 

har outsourcat vår smak och vårt tycke. Men vi kan ändra på detta 

genom att bli medvetna om helheten.  

Världsbilden genom Google 

Vilken bild ger Google av den värld som vi lever i idag? Sökmo-

torerna har en allt större roll när vi söker efter information på nätet. 

Sökmotorerna blir som fönster till en yttre värld. De blir katalysato-

rer som berättar för oss den historia som vi vill höra och se. De fun-

gerar på samma sätt som nyheter, tidningar och television. De ger 

oss en viss bild av världen. Vems bild? 

Genom data som vi får via Google, s.k. big data, kan vi berätta vad 

vi ser och hör, vem som gör det och var.  

Kan vi använda oss av den information vi får genom Google för att 

berätta om vilken världsbild Google-sökningen ger? 

Jag använder sökningar på Goolge som min metod, genom vilken 

jag granskar en binär världsåskådning. Vad står kvalitet och kvanti-

tet på internet för? Är det mest populära även det mest relevanta? 

Försöker Google ge ett sökresultat där svaren passar för så många 

som möjligt? 

Googlefight representerar en polariserad världsbild. Antingen eller. 

Världen har blivit mer komplex vilket även lett till en motreaktion 

hos många. Man vill ha klara svar, jo eller nej. Är världen faktiskt 

svartvit? Genom Googlefight vill jag problematisera detta och sam-

tidigt ge verktyg att nysta fram de gråa nyanserna ur havet av binära 

tankar.  

Genom detta kandidatarbete tar jag mig an mediepedagogiska 

grundstrukturer såsom mediekritik och källkritik. Vi blir matade 

med en massa data som vi måste lära oss att bearbeta. Kan min me-

tod åskådliggöra detta och hjälpa till att förstå processerna som lig-

ger bakom? 

Jag har valt att arbeta på svenska, med svenska ord. Internet är och 

har dominerats av engelskan, alltifrån kod till slutanvändare. Resten 

är egentligen översättningar. Med bra översättningsprogram och 

översättare har man på senare tid kunnat även erbjuda tjänster och 

                                                                        

1 webcrawlers 

sidor på användarens eget modersmål. Även mindre språk och dia-

lekter har kunnat tas i beaktan. Engelskan är emellertid fortfarande 

lingua franca. Genom att välja svenskan som språk väljer jag samti-

digt bort en stor del av världen, dvs. den anglosaxiska, den spansk-

talande samt den ryska och den asiatiska. Denna studie begränsar sig 

alltså till svenskan, på gott och på ont, samt till det latinska alfabetet.  

Jag inser att jag rör mig i en europeisk, västerländsk, industriell kon-

text. Googlefight speglar en västerländsk bild av världen.  

Google som sökmotor 

Internet fungerar som en enorm databas. Vi använder oss av sökmo-

torer för att hitta de sidor eller träffar vi vill få tag på. Google erbju-

der en sökmotor som blivit en av de mest populära. Den har inverkat 

även på vårt språk då vi talar om att googla saker och ting. Vi an-

vänder helt enkelt den som en port för att hitta information på inter-

net.  

Sökningen sker genom att sökmotorn eller krälaren1 går igenom län-

kar och sätter webbsidor i ett index i förhållande till varandra samt i 

förhållande till relevansen för sökresultatet.  

Googles sökning har en funktion där man ser hur många träffar en 

sökning fått. Dock framhåller Google att siffran bara är en uppskatt-

ning, och inte representerar något exakt resultat.2. Hur många träffar 

en sökning får gör alltså inte resultatet mera relevant enligt Google.  

Denna siffra har dock gett upphov till en sida som heter Googlefight, 

där man kan googla två saker mot varandra, och den som får flest 

resultat vinner. Detta i sin tur har blivit ett fenomen i sig, att google-

fighta saker och ting mot varandra. Som att singla slant, men med 

internet.  

Googlefight fungerar så att man väljer två parametrar som man låter 

tävla mot varandra. Den som får flest resultat, vinner.  

