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Title 
Environmental Information in Everyday Life: Representations of Air Pollution on the 

Chinese Micro-blogging Site Sina Weibo 

 

 

Abstract 

This study explores how micro-bloggers on the Chinese social media site Sina Weibo 

have come to represent air pollution. By bringing visual and textual narratives on 

social media to the forefront, the aim of my study is to highlight an understudied 

everyday information aspect of pollution – the digital flow of visual and textual 

representations – which citizens encounter and co-produce in their everyday life. 

Furthermore, the study aims to explore what the representations of air pollution 

disclose about human-environmental relations and, by extension, how such ideas fit 

into the Chinese political vision of creating an ecological civilization. Following a 

practice theory approach, where information is seen as a practice produced in specific 

social contexts and consisting of activities, objects and interactions, I look at how 

representations of objects, activities and conceptions on social media form 

―information clusters‖. I use an ethnographic approach applied to an online setting to 

explore and collect posts on Sina Weibo. The ethnographic approach includes 

observation of the social context that the blog posts are part of. I arrange the collected 

data into categories based on objects, activities and conceptions, and I analyse my 

data in more detail by using a multi-modal analysis, which combines the analysis of 

both images and texts. My results show that several types of representations of air 

pollution form a normative cluster. Despite their narrative differences, the 

representations have an underlying factor in common, namely the acceptance of air 

pollution as a normal and natural feature in daily life. Yet, a smaller cluster of 

narratives tentatively breaks with the idea of air pollution as something normal. In the 

discussion, I relate the findings to political, theoretical, social and technical issues and 

discuss what factors influence how information is formed on Sina Weibo. I especially 

highlight the representation of a digital object, the air quality app, as central in a 

wider nexus of integrated elements. Finally, I conclude that air pollution is primarily 

presented on Sina Weibo as an issue that is self-contained and is not part of a larger 

narrative of human and environmental relations.  
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1. Introduktion  

Jag loggar in på Sina Weibo. PM2.5 värden överallt. 265 i Chengdu, 275 i Beijing. 

Ingen kinesisk stad ligger idag på topp fem visar skärmdumpen. Det är bra, eller? 

Scroll. Alla bilder. Någon har lagt upp sex selfiekort med ansiktsmask och grå dimma. 

Beijing, alltid lika grått. Men det finns värre platser. Där, en bild på grått, tre meters 

sikt. Och någon klagar över att han inte kan träna. Varför har det fått likes? Jag 

scrollar. Mer PM2.5 siffror. Någon extra hög? Nej, ingen fyrahundrare. Reklam som 

blinkar bland alla inlägg. En ny färg trendar – smogblå. Borde det inte heta smoggrå? 

Scroll. Åh, någon på semester! Blå himmel. Man liksom längtar. 

Efter decennier av kraftig ekonomisk tillväxt utan strikt implementering av 

miljöförordningar har Kina stora miljöproblem. Förorenad luft, mark och förorenade 

vattendrag har lett till öppna konfrontationer med myndigheter där kinesiska 

medborgare protesterar mot hälsorisker och förlorat levebröd (Rooij 2010; Jing 2010). 

Protester och en degraderande miljö var faktorer som gjorde att premiärminister Li 

Keqiang under 2014 förklarade ―krig‖ mot luftföroreningar, och i policydokument har 

staten understrukit att Kina ska bli en ―ekologisk civilisation‖ där människor 

gemensamt tar krafttag mot föroreningar (Saikawa 2014; Johnson 2014; Mi et al., 

2013). Denna vision vilar på miljöupplysning och information om föroreningar, något 

som kan vara ett känsligt ämne i Kina vars offentliga narrativ i stort domineras 

av staten och media (ibid.) Då de kinesiska myndigheterna söker uppmuntra till en 

större medvetenhet kring föroreningar, har forskare studerat informationskällor och 

deras innehåll genom vilka det är tänkt att medborgare utvecklar miljömedvetenhet. 

Dock tenderar studier om miljöupplysning och information om föroreningar att 

fokusera på kampanjer initierade av ideella organisationer och information 

disseminerad från myndigheter och media (Johnson 2014; Ma 2015; Zheng & Barr 

2011; de Burgh & Zheng 2011; Geall 2013 ； Sun & Zhao 2008), emedan 

medborgares egna upplevelser av föroreningar i stort har förbisetts.  

Många kinesiska medborgare upplever luftföroreningar i sin vardagskontext, och 

praktikteoretiska perspektiv i informationsstudier har visat att människor ofta 

konkretiserar och bildar sig uppfattningar om begrepp och ting som de upplever i sin 

vardag. Flertalet vardagsstudier är metodologiskt intimt sammankopplade med 

fältarbete i människors direkta kontext, exempelvis arbetsplatser (Lloyd 2009; Lindh 

2015; Sundin & Johannison 2007; Veinot 2007). I Kina har ett fåtal etnografiska 

studier om människors uppfattningar om luftföroreningar och andra miljörisker gjorts 

i byar på landsbygden (Tilt 2013; Lora-Wainwright et al., 2012), men en 

vardagsaspekt som har förbisetts i forskningssammanhang om miljöinformation i 

Kina är sociala medier och deras representationer. Sarah Pink ser internetbaserade 

representationer som ett ―flow‖ som användare dagligen rör sig genom (Pink 2012, s. 

34), och som de även medverkar till att skapa. Därför är det relevant att undersöka 
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vad för slags virtuella representationer om luftföroreningar som medborgare tar del av 

och skapar i sin vardag.  

Avsaknaden av hur luftföroreningar förstås bland medborgare i Kina åtföljs även av 

en brist på forskning där icke-mänskliga aktörer och enheter analyseras i relation till 

information om luftföroreningar. Enligt Leigh Star tenderar forskning att utlämna 

några av sina viktigaste aktörer – i vissa forskningsfält kan det vara djur, biologisk 

miljö och objekt, emedan andra forskningsfält privilegierar tekniska artefakter och 

exkluderar människor (Star 2015, s. 23). Star menar att informationssystem består av 

både människor och objekt (Timmermans 2015), och med konceptet 

―kunskapsekologi‖, vill hon belysa existensen av en tät struktur av olika aktörer och 

deras interagerande (Star 2015, s. 35). Denna syn på information delas av praktikteori, 

där en praktikteoretisk ingång till information understryker att inget fenomen kan 

förstås i isolation. Det är när olika så kallade element, däribland objekt, 

meningsföreställningar och aktiviteter, sammanflätas i diverse konstellationer som 

information ―händer‖ (Cox 2012; Shove et al., 2012).  

Den här studien ämnar således att lyfta fram två understuderade aspekter av 

information kring luftföroreningar i Kina – dels röster från privatpersoner och deras 

representationer av luftföroreningar på sociala medier, och dels ett utvidgat 

informationsbegrepp som omfattar objekt som informationsförmedlare.  

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med min studie är att åskådliggöra de representationer av 

luftföroreningar som kommer från medborgares vardagskontext, och därmed bidra 

med att lyfta fram understuderade informationskällor från vilka uppfattningar om 

luftföroreningar kan genereras och formas. Genom att studera hur luftföroreningar 

representeras digitalt, vill jag utforska hur digitala praktiker tillsammans med 

händelser i det fysiska rummet påverkar och formar varandra. Studien utförs genom 

en undersökning av hur privatpersoner uttrycker sig om luftföroreningar på den 

sociala medieplattformen Sina Weibo, där jag tar fasta på ett utvidgat 

informationsbegrepp som omfattar representationer av aktiviteter, 

meningsföreställningar och objekt. Min studie ämnar att fylla ett tomrum i den 

existerande litteraturen om miljöinformation genom att undersöka ett specifikt 

miljöproblem i en kinesisk kontext, samt bidra till ökad kunskap om hur 

luftföroreningar kommit att representeras på Sina Weibo. 

Mina forskningsfrågor är följande: 

 Vad finns det för narrativ om luftföroreningar på Sina Weibo författade av 

privatpersoner? 

 Vilka slags objekt figurerar i relation till information om luftföroreningar 

och i vilka kontexter förekommer dem? 

 Vad för slags praktiker kan objekt, meningsföreställningar och aktiviteter 

som representeras på Sina Weibo ses stimulera? Och hur kan dessa 
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praktiker förstås i relation till hur mikrobloggare ger uttryck för sina 

uppfattningar av samspelet mellan miljö-människa? 

1.3 Disposition 

Studien är uppdelad i sju kapitel. Det inledande kapitlet introducerar min  

utgångspunkt för undersökningen. I det följande kapitlet behandlar jag tidigare 

forskning inom ett flertal olika fält som är relevanta för min studie, däribland 

miljöinformation som forskningsfält inom biblioteks- och informationsvetenskap, 

internetstudier och miljöstudier från ett globalt perspektiv. Kapitlet innehåller även 

bakgrundsinformation som klargör situationen i Kina vad gäller forskning om sociala 

medier och miljöfrågor. Det tredje kapitlet diskuterar den teori som ligger till grund 

för undersökningen, vilket är praktikteori och begreppet antropocen. Jag beskriver 

sedan metodologin jag har använt mig av och de val som ligger till grund för 

insamlingen av mitt empiriska material. Följande kapitel behandlar de resultat jag har 

kommit fram till i en integrerad analys och diskussion, som utgår utifrån teori och 

tidigare forskning. Jag lyfter fram förekomsten av två objekt som cirkulerar på Sina 

Weibo, luftkvalitetsappar och munskydd, och hur dessa figurerar i olika 

meningskonstellationer. I det näst sista kapitlet summerar jag analysen och redovisar 

mina slutsatser, vilket följs av ett kapitel med förslag på vidare forskning.  

1.4 Avgränsning 
 

Jag har avgränsat min studie på ett flertal plan – empiriskt, disciplinärt och 

metodologiskt. Geografiskt har jag begränsat min studie till Kina och till en specifik 

medieplattform, Sina Weibo. Ämnesmässigt har jag begränsat studien till ett specifikt 

miljöproblem, luftföroreningar. Vad gäller forskning om miljöinformation finns det 

en uppsjö av studier inom ett flertal ämnen och discipliner. För att kunna göra en 

gränsdragning för ett ämne som är så pass stort och spänner över ett flertal discipliner, 

så har jag aktivt fokuserat på bakgrundslitteratur med stor relevans för min studie. I 

min litteraturöversikt har jag redovisat fältet inom disciplinen bibliotek- och 

informationsvetenskap, men även studier som behandlar visuell miljöinformation och 

miljöinformation i Kina, eftersom de utgör relevanta forskningsingångar till min 

studie.   

 

Undersökningen är tidsmässigt avgränsad till vinterhalvåret, vilket gör att den data 

jag insamlat kan ses spegla hur fenomenet upplevs på vintern. Generaliseringar görs 

därför för analytiska ändamål samt till den specifika tidsperiod jag har studerat.  

1.5 Centrala Begrepp 
 

I uppsatsen används ett antal luftrelaterade begrepp genomgående.  
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Airpocalypse är ett begrepp som cirkulerar i media och används för att beskriva 

upplevelsen av luftföroreningar. Generellt förknippas det med en längre period av tät 

smog. Begreppet spelar på populärkulturella framställningar av domedagen och stora 

katastrofer.  

 

AQI står för ―Air Quality Index‖ och utgörs av ett nummer som används i 

luftkvalitetsmätningar för att förmedla graden av luftföroreningar. Ju högre AQI-

värde, desto större andel hälsofarliga partiklar och gaser i luften.  

 

PM2.5 är luftburna partiklar med ett mått i diameter som inte överstiger 2,5 

mikrometer. De har förmågan att penetrera djupt in i lungorna, kan orsaka 

andningsbesvär och på sikt leda till allvarliga sjukdomar, och ses således som en 

hälsofara. I luftkvalitetsmätningar återfinns PM2.5 som en central variabel. En hög 

densitet av PM2.5 i luften ger ett högt AQI-värde, vilket indikerar allvarliga 

luftföroreningar. 

 

PM10 är luftburna partiklar med ett mått i diameter som inte överstiger 10 

mikrometer. Liksom PM2.5 kan de orsaka andningsbesvär.  
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2. Bakgrund och Litteraturgenomgång 

Tidig morgon. En kopp kaffe och Sina Weibo. PM2.5: 200 i Xian, 250 i Hefei, 321 i 

Shijiazhuang. Ser inga siffror för Shanghai, inte mer än ett inlägg. ―Nu när jag ser 

Shanghais föroreningar blir jag ledsen, vill inte åka tillbaka, vill leva några år till...” 

En ledsen emoji. Var är personen nu? Scroll. En dikt om en fågel. “Flyg, ta med dig 

mina drömmar, flyg till en plats fri från föroreningar, ren och klar luft är ditt 

väderstreck.” Alla dessa känslor som liksom rinner över. Och funderingar. ―Vet inte 

om det är för att jag har ätit räkor, för att jag har bytt ansiktskräm, eller för Beijings 

smog, men jag har finnar i ansiktet.” 

2.1 Miljöfrågor från ett informationsvetenskapligt perspektiv 

Begreppet hållbar utveckling beskriver hur människans behov kan mötas utan att 

äventyra behoven för kommande generationer. Begreppet myntades i den så kallade 

Brundtlandrapporten från 1987 som skrevs av världskommissionen för miljö och 

utveckling på uppdrag av Förenta Nationerna (Shapiro 2016, s. 11). Hållbar 

utveckling och miljöfrågor har sedan dess blivit en väsentlig del i 

samhällsdiskussioner, och är ett ämne som studeras inom ett flertal discipliner från 

olika perspektiv. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har miljöfrågor dock 

inte genererat lika mycket uppmärksamhet, utan fältet beskrivs som 

underrepresenterat och relativt litet (Haider 2012, s. 639). Ett fåtal studier om 

bibliotekets roll i miljö-upplysning har gjorts där forskare främst fokuserar på hur 

bibliotek kan bidra med och synliggöra miljöinformation i olika kontexter (Jobe 2006; 

Johnson et al., 1999; Murgatroyd & Calvert 2013), både digitalt samt i det fysiska 

biblioteket (Jobe 2006; Johnson et al., 1999). Det primära syftet för dessa tillämpade 

studier har varit att utforska hur man bättre kan tillhandahålla information om den 

lokala närmiljön (se Johnson et al., 1999; Jobe 2006; Murgatroyd & Calvert 2013). 

Det finns även exempel på studier där biblioteket inte bara fungerar som 

informationsförmedlare om miljöfrågor, men som en medproducent och bidragande 

aktör till klimatförändringar. Denna fråga har bland annat undersökts genom att mäta 

koldioxidavtryck hos kunskapssektorn, däribland biblioteken (Chowdhury 2010). 

Från ett bredare informationsperspektiv utanför bibliotekets regi återfinns forskning 

som rör miljöinformation i vardagen. I en studie i en svensk kommun undersöker 

Jutta Haider informationsaspekter i semesterfirares vardag och hur informanterna 

förhåller sig till frågor som rör miljö och hållbar utveckling (Haider 2011). Studien 

visar hur material och objekt i informanternas vardag utgör en del i hur människor 

bildar sig en uppfattning om miljöfrågor (Haider 2011), och understryker därmed hur 

information konkretiseras och upplevs i vardagen. Vardagen och dess praktiker utgör 
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också ingången till en etnografisk undersökning i en så kallad ekoby, som utforskar 

hur informationspraktiker ser ut i en kontext där deltagarna strävar efter en hållbar 

livsstil (Nathan 2012). Lisa Nathans utgångspunkt för undersökningen är att deltagare 

i ekobyar med hållbarhet som värdegrund försöker anpassa sina informationspraktiker 

i linje med sin värdegrund. Dock visar studien att invånarna är beroende av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) och inte hittar alternativa källor eller 

andra sätt för energisnål och meningsfull kommunikation. Författaren konkluderar att 

IKT-utvecklare och andra yrkesgrupper som konstruerar kommunikationsverktyg 

måste arbeta med att stödja utvecklingen av informationspraktiker som drar mindre 

energi och är hållbara (Nathan 2012).   

Liksom dessa studier utgår min forskning från ett brett informationsperspektiv, men 

skiljer sig även från dem då jag tar avstamp i en digital kontext. Det finns dock ett 

antal studier som behandlar miljöfrågor i en virtuell kontext som inspirerat min 

undersökning. Sociala  mediers roll i miljöfrågor är ett ämne som undersöks i en 

studie som analyserar svenska bloggares narrativ om sina miljö-praktiker i relation till 

en vision om en grön livsstil. Av undersökningen framgår det att representationerna 

av miljö-praktiker som utspelar sig i bloggarnas vardag kan ses som rika 

informationskällor, då de både ger en inblick i hur miljöfrågor och miljömedvetenhet 

upplevs i praktiken, men även hur miljöinformation produceras och distribueras 

online (Haider 2012, s. 640). Angående vad för slags miljöinformation som 

produceras på bloggar, visar Gabriella Turics och Charlotta Åbergs studie om svenska 

miljöbloggar att innehållet främst baseras på personliga upplevelser och information 

från andra texter på sociala medier, emedan informationskällor som 

forskningsrapporter eller myndigheter väljs bort. Författarna menar att det inbjudande 

språket och personliga sättet på vilket bloggarna skrivs, gör att de uppfattas som mer 

tillgängliga för läsare, vilket kan ha källkritiska konsekvenser (Turic & Åberg 2015). 

Frågan om sociala medier och deras roll i miljöfrågor har utvecklats ytterligare 

genom en analys av de sammansättningar av aktörer som finns länkade till i 

miljöbloggar. Haiders forskning visar ett nätverk av aktörer där kommersiella företag 

som erbjuder ekologiska produkter får en central plats i frågor som rör miljö och grön 

livsstil, och där aktörer med en mer problematiserande och socio-kritisk förhållning 

till miljöfrågor hamnar i periferin (Haider 2014). Liksom dessa studier som visar hur 

information om miljö formas online och upplevs i praktiken, ämnar jag undersöka 

virtuella och fysiska praktiker som sammanflätas i representationer av 

luftföroreningar, men min studie skiljer sig även på ett antal punkter. I de 

ovanstående artiklarna utgör miljöbloggning en ihållande och återkommande aktivitet 

som ett antal användare gör kontinuerligt och med ett tydligt motiv, att blogga om 

miljö. I jämförelse, fokuserar min studie på mikrobloggsinlägg där luftföroreningar 

inte behöver utgöra huvudämnet i inlägget. En reflektion, en åsikt, en berättelse, en 

uppmaning, eller en observation som mikrobloggare råkar dela med sig av just den 

dagen, är alla av intresse för mitt syfte – att undersöka mikrobloggares 

representationer av luftföroreningar.  

Information är invävt i vardagliga praktiker, och användning av social media är en av 

dessa praktiker som medverkar till att forma information om miljövänlig livsstil 

(Haider 2016). Inbyggda tekniska aspekter med sociala medier, exempelvis hur långa 

meddelanden kan vara eller om möjligheter för uppladdning av filmer eller bilder 

finns, kan således påverka virutella representationer. Det är dock inte bara tekniska 
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aspekter som formar miljöinformation på sociala medier, utan även sociala aspekter. I 

en undersökning om hur tekniska, materiella och sociala aspekter medverkar till att 

forma hur miljöinformation artikuleras och fylls med mening, ses bland annat 

nyliberala diskurser om självdisciplin och individuellt ansvar influera blogg-praktiker. 

Bloggposternas innehåll centrerar runt självdisciplin och reflektion av jagets 

handlande i relation till miljöfrågor (Haider 2016). Då min undersökning geografiskt 

placerar sig i en kinesisk kontext finns andra aspekter att ta hänsyn till, däribland 

politiska, vilka även kan tänkas forma hur mikrobloggare uttrycker sig på sajten.  

I min studie av mikrobloggsposter på Sina Weibo utgör bilder ett centralt element 

som tillsammans med textinlägg bildar narrativ om luftföroreningar. Frågor som 

lyfter produktion och spridning av miljöinformation med utgångspunkt i bilder har 

inte fått mycket uppmärksamhet inom biblioteks- och informationsvetenskap, men 

diskuteras inom andra forskningsområden. Hur miljöfrågor presenteras kan 

exempelvis framkalla olika sorts känslor och engagemang hos åskådaren (Lakoff 

2010, s. 74). Ett flertal forskare behandlar hur miljöinformation bäst illustreras och 

representeras för att skapa en publik medvetenhet och engagemang för miljön (se 

Kuchinskaya 2017; Dunaway 2015; Wibeck et al, 2013; Brenthel 2016; Herring et al., 

2017; Spartz et al., 2017; Cooper 2012). Olga Kuchinskayas studie av visualisering 

av luftföroreningar i Pittsburg understryker hur konstprojekt kan användas för att 

skapa en medvetenhet av ett fenomen som inte är visuellt påtagligt. Genom en allmän 

storbildsskärm i en central del av Pittsburg kunde besökare och förbipasserande se 

färgpunkter som representerade andelen farliga mikropartiklar i luften. När trafik 

passerade kunde besökare se hur färgpunkterna blev fler och därmed få en förståelse 

för de källor som orsakar mikropartiklar (Kuchinskaya 2017). Bilders roll i 

miljöinformation är ett ämne som även undersöks utanför konstnärliga projekt. 

Historikern Finis Dunaways tar fasta på hur miljöfrågor tar sig uttryck i bilder i 

amerikansk media (Dunaway 2015), och konsthistoriken Adam Brenthel undersöker 

kompletterande bilder i miljörapporter som figurerar kring texten, exempelvis omslag 

eller dylikt (Brenthel 2016). Rörlig bild och de interaktiva funktioner som sociala 

medier kan erbjuda utgör ytterligare ett forskningsområde i relation till 

miljöinformation. I Sverige har undersökningar gjorts för att studera hur IKT kan 

användas för att kommunicera miljöinformation. I ett pilotprojekt i Norrköping 

konstruerades en så kallad ―GeoDome‖ med en projektor för filmvisningar. 