  

2 https://support.google.com/gsa/answer/2672285?hl=en 
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Vår binära värld  

Med binärt menas något som består av två saker. Ett och noll. Av-

brytarknappen på elektriska apparater är symbolen för det binära. En 

nolla med en etta inskriven i  sig. De flesta tänker faktiskt inte på 

det. Ta själv en titt.  

Världen är komplex. Vi ställs inför valmöjligheter varje dag, varje 

timme, varje stund. Skall jag köpa eller hyra, jobba eller semestra, 

älska eller hata? Dessa bildar binära motsatser. Vår värld blir enklare 

att handskas med när vi bryter ner den i motsatser.  

Samtidigt har det i media i Finland skett en viss form av förskjutning 

mot ett mera binärt uttryck. Vi får oftare ta ställning till nyheter med 

temat bra eller dåligt, gott eller ont, billigt eller dyrt. Vi kunde iro-

niskt omfördela nyhetskategorierna till bra eller dåliga nyheter, för 

att travestera det finska tv-programmet Hyvät ja huonot uutiset. Jag 

antar att det är en reaktion på att informationsflödet blivit allt star-

kare, och att vi har svårt att hantera all information. Därför behöver 

vi polarisera informationen och kategorisera den genom motsatser. 

Kanske det är så att när något nytt föds, blir första fasen en 

reaktion och en motreaktion. Efter en tid utjämnas motsatserna och 

man kan till och med se att de kan existera parallellt. Det är väldigt 

förenklat och förgånget att problematisera t.ex. kulturen med mot-

satserna högkultur – populärkultur. På samma sätt kan man se på 

motsatsen flicka-pojke, som sannfinländarnas ungdomsparti Finsk 

Ungdom för fram, som en motreaktion till hbtqr-kulturen och köns-

neutralitet.  

Samtidigt kan binära motsatser vara varandras motsatspar. De exi-

sterar inte utan varandra. De är beroende av varandra och kan vara 

varandras motsatser men behöver inte utesluta den andra. Tänk om 

det är så att när man har få alternativ väljer vi två alternativ som 

representerar motpolerna bland alternativen. När antalet alternativ 

växer, blir det också klart att dessa två representanter inte längre 

räcker till. Vi behöver flera nyanser i spektret. Ju fler nyanserna blir, 

desto mer alternativ har vi och det blir svårt att kravla igenom vad 

som är den relevanta informationen för en själv. Så småningom för-

svinner nyanserna och vi blir kvar med två eller tre alternativ, mot-

poler till varandra. Detta bildar en pulserande rörelse som beror på 

reaktioner och motreaktioner. Ta Finsk ungdoms flicka-pojke-kam-

panj som exempel. För inte så länge sedan var normen i Finland 

flicka-pojke, man-kvinna, hetero-bög, svart-vit. Under se senaste tio 

åren har feminismen och jämställdheten vuxit, med Sverige i spet-

sen. Vi har Pride-festivaler och kan stoltsera med en ärkebiskop som 

försvarar samkönade äktenskap. Genom att en ny generation stiger 

fram och kan stolt vara sig själva, känner några sig kränkta av dessa 

och får en regressiv motreaktion. Det tar en stund innan läget stabi-

liseras då det bildats ett nytt paradigm som innebär allt mer möjlig-

heter. Egentligen betyder det allt färre möjligheter för vissa. Men för 

allt fler har läget ändrats till det bättre. Vi kommer att få en lag för 

samkönade äktenskap. På samma sätt kommer pulsen att fortsätta 

och kommande generation kommer att ha sin inverkan.  

Nätdiskussioner 

Det är inte bara mediaklimatet som blivit mer polariserat. Även dis-

kussioner har blivit mera binära, speciellt diskussioner på nätet. Jag 

tror att det är svårt att kommunicera i skrift. Det blir oftast fel och 

man blir missförstådd. Delvis kan det bero på svårigheten att kom-

municera i skrift, men också svårigheten att uttrycka sina känslor. 

Även om vi har börjat att använda oss av emojis eller ideogram för 

att uttrycka glädje och sorg, är det mycket svårt att uttrycka sarkasm 

eller ironi i en nätdiskussion. Detta har delvis att göra med att en 
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nätdiskussion kan ha så många olika deltagare där kontexten och 

diskursen kan vara totalt olika. Det finns en glyf för ironi som mar-

kerar när man är ironisk eller när man skämtar, ett omvänt fråge-

tecken. En bredare spridning har ironimärket aldrig nått. Andra 

använder sig av :P :> eller :^ för att visa att de skämtar eller skojar 

eller är ironiska. Ett ironimärke har första gången använts så tidigt 

som 1688, och frågetecknet togs i bruk 1899 av Alcanter de Brahm 

i sin bok L'ostensoir des ironies.3 2015 lanserades SarcMark för att 

berätta hur du egentligen känner . Dessa exempel beskriver ut-

maningen med att vi har svårt att uttrycka våra känslor i skriven text.  

Genom att diskussionen på internet blivit allt allmännare och till-

gängligare, utvecklas språket enligt de nya behoven. Vi tar allt mer 

i bruk emojis för att visa nyanserna av det vi sagt. När man skriver 

faller de kroppsliga uttrycken bort, och vi kan inte längre läsa minen 

eller höra på röstläget vad som egentligen syftas genom ickeverbal 

kommunikation. Detta gör att diskussionen blir ofta mer nyanslös då 

det är krångligt för många att uttrycka sig artikulerat i skriven text.  

Blanche, Lotzke och Lundberg tar upp användandet av emojis i de-

ras kandidatarbete. De framhåller att användandet av emojis skiljer 

sig åt mellan olika generationer. Den äldre generationen ( Generat-

ion X) läser in mera betydelser medan den yngre generationen an-

vänder sig av emojis mera sorglöst till följd av sin längre erfarenhet 

av dem, men att de tänker inte alltid på konsekvenserna av sin an-

vändning. Men också tillgängligheten av symbolerna gör att använd-

ningen missbrukas4. 

Enligt Poes lag som utvecklats av Nathan Poe, är det omöjligt för en 

läsare att veta när skribenten är uppriktig eller när hen parodierar 

någon. Lagen fungerar även så att en uppriktig extremism kan tolkas 

som en parodi. Detta gäller främst på internet 5. Detta är vardag på 

internets diskussionsfora men även i kommunikation mellan t.ex. 

olika generationer. I och med att de har olika grundvärderingar och 

värden ser de saker ur olika synvinklar och kan tolka meddelanden 

på olika sätt.  

Binära motsatser 

Roman Jakobson och Nikolai Trubetskoy talar om ”språkets under-

medvetna infrastrukturer”, det vill säga de allra enklaste fonologiska 

                                                                        

3 Booth, W. 1974, s.55 
4 BLANCHE C., LOTZKE E. & LUNDBERG E., 2015 s.13 
5 http://www.christianforums.com/threads/big-contradictions-in-
the-evolution-theory.1962980/page-6#post17606580 

lagar som styr kombinationen av enstaka ljud.6 Jakobson menar att 

de kan ses som ett system av binära oppositioner, motsatspar.7 Bar-

nets första logiska operation är en binär opposition. Öppen – sluten, 

tung – lätt, mörk – ljus. I naturen finns inte sådana motsatspar men 

vi använder oss av dessa för att skapa ordning i våra erfarenheter.  

Även Derrida menar att språket är byggt av binära motsatspar. Om 

vi ska lära oss att förstå ett fenomen, måste vi också förstå dess mot-

sats. De förhåller sig alltid hierarkiskt till varandra. Han talar om att 

den ena är alltid mera dominant än den andra.8 Strukturalismen byg-

ger på binära motsatser. Derridas senare produktion kan dock länkas 

till post-strukturalisterna. Han menade att en binär motsats är insta-

bil och alltför slumpmässig. Derrida kritiserade Claude Levi-Strauss 

syn på binära motsatser. Poststrukturalisterna menar att dylika mot-

satser inte är absoluta motsatser utan ligger i relation till varandra. 