Deltagarna inbjöds under visningen att kommentera och rösta med sina 

mobiltelefoner, i syfte att konstruera en mer interaktiv miljö för att engagera 

åskådarna (Wibeck et al., 2013). Liknande projekt som använder IKT har initierats i 

USA, med interaktiva webbsidor för att kommunicera forskarresultat om 

klimatförändringar (Herring et al., 2017). Hur tittare värderar miljöinformation som 

sprids på interaktiva plattformar är en annan fråga i relation till visuellt 

kommunicerad miljöforskning. I ett experiment laddade forskare upp 

informationsvideor om klimatförändringar på YouTube med olika antal ―likes‖. 

Resultatet visade att den interaktiva aspekten ―likes‖ påverkade hur tittaren värderade 

informationen (Spartz et al., 2017). 

En aspekt som dessa studier har gemensamt är ett fokus på information som genereras 

genom forskningsrapporter, visuella konstprojekt, media och myndigheter, det vill 

säga, från informationskällor som kan ses som etablerade och officiella. Dessa 

fokusområden kan med fördel ses från ett auktoritet-perspektiv. Inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap används bland annat begreppen kognitiv och administrativ 

auktoritet som teoretiska modeller för att illustrera hur information bedöms och anses 

trovärdig (se Mai 2011). Administrativ auktoritet kommer från den roll vi har i t.ex. 

en professionell kontext, emedan kognitiv auktoritet kommer från en person vi känner 

tillit inför (Mai 2011). I fallet med miljöinformation har forskningen främst fokuserat 

på den information som administrativa auktoriteter genererar, emedan information 

som genereras av privatpersoner i vardagen, det vill säga, icke-auktoriserade källor, 

ofta förbises. Liksom Haider (2011, 2012, 2014, 2016) och Turic och Åberg (2015), 

ämnar jag belysa informationsaspekter som kommer ifrån människors vardag och 

produceras av privatpersoner utanför den ―auktoriserade‖ informationsstrukturen. Till 

skillnad från de ovanstående studierna som gjorts i en kontext där miljöhoten i 

vardagen är mer abstrakta, är jag intresserad av att undersöka en kontext där miljöhot 

är starkt förankrade i människors upplevelser i vardagen –  Kinas så kallade 

―airpocalypse‖.  

Litteraturöversikten visar att det finns ett relativt tomrum inom biblioteks- och 

informationsvetenskap i frågor som berör miljöinformation och miljörelaterade 

aspekter i stort, och jag ser min studie som ett bidrag till detta forskningsområde.  

2.2 Luftföroreningar: globalt och i Kina 

Enligt nya siffror från WHO beräknas över 3,7 miljoner personer per år dö av 

luftföroreningar som orsakats av exponering av förorenad luft utomhus. Siffran är än 

högre för luftföroreningar inomhus, 4,3 miljoner beräknas dö av denna orsak. Detta 

gör luftföroreningar till en av världens största miljömässiga hälsorisk (WHO 2015). I 

en färsk rapport från WHO från 2016 steg den globala andelen luftföroreningar med 8% 

mellan 2008-2013 (WHO 2016), och de fortsätter att stiga okontrollerat, trots en 

medvetenhet om de miljö- och hälsorelaterade risker som luftföroreningar inbegriper 

(WHO 2016). Luftföroreningar är således något som berör oss alla, men som i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inte har fått lika stor uppmärksamhet 

som studier som behandlar en mer generell miljömedvetenhet och grön livsstil. I 

undersökningar från Sverige och Europa tenderar miljöfrågor att fokusera på 

miljömedvetenhet och livsstilsfrågor, och deltagarna i studierna lever oftast i en 

närmiljö där miljöhot inte är visuellt framträdande eller starkt påtagliga (se 

exempelvis Pirani & Secondi 2011; Ibsen 2010; Lundmark et al., 2010; Bladh et al., 

2010; Berglund et al., 2010). En sådan kontext kan medverka till att miljöhot ses som 

något avlägset och distanserat, vilket även påverkar livsstil och miljömedvetenhet. I 

Kina är dock luftföroreningar ett stort problem. De uppmärksammades framförallt vid 

olympiska spelen i Beijing 2008, men problemen är egentligen större utanför 

huvudstaden och i andra geografiska delar av landet (Shapiro 2016, s. 7). Enligt 

Världsbanken ligger tjugo av världens trettio mest förorenade städer i Kina (ibid.). 

Även om luftföroreningar existerar året om, så finns en säsongsbunden samt 

geografisk aspekt att beakta. De värst drabbade områdena ligger i norra Kina, det 

norra kinesiska slättlandet, Sichuanbäckenet (nordväst), nordöstra delar av landet, och 

även vissa områden i väst (Zhang & Cao 2015b).  
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Bild 1. Karta över Kinas mest allvarliga luftföroreningsområden baserat på uppgifter från Zhang & 

Cao (2015b). Illustration av Charlotte Graminius  

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, 

USA. 

Vintertid, från november till mars, tenderar problemen att förvärras då kolkraftverk är 

igång på högvarv (ibid.). Under 2013 myntades termen ―airpocalypse‖ för att 

beskriva en längre period när smoggen i ett flertal städer var så tjock att sikten gjorde 

det svårt att köra på vägarna (Shapiro 2016, s. 8). Nationens miljöproblem är så 

allvarliga att myndigheterna ser dem som ett hot mot rikets inre säkerhet och  

ekonomiska utveckling (Shapiro 2016, s. 9-10). Ett exempel på det är att incidenter 

registerade som miljöprotester steg med 120 procent mellan 2010 och 2011 (ibid.). 

Miljöprotester omfattar dock alla slags områden och är inte enbart begränsade till 

luftföroreningar (Jing 2010; Rooij 2010). Vatten har exempelvis länge varit en 

omstridd fråga, och i artikeln Environmental Protests in Rural China illustrerar 

sociologen Jun Jing bybors kamp under två decennium för att få rent flodvatten (Jing 

2010). Enligt siffror från Kinas miljöbyrå år 2014, var 28% av landets vattendrag så 

allvarligt förorenade att de inte kan användas för bevattning. Statens Oceaniska 

Institut beräknar att 38 av 71 floder i Kina släpper ut vatten i havet som på 

föroreningsskalan inte kvalificerar sig för mänsklig kontakt (Shapiro 2016, s. 8). 

Studier av luftföroreningar och miljöfrågor i stort, både i Kina och globalt, är således 

inte bara nödvändiga och aktuella. De kan även ge forskare en inblick i hur 
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miljömedvetenhet skapas eller upplevs i en kontext där miljöhoten är både visuellt 

framträdande och förnimbara. I min studie är jag intresserad av hur uppfattningar av 

miljö, och människors relation till miljön, formas i ett sammanhang som 

uppmärksammats för sina miljöproblem.  

2.3 Miljöinformation och visionen om en ekologisk kinesisk 

civilisation 

Kinas miljöproblem är invävda i en ekonomisk boom, i en politisk struktur där 

civilsamhällets position är svag gentemot staten, och i en intensiv globaliseringsfas i 

vilken hela planeten är involverad (Shapiro 2016, s. 11). Samtidigt har kinesiska 

politiska intressen som gett ekonomisk tillväxt topp-prioritet länge ignorerat vikten av 

miljöskydd. Föreställningar om att utveckling och föroreningar är intimt 

sammankopplade ledde till begreppet ―förorena först och rengör senare‖ (xian wuran 

hou zhili), och var den rådande meningen under större delen av 1900-talet (Hook et. 

al., 2017). Det senaste decenniet har dock miljöfrågor kommit allt högre upp på 

prioriteringslistan, och ses inte längre som skilda från frågor som rör social och 

ekonomisk utveckling (He et al., 2012), vilket manifesteras i den nya miljölagen som 

implementerades 2015. Vad som skiljer den nya lagen från den förra rör bland annat 

strängare straff för företag eller individer som förorenar, och ökad 

informationstransparens genom krav på lokala myndigheter och företag att publicera 

information om incidenter och miljöutvärderingar (Zhang & Cao 2015a; Hogan 

Lovells 2014). Dock  råder en relativ slapphänt implementering av lagen (Hook et al., 

2017).  

Legala ändringar är dock inte det enda som visar på tydliga förändringar i attityden 

kring miljöfrågor från myndigheternas sida. Redan i partiets fem-årsplan1 för 2011-

2016, underströks att landet måste minska sina koldioxidutsläpp, stärka miljöskyddet, 

och satsa på utbildning för kinesiska medborgare i miljöfrågor för att uppmuntra 

hållbarhetsfrämjande värderingar (Guo et al., 2013). Nya riktlinjer för bättre miljö 

inkluderar även medborgares och organisationers engagemang i miljöfrågor; bland 

annat uppmuntras privatpersoner att rapportera in miljöproblem till myndigheter samt 

själva ta större ansvar i miljöfrågor (Johnson 2014). De gröna prioriteringarna är 

också integrerade med ett nytt politiskt ledord – ekologisk civilisation. Ekologisk 

civilisation (shengtai wenming) är ett koncept och en vision som introducerades av 

den dåvarande partiordföranden Hu Jintao under den sjuttonde nationella 

partikongressen (Hook et al., 2017). Med Xi Jinping som partiets nuvarande 

ordförande har konceptet integrerats i partiets benämning för Kinas ekonomiska och 

politiska modell – ―Socialism med Kinesiska attribut‖ (Zhongguo tese shehui zhuyi) 

(Wang et al., 2015). Riktlinjer för en ekologisk civilisation bygger bland annat på 

striktare miljölagar, utbildning av allmänheten i miljöfrågor och så kallade 

miljöbedömningar av företag och industrier. Teoretiskt och filosofiskt vilar den på en 

tanke om en balans mellan människa och miljö (Wang et al., 2015; Mi et al., 2013). 

                                                
1 Fem-årsplaner fungerar som politiska och ekonomiska riktlinjer för kommande policys och projekt 
för myndigheter under given tidsperiod. KKP:s Centralkommitté formar innehållet i planerna (Wang 
2013a). 
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Konceptet ämnar således värna om naturen och uppmuntra till en ekologisk 

värdegrund (Wang et al., 2015). Samtidigt kritiseras konceptet för sin teoretiska 

vaghet, och har skapat debatt bland akademiker om exakt vad partiet syftar på när de 

talar om balans och harmoni mellan människa och miljö (Wang et al., 2014a; Geall 

2015). Två frågor som debatterats är om konceptet vilar på en ekologisk marxistisk 

värdegrund eller på konstruktiv postmodernism, och om det är antropocentriskt eller 

biocentriskt (Wang et al., 2014a). Enligt Pan Yue, miljödepartementets högsta chef, 

så bygger en ―ekologisk civilization‖ både på ekologism, eko-etik och postmodernism 

(ibid.). Men i de statliga dokument där konceptet ingår finns inga direkta referenser 

till en teoretisk värdegrund. Istället stipuleras mer praktiska mål, som striktare 

miljölagar, högre böter för företag och privatpersoner som förorenar samt satsningar 

på hållbar energi (Geall 2015; Ma 2015b).  

Oavsett teoretiskt värdegrund, så kan man ändå skönja hur gamla principer som 

byggts på ―förorena först och rengör senare‖, fått ge plats åt principer som tar 

miljökonsekvenser på allvar. Offentligt missnöje har också bidragit till denna 

utveckling. Enligt Judith Shapiro så är det medelklassens växande efterfrågan på ren 

luft och rent vatten som har medverkat till en öppnare informationsmiljö (Shapiro 

2016, s. 22). En ny reglering kom i kraft 2008 som ger medborgare rätt att erhålla 

information om miljö-relaterade problem från myndigheter (Hilton 2013, s. 9). Mer 

specifikt, så stipuleras att myndigheterna ska publicera information om miljöskydd, 

hälsorisker, matsäkerhet och medicinsäkerhet. Medborgare har också rätt att kräva 

denna slags information från myndigheterna (de Burgh & Zeng 2011: 27). Dock 

upprätthålls inte dessa regleringar, och tillämpningar varierar i praktiken (Hilton 2013, 

s. 9). Samtidigt har förbättringar skett vad gäller spridning av luftinformation, 

exempelvis genom implementeringen av lokala luftmätare i städerna och miljöbyråns 

uppdateringar av dessa mätningar. Överlag återfinns en större 

informationstransparens än under tidigare decennium (Shapiro 2016, s. 11).  

Vad gäller spridning och produktion av miljöinformation så har främst tidningar och  

TV fått akademisk uppmärksamhet. Mediebolag i Kina arbetar utifrån premisser som 

involverar politiska påtryckningar och restriktioner, samtidigt som kommersiella 

behov måste hanteras och tillgodoses. Många nyhetsbyråer och tidningar har inget 

statligt stöd, utan finansieras enligt kommersiella modeller, som i väst. De förväntas 

samtidigt övervaka lokala institutioner och myndigheter för att minska korruption på 

lokal nivå i statsapparaten (de Burgh & Zeng 2011, s. 4). Det är för den delen inte 

tydligt vad som kan rapporteras, vilket gör att journalister måste hitta en balans och 

lära sig navigera i en otydlig informationsmiljö (Geall 2013). Studier som utforskar 

hur miljö-journalister navigerar och balanserar sin rapportering är ett fokusområde 

som behandlats i relation till miljöinformation (Geall 2013; de Burgh & Zeng 2011). 

Dock utgör nyhetsinlägg om miljö i traditionell media ett relativt litet ämne, då enbart 

2-5 % av nyhetsinnehållet behandlar miljöfrågor (de Burgh & Zeng 2011, s. 41). I en 

studie om vilka aktörer som citeras mest i relation till nyhetsinslag om 

luftföroreningar i Beijing, visas hur reportagen domineras av byråkrater och 

tjänstemäns utlåtanden (Ma 2015a, s. 7). Författaren drar således slutsatsen att 

traditionell media främst ser kommunala och statliga tjänstemän som den främsta 

informationskällan om luftföroreningar (ibid.). Det knappa utbudet av 

miljöinformation i media har lett till att många journalister, men också aktiva 

medborgare, frilansar som miljö-journalister och använder sociala medier för att 
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sprida sitt budskap (Geall 2013). Ett av de mest uppmärksammade fallen av detta slag 

handlade just om luftföroreningar. Den frilansande journalisten Chai Jings 

egenproducerade dokumentärfilm om luftföroreningar kom ut 20152 i Kina och fick 

stor genomslagskraft. Filmen lades upp på sociala medier och fick 200 miljoner 

visningar de första 48 timmarna. Chai Jings succé indikerar att hon troligtvis hade 

uppbackning av miljödepartementet, vilket även filmens åtkomst på statlig media 

talar för. Dokumentärens popularitet överraskade dock myndigheterna, och efter tre 

dagar var den blockerad (Shapiro 2016, s. 129).  

Andra områden som diskuterats i relation till miljöinformation i Kina är 

miljöupplysning som utförs av ideella organisationer eller så kallade GONGO3 – en 

hybrid mellan en publik organisation och en statlig, som finansierats och initierats av 

en myndighet (Ho 2001, s. 911-912). Olika tillvägagångssätt som miljöorganisationer 

tillämpar för att sprida information om specifika fall de kämpar för har undersökts. 

Nätverkande med högre tjänstemän, medial uppmärksamhet och mobilisering av 

studenter är några av metoderna som lyfts fram (Sun & Zhao 2008). Miljöupplysning 

kan även ske i mindre skala. Joy Yueyue Zheng och Michael Barr (2011) 

understryker alternativa metoder som kinesiska miljöorganisationer tillämpar för att 

väcka engagemang för miljöfrågor, bland annat naturfotografering (2011). Social- 

och traditionell media ses också som ett centralt forum för miljökampanjer, där 

miljöaktivister kämpar för informationsfrihet i relation till miljöfrågor (Boyd 2013; 

Yang & Calhoun 2013). En gemensam nämnare för ett flertal av dessa studier är att 

miljöinformation i en kinesisk kontext främst koncentrerats kring protestinriktad 

aktion, och de informationskanaler och aktörer som synliggjort gröna frågor tillhör 

organiserade grupper eller dominanta informationskanaler. Miljöinformation i 

vardagen som inbäddad i medborgares praktiker, upplevelser och interaktioner med 

objekt har inte uppmärksammats nämnvärt. Det finns dock undantag, och 

antropologen Bryan Tilts studie om bybors liv med luftföroreningar hör till dessa. 

Även om Tilts bidrag inte har ett uttalat informationsperspektiv, så finns 

beröringspunkter med en praktikorienterad informationssyn då författaren tar fasta på 

bybornas upplevelser av luftföroreningar i en kontext där myndighetsinformation om 

miljörisker inte existerar (Tilt 2013). En liknande ingång har antropologen Tim Choy, 

om än från ett brett miljöperspektiv. Choy visar hur experter och lekmän i Hong 

Kong bildar sig uppfattningar om olika ekologiska problem som formas av lokal 

kontext, upplevelser och kulturell bakgrund i samspel med globala interaktioner och 

politiska förordningar. Dessa förståelser benämner han ‖ecologies of comparisions‖, 

och understryker hur global, nationell och lokal samverkan i miljöfrågor navigeras 

mellan olika förståelsehorisonter (Choy 2011).  

En biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning med fokus på 

miljöinformation från ett vardagsperspektiv i Kina är således inte bara ett disciplinärt 

                                                
2 Filmen heter ―Under the Dome: Investigating China‗s smog‖. 
3 Man kan diskutera hur och om man kan dela upp samhället mellan statliga aktörer och icke-statliga. 

Exempelvis påpekar och Sharma och Gupta att staten konstrueras diskursivt i representationer. I 

praktiken återfinns skiljelinjen mellan stat och icke-stat i tjänstemäns vardagliga arbetspraktiker och 

interaktioner, vilket gör att en potentiell skiljelinje hela tiden skiftar och ändras (Sharma & Gupta 2006, 

s. 1-19) 
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bidrag, men kan även ses tillföra ytterligare kunskap om miljöfrågor i ett större 

integrerat studiefält som berör miljöinformation i Kina. 

2.4 Vardagsstudier på nätet: en parallell verklighet?  

Min studie tar utgångspunkt i en virtuell miljö för att studera ett fysiskt fenomen, 

luftföroreningar. Studier online brottas ofta med frågan om det digitala bör ses som 

avskiljt från det fysiska rummet, ett parallellt universum, distinkt från verklighetens 

sociala koder och regler (Kozinets 2010, s. 2-10; Miller & Slater 2000, s. 4; Rogers 

2013; Miller 2011). Enligt Richard Rogers är den uppdelning som kommit att prägla 

digital respektive icke-virtuell forskning inte nödvändig, utan har formats efter de 

forskningssyften som präglat internetforskning, exempelvis ett fokus på digital kultur 

(Rogers 2013, s. 37). Internet bör ses som en förlängning av samhälle och kultur, 

istället för en separat ‖internetkultur‖ (Rogers 2013, s. 38). Integreringen mellan det 

digitala och fysiska manifesteras i antropologen Daniel Millers studier om Facebook-

användning i Trinidad. Miller tar fasta på sammanlänkningar mellan användares 

―Facebook-liv‖ och den fysiska världen och visar att vad som utspelar sig på 

Facebook, utspelar sig även i verkligheten och vice versa (Miller 2011).  

Integreringen av en virtuell och en fysisk värld betyder inte att vissa företeelser inte 

kan te sig annorlunda på internet jämfört med det fysiska rummet. Deltagande är 

exempelvis en svårare term att definiera online (Kozinets 2010, s. 5), där möjligheten 

till anonymisering måste ses som större (ibid, s. 25). Dock behöver inte möjligheten 

till anonymisering betyda att den används. De upprättade gränsdragningar mellan 

jagets virtuella identitet och offline-identitet sätts på sin spets i Millers studie, där 

online-jaget ses som en mer verklig och ärlig version av jaget, än den fysiska 

versionen. Det är på nätet, enligt Millers informanter, som man verkligen kan lära 

känna en fysisk person (Miller 2011). Medieforskaren danah boyd 4  summerar 

internets plats i våra liv, som både en fiktiv och en verklig plats, med stor påverkan på 

våra liv (boyd 2008, s. 26) Likaledes menar Pink i sin studie av miljöprojektet 

Cittaslow att den virtuella och den fysiska världen inte går att separera. Människor 

spenderar tid på nätet i sin vardag. Den fysiska vardagen influerar virtuella 

preferenser och aktioner, och det virtuella påverkar i sin tur händelser och aktioner i 

den fysiska verkligheten (Pink 2012, s. 123-124, 132-139). Med uppkopplade 

mobiltelefoner som följer med användaren i vardagen, blir uppdelningen mellan det 

digitala och det fysiska allt mer betydelselös.  

I den här studien ämnar jag frångå officiella, digitala informationsstrukturer som 

innefattar kinesiska nyhetsbyråer och myndigheter, och istället studera hur 

mikrobloggare uttrycker sig på den sociala mediaplattformen Sina Weibo om 

luftföroreningar. Sociala medier har bidragit till en miljö där användare både är 

konsumenter och producenter av vad som skapas (Cox & Blake 2011), i vad som 

brukar kallas en miljö av ―prosumers‖ (Napoli 2010, s. 513). Media, både social och 

traditionell, ses av medieforskare som ett nexus av reflexivitet som har potential att 

inspirera till livsreflektioner i vardagslivet och skapa nya identiteter och sociala 

                                                
4 Författaren skriver sitt namn med gemener. 
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kontakter (Kim 2008, s. 30). Akademiska studier av sociala medier är 

mångfacetterade, men många forskare har speciellt inriktat sig på identitetsskapande 

där en användare ses konstruera alternativa representationer av jaget eller utforska 

nya intressen (Rogers 2013, s. 35). För min studie utgör Pinks ingång till sociala 

medier en relevant utgångspunkt. Hon ser text- och bildbaserade element på internet 

som representationer användare möter och tar del av i vardagen, vilkas mening och 

innehåll ändras och skiftar i relation till vad användaren befinner sig i för kontext 

(Pink 2012, s. 33-34, 45). Pink menar att representationer på sociala medier och andra 

internetforum är del av en vardagsprocess, ett ―flow‖ som användare rör sig igenom. 