Saussure menar i sin strukturalistiska teori att varje språklig enhet 

har ett värde eller en mening. Varje enhet definieras mot vad den 

inte är9. Genom binära motsatser försöker vi konstruera och organi-

sera vår omvärld genom motpoler såsom man/kvinna, svart/vit, 

liv/död eller fattig/rik.  

Det är fel att förenkla världen till att bestå av binära motsatser. De 

facto finns ofta fler alternativ eller variabler än de givna. Vi kan 

granska binära motsatser via dikotomier.  

En dikotomi är en helhet uppdelad i två delar. Båda delarna måste 

tillhöra den ena eller den andra. Inget kan dock höra samtidigt till 

båda. Dessa bildar således motsatser. En falsk dikotomi däremot sä-

ger att någon av motsatserna måste vara sann om den andra är falsk. 

Argumentet blir således ogiltigt. Det är vanligt att använda sig av 

dikotomier inom forskning och retorik. Om det ena påståendet är 

6 Mannell, Robert, Phonetics and Phonology.  
7 Caton, Steven C., 1987 s.228 
8 Seidman, S., 1994, s 286  
9 Literary encyclopedia 

Ironitecken av Alcanter Brahm 
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felaktigt, så måste det andra vara korrekt. Visst är det enkelt, och vi 

göra oss alla skyldiga till detta, omedvetet. Det sker varje dag i klass-

rummet, i undervisningssituationen, i budgetmanglingen.  

Kan Googlefight bilda en falsk dikotomi? I allra högsta grad kan 

den. I de flesta fallen kan argumenten eller alternativen vara fler, alla 

fel eller flera rätt, på en gång. Tanken är dock att förenkla argumen-

ten genom att använda sig av binära motsatspar. I detta arbete grans-

kar jag inte dem ur perspektivet falsk dikotomi. 

Vad berättar Googlefight om vår världs-
bild? 

Att göra en Googlefight är att sätt två saker mot varandra. Man 

måste välja mellan två saker och låta dem tävla. På vilket sätt kan 

man göra det? En Googlefight kan ses som en binär motsats. Genom 

Googlefight sker det genom sökresultaten som sökmotorn Google 

genererar. Att sätta saker mot varandra blir intressant. Det ligger i 

tiden med motsättningar. Det känns lättare att ta ställning till saker 

som är svartvita. Svart eller vitt? Inga gråskalor. Mönstret upprepas 

på flera ställen som på tv-frågesporter där man får fyra alternativ. 

Eller inom politiken där det är vänstern mot högern med centern och 

några andra där emellan. I butiken kan man välja mellan lätt eller 

fett, eko eller ego. Kanske har det att något att göra med att vi i var-

dagen blir utsatta för så många olika val hela tiden. Höger eller väns-

ter, buss eller spårvagn, gummistövlar eller läderskor? Bara 

vardagen är fylld med olika val. Sedan individualismen fått bredare 

fotfäste har individens möjligheter blivit oändliga, i varje fall i den 

industrialiserade världen. Vi tänker allt som oftast på världen ur vårt 

eget perspektiv, och glömmer att inte alla har valfrihet. Även för oss 

är det ett relativt nytt begrepp. Att kunna inverka på sitt liv, sin skol-

gång, sin hälsovård eller sin kost är en lyx som inte funnits hos oss 

så länge. Om man tänker bara på Finland är det inte länge sedan 

mången marknadsreglering slopades, senast söndagsuppehållet för 

affärer i början av året 2016. Ännu lever vi med många regleringar, 

där allt som oftast staten eller EU reglerar våra liv eller marknaden 

på något sätt. Kanske det också är en motreaktion till det alltför kom-

plexa. Vi alla känner igen en politikers svar, där hen inte egentligen 

tar ställning till något alls, utan menar att allt har med allt att göra.  