Enligt Pink är representationernas innehåll inte intressant att utforska, utan 

tyngdpunkten ligger snarare på hur användare rör sig bland representationerna, och 

hur representationerna upplevs i olika kontexter (ibid.). Pinks mer etnometodologiska 

studie fokuserar således på fenomenologiska aspekter, och bortser från 

representationens innehåll. Samtidigt är Pinks uteslutande fokus på kontext och 

upplevelser problematisk. Att helt bortse från innehållet och endast fokusera på 

användares kontext nedvärderar skriftens och bildens kommunikativa aspekter. Till 

skillnad från Pink ser jag därför representationer av luftföroreningar på mikrobloggar 

som en informationskälla som illustrerar samband mellan objekt, aktiviteter och 

meningsföreställningar. Men i likhet med Pink ser jag också representationer på 

sociala medier som en del av vardagen, en väsentlig vardagsaspekt som inte har fått 

mycket uppmärksamhet i relation till forskning om hur människor bildar sig 

uppfattningar om luftföroreningar.  

2.5 Internetanvändning från ett vardagsperspektiv i Kina 

Den vardagliga aspekten av internetanvändning är ett föga studerat område i Kina. 

Studier av internet i Kina har oftast fokuserat på politiska aspekter, så som 

restriktioner, yttrandefrihet, möjligheter för demokratisering och digitala klyftor 

mellan stad och landsbygd (se Zheng 2008; Yang 2008; Lagerkvist 2006; Svensson 

2014). I undersökningar visas också att användares ålder, utbildning och inkomst 

påverkar internetanvändning (WIP 2016, s. 27-29). En väsentlig del av Kinas 

internetanvändare är under 44 år och har en utbildning som motsvarar svensk 

gymnasienivå eller högre (WIP 2016, s. 27-28). Dessa uppgifter överlappar med de  

ekonomiska och sociala klyftor som finns mellan landsbygd och stad i Kina. 

Undersökningar visar att endast 27,9% av Kinas internetanvändare är landsbygdsbor 

(Svensson 2014, s. 173). Politiska aspekter med internetanvändning finns även att 

beakta, då en överväldigande majoritet av kinesiska internetanvändare menar att de 

upplever att internet ger medborgare mer politisk makt, kunskap om politik samt att 

statliga tjänstemän i större utsträckning lyssnar till deras åsikter online (WIP 2016, s. 

53-56). 

Dock finns det forskare som påpekar att internet även måste ses som en 

vardagsaspekt, en plattform som medborgare använder sig av dagligen för olika 

ändamål (Liu 2011, s. 2-4). Denna forskningsaspekt har kommit i skymundan till 

förmån för en västerländsk diskurs där internet ses som ett led i demokratisk 

utveckling (ibid, s. 45). I sin studie fokuserar Liu Fengshu på underhållning och 

bloggande, och understryker att detta användningsområde gör att många användare 

inte känner av censuren, utan upplever det som om de kan säga vad som faller dem in 
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(Liu 2011, s. 170). Genom att fokusera på aktivister har forskare förbisett att ett större 

antal dagliga internetanvändare inte använder sociala medieplattformar för att skapa 

debatt eller kämpa för politiska rättigheter. Istället har de blivit en del i användares 

vardag med ett brett tillämpningsområde (ibid.). En mikrobloggtext kan exempelvis 

ses som ett öppet dagboksinlägg där livsstil och identitet uttrycks (Wallis 2013). 

Liksom studier av västerländska bloggare där identitet och livsstil står i centrum för 

undersökningen, har senare undersökningar om internet i Kina fokuserat på identitet, 

livsstilar och konsumtionsbeteenden (Wang 2013b; Tse & Zhang 2013; Wallis 2013). 

I Tracy Wangs doktorsavhandling om unga kinesers identitetsskapande, sker jagets 

formation i vardagen lika mycket på nätet som i den fysiska verkligheten. Det fysiska 

jaget är inte nämnvärt olikt det virtuella jaget, och händelser online och offline formas 

av varandra (Wang 2013b). Dock saknas undersökningar som fokuserar på 

vardagsaspekter som rör representationer på sociala medier och deras potential som 

vardaglig informationskälla, vilket är min ingång till vardagsstudier på sociala medier 

i Kina.  

2.6 Internet och social media i Kina: restriktioner och potential 

Internet kallas ofta ett gränslöst medium, men frågor som väckts i undersökningar  av 

det virtuella handlar just om gränsdragningar, nationella och kulturella sådana.  Enligt 

Rogers är internet alltmer grundat i en geografisk och lingvistisk kontext. En 

domesticering av vad som förut räknades som ett oändligt och gränslöst cyberspace 

har skett (Rogers 2013, s. 58). Nationella politiska aspekter, som exempelvis 

yttrandefrihet, har haft stor inverkan på hur ett geografiskt internet uppstått (Rogers 

2013, s. 128), men även geoteknik, exempelvis Googles anpassning till nationellt 

språk och lokala lagar, har bidragit till vad som kan ses som en nationell aspekt av 

internet (Rogers 2013). Miller understryker att det även finns kulturella och sociala 

aspekter att ta i beräkning. Kulturella aspekter kan komma tillkänna på en sådan 

global plattform som Facebook (Miller 2011).  

Internets utveckling i Kina är intimt sammankopplad med en politisk agenda för 

modernisering och utveckling. Den kinesiska regeringen omfamnade entusiastiskt 

telekom-branschen och investerade aktivt i infrastruktur för att påskynda landets 

tekniska utveckling under nittiotalet (Zheng 2008, s. 98). Internet sågs som en symbol 

för modernitet och ett modernt Kina, samtidigt som den ekonomiska potentialen med 

internet underströks (Yang 2008, s. 54; Zheng 2008, s. 1-3). I väst framställdes Kinas 

internetutveckling som ett led mot demokratisering då regeringen inte längre har 

monopol på spridning av information. (Liu 2011, s. 45). Internet har skapat rum för 

kinesiska medborgare att uttrycka sina åsikter, om än med risk för repressalier (Zheng 

2008, s. 133). Dock har huvudsyftet från regeringens sida inte varit att släppa politisk 

kontroll. Regleringar som vänder sig till internetleverantörer och domänföretag 

stipulerar skyldigheter att samarbeta med regeringen i censur- och åtkomstfrågor. En 

arkitektur av kontroll över internet har byggts med legala, administrativa och tekniska 

medel, samtidigt som kontrollen inte är total (Yang 2008, s. 62). Regleringarna är 

många, exempelvis används filtrering av förbjudna ord. Ord som 4 juni, Dalai Lama 

är konstant blockerade, medan andra ord kan censureras efter hand om de skulle 

skapa debatt (Liu 2011, s. 40). Inhemsk och extern internettrafik regleras genom en 

gateway som Ministeriet för Informationsindustri kontrollerar. Internetleverantörer 
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och domänföretag måste skaffa licenser innan de tillåts operera. CCP distribuerar en 

lista över förbjudna ord till ägare av webbsidor, där ägarna har huvudansvaret för att 

dessa inte förekommer på sidan. Regeringen har även anställt kommentatorer som ska 

guida och påverka opinionen online i olika frågor genom att försöka styra den åt ett 

håll som regeringen ser önskvärd (Yang 2008, s. 48-50; Zheng 2008, s. 63). Men 

kontrollen är inte total och verkar selektivt. Guobin Yang beskriver i sin studie om 

virtuell aktivism en kultur där satir, ordlekar, humor och proxys kommit att bli en del 

av en katt och råtta lek, där aktivister hela tiden tänjer på gränser för vad som kan 

sägas (Yang 2008). Till exempel censurerade regeringen ordet héxié, harmoni, då 

användare ironiserade regeringens slagord om ett ―harmoniskt samhälle‖. Användare 

började då använda ordet flodkrabba, héxiè, som liknar ordet harmoni, för att uttrycka 

samma sak. Engelska förkortningar är även det ett sätt att undgå censuren (Liu 2011, 

s. 40). Alla ord kan inte filtreras även om så önskas. Exempelvis uppmanades 

mikrobloggare att ‖gå på promenad” en viss dag på en plats, vilket var kodnamn för 

demonstration. Dessa ord är så vanliga att de inte går att filtrera bort (Shapiro 2016, s. 

139). Trots politisk censur är internet, och sociala medier i synnerhet, inflytelserika 

informationskällor som många yngre och urbana medborgare vänder sig till dagligen 

(Wallis & Xi 2017, s. 141).  

I en snäv version av vad som kan tänkas kallas ett ―kinesiskt‖ internet, kan den 

tekniska och politiska infrastrukturen lyftas fram som drivande faktorer. Ett tätt 

samarbete med regeringen i censurfrågor har gett upphov till att västerländska 

internetföretag, som Facebook och Twitter, inte etablerat sig i Kina, vilket har gynnat 

inhemska versioner. Censur har även uppmuntrat till en kreativ internetkultur i Kina, 

där många användare leker med ord och blandar språk.  

2.7 Sina Weibo: en vardagsplats och ett publikt forum  

Specifika miljöer och redskap utgör en del i hur information formas. Kombinationer 

av olika aspekter, exempelvis teknisk design och virtuella rum, kan inbjuda en person 

till en handling, eller inbjuda till en specifik användning av ett redskap. I Kina finns 

ett antal aspekter att beakta vad gäller hur information på sociala medier kan tänkas 

formas. Politisk kontext och teknisk design inbjuder till och avskräcker en viss 

användning, samtidigt som det är viktigt att påpeka att materialitet och kontext inte 

fastställer en viss användning.  

Sina Weibo är Kinas största mikrobloggplattform och kan ses som en blandning av 

Twitter och Facebook. På Sina Weibo kan både privatpersoner, företag, nyhetsbyråer 

och offentliga förvaltningar ha konton och publicera åsikter, korta dagboksinlägg, 

information och bilder (Goodwin 2014, s. 143). Sina Weibo är den största och 

ledande mikrobloggplattformen i Kina (Goodwin 2014, s. 144). Liksom användare av 

sociala medier i stort i Kina, är Weibo-användare relativt unga. Enligt Sina Weibo är 

92 procent av användarna födda efter 1980, och över 70 procent av de inlägg som 

postas kommer från mobiler (Goodwin 2014, s. 145). Sina Weibo ägs av Sina 

Corporation, ett privat företag som arbetar tillsammans med regeringen i censurfrågor. 

2012 fanns över 500 miljoner registrerade Weibo-konton, men den siffran har sjunkit 

till 300 miljoner efter det att regeringen börjat kräva registrering av namn, adress och 

kontaktuppgifter. Användare riskerar åtal om en post som anses politiskt känslig 



 

 20 

återpostas mer än 500 gånger. Regleringar är ett led i att stärka censuren och få bort 

så kallad ―ryktesspridning‖ på sociala medier (Creemers 2016, s. 100; Hatton 2015; 

Moore 2012).  

Regeringens restriktioner utgör även en begränsning för min undersökning. 

Luftföroreningar är i sig inte ett censurerat ämne, men det kan potentiellt ses som en 

känslig fråga om Weibo-användare skulle sluta upp i ett stort antal runt en kritisk post 

som behandlar luftföroreningar. Användare kan därför tänkas vara försiktiga med hur 

de uttrycker sig i relation till luftföroreningar och undvika kritik som kan uppfattas 

vara riktat mot regeringen samt uttrycka sig mindre explicit. Samtidigt har regeringen 

i policydokument också uppmuntrat medborgare att vara proaktiva i 

miljösammanhang  (Johnson 2014; Mi et al., 2013).).Eftersom en proaktiv hållning 

också kan stöta sig med censuren, gör de motstridiga uppgifterna att 

mikrobloggsanvändare som vill engagera sig måste lära sig att navigera och hitta en 

gyllene medelväg. Trots politiska risker har Weibo spelat en stor roll i 

miljösammanhang, där inlägg om miljödemonstrationer, om brist på rapportering av 

PM2.5 värden, har fått stor genomslagskraft (Shapiro 2016, s. 139-141). Att tala fritt 

är således en politisk risk och ett val som användare kan ställas inför, vilket även kan 

tänkas forma informationen som finns online och på Sina Weibo.  

Det är inte bara politiska restriktioner som påverkar användningen av Sina Weibo. 

Tekniska funktioner påverkar hur Weibo kan användas. Weibo-inlägg har en gräns på 

140 kinesiska tecken, man kan använda sig av hashtag-funktioner för att relatera till 

ett ämne eller inlägg, och man kan rikta sig till andra användare genom @-funktionen. 

Det går även att återposta andras kommentarer på sin egen tidslinje utan att lägga till 

några egna kommentarer. Både bilder, filmer och audiofiler kan läggas upp på Weibo. 

En annan funktion som gör Weibo intressant är att kommentarer på inlägg postas 

både i kommentarsfältet och på användarens egen profil, vilket skapar temporära, 

innehållsbaserade grupper där information snabbt kan spridas vidare på Weibo 

(Goodwin 2014, s. 144). Således möjliggör Weibo bredare, opersonliga förbindelser 

utanför den egna vänsfären, till skillnad mot exempelvis Facebook eller Wechat där 

interaktioner sker mellan mindre grupper och genom personliga kontakter. På denna 

grund är Sina Weibo intressant att undersöka – den utgör den största plattformen där 

meddelanden som postas är öppna för alla att se och uppmuntrar i sin tekniska design 

till ett bredare och opersonligt nätverk (ibid.), till skillnad mot rivalen Wechat där 

enbart användarens verifierade vänner kan ta del av meddelanden (Hatton 2015). 

Dessutom visar etnografiska undersökningar att Sina Weibo används i stort sett varje 

dag. Mikrobloggare browsar, återpostar inlägg de tycker om, läser nyheter eller 

skriver om vardagshändelser eller publicerar sina åsikter. Trots politiska restriktioner 

och en inbyggd partiskhet som tenderar att ge kändisar och politiker större utrymme 

och exponering på Sina Weibo, upplever många användare att sajten ger dem en plats 

att uttrycka sig och att vara sig själva (Wallis & Xi 2017, s. 141).  

Att använda Sina Weibo som plattform för en vardagsstudie har därför både 

inneboende begränsningar men även möjligheter. Trots politiska restriktioner har 

sociala medier, och speciellt Sina Weibo, medverkat till en miljö som har stora 

likheter med ett publikt forum, och i den digitala informations-ekologi som existerar i 

Kina är Sina Weibo en plats där användare kan ventilera sina åsikter, dela med sig av 

sin vardag, ta del av nyheter och trender eller enbart browsa för nöjes skull. På så vis 
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har sajten, för en större del av den yngre befolkningen, kommit att bli en viktig plats i 

vardagen (Liu 2011; Goodwin 2014). Den inbyggda tekniska avgränsningen formar 

både hur mikrobloggare kan uttrycka sig, men kan även influera hur interaktionen 

sker online, där användare uppmuntras till ett större och lösare kontaktnät. Dessa 

faktorer kan ha en inverkan på hur informationen om luftföroreningar formas online, 

samtidigt som de heller inte ska ses som deterministiska.  
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3. Teori  

Det är mörkt ute. Dataskärmen lyser. ―Årets smogårstid slår nu upp ridån! Varannan 

dag presenteras ett fascinerande drama. Ute går man som på en tyst bergskam, vi 

behöver inga specialeffekter, för inget överträffar verkligheten.” Ingen bild, bara ord. 

Men jag kan se det framför mig, molnen, eller dimman, och stillheten. Scroll. All 

denna reklam! ―Köp luftrenare!” Många att välja på. ―Den dagliga invasionen av 

smog och dimma gör folk mindre på vakt, men ingen är en passiv observatör i 

smogen. Köp xx luftrenare!” Luftrenaren är vit. Och så några bilder på munskydd. 

―Måste ta på mig ett munskydd när jag går ut”, upplyser en mikrobloggare och 

poserar framför kameran. En munskyddsselfie.  

3.1 Information som praktik: praktikteori inom biblioteks- och  

informationsvetenskap  

I likhet med Stars tankar om en kunskapsekologi som inte gör skillnad på människor 

eller material (Star 2015, s. 35), har informationsvetenskaplig forskning som 

behandlar information som en praktik fått genomslag där sociala och materiella 

aspekter i människors närhet ses som medskapare till information (Cox 2012; Cox & 

Blake 2011; Lloyd 2009; Veinot 2007; Rivano-Eckerdal 2012; Haider 2011; Haider 

2012; Sundin & Johannisson 2007; Lindh 2015). Information som praktik vilar på en 

social-konstruktivistisk grund där information inte finns utanför våra sociala 

kategorier, det är inte en enhet utan konstruerat i en kontext, och kan därvidlag ta 

olika form (Cox 2012). Som Haider (2012) uttrycker det kan information ses som 

något som ―händer‖, istället för att enbart ―vara‖ (2012, s. 652). Detta till skillnad 

från en naturalistisk vetenskapsfilosofi där information ses som en objektiv, hanterbar 

enhet som kan organiseras, skickas, och förmedlas. Från ett social-konstruktivistiskt 

perspektiv på information särskiljs heller inte kunskap och förståelse från information 

(Taylor & Joudrey 2009).  

Epistemologiska och ontologiska aspekter skiljer även en praktikteoretisk 

informationsforskning från forskning som fokuserar på informationsbeteende. Även 

om både forskning om informationspraktiker och om informationsbeteenden används 

för att undersöka hur människor hanterar information, så menar Reijo Savolainen 

(2007) att den informationsbeteende-inriktade forskningen utgår ifrån individuella 

motiv och behov, och ser informationssökning som en kognitiv process (Savolainen 

2007, s. 120). Savolainens analys delas även av Louise Limberg, Olof Sundin och 

Sanna Talja (2012), som menar att konceptet informationssökning traditionellt 

förknippats med en kognitiv process (Limberg et al., 2012, s. 109). Forskning inriktad 

på informationsbeteende tenderar att fokusera på avgränsade individuella problem 
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eller formella uppgiftsbaserade informationsaktiviteter (Talja & Nyce 2015, s. 63). I 

jämförelse riktar en praktik-orienterad informationsforskning uppmärksamheten mot 

sociala kontexter, och ser ett ömsesidigt förhållande mellan information, aktiviteter 

och verktyg utvecklade för kommunikation och kunskap (Savolainen 2007, s. 120, 

123). Grundidén med ett praktikbaserat teoretiskt perspektiv är att inget fenomen kan 

förstås i isolering. Det är bara när man tittar på sammanlänkningar mellan objekt, 

människor, aktiviteter och händelser som mening framträder (Cox 2012). Denna 

ingång har även konsekvenser för hur information konceptualiseras – information blir 

något som formas och förstås i praktiker (Lindh 2015, s. 42), det vill säga, det uppstår 

genom sammansättningar av aktiviteter, objekt och händelser. I relation till min studie 

ser jag information om luftföroreningar som konstruerat i sammansättningar av de 

aktiviteter, objekt och händelser som representeras i de bloggposter jag undersöker. 

Med andra ord blir information om luftföroreningar det som händer i olika 

bloggposters konfigurationer av aktörer, händelser, emotioner och 

meningsföreställningar.  

Ett praktikbaserat perspektiv omfattar sådana fokusområden som förkroppsligad 

information, materialitet, sinnen och upplevelser, och det associeras även med andra 

teoretiska traditioner, som aktör-nätverk teori, etnometodologi, och aktivitetsteori 

(Cox 2012). I en etnometodologisk studie undersöker forskaren den lokala kontexten 

i vilken en praktik förekommer, emedan en mer aktör-nätverksinfluerad studie 

kartlägger samband mellan olika aktörer, ting, aktiviteter och förståelse (Schatzki 

2001a, s. 12). Den här studien ämnar balansera båda dessa ingångar till praktikteori, 

då mikrobloggandet i sig och den kontext i vilken praktiken mikrobloggande 

förekommer, kan tänkas forma sambanden mellan de olika aktörer, ting, och 

aktiviteter som återfinns i representationer av luftföroreningar på Sina Weibo.  

Centrala begrepp inom praktikteori är praktiker samt element – de beståndsdelar som 

en praktik består av (Lindh 2015, s. 42-43). Den vanligaste definitionen av praktik är 

en uppsättning av aktiviteter, upplevda och förankrade i en social kontext. Denna 

definition involverar även rutiner eller upprepningar (Haider 2012, s. 641), det vill 

säga, en praktik etableras och förankras genom upprepad användning. När rutiner och 

upprepningar bryts och ändras kan det samtidigt synliggöra aktiviteter, och i vissa 

kontexter är det just en förändring av rutiner som utgör ett informationsvärde (Haider 

2012, s. 654). I exempelvis Haiders (2012) undersökning om miljöbloggande och 

gröna livsstilsfrågor konstitueras informationsvärdet av uppbrott från gamla rutiner 

och introduktioner av nya aktiviteter i linje med vad bloggarna ansåg ―miljövänligt‖. 

Uppbrott var det informationsvärde som bloggposterna byggde på, som synliggjorde 

posterna och som konstituerade praktiken miljöbloggning (Haider 2012). Således är 

rutiner och upprepningar viktiga komponenter i praktikteori. De förankrar en praktik 

och spelar även en roll i att synliggöra förändring av praktiker.  

Kunskap, mänskliga aktiviteter, vetenskap, makt, emotioner, språk, institutioner, 

objekt med mera, utgör element i praktikbaserad forskning. Olika studier kan ta fasta 

på olika beståndsdelar i praktikbaserad teori, och det finns inget enhetligt 

förhållningssätt (Schatzki 2001a, s. 10-13). Inom informationsvetenskap förekommer 

ett brett praktikperspektiv med avstamp i olika praktikrelaterade element. Annemaree 

Lloyd (2009) har i sin studie om informationskompetens bland ambulansförare 

fokuserat på förkroppsligad information som tar sig uttryck i praktiker i fältet (Lloyd 
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2009). Kroppen finns även i fokus i Johanna Rivano-Eckerdals (2012) studie om 

kunskapsproduktion vid val av preventivmedel. Författaren visar bland annat att 

barnmorskor utgår från patientens kropp i rådgivningssammanhang (Rivano-Eckerdal 

2012, s. 83). Karolina Lindhs (2015) studie om informationsförmedling av hjärt- och 

lungräddning tar fasta på den sociala kontexten där aspirationer, teknologier och 

attityder påverkar vad som annars anses standardiserad information (Lindh 2015), 

emedan språk och samtal är i centrum i Olof Sundin och Jenny Johannissons studie 

(Sundin & Johannisson 2007). Författarna understryker att sjuksköterskor använder 

informationspraktiker som diskursiva verktyg i sitt yrkesliv, och aktivt bidrar till att 

forma sin yrkesidentitet (2007). Material och objekt är ytterligare centrala element 

inom praktikbaserad informationsforskning. I Haiders studie om miljömedvetenhet 

bland semesterfirare understryks materialiteten i den sociala kontexten som 

informanterna använder för att konkretisera miljöfrågor (Haider 2011). I min 

undersökning om luftföroreningar tar jag specifikt utgångspunkt i de materiella 

komponenter som förekommer i relation till luftföroreningar, men i likhet med övriga 

informationspraktik-orienterade studier, utesluter jag inte andra element som 

tillsammans med objekt figurerar i representationer av luftföroreningar. Mer specifikt, 

är jag intresserad av sammansättningar av objekt, emotioner, meningsföreställningar, 

och aktiviteter samt kontexten (utöver mikrobloggsajten) i vilka de representeras.  

Avsiktlig och målmedveten informationssökning utgör ett fält som traditionellt 

påverkat hur forskare har närmat sig information. Kritiken emot denna typ av 

forskning är att information måste kunna studeras bortom avsiktlig 

informationssökning och inkludera så kallade ―slumpmässiga möten‖ med 

information (McKenzie 2003, s. 23-25). Inom praktikbaserade informationsstudier 

utgör en informationspraktik inte nödvändigtvis en praktik som har ett avsiktligt 

informations-centrerat mål (Lindh 2015, s. 22). En studie som empiriskt undersöker 

praktiker i en arbetskontext, exempelvis Lloyds (2009) studie om ambulansförares 

arbetsaktiviteter, kan bidra med förståelse för hur information på arbetsplatsen 

genereras och är därmed intressant från ett informationsperspektiv, även om 

utgångspunkten för studien inte ligger på en informationspraktik i sig. Således 

studeras information från ett brett perspektiv och i många olika kontexter, inte enbart 

i mer klassiska ―informationskontexter‖, som utbildningsinstitutioner. Arbetsplatser 

utgör exempelvis ett populärt fält som studerats i praktik-orienterade 

informationsstudier (se Veinot 2007; Sundin & Johannisson 2007; Lindh 2015; Lloyd 

2009). Tiffany Veinot understryker i sin studie om elskåpsintrukstörers 

yrkeskompetenser hur information finns i de praktiker som sker i elskåpsinstruktörens 

arbetskontext, och att de inte kan relateras till en a priori institutionell 

utbildningskontext (Veinot 2007, s. 158). Praktiker i fritidssammanhang har likväl 

blivit uppmärksammade. Till de studier som fokuserar på en mer fritidsbetonad 

informationsaspekt hör bland annat Andrew Cox och Megan Blakes studie om 

matbloggning 5 . Utgångspunkten är att utforska matbloggande i relation till 

identitetsskapande, men författarna understryker även att matbloggande är en 

informationsaktivitet som skapar informationskällor om mat, både genom själva 

                                                

5 Bloggande kan givetvis även vara en arbetsrelaterad praktik. I den mån man kan göra en uppdelning 
mellan fritid och arbete syftar jag här främst till en icke-institutionell kontext.  
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innehållet men även genom länkar till andra sajter (Cox & Blake 2011). Haiders 

undersökningar om miljömedvetenhet bland semesterfirare (2011) och om 

miljöbloggning (Haider 2012) hör även till de mer fritidsbetonade praktikstudierna. 

Liksom Veinots studie där information ses inbäddad i arbetsrelaterade praktiker, visar 

Haider hur miljömedvetenhet konstitueras i vardagspraktiker som kompostering, 

snabb duschning och inköp av ekologisk mat (se Haider 2011; Haider 2012).  

Min undersökning sällar sig till den typ av praktikstudier som tar avstamp i en 

vardags- och fritidskontext, då den sker utanför en institutionell kontext. Liksom 

andra praktikforskare, ämnar jag undersöka de mer outtalade aspekterna av 

information och rikta uppmärksamheten mot de representationer av luftföroreningar 

på Sina Weibo som människor dagligen möter i sina vardagsflöden, men som 

vanligtvis inte konstituerar ett forum där människor aktivt letar efter information om 

luftföroreningar.  

3.2 Objekt från ett praktikteoretiskt perspektiv 

Praktikteoretisk forskning där objekt och artefakter utgör centrala begrepp återfinns 

inom ett flertal andra discipliner, och inom sociologin har ett antal studier undersökt 

objekts roll i relation till miljö- och livsstilsfrågor. Liksom studier som understryker 

alldagliga objekts roll i konstruktionen av vad informanter uppfattar som miljövänliga 

praktiker (Haider 2011), så är just centraliteten av objekt en fråga som Steve Woolgar 

och Daniel Neyland tar upp i monografin Mundane Governance. De undersöker hur 

objekt kommit att bli del av vad de kallar ‖vardaglig styrning‖ som påverkar 

människors beteende. Fartkameror och soptunnor har blivit komponenter i en större 

kedja av praktiker, händelser och meningsbegrepp som formar människors 

upplevelser och förståelse av dem (Woolgar & Neyland 2013). Som exempel visar 

författarna hur hushåll och soptunnor har kommit att konstituera ett binärt par som 

man kan följa i ett nätverk av interaktiv samhällsstyrning – governance. Objektet 

soptunna har tilldelats ett flertal meningskonstruktioner, moraliska och etiska 

dilemman, som hushållen måste förhålla sig till i sin vardag – vad är skräp? Vad är 

korrekt hantering av skräp? Hur påverkar skräp miljön (ibid, s. 78)? Objekt kan 

således ändra sin ontologiska status från att ha varit skräp, till att komma att bli 

meningsbärare för större moraliska frågor.  

Att ignorera objekts roll och sammansättningar i praktiker och större politiska, 

ekonomiska och sociala frågor, kan leda till att man överskattar människors 

handlingsförmåga och frihet att ändra beteende eller mönster. Detta ämne lyfter 

sociologerna Elisabeth Shove, Mika Pantzar och Matt Watson då de förespråkar att 

man i författandet av policydokument bör ta fasta på hela system av praktiker för att 

ändra eller påverka folks beteende, däribland de objekt, tekniker, aktiviteter, koncept, 

och känslor som medverkar till att konstituera en viss praktik (Shove et al., 2012, s. 

140-147). I miljösammanhang, och specifikt i frågor som rör människors inställning 

till hållbarhet och miljömedvetenhet, kan praktikteori därmed ses som ett viktigt 

analytiskt verktyg, då framtida och samtida möjligheter för hållbara 

samhällslösningar kan härröras till människors praktiker och de enheter som 

underhåller dem (Shove & Spurling 2012, s. 12). I relation till en vision om en 

ekologisk kinesisk civilisation där medborgare aktivt tar krafttag mot föroreningar, är 
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det därför intressant att fördjupa förståelsen för alla de så kallade ―element‖, objekt 

inberäknat, som påverkar miljöpraktiker och i förlängningen informationen och 

kunskapen om luftföroreningar.  

Praktikteoretisk inkludering av objekt och artefakter bygger på Bruno Latours tankar 

om objekt som aktörer (actants) och del av en större social sammansättning. Latour 

vänder sig emot att objekt fått ta rollen som symbol för mänskliga relationer, och 

menar att objekt är del av den sociala helheten – de är aktörer som påverkar 

människor, liksom människor påverkar dem. På så sätt menar Latour att objekt, 

liksom människor, har handlingsförmåga (Latour 1999; Latour 1998). Som exempel 

visar Latour hur en tyngd som hängs fast på en hotellnyckel gör att människor hellre 

lämnar ifrån sig nyckeln i hotelldisken i stället för att stoppa den i fickan eller väskan. 

Det är ett sätt som objektet kan ses agera på; genom sin tyngd influerar det 

hotellgästen att lämna in nyckeln istället för att behålla den i väskan eller fickan 

(Latour 1998, s. 145). Samtidigt finns en diskussion om huruvida objekt kan uppfattas 

som avskiljda från människokroppen vilket även har konsekvenser för om agens kan 

tillskrivas objekt. I en teori där objekt ses som en förlängning av människans kropp, 

blir handlingsförmåga ett gemensamt samspel mellan människa och ting istället för 

att vara enskilt fördelat i både människa och objekt (Wallenborn 2013). Frågan om 

agens återfinns även indirekt i STS-forskaren Karin Knorr-Cetinas (2001) idéer om 

―objectual practices‖, där praktiker ses upplösa gränsen mellan subjekt-objekt för att 

forma gemensamma entiteter (2001, s. 179).  

En uppsjö av praktikteoretiska studier undersöker vad för slags objekt, aktiviteter, 

meningsföreställningar och människor som ingår i sociala konstellationer, och vilken 

slags förståelse av världen och vilka slags praktiker dessa konstellationer genererar. 

Studierna involverar objekt i det sociala kollektivet och intresserar sig för hur 

konstellationerna mellan människor, objekt, aktiviteter, meningskonstruktioner ser ut, 

uppstår och upplevs (se Woolgar & Neyland 2013; Marres 2012; Shove et al., 2012, 

Shove et al., 2007, Shove et al., 2013). En sådan forskningsingång fokuserar på 

objekt som deltagare i sociala konstellationer och de roller objekt tilldelas i olika 

kontexter. Därmed följer man Latours tanke om att den materiella världen inte kan 

särskiljas från vad vi brukar se som den sociala världen; de är integrerade i och 

konstituerade av varandra (Latour 1999, 1998).  

Objekts roll i meningsskapande inbegriper inte att objekt fastlägger och avgör 

beteenden, som Noortje Marres (2012) beskriver det kan objekt erhålla vissa 

kapaciteter i en viss kontext och ha betydelse för hur beteenden utspelas. Till exempel 

kan en apparat som räknar koldioxidutsläpp både användas i stora industrier, eller i 

hemmet, och i sina olika kontexter ge upphov till ett antal olika praktiker. För att 

använda Marres egna ord så kan denna apparat ses materialisera ett engagemang för 

miljön (2012, s. 62). I Kina har försämrad luftkvalitet blivit en het marknadsfråga och 

ett stort antal nya objekt har kommit ut på marknaden: luftrenare, laserägg, 

luftskyddade gymnastiksalar (fangmai zhangpeng), lufttonics, munskydd, PM2.5 

mätare och luftkvalitetsappar är däribland några (Fullerton 2016; Beijing Wanbao 

2014). Dessa objekts användningsområde omnämns ibland i media, till exempel 

återfinns reportage om luftskyddade gymnastikhallar i Beijing (Beijing Wanbao 

2014), och om pilotförsök att installera luftrenare på alla förskolor och lågstadium i 

Shijiazhuang (Li 2017). De kommunala miljöbyråerna sänder ut rapporter om PM2.5 
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värden (Greenpeace 2012), och på social och traditionell media återfinns reklam för 

prisvärda luftrenare. Således återfinns dessa objekt i kinesers vardag, både i praktiken 

(exempelvis i människors hem) men också representativt i texter. Det finns dock inga 

studier om dessa artefakters roll och plats i sociala konstellationer och deras tilldelade 

kapaciteter i olika kontexter. Deras existens kan liknas med vad Marres kallar ―fakta‖ 

– de existerar utanför det sociala kollektivet och ses som bestående och oföränderliga 

(2012, s. 113). På så sätt förbises hur objekten själva kan vara del av en 

informationsekologi. Min studie ämnar således undersöka vilka roller, 

meningsföreställningar och gemenskaper de objekt som återfinns i representationer av 

luftföroreningar på Sina Weibo är del av.  

3.3 Praktikteori och social media 

Hur förändring av praktiker sker är en fråga som debatteras av forskare och kan ses 

ha ett stort värde även utanför teoretiska sammanhang (Shove et al., 2012; Haider 

2012). I exempelvis miljö- och konsumtionssammanhang, kan en förståelse för hur en 

praktik uppkommer eller ändras få praktiska konsekvenser för miljön (Shove et al., 

2012). Enligt Shove, Pantzar och Watson (2012) förflyttar sig inte praktiker mellan 

olika kontexter som färdiggjorda enheter, men element kan göra det. Det är när olika 

element sammanflätas som praktiker har möjlighet att etableras och utföras (Shove et. 

al., 2012, s. 44-45). När element transporteras finns också potential för praktiker att 

etableras på andra platser. Ihållande cirkulation och förflyttning av element ses 

således som en nödvändighet för att praktiker ska kunna fortplantas och uppstå i nya 

kontexter över tid och rum (Shove & Spurling 2013, s. 6). Användningen av Sina 

Weibo är intressant från denna synvinkel, då plattformen utgör ett element i sig som 

kan påverka praktiker, men även är en transportör av element, exempelvis 

meningsföreställningar, emotioner och representationer av objekt6.  

Shove, Pantzar och Watson understryker specifikt att det främst är 

meningsföreställningar som transporteras med hjälp av massmedia eller andra 

kommunikationsverktyg (Shove et al., 2012, s. 53-56), emedan material, objekt och 

artefakter transporteras fysiskt (ibid.). Dock kan man tänka sig att objekt och 

artefakter inte enbart är fysiska, de har även en digital materialitet. En app är 

exempelvis en typ av objekt som existerar digitalt, och en social medieplattform har 

således lättare att synliggöra detta objekt. Om ett objekt är fysiskt, till exempel ett 

munskydd, kan sociala medier transportera dess representation och de 

meningsföreställningar det inbegriper. I sin tur kan det tänkas illustrera hur objektet 

används, och ha betydelse för hur objektet (om det finns tillgängligt fysiskt) också 

senare tillämpas. Att således undersöka representationer av luftföroreningar på sociala 

medier kan ge en inblick i vad för element som ―transporteras‖ och synliggörs digitalt 

                                                

6 Författarna understryker möjligheten för en praktik att etableras i andra kontexter under förutsättning 

att de element som praktiken består av länkar samman i den nya kontexten. Det är dock inte givet att 
liknande sammansättningar mellan element sker, och det kan hända att meningsföreställningar i media 

inte får samma mening i en lokal kontext (Shove et al., 2012, s. 53-56). Transport av element ska 

därvidlag inte likställas med att en praktik definitivt kommer att uppstå i en ny kontext.  
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samt de grupperingar och sammansättningar som ligger till grund för hur 

luftföroreningar förstås. Samtidigt är praktiken att mikroblogga i sig en handling som 

är del i konstruktionen av luftföroreningar. Shove, Pantzar och Watson menar att 

skrift kan bidra till nya kombinationer av de beståndsdelar som praktiker består av, 

och därmed ge upphov till nya praktiker och förståelse. Till exempel visar de hur 

akademiska undersökningar i ett medicinskt laboratorium omdisponerade relationer 

och samband mellan olika enheter, vilket senare vokaliserades i en akademisk text 

som i sin tur gav upphov till en ny förståelse och utförande av en viss praktik (Shove 

et al., 2012, s. 113-120). Skrift, och även bilder, har därför potential att tillföra nya 

kombinationer av samband mellan aktörer, och mikrobloggande kan därför ses som 

en av många praktiker som har denna förmåga. 

Förutom skrift- och bildkomposition, kan tekniska, ideologiska och kulturella 

aspekter forma aktiviteten bloggning. I Haiders studie om miljöbloggning understryks 

att ideologiska och kulturella faktorer som inte är miljörelaterade i sig, formar 

innehållet och artikuleringen av en miljövänlig livsstil online, som i sin tur kan ha 

betydelse för uppfattningar om vad som konstituerar en miljövänlig livsstil (Haider 

2016). Enligt Theresa Sauter är så kallade skriftliga självreflektioner del av en 

långtgående historisk västerländsk praxis som bekräftar jaget, kontrollerar  jagets 

beteende och formar relationen till jaget och andra (Sauter 2014, s. 826). Denna 

skriftliga praktik uppmuntras med modern teknologi och sammanflätas med nutida 

nyliberala diskurser som understryker självdisciplin och reflektion av jagets 

handlande, vilket förankrar denna aktivitet ytterligare (Haider 2016, s. 486). På så sätt 

visar Haider hur miljöinformation på sociala medier även formas av aspekter som 

involverar hur bloggande generellt utförs (Haider 2016). I relation till min 

undersökning, blir luftföroreningar således inte bara en företeelse som formas och 

upplevs i den fysiska världen, utan även virtuellt.  

Information är invävt i det sociala livet på alla plan (Haider 2016, s. 487), och sociala 

medier utgör både ett verktyg samt är en plats som kan forma händelser och aktioner i 

den virtuella och fysiska världen. Sammankopplingen mellan det virtuella och det 

fysiska återspeglar danah boyds utsago att internet både är en imaginär och verklig 

plats som påverkar våra liv (boyd 2008, s. 26). Den kinesiska sajten Sina Weibo 

beskrivs som ett publikt forum medborgare dagligen använder för att beskriva sin 

vardag, dela information, umgås, ventilera åsikter (Liu 2011, s. 2-4; Wallis 2013) och 

plattformen har därför möjlighet att ge en inblick i användares representationer av 

praktiker och vilka kombinationer av element som figurerar och transporteras 

tillsammans. Samtidigt är mikrobloggare medvetet eller omedvetet medproducenter 

till information om luftföroreningar, och de skapar med sina mikrobloggsinlägg en 

plattform där kinesiska medborgare kan bilda sig en förståelse kring luftföroreningar. 

3.4 Antropocen och luftföroreningar 

En ekologisk civilisation, som den kinesiska staten ämnar konstruera, bygger på en 

insikt om att människans handlingar påverkar miljön, men med en ny, omlagd kurs 

kan miljörisker mildras. Denna grundsyn, att människans handlingar påverkar miljön, 

kan med fördel analyseras från ett antropocenskt perspektiv.  



 

 29 

Begreppet antropocen myntades initialt som ett namn på vår nuvarande geologiska 

period, under vilken människans påverkan på miljön riskerar att få större 

konsekvenser än i tidigare tidsåldrar (Crutzen 2002). Människan har kommit att bli en 

geologisk kraft som liksom vulkaner, jordbävningar och andra fenomen kan ses bidra 

till ett visst klimat och en viss miljö (ibid.). I denna tidsperiod kommer strukturella 

biosfäriska förändringar att ske som påverkar klimat och biologisk mångfald (Davies 

2016, s. 36; Hamilton et al., 2015, s. 1; Williston 2015). Begreppet utvecklades 

således inom naturvetenskapen, mer specifikt eko-system vetenskap, men har spridit 

sig över disciplinära gränser och omfamnats av humaniora och samhällsvetenskap 

(Bonneuil 2015, s. 18). Enligt Christophe Bonneuil finns fyra narrativ som lyfter 

olika aspekter av begreppet antropocen. Det första narrativet är förankrat i en 

naturvetenskaplig tradition, och forskare fokuserar främst på att fastställa historiska 

dimensioner av mänsklig påverkan på miljön. Narrativet lyfter fram vetenskap och 

grön teknologi som en lösning till den nuvarande krisen, och understryker att det är 

människans tidigare okunskap om miljökonsekvenser som orsakat den antropocenska 

tidsåldern. Med bättre vetskap och gröna teknologier kan människan balansera 

riskerna (Bonneuil 2015, s. 20-23). Kritiker till detta perspektiv menar att ekologisk 

destruktion framställs som en artspecifik egenskap hos homo sapiens, vilket 

neutraliserar företeelsen (Malm & Hornborg 2014). Genom att fokusera på 

människan som art döljs även politiska maktbalanser och ojämlikheter mellan 

människor (Bonneuil 2015, s. 23).  

Det andra narrativet är situerat i en humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

som lyfter fram de teoretiska implikationerna av antropocen, bland annat att en 

separation mellan natur och kultur/samhälle inte längre är teoretiskt möjlig. Naturen 

har tidigare inte varit del av samhället som en rättmätig aktör, men genom att 

inkludera och erkänna existensen av icke-mänskliga aktörer i våra beslut och 

handlingar kan en bättre balans mellan natur och människa komma till stånd 

(Bonneuil 2015, s. 23-26). Reflexivt tänkande, omvärderade värdegrunder och ett 

holistiskt tänkande uppmuntras och är viktiga byggstenar för ett bättre samhälle 

(Neimanis et al., 2014, s. 10, 22).  

Om de första två narrativen delar en progressiv tro på att människan kan bli bättre, att 

upplysning och reflexivitet kan bidra med ekologisk förändring, är det tredje 

narrativet mer pessimistiskt. Bonneuil kallar det ―eko-katastrof‖ och det utmärks av 

uppfattningen att vi rör oss mot ekologiska vändpunkter med krig, våld och kollaps 

som trovärdiga konsekvenser. Således kan ingen grön teknologi rädda oss, utan 

människan måste anpassa sig till en enklare livsstil baserad på små, självförsörjande 

samhällen (Bonneuil 2015, s. 27). Vikten av hopp och att människan aktivt föreställer 

sig en annan existens ses som en viktig komponent för att motverka en fortsatt 

destruktiv ekologisk process (Williston 2015, s. 133-135).  