När jag började fundera på hur jag kunde utnyttja Googlefight som 

metod utgick jag från några tankar. Hur kan jag hitta sådana ord som 

                                                                        

10 http://informaatiomuotoilu.fi/ 

beskriver vår identitet och världsbild, och googlefighta dem mot 

varandra? Vad beskriver bäst vår världsbild? Vår världsbild blir i 

allt större utsträckning definierad av digitala medier. YouTube, 

Google och Facebook har stigit fram i bredd och förbi televisionen, 

radion och tidningarna. Vi är allt friare att söka information och allt 

mer information blir tillgänglig. Inte minst så kallad big data, allt 

som oftast statistik från en enskild händelse eller aktör. Också inom 

visuell formgivning har man tagit tag i detta genom att kunna pake-

tera och presentera informationen på ett representativt och relevant 

sätt10.  

När man söker efter information på nätet utnyttjar man allt som oft-

ast sökmotorer. Sökmotorn sorterar och presenterar resultaten både 

på basis av hur många träffar sökningen fått men också enligt när 

sidan eller posten är publicerad.11 Sökmotorn har blivit ett medium 

vid sidan av televisionen, tidningarna och radion. Sökmotorn är ett 

redskap med hjälp av vilken vi får tillgång till information som vi 

letar efter på nätet. Ett annat alternativ är att veta specifika sidor, så 

kallade portaler, som har ett stort länkförråd eller få hjälp och tips 

av vänner eller på diskussionsforum. Sökmotorer är egentligen 

mycket användbara. De medför att vi kan katalogisera och kategori-

sera den ofantliga mängd information som finns på nätet. Vi kan inte 

bara söka dokument och webbsidor utan informationen som finns 

inom dessa.  

Genom att Google, Bing och Yahoo är företag som samtidigt till-

handahåller en söktjänst och tjänar på att kartlägga besökarnas bete-

ende samt att sälja reklam till dem finns det förstås underliggande 

motiv för söktjänsten. Vad är relevant som resultat? Genom att 

Google inte publicerar sin sökalgoritm kan vi inte få veta hur resul-

taten landar. Det vi däremot vet att man kan göra en så kallad sök-

motoroptimering (search engine optimisation –SEO) för att landa 

högre upp på resultatlistan. Det är förstås livsviktigt för företag och 

bolag att marknadsföra sina produkter och tjänster, och detta genom 

att vara så tillgängliga som möjligt på sökresultatslistan. Google för-

söker hela tiden utveckla sin algoritm för att optimera din sökning 

och för att du ska hitta just de mest relevanta resultaten. Till detta 

inverkar länkbarhet från och till andra sidor, besökarantalet, sök-

ningsantalet och hur ny sidan eller informationen är.  

11 https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=sv 
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Mångsidighet vs ensidighet 

Oberoende vad man gör är det mycket begränsande att ty sig bara 

till ett enda forum, ett enda medium. Ibland växer sig dock ett enskilt 

så starkt att det börjar dominera över de andra. Det kan också hända 

så att ett enskilt medium dominerar kvalitativt över något annat 

bland en viss grupp av människor, t.ex. talar unga om gammeltv el-

ler gammelradio. Någon får enbart information från internet, eller 

till och med från bara en viss del av internet. Vad som alltså skett är 

en diversifiering av media vilket lätt till en viss polarisering och för-

enkling där det är svårt att se vilken information som är relevant då 

många av dessa bidragande kännetecken gått förlorat (som när en 

artikel publicerats, 

om den är original 

eller vilka källor den 

använt). Detta har 

ersatts av tillgänglig-

het som kriterium. 

Den som skriker 

högst och mest, har 

rätt. Till detta har 

även bidragit en 

form av ekonomise-

ring av information. 

Med det menar jag 

att journalistiken och publikationsindustrin inte drivs av kvalitativa 

faktorer som sanningssökande, objektivitet och insynvinklar utan av 

mängden klick och besökare. Denna modell har i sin tur fåtts från 

internet och försäljning av annonser. Ergo Google.  

Analys av resultaten från Googlefight 

För att uppnå målet med att kunna ifrågasätta världsbilden som 

Google skapar, är det viktigt att fundera kring motsatserna som väljs. 