Det sista narrativet ser antropocen som en kapitalistisk kris istället för en geologisk, 

och hämtar inspiration från eko-marxism. Det belyser ojämlikheter i produktion och 

distribution av resurser, och hur en kapitalistisk tro på tillväxt, tillsammans med 

kommersialisering, överkonsumtion och exploatering, har utlöst den tidsperiod vi nu 

lever i (Bonneuil 2015, s. 27-28). Oavsett vilket narrativ som man väljer att följa är en 

gemensam nämnare tanken om människans handlingar som huvudorsak till ekologisk 

degradering. Likaledes motsäger antropocen föreställningar om att naturen är en 
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oavsiktlig och slumpmässig kraft, då så kallade ―naturliga‖ yttringar, exempelvis 

väderförändringar, i stort bygger på mänskliga beslut och handlingar (Hamilton 2015, 

s. 32).  

Luftföroreningar, som i folkmun stundtals kallas ―airpocalypse‖, kan således ses 

manifestera den tidsålder som vi nu lever i, och väcker frågor om hur människor ser 

på samspelet mellan miljö och människa. Hur luftföroreningar framställs på Sina 

Weibo kan därför ge en vid förståelsehorisont som omfattar mikrobloggares 

perspektiv på relationen mellan miljö och människa. 
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4. Metodologi 

Uppkopplingen är dålig. Nu. Äntligen. PM 2.5 – Guangzhou 167, Hangzhou 213. 

―Det har varit dålig luft ett tag, och min hals gör ont. Kan inte sova, som om något 

sitter fast i halsen.” Ingen bild, ingen emoji. Scroll. ―Deprimerande vinter, 

irriterande smog. Får äta en varm soppa och gå till sängs.” Soppan ser god ut. Den 

ryker. Och så en bild på en röd regeringsslogan. Vad står det? Bilden är suddig. 

―Förbjudet att grilla kött ute, förhindra luftföroreningar!” Scrollar vidare. ―Gick till 

den östra sjön med en vän idag. Vad kan man göra när vädret är dåligt? Smogen är 

kvävande.” Emojis med munskydd. 

4.1 (N)Etnografi och studiet av flöden 

Studier av vardagen är en metodologisk svår fråga – hur lyfter man fram och 

extraherar kunskap från något pågående som hela tiden ändras? (Pink 2012, s. 33). 

Joe Moran menar till exempel att köande, väntan på bussen, är en aspekt av vardagen 

som många vardagsforskare har underlåtit att studera för att de kan vara svåra att 

definiera (Moran 2005, s. 3-9). Författaren vidhåller att De Certau och Lefevbre, som 

tog fasta på vardagsaspekter i sina studier, själva såg vardagen som en gäckande, 

svårfångad kategori, osynlig, närvarande och ständigt i förändring, vilket medför 

metodologiska svårigheter (Moran 2005, s. 23).  

En metod som använts i studier av vardagen är auto-etnografi. Teorierna och 

monografierna som producerats har främst baserats på etnografens egen fördjupning i 

en plats eller omgivning genom personliga minnen, sånger, konst, upplevelser och 

dylikt (Moran 2005, s. 52). Den vanligt förekommande metoden för att studera 

vardagen utgörs dock av en mer klassisk etnografisk metod som inbegriper 

deltagande observation, observation och intervjuer. Forskare fördjupar sig i den 

vardag som informanterna är del av (Bryman 2004). Det finns även mer 

experimentella etnografiska metoder tillämpade för vardagsforskning. Pink föreslår 

exempelvis att forskare följer flöden av människor och ting med hjälp av visuella 

hjälpmedel, exempelvis en kamera (Pink 2012, s. 33). Denna metod, liksom andra 

etnografiska metoder, förutsätter att forskaren är del av den miljö och vardag som de 

människor och praktiker hen studerar.  

Vardagsaspekter online är lika gäckande och svårfångade som vardagsaspekter i den 

fysiska verkligheten, inte minst för att forskare poängterar att det finns ytterligare en 

metodologisk aspekt att beakta, nämligen platsen. Vad är en plats? boyd menar att 

nätverksteknologier har upplöst den enkla definitionen av en fältplats som en 
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avgränsad enhet (boyd 2008, s. 27)7, vilket även påverkar hur man som forskare 

placerar och avgränsar sin studie.  

I min studie utgör vardagsflöden på Sina Weibo objektet för min studie. För att kunna 

studera flöden har jag tillämpat ett etnografiskt tillvägagångssätt, med den skillnaden 

från klassisk etnografi att metoden används online. Etnografiska studier online brukar 

delas upp i tre områden: virtuell etnografi (digital etnografi), digital antropologi och 

netnografi (Kozinets 2015). Robert Kozinets definierar netnografi som en uppsättning 

av praktiker som involverar insamling av data, analys och etiska forskningspraktiker. 

Den insamlade datan kommer från data som delas fritt på nätet. Vad som skiljer 

netnografi från de andra två etnografiska ingångarna är betoningen på en större 

mängd av insamlad data, och  på olika typer av data som bilder, grafiker, texter, 

filmer och musik. En netnografi ser heller inga barriärer mellan virtuell etnografi och 

etnografi som sker i det fysiska rummet, en virtuell studie är lika verklig som en 

studie som utspelar sig offline. Denna barriär menar Kozinets kännetecknar virtuell 

etnografi (Kozinets 2015, s. 80-81). Samtidigt bör understrykas att etnografiska 

praktiker har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. I boyd‘s analys av forskaren 

Christine Hine‘s tankar om virtuell etnografi, understryker hon att etnografi framför 

allt är ett anpassningsbart, metodiskt tillvägagångssätt. Det kritiska kännetecknet för 

metoden är dess öppenhet. Utgångspunkten är att inte vara dogmatisk och 

föreskrivande (boyd 2008, s. 28). Samma riktlinje för etnografiska metoder läggs 

fram i den metodologiska handboken Digital Etnography. Författarna understryker att 

digital etnografi inte kan styras av normativa metoder. Varje forskningsundersökning 

måste ta utgångspunkt i sin forskningsfråga (Pink et al., 2016, s. 8-9).  

Det är mot denna bakgrund som jag har valt att kalla min studie en etnografi, men 

som har hämtat inspiration från Kozinets metodologiska utgångspunkt netnografi. 

Netnografi har liksom andra virtuella etnografiska metoder inspirerats av etnografi 

där forskaren fördjupar sig i ett fält genom observation, deltagande observation, 

fältanteckningar och intervjuer. Liksom i etnografiska sammanhang är netnografiens 

praktiker böjliga – forskaren kan vara aktiv och interagera med andra ―netizens‖, eller 

vara mer passiv och observerande (Kozinets 2015, s. 79-81). Studier som använt sig 

av ett netnografiskt tillvägagångssätt har inkluderat många olika metoder och många 

olika digitala platser. Metoderna varierar med allt från insamling av arkivdata, 

diskussioner i fokusgrupper, noteringar i dagböcker, utförande av intervjuer, 

utformning av tankekartor (ibid, s. 87). I en netnografi är auto-etnografiska metoder 

som introspektion, reflexivitet och deltagande även legitima metoder, då de hjälper 

forskaren att fördjupa sig i miljön som studeras (ibid, s. 84-85). Netnografiers 

forskningsfokus är oftast mer inriktade på reflektioner, åsikter, beteenden eller ett 

visst ämne, till skillnad från etnografier som kan fokusera på specifika grupper eller 

hela samhällen (ibid, s. 88-89). Samtidigt som den metodologiska bredden ger 

netnografi en vitt tillämpningsområde, blir det även svårare att identifiera med alla 

dess metodologiska aspekter. I likhet med en netnografis fokusområde, är mitt 

huvudsyfte att studera ett ämne – representationer av luftföroreningar. Jag har dock 

inte varit så gränsöverskridande vad gäller hur jag själv använder digitala 

applikationer, vilket Kozinets menar en netnografi kan vara. Han förespråkar bland 

                                                
7 Dock är frågan om en fysisk plats någonsin har varit en avgränsad entitet. Kanske har internet och 
social media enbart hjälpt forskare att tydligare se sammanlänkningar mellan platser och människor. 
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annat att forskare interagerar med informanter både genom text, exempelvis ett 

chattforum på Facebook, men även genom webcam på Skype eller mejlkontakt 

(Kozinets 2015, s. 81). Istället har jag fokuserat på en medieplattform, Sina Weibo. 

Den mer interaktiva aspekten, deltagande observation och/eller intervjuer, har inte 

varit del av min studie. Istället har jag framför allt observerat inlägg och 

representationer, vilket även skiljer sig från Kozinets bild av en netnograf som aktivt 

deltar på exempelvis en social medieplattform (ibid, s. 84). Samtidigt ger Kozinets 

exempel på netnografier där tillvägagångssättet har dominerats av observationer och 

nedladdning av arkiverad data (ibid, s. 90). I min studie har jag således använt vissa 

aspekter av en netnografi. Jag har exempelvis gjort fältanteckningar från mina dagliga 

fördjupningar i flödet på Sina Weibo i syfte att reflektera över mina upplevelser och 

observationer i ―fältet‖. I min analys har jag, liksom i netnografi, analyserat 

multimodal data – video, foto, text och emoji.  

4.2 Datainsamling 

I min studie har jag velat närma mig vad användare, mikrobloggare själva, möter när 

de loggar in på Sina Weibo i vardagen. Sina Weibo är tänkt och utarbetat som ett 

flöde och det är detta flöde som möter användare när de loggar in. Genom att läsa ett 

dagligt flöde av inlägg om luftföroreningar, har jag satt mig i en situation som passiva 

Weibo-användare även möter i sin vardag, en insamlingsmetod som efterliknar de 

―naturliga‖ förhållanden som existerar på Sina Weibo. Nackdelen med en sådan 

metod är att flödet som jag möter med största sannolikhet inte är flödet som andra 

möter.8 Men genom att göra studien under en längre period kan uttrycksmönster och 

liknande meningskonstruktioner om luftföroreningar tydliggöras. Därför hävdar jag 

att även om andra mikrobloggare inte får upp ett identiskt inlägg till det jag samlat, så 

är sannolikheten stor att de möter liknande meningskonstruktioner när de browsar sitt 

Weiboflöde.  

För att ge ytterligare djup till studien har jag även kompletterat med en arkivsökning 

med inlägg från januari till mitten av mars 2017. Arkivsökningen var dels ett sätt att 

verifiera, alternativt kontrastera, de mönster jag fann i det dagliga flödet, men jag 

hade även en politisk aspekt i åtanke. Sannolikheten att exempelvis få upp politiskt 

känsliga inlägg i det dagliga flödet kunde ses som större. Eftersom många delningar 

och likes av ett inlägg som balanserar på gränsen till vad som kan ses som politiskt 

känsligt kan ge upphov till censur och raderande av poster (Creemers 2016), så har 

det dagliga flödet den fördelen att ett eventuellt kritiskt inlägg inte har hunnit delats 

och därmed blivit uppmärksammat. Samtidigt kan man förmoda att de inlägg som 

återfinns i en arkivsökning är inlägg som anses politiskt legitima. I min studie fann 

jag dock ingen skillnad mellan dagligt flöde och arkivsökning vad gäller politiska 

aspekter, inte heller vad gäller mönster eller meningskonstruktioner. Den enda 

                                                
8 Huruvida flödet som möter mig påverkas av min IP-adress är oklart. Jag har gjort sökningarna i 
Sverige och inte i Kina. Extern och inhemsk trafik kontrolleras genom en gateway av det kinesiska 
ministeriet för informationsindustri (Yang 2008, s. 48-50; Zheng 2008, s. 63), men hur trafiken 
kontrolleras och om det aktivt påverkar sökningar på exempelvis Sina Weibo är oklart.  



 

 34 

skillnaden rörde genren av inlägg, där arkivsökningen tenderade att ha fler 

―informativa‖9 inlägg.  

Datainsamlingen av vardagsflöden pågick varje dag i en månad, från mitten av 

februari till mitten av mars 2017. Tidsperioden för min datainsamling kan ses utgöra 

en begränsning för materialets generaliserbarhet för andra årstider. Det kan 

exempelvis vara så att mikrobloggares förståelse av luftföroreningar är 

säsongsbunden. Man kan även tänka sig att incidenter, trender och event påverkar 

vilken slags data som finns i det dagliga flödet. Trots detta har studiens resultat en 

teoretisk betydelse för förståelsen av hur olika slags meningskonstellationer, objekt 

och aktiviteter sammanflätas i olika typer av informationskluster.  

Den rika mängden av inlägg som postades varje dag, gjorde att jag behövde begränsa 

till tio poster per sökord per dag för att mängden skulle bli hanterbar. Jag valde de tio 

första inläggen som kom upp i flödet. Efter två veckor infann sig en så kallad 

―mättnad‖, mönster och meningskonstruktioner upprepades, både i vardagsflödet men 

även i jämförelse med de träffar arkivsökningen genererade. Sammanlagt samlades 

301 inlägg i flödesstudierna, 200 för sökordet wumai (smog) och 101 för kongqi 

wuran (luftföroreningar). I arkivsökningen samlades allt jag fann som postats av 

privatpersoner, 102 stycken inlägg, vilket sammanlagt ger 403 inlägg.  

4.3 Genomförande och urval 

Jag har sedan tidigare ett Weibo-konto som krävs för att man ska kunna söka på Sina 

Weibo. Sökorden jag använt är det mer vetenskapligt vedertagna namnet kongqi 

wuran (luftförorening) samt ett ord som allmänheten oftast använder för att beskriva 

luftföroreningar, wumai (dimma, smog). Jag valde två sökord eftersom jag initialt var 

intresserad av att se om det fanns någon skillnad när smog respektive luftförorening 

användes, och om förståelsen dem emellan skiljde sig åt. Ordval påverkar hur vi 

uppfattar en text (Richardson 2007, s. 46-47), så hur man väljer att namnge 

föroreningar i relation till postens innehåll kan vara indikativt för hur man förstår 

luftföroreningar. Det visade sig dock att de två sökorden var betydelsemässigt 

likvärdiga, skillnaden låg i antal dagliga träffar. Wumai var det mest använda ordet 

bland mikrobloggare för att tala om luftföroreningar. För sökordet kongqi wuran 

överskred inte de dagliga inläggen tio poster, utan låg vanligtvis runt fem, sex stycken. 

I min data finns således en större andel poster samlade med ordet wumai.  

För arkivsökningen använde jag mig av sökordet wumai i kombination med #. En 

hashtag hjälper till att synliggöra ett material, och från mikrobloggarens perspektiv 

kan man argumentera för att intentionen även är att synliggöra inlägget för andra. 

Som nämnts tidigare fanns det dock inga större skillnader mellan sökorden, ej heller 

mellan flöde och arkivdata. Den enda skillnaden, vilket möjligtvis kan tillskrivas 

hashtagens funktion, var att dessa inlägg tenderade att vara lite mer informativa eller 

                                                
9 Med informativa inlägg menar jag en typ av inlägg som uppmanar och informerar andra om ett visst 
fenomen, exempelvis vilka munskydd som ger bäst skydd, var kan man köpa en bra luftrenare, och så 
vidare. 
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uppmanande. Mikrobloggare delade exempelvis information om hur de tyckte man 

skulle skydda sig emot luftföroreningar, exempelvis vilket munskydd man borde köpa. 

För arkivsökningen samlade jag in alla inlägg författade av privatpersoner under 

perioden januari till mars.  

Sökfunktionerna på Sina Weibo är begränsade. Det finns ett generellt standardval 

som söker på allt som inbegriper sökordet. Men man kan även begränsa sökningen till 

att enbart omfatta personer man följer, trendiga ämnen eller populära videoklipp. Det 

finns ingen sökfunktion där man kan reglera datum eller typ av Weibo-konto man 

söker efter. Jag använde standardvalet, och under den dagliga sökningen kom allt som 

postats och inte raderats upp på respektive sökord. Hur Sina Weibos sökfunktion 

fungerar i fråga om hur de indexerar och rankar inlägg är oklart. Forskning om 

internet i en kinesisk kontext har främst fokuserat på politisk censur, 

marknadsföringsstrategier eller teknologiska aspekter (Jiang 2014, s. 213). Endast ett 

fåtal forskare har undersökt sökmotorer, däribland kommunikationsforskaren Min 

Jiang som jämfört Baidu och Googles rankningar och sökresultat (se Jiang 2014). 

Generellt tenderar algoritmer för rankning av sökresultat att baseras på lingvistisk 

relevans, popularitet (likes, followers) och användning, exempelvis antal klick (Jiang 

2014, s. 213-214). I min sökning var de tre första posterna i Weibos resultatlista 

tillsynes rankade efter antal delningar, likes och svar. På alla sökorden listades inlägg 

från nyhetsbyråer högst upp. Efter de tre första posterna återfanns en ruta med 

rekommenderade inlägg i ämnet, även dessa vanligtvis från nyhetsbyråer, 

myndigheter eller företag. Först därefter följde inlägg som tillsynes rankats efter tiden 

de mikrobloggades. Högst upp fanns inlägg som skickats för sekunder och minuter 

sedan, och så vidare med större tidsintervaller. Min observation stämmer i stort 

överens med hur konsulter i SEO-branschen (Search Engine Optimization) analyserat 

Sina Weibos sökfunktion för sina kunder, dock i syfte att undersöka sajtens 

marknadsföringspotential (Kun 2017). Liksom i min sökning fann de att den högst 

rankade posten hade mest likes, kommentarer och delningar. Det andra högst rankade 

inlägget baserades på det antal för sökordet senast lingvistiskt relevanta tweet från 

konton mikrobloggaren följde. 10 Slutligen återfanns senast postade meddelanden i 

ämnet (Kun 2017). 

I mitt urval har jag valt bort meddelanden som postats från konton som tillhör företag, 

nyhetsbyråer eller offentliga institutioner och myndigheter11, och jag har enbart tagit 

de tio senast skickade meddelanden för den dagen som postats av privatpersoner. Om 

det visat sig att det funnits mindre än tio inlägg för denna dag, har jag tagit dem alla. 

För att verifiera att det rör sig om privatpersoner och inte ett företag som valt att 

använda sig av ett privatkonto, har jag gått in på varje enskild post för att se 

användarens historik och informationssida. Då sökordet wumai även kan användas 

metaforiskt för ett sinnestillstånd har jag även valt bort de poster där sökordet 

förekommer, men vars betydelse på intet sätt kan relatera till luftföroreningar. Jag har 

inte begränsat mitt urval till en mindre geografisk enhet, exempelvis någon av de 

grovt luftförorenade platserna i Kina, främst för att jag ville lyfta fram vad som gör 

informationsteknik och därmed även social media så unik – den binder samman tid 

och rum och mjukgör gränsdragningar mellan platser (Röpke & Christensen 2013, s. 

                                                
10 Jag följer inte något annat konto på Sina Weibo.  
11 Så kallade verifierade konton, märkta med ett blått V (Jiang 2016, s. 36).  
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58). Denna egenskap gör även att mikrobloggsanvändare omedelbart kan omges av 

bilder, uppdateringar och meddelanden från olika städer och platser i Kina eller 

utomlands, utan att för den delen uppleva luftföroreningar som något distanserat eller 

specifikt för staden, byn, eller platsen användaren råkar bo i. För mikrobloggare kan 

dessa representationer och flöden i sin helhet bidra till en specifik förståelse av 

luftföroreningar, speciellt med tanke på att problemet inte är begränsat till en yta utan 

spritt i olika delar av Kina och världen. Enskilda användare på olika platser har även 

en möjlighet att se hur andra uttrycker sig och hur problemen ser ut på andra ställen.     

4.4 Demografi 

Inläggen som samlades in slumpmässigt var relativt jämt fördelade på kvinnor och 

män där kön angetts. Där födelseår hos mikrobloggaren angetts, återfanns bloggaren 

mellan födelseåren 1978 och 1999. Även då årtal inte angetts, vilket var vanligast, 

skvallrar selfiebilder om att personerna är relativt unga. Geografisk plats har inte 

alltid angivits, men där det återfanns befann sig mikrobloggaren i en större kinesisk 

stad. Chengdu, Beijing, Zhengzhou, Guangzhou, Shijiazhuang, Hefei, Hangzhou, 

Xian, Changsha, Tianjin, Shanghai och Chongqing var de främst förekommande. Det 

finns således en urban partiskhet i min insamlade data, vilket även återspeglas i 

många av de narrativ som utläses i datan. De demografiska aspekter som jag kunde 

utröna överensstämmer med akademiska utsagor om vem som använder sociala 

medier i Kina – det ses som ett urbant fenomen som främst en yngre del av 

befolkningen använder12 (Liu 2011, s. 37; Goodwin 2014, s. 145). Dock kan inte de 

attribut som mikrobloggare listat ligga till grund för hur studien ska förstås, då den 

verkliga åldern och geografiska platsen inte går att fastställa. 

4.5 Metodval för analys 

Jag har använt mig av ett antal utforskande metoder som jag anpassat till de korta, 

och multimodala inlägg som förekommer på mikrobloggar. Ett metodologiskt verktyg 

jag använt mig av är konceptet konfiguration. En konfiguration är en sammansättning 

av ting, praktiker och meningsföreställningar som kopplas samman och i sin helhet 

bidrar till en viss uppfattning eller praktik (Suchman 2012: 50). Lucy Suchman menar 

att en studie av hur olika relationer sammanbinds och den förståelse eller praktik de 

genererar, möjliggör för förändring av praktiker eller förståelse. En konfiguration 

ämnar således kartlägga sammansättningar av enheter och den förståelse dessa 

sammansatta kluster genererar (Suchman 2012). Då jag intresserar mig för 

representationer av luftföroreningar från ett brett informationsperspektiv, ger vad jag 

kallar ―konfigurationsanalys‖ en möjlighet att kartlägga de objekt, praktiker, och 

meningsföreställningar som förekommer i relation till luftföroreningar. När jag 

analyserade den insamlade datan markerade och listade jag de mänskliga aktörer, 

objekt och aktiviteter som förekom i inläggen. Med hjälp av metoden förtydligades 

                                                
12 92% av användarna är födda efter 1980 och 60% har en universitetsutbildning (Goodwin 2014, s. 145) 
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återkommande aktörer och aktiviteter. Mönster kunde skönjas, vilka jag i min analys 

senare kunde utgå ifrån.  