De ska kunna beskriva något relevant samtidigt som de ska vara in-

tressanta och till och med spännande. Som ett första exempel bör-

jade jag bolla med människans basbehov. Kan dessa föra oss vidare 

med världsbilden och människosynen? Människans basbehov defi-

nierades av Maslows behovshierarki12. Maslows teori har sedan dess 

                                                                        

12 Psykologilexikon 

många gånger ifrågasatts, men lever ändå segt kvar, som en relik 

från psykologitimmarna i gymnasiet.  

Maslow baserar sin pyramid på fem basnivåer: 1. Kroppslig trygghet 

2. Gemenskap, 3. Tillgivenhet, 4. Uppskattning och 5. Självförverk-

ligande. Han hävdade att mental ohälsa kan uppstå om någon av 

dessa nivåer faller bort. Dylika slutsatser har sedan dess fördömts 

som tomma.13 Även definitionen av ett tillfredsställt behov faller 

oklart. Även när man försökt tillämpa teorin inom andra områden, 

såsom miljöpsykologin, har teorin fallit och inte visat sig sann. Den 

bygger mycket på stereotypier och förutfattade meningar. Samtidigt 

finns det en gnutta sanning i att grundbehoven måste tillfredsställas 

innan andra behov kan tillgodoses. Maslows behovshierarki har 

även använts som arg-

ment för varför män-

niskor ska arbeta: för 

att tillfredsställa sina 

behov. ”Arbetet ses 

inte enbart eller ens i 

första hand som ett in-

strument för att skapa 

resurser för att till-

fredsställa behov, utan 

som en aktivitet som 

i sig skall tillgodose 

behov.” Lennart Sjö-

berg argumenterar för att Maslows teori drar oss alla över en kam, 

medan vi egentligen strävar efter olika mål på olika håll.  

Kunde jag ändå använda mig av dessa behovsprinciper och bildar de 

tillräckligt intressanta motsatspar som belyser min tes?  

I figur 1 ser vi motsatser som jag bildat. Vi kan se motsatserna och 

vilket ord som vunnit och med hur mycket. Siffrorna är proportion-

erliga och de är de som Googlefight ger som resultat. Jag har ställt 

två variabler mot varandra som binära motsatser och kör en Google-

fight med dem. I figur 1 kan vi se några resultat som jag plockar ut. 

Alla reslutat finns att se i tabellen som finns som bilaga i slutet av 

arbetet. Jag upprepade sökningen flera gånger. I figur 1 kan vi se två 

sökningstillfällen och deras reslutat. Den som fått 100 eller 200 har 

vunnit. I figur 1 kan vi se några motsatspar som jag bildat utifrån 

Maslows behov, medan andra är barn av min kreativa lek kring te-

mat.  

13 Lennart Sjöberg, Tidskriften Folkvett 2/1999 

Figur 1 



11 

 

 Sökningarna har gjorts under våren 2016. Emellanåt presenteras re-

sultaten på en skala mellan 0-200 emellanåt är skalan är 0-100. Jag 

har inte fått reda på varför skalan varierar. Det sker en del föränd-

ringar i resultaten enligt när man googlar men också beroende på 

vilken dator de görs på.  

Jag märker att redan inom några veckor har det skett förändringar. 

Vissa har inte ändrats alls, medan bra idé vs dålig idé helt bytt resul-

tat. Kan det ha att göra med att sökparametrarna består av två ord?  

Att skapa dessa motsatser är inte heller helt lätt. Vad är den absoluta 

motsatsen till utbildning? Är det arbete? Kanske. I detta ligger även 

en viss mediepedagogisk idé att redan i detta skede grubbla över 

motsatser och hur de egentligen skapas. Flera binära motsatser i till 

exempel politiken är väldigt konstgjorda och ifrågasätts inte. Kanske 

Googlefight kan hjälpa till här. Även orden och språket inverkar. 

Privat är en vanlig grundform i många språk, så den åker snålskjuts, 

medan offentlig är ganska svenskt.  