Ytterligare ett verktyg jag använt mig av är en utvidgad narrativanalys. Emedan 

konfigurationsanalysen främst användes för att sortera datan i grova drag, användes 

denna metod som ett komplement till konfigurationsanalysen då den kunde fördjupa 

förståelsen av inläggen och gå in på detaljperspektiv. En klassisk narrativanalys 

undersöker redogörelsen i texten och utgår ifrån att det är genom det vi berättar som 

vi gör samhället begripligt för oss och för andra (Bergström & Boréus 2012, s. 221). 

En narrativ struktur i en text etablerar en logisk ordning av händelser och konstruerar 

relationer mellan saker och ting. Effekten på läsaren blir en konstruktion av logiska 

samband (Richardson 2007, s. 71,74). Kritiken som kan riktas mot mitt val av 

narrativanalys är att den inte kan appliceras på en begränsad och kort text mängd, då 

den traditionellt används på längre, sammanhängande stycken av text. Dock är text 

inte det enda som ger ett narrativ. Då sociala medier generellt innefattar bilder som 

figurerar i kommunikativa sammanhang har jag valt att använda mig av ett utvidgat 

textbegrepp som inkluderar bilder. Med en så kallad multimodal analys utforskar jag 

bildens relation till texten och samspelet dem emellan, ett narrativ. Bild och text blir 

en kommunikativ handling, där de två elementen kan förstärka varandra eller motsäga 

varandra (Björkvall 2009). Bilder har även styrkan att öppna upp för emotionella 

dimensioner (Bell 2012, s. 161), som kan komplettera eller motsäga texten.  

En multimodal analys bygger på sociosemiotik, att människor är motiverade att skapa 

social betydelse, därav måste även bilder ingå som en del i en bloggposts 

betydelseskapande (Björkvall 2009, s. 12). I multimodal analys utforskas var bilden 

placeras i förhållande till text, bildens relation till texten, perspektivet i bilden, 

kameravinklar och bildsekvenser (Björkvall 2009, s. 21-32). Narrativanalyser 

appliceras även på bilder där man utforskar aktören i bilden, händelsen och platsen. 

Dessa aspekter kan bland annat utforskas genom att titta på inramning, bakgrund, 

bildsekvenser och vinklar (Björkvall 2009, s. 60-66). Ett tema i min data är 

exempelvis bilder på blå himmel och texter som nostalgiskt återberättar bildens 

kontext. Den kommande bloggposten fungerar som typ-exempel för att illustrera min 

användning av multimodal analys:  

Tittade på dessa bilder och saliven börjar rinna. Åh, jag vill åka till öknen och andas frisk 
luft. Smogen har kommit igen!!! Hemma är luftrenare på i vartenda rum. När jag går ut har 

jag på mig munskydd, men på jobbet har de inga luftrenare!!! Verkligen obehagligt. 

Sina Weibo, feb. 2017 

Under har bloggaren postat tre bilder, en på sanddyner och blå himmel, en på en 

kvinna som står bland sanddynerna, och en selfie av två personer med blå himmel 

som bakgrund. I min användning av multimodal analys undersöker jag först: var äger 

händelserna rum, vad är det för situation, vilka är deltagarna? (Bergström & Boréus 

2012, s. 242-243). Bilden indikerar att händelsen har ägt rum på landsbygden, texten 

säger att händelsen ägt rum under fritiden, en tid tillbaka. Deltagaren är ―jaget‖, och 

situationen är fritid då jaget andas frisk luft. Andra beståndsdelar i en narrativanalys 

rör upplösningen – vad hände till slut – och avslutas med hur berättaren återför 

läsaren till nutid (ibid.). I texten har ―jaget‖ kommit tillbaka till vardagen och andas 

förorenad luft, och redogörelsen indikerar en önskan om att vara någon annanstans 
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där luften är ren. Vinkeln på två av bilderna är riktad så att himlen tar upp stor plats, 

vilket är beaktansvärt i relation till hur bilder vanligtvis är konstruerade. I en 

multimodal analys indikerar vinkeln vad betraktaren bör se som bildens fokus, i detta 

fall den blå himlen (Björkvall 2009, s. 32). I en selfiebild med jaget och vad som 

troligtvis är en vän får bakgrunden, blå himmel, stor plats. Strukturen i redogörelsen 

har etablerat en logisk ordning av händelser och har i enlighet med tesen i 

narrativanalys konstruerat relationer mellan saker och ting (Richardson 2007, s.  

71,74). I detta exempel etableras binära relationer mellan uttalade och indirekt 

nämnda enheter i text och bild – vardag jämförs med fritid, ren luft med förorenad 

luft och stad med land.  

4.6 Etiska aspekter 
 

I studien återfinns ett antal etiska betänkligheter, och jag har använt mig av de 

riktlinjer och frågor som rör etisk forskning som AoIR (Association of Internet 

Researchers) stipulerat (se AoIR 2012). AoIR understryker vikten av att tänka på 

risker med studien, både under datainsamlingen och vid presentation av materialet. 

Framför allt betonas riskerna för medverkande aktörer i studien (AoIR 2012, s. 8-11). 

I Kina riskerar Weibo-användare åtal om en post som anses politiskt känslig 

återpostas mer än 500 gånger (Creemers 2016, s. 100). Då det är oklart och relativt 

nyckfullt vad som räknas som politiskt känsligt (Zheng 2008, s. 58), så har jag enbart 

observerat poster och inte delat inlägg för att undvika att på något sätt påverka 

mikrobloggares situation i ett osäkert politiskt klimat. Under datainsamlingen 

interagerade jag heller inte med andra mikrobloggare, utan syftet var att undersöka ett 

dagligt flöde av texter och bilder.  

Vanlig etisk praxis i sociala undersökningar är självklart att fråga deltagare i en studie 

om samtycke till att publicera deras åsikter och intervjuer (Bryman 2004). I 

internetsammanhang är denna fråga mer otydlig, och skiljelinjen mellan vad som är 

publikt och privat diffus (Kozinets 2010, s. 141-143). Enligt Kozinets är informerat 

samtycke inte alltid nödvändigt om man studerar digitala kommunikationer eller 

digitala arkiv om det huvudsakliga intresset inte ligger i det mänskliga subjektet, utan 

innehållet i konversationer. Materialet ska även vara legalt tillgängligt, och forskaren 

måste vidta åtgärder så att identiteten hos de som deltagit inte kan röjas vid 

redovisning av forskarresultat (Kozient 2010, s. 142). Dessa etiska aspekter återfinns 

även i AoIR:s riktlinjer (se AoIR 2012). I denna studie har jag inte kontaktat 

användarna och frågat om samtycke. Dels för att inläggen är publika och inte kräver 

att man ska gå med i en grupp för att se vad som skrivs. Dels för att jag valt att inte 

följa en specifik person. Istället har jag tittat på enskilda inlägg där det huvudsakliga 

intresset inte gäller personen som postat inlägget, utan vad som sägs.  

 

Mycket av vad som publiceras online kan bli betraktat som halvpublicerat och legala 

frågor kan ibland vara oklara (Kozinets 2010, s. 153). I vissa fall äger företaget rätten 

till materialet som läggs upp på sidan, och forskare måste därmed fråga företaget om 

lov för akademiska studier (Kozinets 2010, s. 149). Vad gäller Sina Weibo ägs 

upphovsrätten till materialet av användarna, men Sina Weibo har rätt att använda, 

sprida och modifiera materialet. Materialet på Sina Weibo får inte användas i 
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kommersiellt syfte om inte avtal med upphovsman ingåtts.13 Då min studie sker i 

forskningssyfte för en masteruppsats, finns inga kommersiella intressen och därmed 

inga legala hinder.    

 

Etiska aspekter finns även att beakta vad gäller framställning av den insamlade datan, 

däribland användares anonymitet (AoIR 2012, s. 8-11). Jag har valt att inte publicera 

potentiellt politiskt känsliga bilder där protagonisterna på bilderna, troligtvis 

användarna själva, kan identifieras. Istället har en illustratör tolkat bilderna och 

producerat egna versioner, som jag har fått använda i min studie.14 Etiska aspekter 

gäller även namn och attribut hos mikrobloggare. Vad gäller internetundersökningar 

understryker Kozinets att online pseudonymer bör betraktas som riktiga namn, då 

inlägg kan spåras efter online-namnet (Kozinets 2010, s. 144). För att skydda 

användare har jag heller inte publicerat användarnamnet mikrobloggare använder sig 

av på Weibo, utan enbart beskrivit dem med de attribut de lagt upp (kön, stad)15 vilket 

är otillräcklig information för att återfinna dem.  

 

Anonymitet och risker för framtida identifiering är även en aspekt att ha i åtanke vid 

citering (AoIR 2012, s. 8-11). Kozinets menar att ett direkt citat kan leda till att 

användaren kan spåras, och bör därför undvikas i online-undersökningar om 

användaren själv inte uttryckligen vill bli citerad (Kozinets 2010, s. 145). Dock 

verkar Kozinets inte tagit språk utöver engelska i beräkning, utan fokuserat på citat 

från en engelskspråkig kontext. Vad gäller undersökningar där studien kommer att 

publiceras på ett annat språk än det informanterna talar, menar jag att subjektiviteten 

som ingår i en översättning gör det svårt att rekonstruera det ursprungliga citatet till 

fullo. Därför använder jag mig i vissa fall av översatta citat istället för beskrivningar. 

Slutligen finns även personliga aspekter som kan ha kommit att inverka på studien att 

ta i beaktning. Jag behärskar mandarin och har tidigare bott och gjort fältstudier i 

Kina, men mandarin är inte mitt modersmål vilket gör att min kunskapsnivå i olika 

språkgenrer kan vara på olika nivåer. Slang och ordspråk16 är jag exempelvis mindre 

bevandrad i. I ett par fall där jag har varit osäker på korrekt översättning, har jag 

därför frågat bekanta om råd.  

                                                
13 Se användarvillkor http://3g.sina.com.cn/prog/wapsite/sso/protocol.php?l=en-us 
14 Jag vill rikta ett stort tack till Charlotte Graminius som illustrerat bilderna.  
15 Ibland har jag heller inte lagt till attribut. 
16 Jag syftar på så kallade ―chengyu‖, koncept eller ordspråk som består av fyra tecken. 

http://3g.sina.com.cn/prog/wapsite/sso/protocol.php?l=en-us
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5. Resultat och Analys 

Bra väder. Blå himmel. Folk ler mot kameran och emojis som skrattar. Äntligen 

bättre luft. I vissa städer. Men där. PM2.5. 221 i Shanghai, 202 i Changsha. ―Önskar 

att vinden inte dragit med sig norra Kinas luftföroreningar”. Arg emoji. ―När 

kommer våren, när kommer vinden?” En ledsen emoji. Scroll. Någon har ätit massa 

kakor med en vän i en butik, eller är de kanske på en dejt? ―Hjälper luftföroreningar 

mig att ragga, eller?” Glad emoji. 

Inläggen som jag samlat visar ett antal olika kontexter, eller intentioner, vari 

mikrobloggande om luftföroreningar förekommer. boyd menar att människors 

uttalanden online inte alltid bör ses som medvetet publika, ämnade att skapa opinion 

eller diskussion, då folk inte uttrycker sig som om de hade en större publik i åtanke 

(boyd 2008, s. 31). Inläggens textgenre kan således ge en inblick i vilken kontext 

mikrobloggare upplever att de opererar i. Av de inlägg jag analyserat är vissa mer 

informativa, uppmanande och debatterande, emedan andra kan klassas som en 

vardaglig reflektion eller ett kort dagboksinlägg. Samtidigt vore det missvisande att 

tala om enskilda, tydliga kategorier. Många inlägg är en blandning av de prototyper 

jag illustrerat ovan och blandar ett flertal spektra. I tillägg återfinns mer konstnärliga 

inlägg som prosadikter, anekdoter, sagor/myt och satir. Baserat på typen av inlägg 

kan ett antal vanligt förekommande mikrobloggsaktiviteter om luftföroreningar 

skönjas: att informera andra, att vittna om föroreningar, att varna eller protestera, att 

ironisera eller skämta om situationen, att berätta om sin vardag och att uttrycka sina 

känslor om luftföroreningar.  

Under mina dagliga observationer kunde jag följa debatter och intensitet online. Vid 

det kinesiska nyåret återfanns många inlägg som handlade om fyrverkerier i relation 

till luftföroreningar, troligtvis eftersom myndigheterna gått ut och uppmanat 

medborgare att inte skjuta fyrverkerier för att förbättra luften. Detta genererade både 

positiva och negativa kommentarer. Likaledes, i början av mars då den nationella 

folkkongressen hålls i Beijing, skrev flera mikrobloggare vad de tyckte 

myndigheterna borde göra åt luftproblem och miljöförstöringar. Myndigheterna var 

annars inte den mest framträdande aktören, utan existerade i periferin. Genom den 

dagliga exponeringen av inlägg på Sina Weibo blev det tydligt att posterna om 

luftföroreningar förhöll sig till mediedebatter, händelser eller väderförhållanden i 

realtid. Vad gäller luftföroreningar fanns inte en dag utan ett inlägg eller bild på 

luftföroreningar, men intensiteten skiftade, främst på grund av att smogen lättade i 

många delar av landet mot slutet av februari. Istället för att då lägga upp bilder på 

smog, en skärmdump på luftkvaliteten eller semesterbilder på blå himmel när man 

lyckats ta sig iväg från smogen, lade man nu upp himmelsbilder från staden man 

bodde eller befann sig i. Antalet munskyddsselfies minskade, och selfies med 

kameravinkeln riktad mot den blå himlen ökade. ―Bra väder‖ hade även till följd att 
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inlägg med skärmdumpar från appar som annonserat ut den digra luftkvaliteten på 

platsen man befann sig minskade.  

Trots variationer och förändringar fanns det tydliga kluster av meningsföreställningar, 

objekt, aktiviteter som sammanflätades i olika kontexter. I min analys tar jag fasta på 

de vanligast förekommande kluster som jag identifierat, med utgångspunkt i de 

representerade objekten i relation till luftföroreningar. De främst förekommande 

objekten i min insamlade data utgörs av appar och munskydd. Den första delen av 

analysen behandlar luftkvalitetsappar, väderappar och appar som blandar de två 

begreppen. Dessa objekt analyseras i relation de aktiviteter och 

meningskonstruktioner som de figurerar med. Den andra delen av analysen tar 

avstamp i objektet munskydd, förkroppsligad information och känslor. Analysen 

avslutas med en summering och diskussion om vad representationerna på Sina Weibo 

kan ses generera för information om luftföroreningar, och hur samspel mellan 

människa och miljö tar sig uttryck. 

5.1 Objekt och luftföroreningar: luftkvalitetsappar 

En framträdande aspekt vad gäller mikrobloggande om luftföroreningar är den 

frekventa användningen av siffror. En man från Hubei skriver den 6 mars: ―262, 

halsen känns konstig[...]‖. Hundratals kilometer bort, en annan dag, skriver en 

mikrobloggare från Shanghai att luftkvaliteten just denna dag överstiger 200. I flödet 

av bilder och texter är siffrorna centrala. De försöker tala om något om 

luftföroreningar för sina medbloggare – precisionen, att just vid 262, kan halsen 

kännas konstig.  

Siffror framträder som väsentliga för hur människor har kommit att förstå 

luftföroreningar, de kan närmast ses översätta en upplevelse till en mer behändig 

enhet, en siffra. Men en siffra kan i sig inte uttrycka något mer än det nummer den 

anger. För att förstå vad en siffra betyder krävs bakgrundsinformation. Man kan 

därför påstå att användningen av siffror indikerar en djupare informationsekologi som 

mikrobloggare är del av och förstår. I detta fall är meningskonstruktionerna och 

referensen till siffror starkt förknippade med objektet luftkvalitetsapp, och 

mikrobloggsvanan att posta skärmdumpar från dessa appar. Dock existerar inte 

luftkvalitetsapparna i isolering. Praktiker och meningskonstruktioner finns 

implicerade i objekt (Shove et al., 2007), och i fallet med luftkvalitetsappar finns 

vetenskapliga praktiker och meningskonstruktioner inbäddade i apparna; vad som är 

luft och vad som kan räknas som luftkvalitet har fastlagts efter vetenskapliga 

forskningspraktiker, översatts till en siffra, kommit att spridas genom appar för att 

sedan synliggöras på Sina Weibo av både mikrobloggare och myndigheter. Liksom 

forskningsrapporters visuella språk, där grafer, diagram och siffror har en central 

plats (Brenthel 2016), kommunicerar många mikrobloggare sin upplevelse av luften 

med skärmdumparnas diagram och siffror. I Choys etnografi om miljöaktivism i 

Hong Kong diskuterar författaren hur lokala lekmäns förståelse av luft domineras av 

upplevelser och känslor, och att ordförrådet för att prata om luft även speglar att luft 

är en känsloförnimmelse, en subjektiv upplevelse där kroppen är i centrum. Detta kan 

jämföras med hur experter, myndigheter och nyhetsbyråer talar om luft – i termer av 

gaser och densitet (Choy 2011). På Sina Weibo finns inte denna uppdelning. 
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Experternas och myndigheternas språk har även blivit del av mikrobloggares språk – 

om än inte det enda språket mikrobloggare talar, så utgör det ändå en betydande del i 

det dagliga flödet om luftföroreningar. Således kan luftkvalitetsappar ses utgöra 

betydande aktörer i mikrobloggares vardag. I följande kapitel analyserar jag apparnas 

funktioner, kontexter i vilka de förekommer samt meningsföreställningar och 

aktiviteter med vilka de sammanflätas. 

5.1.1 Apparnas funktion och definitioner av luft  

Objekt och teknologier har inbyggda sociala och politiska predispositioner, det vill 

säga, de är en del av olika relationer, både mellan objekt och mellan människor 

(Woolgar & Neyland 2013, s. 38; Shove et al., 2007). I fallet med luftkvalitetsapparna 

är de utvecklade med ett inbyggt beroende av en infrastruktur, i detta fall nationella 

mätningar från vilka apparna genererar sin information. De hämtar sin data från 

mätstationer underhållna av Kinas miljöskyddsbyråer (Rhode & Mueller 2015), och i 

större städer som Beijing, Shanghai och Guangzhou finns data att tillgå från 

amerikanska ambassaden/konsulatet (Greenpeace 2012). Samtidigt är gaserna och 

partiklarna som mäts del av vetenskapligt etablerad fakta. Luftkvalitetsapparna är 

således tätt sammanvävda med både vetenskapliga meningsbegrepp om 

luftföroreningar, men även politiska regleringar, bestämmelser och definitioner om 

vad som ska mätas, hur, när och var.  

Vad gäller definitioner av luftkvalitet kan olika länder ha olika 

luftkvalitetsindexeringar, det vill säga, olika konverteringar och tolkningar av vad 

man bör mäta, hur det ska mätas och vad det betyder. Under 2012 antog de kinesiska 

myndigheterna ―Ambient Air Quality Standards‖ som nationell reglering för 

luftkvalitetsmätning (Rhode & Mueller 2015). I bestämmelserna ingick för första 

gången luftburna mikropartiklar, PM2.5, som en variabel för 

luftkvalitetsbedömningar (Li & Yang 2016, s. 62). Dokumentet stipulerar även en 

nationell gräns för årliga genomsnittliga värden av PM2.5, som enligt riktlinjer inte 

bör överskrida 35 mikrogram per kubikmeter (Zhang & Cao 2015b)17. Dokumentet 

reglerar uppdateringar av luftkvaliteten, exempelvis ska värden uppdateras timvis och 

ges ett genomsnittligt värde över en 24-timmars period. För närvarande finns 

mätstationerna i de största städerna. 2014 fanns luftkvalitetsmätningar tillgängliga för 

allmänheten i 190 städer, 2015 hade denna siffra ökat till 367 städer (Liu 2016)18.  

I de politiska regleringarna blir luft således indelad och förstådd i rumsliga termer, 

städernas luft är annorlunda från landsbygdens, städernas luft mäts och förstås i 

relation till specifika gaser, landsbygdens luft förblir okänd och existerar utanför 

politiska regleringar. Luft, denna transparenta, överskridande entitet som hela världen 

andas blir i detta sammanhang geografiskt begränsad och differentierad.  

                                                
17 I en studie från 2015 kunde 87% av de kinesiska städerna som deltagit i undersökningen inte leva 

upp till den nationella standarden (Zhang & Cao 2015b). 
18 Mätningarna inkluderade PM2.5 partiklar. 
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Vad som är luft är en annan intressant fråga som luftkvalitetsmätningar och luftappar 

söker definiera. Choy menar att det som enkelt benmämns som ―luft‖ i själva verket 

är en sammansättning av olika atmosfäriska upplevelser, objekt och enheter – damm, 

syre, dioxiner, synlighet, fuktighet, värme, gaser, lukter – allt förenas och ger vad vi 

kallar luft (Choy 2011, s. 145). I luftmätningarna har man tagit fasta på fyra gaser och 

två partiklar. Luftkvaliteten annonseras med en AQI-siffra (Air Quality Index) som 

baseras på koncentrationen av följande ämnen: partiklarna PM2.5, PM10, 

svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid, och ozon. PM2.5 ett dominant värde som har 

större påverkan på det totala AQI-värdet än de övriga variablerna (Chen et al., 2015, s. 