Egentligen gör vi inget med denna data. Vi kan inte dra några slut-

satser på basis av den för vi vet inte mer om hur den samlats in annat 

än vad Googlefight sidan säger om hur sökningen går till. De berät-

tar att den använder sig av en speciell algoritm för att räkna ut syn-

ligheten för sökresultaten (visibility score) för de båda Google-

sökningarna. Resultatet beaktar mängden sökresultat som Google 

skickar tillbaka, men även sökvolymen vilket betyder mängden som 

det specifika ordet har sökts under månaden. Dessutom är resultatet 

för det ena ordet relativt med det andra vilket betyder att resultaten 

kan variera beroende på sökt par. Resultaten berättar inte något kva-

litativt, endast kvantitativt. Vi vet vilket ord i ordparen som vinner 

under den stunden.14  

Vi ser att det finns mera träffar för att svälta än för att vara mätt. 

Man hatar mer än älskar. Google visar att det finns mera friska än 

sjuka träffar. Det finns mera osäkerhet än självsäkerhet. I varje fall 

som ord på nätet, enligt Google. Om detta skulle spegla vår värld, 

hur skulle världen se ut? Vi skulle alla vara älskade, stressade, galna, 

självständiga, utbildade, friska, uppkopplade, ha roligt, välja i stället 

för att hålla oss, vara spontana men ändå lämpligt planerande, re-

spektera, vara nakna, samarbeta och vara tillsammans. 

Hur mycket påverkar de olika datorerna resultaten? Hur mycket in-

verkar det vad som sökts tidigare på samma dator? Har datorns 

                                                                        

14 http://www.googlefight.com/ 

cacheminne tömts under den senaste tiden? Visst vet vi att det på 

Googles sökresultat inverkar vad du sökt tidigare. Så vitt jag förstått 

så kan dina tidigare preferenser inverka på dina kommande prefe-

renser, ur internets perspektiv alltså. Kan det alltså vara så att man 

själv börjar bilda sin egen världsbild som baserar sig på ens egna 

preferenser och ns eget beteende och att de tillsammans med Goog-

les resultat, resultaten av dina vänner och de som bor i området där 

du bor, inverkar på resultatet? Detta betyder att om vi söker det vi 

letar efter, bekräftar vi hela tiden våra egna fördomar och åsikter och 

gör dem allmängiltiga, för vi ser dem inte ur någon annans perspek-

tiv. Vi blir helt enkelt matade med det vi vill se, och det vad våra 

kompisar ser.  

Denna världsbild och människosyn som målas upp framför oss av 

dessa ord, är en ganska orealistisk bild. Vi inser att Google genom 

dessa ord och motsatser inte ger oss en korrekt bild av världen utan 

en bild av hur mycket dessa ord förekommer på internet och att det 

inte på något sätt reflekterar den omkringliggande världen som vi 

lever i. Den berättar kanske mer en idealbild av världen såsom vi, 

eller såsom majoriteten, önskar se den. Den berättar om en värld som 

är polariserad. Den är polariserad för att vi ska kunna förstå oss på 

den. Det finns tack vare vår nys vunna frihet, vår fulla valfrihet. När 

ett djur har två saker att välja mellan, kan det hända att det går i lås 

och väljer ingendera utan något tredje. Ofta känns det som om man 

själv ville springa bort skrikande och sätta huvudet i en buske. När 

världen runt omkring oss blivit mera fri har det faktiskt drabbat 

vissa. Också elever måste i ett redan tidigare skede fatta allt viktigare 

beslut som påverkar deras framtid. Är det rätt att de ska bära på detta 

ansvar? För genom valfrihet kommer ansvar. Vi har ett fritt land och 

allt mera kan du välja. Hur du sköter dina bankärenden, dina skatter, 

var barnen går i skola, med vem. I och med denna valfrihet flyttas 

även ansvaret på väljaren. Längre kan man inte skylla på systemet 

eller byråkrater eller centerpartiet. Det är ditt val och i och med det. 