1243). På så sätt ramas luft och luftkvalitet in och översätts till en densitet av 

specifika gaser och partiklar.  

Densiteten av uppmätta värden blir även en fråga för tolkningar och definitioner, 

såsom hur en viss uppmätt densitet klassificeras och hur mätningarnas resultat 

översätts till konkreta praktiker i vardagen. En het fråga som diskuterats i 

mätningssammanhang är vid vilken uppmätt densitet som gaserna och partiklarna 

erhåller en specifik AQI-siffra, vilket har antagit politiska proportioner. Den 

amerikanska ambassadens mätningar av PM2.5 har exempelvis inte genererat samma 

individuella AQI-värde som de kinesiska stationernas, då luftföroreningarnas densitet 

klassas utefter olika inhemska politiska regleringar (Qiao et al., 2015; Greenpeace 

2012; Andrews 2014; Zhang 2013; MEP 2012). I riktlinjer stipulerade av det 

kinesiska departementet för miljöskydd (MEP), får en densitet av PM2.5 mellan 0-35 

mikrogram per kubikmeter ett AQI-värde mellan 0-50 (MEP 2012), emedan 

amerikanska riktlinjer för luftkvalitetsmätningar av PM2.5 inte får överskrida 12,4 

mikrogram per kubikmeter för att erhålla AQI-värden mellan 0-50 (Andrews 2014). 

Mätningarna skiljer sig framför allt när det gäller lägre värden (se tabell 1 nedan). Det 

är först när PM2.5 uppmäts till över 150 mikrogram per kubikmeter som de båda 

ländernas tabeller ger likvärdiga AQI-värden (se Andrews 2014; MEP 2012).  

AQI-värde för PM2.5 Kina (PM2.5) USA (PM2.5) 

0-50 0-35μm 0-12,4μm 

50-100 35-75μm 12,5-35,4μm 

100-150 75-115μm 35,5-55,4μm 

150-200 115-150μm 55,5-150,4μm 

200-300 150-250μm 150,5-250μm 

>300 >250μm >250,5μm 
Tabell 1: Jämförelse över hur densiteten av PM2.5 översätts till ett AQI-värde i Kina respektive 

USA (MEP 2012; Andrews 2014). 

En fallstudie om Chengdus luftkvalitet som jämfört uppmätta kinesiska värden med 

det amerikanska klassificeringssystemet, visade också att luftkvaliteten under den 

givna mätperioden blev betydligt sämre om den amerikanska klassificeringstabellen 

användes (Qiao et al., 2015). Hur luftkvaliteten mäts är således viktigt att ha i åtanke, 

eftersom olika länder bedömmer luftkvalitet mer generöst än andra. AQI-värdet döljer 

således det bakomliggande klassificeringssystemet och visar inte vilken faktiskt 

densitet av olika gaser och partiklar som uppmätts.  

Ett fåtal mikrobloggare verkar medvetna om detta fenomen och de inbyggda politiska 

skillnaderna som luftkvalitetsappen är del av. En kvinna från Chengdu skriver att 
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―dagens PM2.5 halt är 56 mikrogram per kubikmeter‖. Genom att inte ange AQI-

siffran, utan densiteten av det uppmätta PM2.5 värdet, ger hon läsaren information att 

fritt översätta värdet till den konverteringstabell den upplever som pålitlig. Men 

denna precision är ovanlig och för det mesta förlitar sig mikrobloggare på det AQI-

värde som appen genererar. I mina observationer upptäckte jag att vissa appar enbart 

visar PM2.5 värdet översatt till ett AQI-värde, emedan andra visar ett generellt AQI-

värde baserat på flera gaser och mikropartiklar. Detta fenomen tycks bidra till en 

otydlighet om vilken siffra det är som gäller, vilket manifesteras i mikrobloggares 

texter. Ibland skriver mikrobloggare enbart en siffra i en mening, som i exemplet i 

inledningen av kapitlet. Andra skriver att luftkvaliteten är en viss siffra, vilket inte 

indikerar om mikrobloggaren syftar till ett generellt AQI-värde baserat på ett flertal 

partiklar och gaser, eller enbart AQI-värdet av PM2.5. Vad mikrobloggare tycks enas 

om är, att ju högre siffra, ju värre smog. En mindre siffra, och luften är god. Enligt 

Choy kan luftkvalitetsmätningar och relaterade tolkningar ses som politiska försök att 

kontrollera medborgares uppfattningar om risk (Choy 2011, s. 162). En lägre siffra 

ger ro, en högre siffra ger oro, vilket även kan förklara varför de kinesiska 

myndigheterna har mer generösa luftkvalitetsmätningar för lägre AQI-värden.  

I fallet med luftkvalitetsapparna är riskerna som en hög siffra indikerar översatta till 

rekommenderade aktiviteter i text, bild och färgskala, som underlättar förståelse. 

Riskerna finns indikerade i flera led, och luftkvalitetsappen binder således samman 

önskade praktiker, meningar om vad luft är och hur man bör agera. Apparna är 

visuellt utarbetade, och inkluderar symboliska element för att förtydliga för läsaren 

vad en siffra betyder och vad hen bör göra. Teorin om objekt som aktör utvecklades 

visserligen som en motreaktion mot vanan att behandla objekt som symboler som 

speglar mänskliga relationer eller idéer (Latour 1999, s. 196-199). Dock kan 

symboliska aspekter av objekt beaktas, utan att för den delen förkasta objektens 

handlingskraft. Olika estetiska funktioner hos objekt kan ha symboliska meningar, 

däribland färgskalor (Shove et al., 2007, s. 108). Luftkvalitetsapparna använder sig 

till stor del av färgskalor. I de flesta appar är AQI-siffran färgkodad och baserad på en 

nationell konverteringstabell i färg som talar om vad siffran betyder. 0-50 översätts 

som bra och är grön. 50-100 översätts till god och är gul. 100-150, lätt förorenat och 

orange. Vid siffrorna 150-200, som indikerar relativt förorenat, introduceras en röd 

färg, som vid högre siffror (200-300) mörknar till lila (svårt förorenat), och brunrött 

vid 300-500 (allvarligt förorenat) (se bild 4). De första färgerna – grön, orange, röd – 

delar samma färgkodning som trafikljus och har därmed även ett symboliskt värde. 

Grönt kopplas samman med tillåtelse och något positivt, emedan rött indikerar 

restriktioner och varningar.  

På exempelbild 2, en skärmdump på luftkvaliteten i Zhengzhou, är det genomsnittliga 

AQI-värdet 465, under vilket det står ―Allvarligt‖ samt instruktioner på vad som bör 

undvikas. I detta fall bör man inte träna utomhus, och äldre och sjuka bör inte lämna 

hemmet.19 Siffran är färgkodad för att guida läsaren, och det finns även en bild i 

mitten av en dödskalle, om någon skulle tvivla på betydelsen. Denna app visar även 

en AQI-siffra för uppmätta värden av alla partiklar, där PM2.5 har fått värdet 303. En 

annan app (bild 3) är liksom den förra färgkodad och har även en instruktiv bild på ett 

                                                
19 En intressant aspekt med denna skärmdump är att en dödskalle skymtar i den grå bilden, vilket i viss 
mån motstrider texten. Kanske är det inte bara äldre och sjuka som ska stanna inomhus? 
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ansikte som indikerar om munskydd bör användas eller ej. Den visar enbart AQI-

värdet för PM2.5 från olika mätstationer i Chengdu.  

   
Bild 2. Skärmdump på 

luftkvalitetsapp. 

Bild 3. Skärmdump på 

luftkvalitetsapp. 

Bild 4. Exempel på färgkodning. 

Luftföroreningar har för många mikrobloggare kommit att förknippas med denna 

osynliga och gäckande PM2.5 partikel. PM2.5 partiklar är speciellt farliga för 

människor då de penetrerar djupt in i lungorna, vilket kan leda till astma, lungcancer 

och hjärtbesvär. Partiklarna orsakas av avgaser, bränder, industriella utsläpp från 

kolkraftverk, med mera (Li & Yang 2016, s. 62). De andra gaserna och partiklarna 

som mäts genererar ingen uppmärksamhet bland mikrobloggare. I mitt insamlade 

material finns inte ett enda inlägg där de andra gaserna nämns vid namn. PM2.5 

dominerar således förståelsen av vad luftföroreningar består av.  

Av de andra gaserna som mäts så är marknära ozon det som har störst inverkan på 

människors hälsa, näst efter partiklar. Exponering kan irritera ögon, lungor och 

slemhinnor samt ge huvudvärk och svårigheter att andas. För växter utgör marknära 

ozon en stor fara, då det bryter ner cellernas strukturer och gör att plantor åldras i 

förtid (IVL Svenska Miljöinstitutet 2013). Svaveldioxid, ytterligare en gas som mäts, 

har likaså negativ inverkan på växtligheten, då den bidrar till försurningar vid 

oxidering (Crutzen 2002). Av de övriga gaserna kan kväveoxider också bidra till 

försurningar, men också övergödning. Den kan även orsaka irritation i luftvägar och 

slemhinnor (Naturvårdsverket 2017a). Slutligen återfinns kolmonoxid som en 

variabel i luftkvalitetsapparna, och den påverkar blodets förmåga att transportera syre 

(Naturvårdsverket 2017b). Gaser som inte mäts på mätstationerna och därmed inte 

visas i luftkvalitetsappen är koldioxid, metan och lustgas – de gaser som främst bidrar 

till global uppvärmning (Crutzen 2002). Luftkvalitetsappen kan således ses vara 

framtagen för att mäta de skadliga ämnen i luften som har en direkt påverkan på 

människors hälsa. Då PM2.5 anses ha störst effekt på människors hälsa, har den 

således fått en framskjuten position och dominerar förståelsen av vad som kan kallas 

luftförorening. Man kan således argumentera för att större frågor, som rör människors 
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relation till naturen och påverkan på miljön i ett långsiktigt perspektiv, kommer i 

skymundan till förmån för en tydligt inramad fråga som relaterar till människors hälsa.  

Designen av tekniska föremål kan dock uppmuntra människor att tänka på mänsklig 

påverkan på miljön på en daglig basis. Marres illustrerar hur koldioxidmätare som 

mäter ens ekologiska avtryck i vardagen har kommit att bli ett sätt att konkretisera 

engagemanget för miljön i Storbritannien (Marres 2012, s. 62). Koldioxidmätaren, 

som installeras i hemmet, hjälper invånarna att se sina dagliga praktiker som en del av 

de totala koldioxidproblemen i världen, och möjliggör ett konkret engagemang för att 

minska förbrukningen i vardagen. Likaledes kan luftkvalitetsapparna mikrobloggarna 

använder och postar skärmdumpar från ses som ett sätt att konkretisera relationen till 

luftföroreningarna. Till skillnad från Marres koldioxidmätare har apparna inte 

individuella funktioner, såsom en beräkning på en persons enskilda bidrag till 

luftföroreningar, utan registrerar luftens komposition i sin helhet. Baserat på en 

majoritet av mikrobloggares inlägg, även om det finns undantag, anses heller inte 

luftföroreningar vara något som man personligen, i sin vardag, kan påverka. Däremot 

kan man skydda sig ifrån luftföroreningar. Om koldioxidmätaren uppmuntrade 

användare till att tänka på miljön och sin egen påverkan av den, uppmuntrar istället 

luftkvalitetsapparna användare till att skydda sig mot skadliga element i miljön. 

Effekterna av detta kan man till exempel se i narrativ som förekommer på Sina Weibo. 

Ett vanligt narrativ behandlar semester/vardag. Mikrobloggarna söker sig bort från en 

skadlig miljö till exempelvis en ö som Hainan för att andas frisk luft. Och de personer 

som i sin vardag äger en bil undviker att vara utomhus och tar bilen till jobbet när det 

är smogigt, som ett större antal upplagda bilder skvallrar om. Dessa praktiker är inte 

vad forskare skulle kalla ―miljövänliga‖, men de följer logiken som presenteras med 

appen, att skydda sig emot luften.  

Luftkvalitetsappen har således blivit en central vardaglig aktör genom vilken olika 

meningskonstellationer, aktörer och aktiviteter förenas, och genom vilken en inramad 

aspekt av människors relation till miljön, nämligen människors hälsa, fått en central 

position. Vad skulle ske om luftkvalitetsappen istället för att uppmuntra till att bära 

ansiktsmasker eller stanna inomhus, indikerade att människor skulle undvika att köra 

bil och att fabriker borde stängas? Det är en intressant fråga och relaterar till Nathans 

efterlysning av miljömedvetenhet vid utveckling och konstruktion av 

kommunikationsverktyg (Nathan 2012). Även om Nathan främst syftar till 

energiförbrukning och typ av material vid tillverkning (ibid.), menar jag att 

hållbarhetsfrågor vid kommunikationsutveckling också kan appliceras till innehåll. 

En ―hållbar‖ luftkvalitetsapp inkluderar i min mening representationer av hållbara 

praktiker.  

5.1.2 Luftkvalitetsappar och listor: relativisering av luftföroreningar 

Mary Poovey avhandlar i The history of the Modern fact hur siffror har kommit att 

symbolisera vad hon kallar modern fakta, en objektiv och transparent representation 

av kunskap (Poovey 1998). Ett nummer har den fördelen att det går att använda vid 

mätningar och ger en direkt precision (Poovey 1998, s. 54, 91). I fallet med 

luftkvalitetsappar, signalerar därför en mikrobloggare med sin skärmdump att 

luftföroreningarna inte bara är allvarliga, utan kan också understryka exakt hur 

allvarliga de är – nämligen 465 och inte 400. Samtidigt möjliggör en siffra 
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jämförelser. I vad Sven-Eric Liedman kallar vårt ―siffer-inriktade‖ samhälle har 

exempelvis recensioner av filmer eller böcker kommit att illustreras med siffror. Det 

förhindrar en djupare förståelse av produkten, men möjliggör samtidigt tydliga 

rangordningar (Liedman 2013, s. 49). Luftkvalitetsapparnas användning av siffror 

möjliggör också rangordningar. I apparna finns listfunktioner som ger användare en 

överblick av den värsta platsen i staden, den värsta staden i provinsen, de värsta 

städerna i Kina samt de värsta platserna i världen vad gäller luftkvalitet. Denna 

funktion är väldigt populär bland mikrobloggare, som jämför luften internationellt 

och nationellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Skärmdump på listfunktion, global Bild 6. Skärmdump på listfunktion, nationell 

En mikrobloggare har exempelvis lagt upp en skärmdump av de 100 värst förorenade 

platserna i världen och skriver lite ironiskt: ―Vi vill dominera världens topp 100. 

Indien, träng dig inte före‖. Listan visar platserna 29-34, med stad, provins, land och 

AQI-värde. Kina har fem platser av sex, nummer 32 är en stad i Indien (bild 5). En 

man från Shijiazhuang skriver: ―Betänk, det finns så många städer i världen, och att 

vårt Shijiazhuang har lyckats att vara den värst förorenade staden av alla dessa, det är 

inte lätt‖. Under har han lagt upp en skärmdump som visar just det. Den nationella 

listfunktionen är möjligtvis snäppet mer populär. En kvinna från Kaifeng utropar:  

Jag förstår inte hur Kaifengs luftkvalitet kan vara så dålig! När det är molnigt är det smog, 
när det är kallt är det smog, även när det är klart är det smog! Denna förmiddag är smogen 

här den tredje värsta i landet! PM2.5 är mer än 300! Jag vågar inte hänga ut mina tvättade 

kläder för att torka på innergården. Var Kaifengs goda luftkvalitet bara en dröm? 

Sina Weibo, feb. 2017 

Oron som en dålig listplacering genererar manifesteras även i andra inlägg. En 

mikrobloggare från Chengdu skriver: ―Det här är alltför oroväckande. Oväntat i topp 

5. Undra vad det är för skillnad mellan världen utanför just nu och domedagen?‖ 

Under har hon postat en skärmdump på listan (bild 6).  



 

 48 

Andra mikrobloggare väljer satir och ironi för att bemöta alarmerande listplaceringar: 

―Stort Grattis Chengdu! Luftföroreningarnas femte värsta kinesiska stad idag! Nu är 

du inte långt ifrån målet om att bli den fjärde staden20‖. Under har mikrobloggaren 

lagt upp en lista som genererats med hjälp av AQI-siffror, där Chengdu ligger på 

femteplats. Likaså menar en man från Henan att: ―När det kommer till smog, så är 

Zhengzhou på efterkälken och måste ha mod att tävla om första platsen.‖ 

Skärmdumpen visar bästa luften i Kina, och Zhengzhou ligger enligt listan på plats 

421. Det är anmärkningsvärt att inte en enda lista har skärmdumpats för att visa att 

mikrobloggarens stad är i topp vad gäller den bästa luften. Vid höga AQI-siffror 

jämför mikrobloggare således med andra platser. Om placeringen blir hög på listan, 

(eller låg beroende på om man tittar på bästa eller sämsta luft), bekräftar det 

ytterligare att luften är riktigt dålig. Fokus från mikrobloggare ligger enhetligt på de 

negativa aspekterna, samtidigt som siffrorna i listan gör det möjligt att se på vilken 

plats det är bättre.  

Helen Verran (2012) diskuterar i sin essä Numbers hur mätning av naturens värde i 

siffror introducerar ett sätt att se på naturen som en ekonomisk resurs, en 

kvantifierbar enhet utan inre värde (2012, s. 112). Likaledes har luftföroreningar 

kommit att ta sig uttryck som ett fenomen som kan dubbleras och jämföras. 

Luftföroreningar existerar i relation till en gradering, vilket bidrar till att ett 

hierarkiskt och jämförande synsätt genomsyrar förståelsen av föroreningar. Även när 

inte listorna skärmdumpas eller uttryckligen omnämns finns en tendens bland 

mikrobloggare att tänka kring luftföroreningar i termer av jämförelser. En kvinna från 

Beijing som för dagen befinner sig i Xuzhou i Jiangsu skriver exempelvis: ―Xuzhous 

smog är oväntat värre än Beijings‖. En man från Beijing begrundar om det vore bra 

att köpa ett hus på Hainan som man kunde åka till på helgerna, för luften är mycket 

bättre där än i Beijing. I Shijiazhuang funderar en man på om man kan flytta ifrån 

staden till en bättre plats, för Shijiazhuang är alltid sämst vad gäller luftkvalitet, och 

från Kunming försöker en mikrobloggare argumentera för att även om Indiens smog 

är mycket värre än Kinas, så kan Kina ändå göra mer för att förbättra luften. En 

mikrobloggare skriver: ―Changshas smog är inte värre än Shijiazhuangs, den luktar 

bara lite annorlunda. Men huspriserna är verkligen låga! Funderar på att bosätta mig 

här.‖ Tendensen att jämföra luftföroreningar med varandra och platser förstärks av att 

många nyhetsrapporter tar upp luftföroreningar i världen i relation till Kina. Under 

mina dagliga observationer kunde jag följa de så kallade heta ämnena och 

toppnyheterna, vilka under en hel veckas tid hängav sig åt att jämföra Indien och 

Kinas luftföroreningar. Narrativen rörde sig främst kring hur mycket sämre Indiens 

luft var i relation till Kinas. Nedan följer ett utdrag från mina ―fältanteckningar‖:  

Den 16 februari: Indiens luft är värre än Kinas, och Indiens respons till luftföroreningar är 
sämre än Kinas, rapporterar Renmin Wang. Och så en kommentar under rapporten som fått  

mest likes som undrar varför Kina ska jämföras med Indien – vad skulle hända om Kina 

jämfördes med Europa eller USA? Intressant.  

                                                

20 Den fjärde staden är en slogan Chengdu stad använder sig av, och refererar till en plats bakom 
Beijing, Shanghai och Guangzhou som den staden i Kina det är bäst att leva i, som har mest makt, 

ekonomisk utveckling, kultur samt befolkning. Denna plats är omstridd, med Chongqing och Shenzhen 

som uppstickare (se Baidu, http://baike.baidu.com/item/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%9F%8E) 
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Den 17 februari: Fortfarande domineras nyheterna av Indiens luftföroreningar och 
luftföroreningar utomlands. Det första en mikrobloggare får upp är alltså dessa tre begrepp 

och bilder – Indien, utomlands, luftföroreningar. 

Den 20 februari: Indien igen. Hela tiden detta Indiens smog. Även om nyhetsartiklarna 
publicerades den 16 februari, så fortsätter de att hamna högst upp på listan. Tack vare deras 

likes och kommentarer, eller? Indien dominerar. Kommentarer i fältet under artikeln: ―Oh, 

jag trodde de pratade om Kina...‖ eller ―Bra, vi är iallafall bättre än Indien‖. Satir, men 

också positiva kommentarer.  

Diskussionen kring luftföroreningar blir således inriktad på jämförelser, och andra 

aspekter, såsom luftföroreningarnas ursprung, blir åsidosatta. Min studie visar att 

siffrorna, och i förlängningen apparna, distraherar användare från att se 

luftföroreningarna i ett sammanhang. De ger ingen djupare förståelse för vad 

luftföroreningar är eller hur de passar in i en större kontext, ett större system, såsom 

varför smog förekommer, vilka mänskliga praktiker som påverkar luftkvalitet, och 

vad man kan göra för att bli av med smogen. Samtidigt som luftkvalitetsappens 

siffror och listor kan binda samman städer, länder och världsdelar, och därmed ge 

mikrobloggaren en global bild av fenomenet luftföroreningar, så har de även en 

tendens att normalisera luftföroreningar. De riktar uppmärksamheten mot ett lands 

eller stads placering i listan, där det viktiga blir att inte vara på topp 10-listan. Hur 

mikrobloggaren kan bidra med en låg listplacering är dock inte specificerat i appen, 

vilket således kan medverka till att forma en bild av luftföroreningar bortom både 

personlig och mänsklig kontroll.  