Även ditt ansvar. Lyckligtvis har vårt finska samhälle inte gått så 

långt att allt ansvar ligger på medborgaren. Med frihet kommer även 

valmöjligheter och därmed också, i varje fall till en början, diversitet 

i butikerna, bland tjänster, i skolan.  

Vad händer om vi tar ord som är binära motsatser och orsaker till 

krig, förödelse, tvister, motsättningar, ojämlikhet.  
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Google och grundskolan 

Grundskolan har utvecklats och sättet som vi processar information samt sättet som information 

är tillgängligt har ändrats radikalt de 20 senaste åren. Internet har öppnat upp en skattkista med 

information som vi har svårt att sålla i. Jag kommer själv ihåg när vi på lågstadiet på 1990-talet 

skulle göra grupparbeten och fick ty oss till redan då 20 år gamla encyklopedier. Synen på in-

formation var mera tillitsfull då och fakta var fakta. Även lärarens roll har ändrats. Hen kunde 

tidigare ge en ganska färgad bild enligt sin egen livsåskådning på världen medan läraren idag 

förmedlar information och hjälper till att kategorisera den samt värdera den. Bildkonstfostran 

har blivit bredare och tillsammans med modersmål innehåller även mediepedagogik. Tack vare 

tekniska hjälpmedel är vårt medielandskap mer visuellt.  

Ju mer barn och vuxna använder internet för informationssökning, desto mer blir de vana med 

hur informationen är uppbyggd. Genom att integrera mediekunskap i de olika ämnen och ha en 

holistisk syn på information och tillämpning av internet som ett medium, kan vi få studerande 

som har goda käll- och mediekritiska färdigheter. Tanken är inte att svartmåla Google och in-

formationen som vi får genom sökmotorer som den, utan att ta fram och belysa hur systemet 

fungerar. Vi behöver ha informationskompetens (informaatiolukutaito) för att handskas med all 

data som vi processar. Tidigare var detta något som enbart krävdes av t.ex. bibliotekarier, medan 

det nu är något som är allmängiltigt i all utbildning.15 Det finns också ett problem med tillämp-

ning av information. Elever är duktiga på att hitta, men stöter på problem när de skall använda 

informationen.  

I den nya läroplanen betonas växelverkan. Eleven sätts i centrum som en aktiv aktör. Man beto-

nar bredare inlärning där informationen, kunnandet, värderingarna, attityderna och viljan står i 

centrum. Genom detta kan vi tackla dessa binära problem och belysa dem från olika synvinklar. 

Vi kan se på saker genom olika glasögon och lära eleven att problematisera i detta fall världs-

bilden som vi får genom Google.  

  

                                                                        

15 Olsson, H., 2011. En studie om lärarstudenters informationssökning. 
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Avslutning 

Jag har under denna resa märkt att saker inte är så som de ser ut. Efter detta kommer du inte att se 

på en googling med samma ögon som tidigare. Jag har blivit inspirerad av strukturalismen och 

dess inverkan på språket genom binära motsatser. Poststrukturalisterna tyckte detta var för enkelt 

med motsättningar, för svartvitt. Orden behöver inte vara motsättningar.  

Genom att titta på resultaten som vi fick från Googlefight –sökningarna, kunde vi konstatera att 

allt varierar och att det egentligen inte går att dra några säkrare slutsatser. I varje fall kan vi inte 

skapa binära motsatser på basis av Googlefight. Snarare är de motsatspar som lever i samverkan 

med varandra. Googlefight är en rolig webbsida som kan belysa problematiken med ett binärt 

tänkesätt. Ganska snart inser vi att till saken hör mycket mer än bara några få alternativ. Vi kan 

även konstatera att det inte alltid är så lätt att skapa motsatser. motsatserna är inte så vanliga som 

vi tror, och i många fall ter de sig som väldigt konstgjorda och konstruerade. Ju mer vi får inform-

ation, desto mer inser vi hur komplext något enkelt egentligen är. Fast det brukar ju vara så att när 

allt blir för komplext, blir det plötsligt mycket enkelt. Är vi tillbaka i ruta ett? 
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