Att binda samman länder i olika konstellationer medför samtidigt att luft delas upp 

och styckas utefter geografiska gränser – det finns olika slags geografisk luft, vi andas 

olika gaser i olika länder, i olika provinser och städer. Som Choy (2011, s. 158) 

uttrycker det konstrueras olika ―airscapes‖, och lyfter frågor om vem som får andas 

god luft, bergsluft, havsluft? Och vem måste andas in dammig luft, illaluktande luft, 

stickande luft? Luft kan inte längre tas för givet, och den är inte densamma för alla. 

Luftkvalitetsappen riktar således främst användares uppmärksamhet till olika 

―airscapes‖, vilket är ett sätt på vilket luftkvalitetsappen kan ses agera. Samtidigt 

måste påpekas att appen inte deterministiskt fastlägger ett beteende. Som Marres 

(2012) beskriver kan objekt erhålla vissa kapaciteter i en viss kontext. I fallet med 

luftföroreningar är det tydligt att antalet skärmdumpar och siffer-bloggande främst 

sker i en kontext när ―vädret‖ är dåligt, det vill säga, när smogen är starkt påtaglig och 

i AQI-siffror benämns över 150, mestadels över 200 (från relativt förorenat till 

allvarligt förorenat). Av min insamlade data var det enbart ett inlägg som 

uppmärksammade en AQI-siffra som i Kinas konverteringstabell motsvarade ―lätt 

förorenat‖, 103. Ett annat inlägg uppmärksammande en AQI-siffra på 57, vilket i 

Kinas tabell motsvarar god luftkvalitet. När ―bra‖ väderförhållanden infinner sig så 

minskar skärmdumpar med AQI-siffror för att istället ge plats åt bilder på blå himmel 

eller soldis. Mikrobloggare tycks i större utsträckning förlita sig på sina sinnen när 

solen skiner – som en man i Ningbo uttrycker det: ―Jag lade arbetet åt sidan, fortsätter 

ikväll. Solen skiner igenom denna lätta smog, eftermiddagen spenderas så här‖. Till 

texten har han lagt upp en bild där han sitter och spelar gitarr på en gräsmatta med 

vänner i soldiset. Inga munskydd, ingen skärmdump från luftkvalitetsappen eller 

ledsna emojis, bara leenden och glada emojis. 
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Samtidigt tyder avsaknaden av AQI-siffror under 150 att luftföroreningar upplevs i 

relation till en gradering; även om det som numeriskt klassas som luftföroreningar 

enligt vetenskapliga och politiska konverteringstabeller börjar vid 100, är det inte 

förrän siffrorna börjar klättra över 200, i enstaka fall över 150, som luftföroreningar 

uppmärksammas som just det – luftförorening.  

5.1.3 Väderleksrapporter och luftföroreningar: vind och regn som aktörer 

Varje dag återfanns inlägg från meteorologiska lokala byråer som annonserade ut 

dagens väder samt indikerade hur ―vädret‖ var i förhållande till smog och 

luftföroreningar. Väderförhållanden – vindstryka och vindriktning – rapporterades 

vara mer eller mindre gynnsamma för att skingra föroreningarna:  

Väderleksrapport för Helan de kommande 24 timmarna. Idag förmiddag: klart till halvklart, 

nordlig vind, nivå 2 till 3. Temperaturer mellan 3-10 grader. Eftermiddag: klart till halvklart, 

nordlig vind, nivå 2 till 3. Temperaturer mellan 6-12 grader. Kväll: klart till halvklart, 

nordlig vind, nivå 2 till 3. Temperaturer mellan 0-6 grader. De atmosfäriska förhållandena 

för luftföroreningar de kommande 24 timmarna är relativt goda. 

Sina Weibo, mars 2017 

I fallet ovan indikeras att väderförhållandena är gynnsamma. Dessa typer av inlägg 

var så vanliga att jag efter en vecka förutsatte att det dagliga flödet från myndigheter 

och organisationer mestadels skulle bestå av just dessa rapporter. Sammanlänkningen 

av luftföroreningar och meteorologiska fenomen, som temperatur, vindriktning, 

vindstyrka och  fuktighet, fanns även representerad bland privatpersoners inlägg, 

bland annat i form av skärmdumpar från appar. I bild 7 manifesteras detta fenomen: 

vindstyrkan ligger på skala ett och det blåser från öst, fuktigheten är 89% och AQI-

värdet för PM2.5 är 290.  

Liksom väderleksrapporterna, uppmuntrar appens inbyggda funktioner således till att 

sammanlänka väder och luftföroreningar. I folkmun blev smog vanligtvis refererat till 

som väder – mikrobloggare har tittat på dagens ―väder‖, vädret sägs vara dåligt eller 

bra en viss dag. I december 2016 övervägde även de kinesiska myndigheterna att 

definiera smogen som en meteorologisk katastrof (Xinhua 2016), men så har ännu 

inte skett.  
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Från en naturvetenskaplig synvinkel finns en 

poäng med att integrera meteorologiska 

fenomen med AQI-värden. Forskare har visat 

hur vindstyrka, vindriktning eller fuktighet 

kan påverka luftkvaliteten och skingra 

smogen (Rhode & Mueller 2015). Från ett 

antropologiskt perspektiv finns det även skäl 

till att föra samman olika atmosfäriska 

förhållanden. Som Choy (2011) visar, 

riskerar definitioner av luftkvalitet i 

luftkvalitetsappar att ignorera andra aspekter 

av luft, däribland bris, värme och fuktighet 

som är del av hur människor upplever luft 

(Choy 2011, s. 145-146). I en 

väderleksrapport får dessa aspekter utrymme, 

och inkluderar olika perspektiv av luft som 

ignoreras i luftkvalitetsapparna. Dock bidrar 

sammansättningen av dessa två aspekter till 

att luftföroreningar skildras som ett naturligt fenomen som infinner sig vid 

ogynnsamma meteorologiska förhållanden. Det förflyttar fokus från mänskliga 

aktiviteter som kan ses ligga till grund för detta fenomen. Handlingskraft förflyttas 

delvis bortom mänskliga eller teknologiska aktörer. Istället inträder en ny aktör – 

vinden. Detta tar sig bland annat uttryck i hur mikrobloggare pratar om 

luftföroreningar. En man från Linyi i Shandong skriver att: ―I Norra Kina, oavsett hur 

allvarlig luftföroreningarna är, så behövs bara en nordlig vind och direkt blir himlen 

härligt blå.‖ I Beijing har mikrobloggare väntat på vinden och fått utdelning: ―Igår 

blåste en stark vind Beijing och Hebei rent från smog‖, skriver en man den 20 

februari, och en annan mikrobloggare från samma stad  summerar upplevelsen så här, 

medveten om det ironiska att se upp till vinden:  

 blåste bort smogen, och tog med sig Vi tackar Tillber och bönfaller  Kallas 

det vidskepelse ?  

Från ett praktikteoretiskt perspektiv talar man om uppsättningar och kluster av 

aktiviteter som bildar en viss praktik, vilket kan hjälpa till att förstå kombinationen av 

väder och luftföroreningar. Theodore Schatzki (2001b) menar att praktiker består av 

ett kluster av organiserade aktiviteter (2001b, s. 56). Som exempel illustrerar han 

vilka aktiviteter som är del av matlagningspraktiker, exempelvis att handla mat, hacka 

lök, koka vatten och så vidare (ibid.). I fallet med väderleksrapporter har mätningar 

av luftkvaliteten, som är del av en miljöskyddspraktik, införlivats i den uppsättning 

av aktiviteter som en väderleksrapportering nu består av. Man kan tala om en fusion 

av uppsättningar av aktiviteter. Denna praktik materialiseras och sprids vidare i appar, 

en viss typ av meningskonstellationer framträder där smog blir till en defekt av 

oförmånliga väderförhållanden, emedan mänskliga aktiviteter kommer i skymundan.  

Praktikteori fokuserar i grunden på konstellationer av objekt, aktiviteter, 

meningsföreställningar och människor (Cox 2012), men i denna kontext har även ett 

meteorlogiskt fenomen – vind – kommit att bli en egen aktör som introducerar 

förändring. I detta fall sammanflätas praktikteoretiska element med ett antropocenskt 

 
Bild 7. Skärmdump på väderapp 
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perspektiv som ser naturen som en rättmätig aktör vi måste införliva i det politiska 

och sociala kollektivet (Bonneuil 2015, s. 23-26). Förutom vinden finns det andra 

väderfenomen som är efterlängtade aktörer på Sina Weibo, till exempel snö och regn. 

―Efter regnet finns ingen smog i Chengdu, så långt ögat kan nå är det vackert‖, 

mikrobloggar en kvinna. En man från Henan beskriver i långa ordalag hur mycket 

han uppskattar snön som faller denna februaridag och avslutar lite sarkastiskt med 

följande ord:  

Snön som faller i luften och landar på marken som regn är svaret på fem av Kinas 

utvecklingsmål. Den renar luften, den rensar bort smogen, den räddar miljöskyddsbyrån 

[från en genant situation], den ger bättre skördar och mer pengar i fickan för bönder, och 

den tillfredsställer begäret efter ―skogsstäder‖. Bra snö. Bra snö! 

                                                                                                       Sina Weibo, feb. 2017  

En vecka tidigare hade en annan mikrobloggare från Henan efterlyst regn: ―För 

städernas blåa himlar måste vi vänta på vinden och förlita oss på regn. Allt 

miljöskyddsbyrån gör är lönlöst.‖ Mikrobloggare har halvt övergivit tanken på att 

mänskliga aktörer kan göra något åt luftföroreningar, inklusive de själva.  

I miljöforskning har människans påverkan på miljön sedan länge fastställts. Vad som 

kan ses som nytt är graden av påverkan, vilket begreppet antropocen uppmärksammar 

–  mänsklig påverkan har större inverkan på miljö och klimat än under tidigare epoker 

(Croutzen 2002). Luftföroreningar kan ses manifestera begreppet antropocen, en 

allvarlig situation som mänskliga aktiviteter frambringat, en situation som även har 

konsekvenser för andra delar i kretsloppet än mänsklig hälsa, exempelvis växtlighet 

och meteorologiska fenomen. Vinden, som mikrobloggare väntar på, är del av detta 

beroendeförhållande. Forskare vid Texas AM universitet som samlat meteorologisk 

data över en 30-årsperiod, har kunnat se tydliga kopplingar mellan luftföroreningar 

och formation av moln, nederbörd och vindstyrka (Wang et al., 2014b). Om 

mikrobloggare förhåller sig ambivalenta till vad som kan ha orsakat smogen, så finns 

det i relation till vind och regn ingen diskussion om att meteorlogiska fenomen kan 

påverkas av mänsklig aktivitet. Vinden och regnet framställs som självständiga 

aktörer utanför mänsklig påverkan. Dock är denna förståelse av ―väder‖ inte något 

specifikt för mikrobloggare. I Brenthels doktorsavhandling om visuell 

kommunikation av miljöförändringar, diskuterar författaren svårigheten att känna 

igen väderförändringar som en del av större klimatförändringar, vilkas uppkomst 

härrörs från mänsklig aktivitet. Även om man har en antropocensk övertygelse, så kan 

det vara svårt att se dagliga väderförhållanden eller fenomenen som annat än 

―väderväxlingar‖ eller ―konstig väder‖ (Brenthel 2016, s. 26-28), något som existerar 

utanför mänsklig kontroll.  

5.1.4 Den nya vintern: smog som säsongsattribut 

Beijings vinter har blivit konstig, noterar mikrobloggaren, och han vet för han 

kommer ihåg när det brukade vara kallt och folk mestadels klagade på kylan. Men nu, 

nu har vintern ändrats, speciellt kallt är det inte längre, och även om det är kallt så 

klagar inte människorna över det, nu är det smogen man talar om. Nostalgiskt längtar 

mikrobloggaren tillbaka till den gamla goda tiden, den då man klagade på vinterkylan. 

Det är inte bara i Beijing vintern har förändrats och blivit konstig. I en sagolik 
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framställning mikrobloggar en användare från Jiangsu ut sin frustration över det 

lustiga vädret: 

Jiangsus Vinter blev kär i Jiangsus Sommar, men de kunde aldrig mötas. Därför, för att 

kunna vara tillsammans, gjorde de sig av med Jiangsus Vår och Höst. Sommar blev utan 

regn, och Vinter blev utan snö. De födde en dotter som de kallade Kall Vår, och en son som 

de kallade Varm Vinter. De adopterade även en son som de döpte till Smog. Från den dagen 

levde Jiangsus folk obekymrat ett galet liv i klädselkaos, och lämnade för all framtid efter 

sig det kända ordspråket ―att söka något tusenfalt men finna det av en slump‖. 

                                                                                                  Sina Weibo, mars 2017 

I anekdoten klargörs en berättelse om förändring och frustration. Säsongerna luckras 

upp, de säsongsattribut och den årstidsrytm som människor förut varit vana vid har 

ändrats, till stor frustration. De närmast mytiska aktörerna i berättelsen är Vinter och 

Sommar, och de som lider av dessa aktörers gärningar är människorna i provinsen 

Jiangsu som inte vet hur de ska klä sig.  

Vintern är en säsong som specifikt pekas ut med nya attribut, en aktör som liksom 

vinden påverkar smog. ―Hela vintern är det mestadels smog‖, är ett uttalande som 

återkommer. Smogen gör att man stannar inomhus, som många mikrobloggsinlägg 

vittnar om, och nyhetsrapporterna och luftkvalitetsapparna uppmanar även till denna 

aktivitet. Det finns folk som har flytt vinterns smog på andra sätt, de har åkt på 

semester till södra Kina, till Hainan, till Yunnan, och de visar bilder av sol, grönska 

och blå himmel: ―Bytte Beijings smog mot denna soliga och varma stad. Det känns 

som om jag lever i två världar‖. Och de som inte kan åka på semester lägger upp 

bilder då de var på semester: ―Tittade på dessa bilder och saliven börjar rinna! Åh, jag 

vill åka till öknen och andas frisk luft! Smogen har kommit igen [...]‖. Under har 

mikrobloggaren postat en serie bilder som visar sanddyner, blå himmel, och två 

personer som ler mot kameran. Men i den vintriga vardagen är himlen alltför ofta grå, 

och smogen ligger tät. Vintern är inte en efterlängtad aktör, och skiljer sig därmed 

från vinden, som människor längtar efter. Istället förknippas våren med ―bra väder‖. 

Kommer inte våren snart, undrar ett antal mikrobloggare, och man hoppas och längtar. 

En kvinna från Luoyang skriver den 16 februari: ―Temperaturen stiger, smogen håller 

på att lätta, det är våren som kommer! Jag känner mig så glad! Hoppas att det stannar 

så här.‖ Det är tydligt att vinterns smog står i kontrast till våren, som en 

mikrobloggare från Henan skriver:  

Våren har kommit, mammor, ni kanske ser det med blandad förtjusning? Det glädjande är 

att bebisarna som har varit instängda inomhus, likt katter, för att undvika vinterns smog 

äntligen kan få gå ut och andas, ta chansen att växa [...].  

                                                                                                       Sina Weibo, feb. 2017 

Att luftföroreningar är säsongsbundna understöds till viss del av forskningsrapporter. 

Vintermånaderna tenderar luftföroreningarna att vara värre än under resten av året, 

främst på grund av att kolkraftverken eldar mer för uppvärmning under denna tid på 

året (Liu 2016). I en rapport från 2015 visas variationer av PM2.5 halter under året, 

där koncentrationen överlag är som störst under vintern och som lägst under 

sommaren. I vissa delar är dock koncentrationen på hösten lika stor som på vintern, i 

andra delar av Kina, specifikt i nordväst, är halterna av PM2.5 större under våren. 

Men diagrammen visar även att det inte finns en säsong som är helt fri från 
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luftföroreningar (Zhang & Cao 2015b). Således kan luftföroreningarna ses som en 

allmän företeelse som i sig inte är säsongsbundna. Men vad som gör vintern så 

speciell i vissa delar av landet är att koncentrationen är så mycket högre än under 

sommaren, och smogen kan fortgå oavbrutet utan dagar då luften är bättre. Som 

många mikrobloggare uttrycker det, känner de sig insvepta i smogen. Tidsaspekter 

kombinerat med koncentrationen av luftföroreningar har således bidragit till att 

luftföroreningar ses som främst en säsongsbunden företeelse.  

Förutom denna förklaring finns ytterligare aspekter som bidrar till kombinationen 

vinter/luftföroreningar, nämligen säsongsbundna aktiviteter. Liksom 

sammanslagningar av väderleksrapportering och miljöskyddsrapportering där begrepp 

och meningsföreställningar blandas, kan man i fallet med luftföroreningar se en 

sammanflätning av en uppsättning aktiviteter som vanligtvis ses som ―vinter 

aktiviteter‖, men som inkorporeras med aktiviteter som förknippas med smog. I 

narrativ på Sina Weibo framkommer att aktiviteter som tenderar att vara specifikt 

―vintriga‖, som att stanna inne, att dricka varmt vatten eller c-vitaminjuicer, att vara 

sjuk i influensa, också är aktiviteter som förknippas med luftföroreningar. Man 

stannar inomhus för att undvika den dåliga luften, som man skulle ha gjort för att 

undvika kylan. Man dricker vatten för att lindra hostan och halsbesvär som uppstår av 

luftföroreningarna, liksom man skulle lindrat vinterns förkylningar och influensa. I 

följande narrativ blandas just vinter, smog och hälsotillstånd samman: 

Det kinesiska nyåret har precis varit men jag längtar innerligt efter våren. Smogen har varit 
här så länge, den verkar ha lagt sig som cigarettaska i halsen och i ögonen. När jag öppnar 

munnen för att säga något så sticker det och kliar. Och så har jag hostat en halv månad utan 

att något har hjälpt. För en sådan som mig, som inte tycker om att dricka vatten21, så är norra 

Kinas vinter egentligen för besvärlig. 

                                                                                                            Sina Weibo, feb. 2017 

I mina dagliga observationer återkom kommersiella aktörer som förstärkte dessa 

sammansättningar. Till exempel spelade en reklam för citronjuice just på vinterns 

generella hälsotillstånd och brist på c-vitamin tillsammans med smogens skadliga 

effekter. Citronjuicen sades ―passa smogdagar när man behöver en extra boost för att 

kroppen ska klara av dagen. Fylld med c-vitamin och värmer inombords” 22 . 

―Vinteraktiviteter‖ och ―smogaktiviteter‖ kan således ses vävas samman och låna av 

varandra. Objekt och naturfenomen tillsammans med aktiviteter och vanor om hur 

vintern upplevs, bildar här en konstellation som ger mening åt luftföroreningar och 

vad som kan göras åt dem. Nämligen väldigt lite.  

I praktikteori understryks hur rutiner och upprepningar förankrar och etablerar 

praktiker (Haider 2012, s. 641 ), men att förändring och uppbrott från rutiner 

samtidigt kan synliggöra aktiviteter och bidra till reflektion över 

meningsföreställningar. I fallet med miljöbloggning visas exempelvis hur 

informationsvärdet i miljöbloggar konstitueras av just uppbrott av en rutin, som då 

                                                

21 Att dricka ljummet vatten, varma soppor, eller äta en viss sorts mat anses förebygga förkylningar och 
hälsoproblem  
22 Observation, 23 februari 2017 
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utgörs av en ―miljövänlig‖ aktivitet (Haider 2012, s. 654). Med tanke på hur 

mikrobloggare uttrycker sig kring vinter/smog, så är det inget uppbrott eller 

förändringar av rutiner som skett, utan aktiviteter fortgår i stort enligt vana. 

Introduktionen av ett nytt element – smog – har inte lett till en större, eller skarp, 

förändring av aktiviteter. Istället vävs elementet in i redan etablerade 

meningsföreställningar och aktiviteter. Informationen som på så sätt skapas i ett 

flertal bloggposter på Sina Weibo kan tänkas vara mindre uppseendeväckande än 

exempelvis de miljöbloggar som Haider (2012) undersökt, eftersom 

representationerna inte understryker uppbrott eller förändring. Frågor som smogen 

skulle kunna tänkas väcka, reflektioner om meningsföreställningar, döljs inne i redan 

etablerade nexus av praktiker, vilket kan bidra till en normalisering av förekomsten 

av luftföroreningar. 

5.2 Munskydd: materialitet och förkroppsligade upplevelser   

Vetenskapliga framställningar av miljöinformation har blivit en het fråga i 

forskningssammanhang, där det numera finns en stark konsensus att vetenskaplig 

upplysning inte är tillräcklig för att engagera medborgare i miljöfrågor (Nemanis et 

al., 2014). Brenthel menar att det finns en tendens bland miljöforskare att visuellt 

presentera information genom diagram och grafer, emedan bilder där människor 

figurerar i miljön är färre. Forskningsrapporter kan vinna på att producera bilder som 

sätter kroppen i centrum, där huvudrollsinnehavaren blir del i den lokala miljön 

(Brenthel 2016). En sådan representation har potential att framkalla känslor och 

förnimmelser om hur något känns och upplevs, och därmed engagera åskådaren 

(ibid.). På Sina Weibo återfinns både bilder på diagram och på människor i relation 

till luftföroreningar. Vid sidan av skärmdumpar på luftkvalitetsappar, finns bilder på 

mikrobloggare som går på gator med den grå skyn i bakgrunden, de dansar i smogen, 

rör sig i den gråa miljön. I detta airpocalypse lever människor sina liv, och bilderna 

berättar just deras historia. Till skillnad från luftkvalitetsappens avskalade och 

analytiska illustration av luftföroreningar framträder här en mer påtagligt upplevd 

effekt av luftföroreningar.  

I praktikteori är kroppen ett centralt analytiskt element, då information finns 

förkroppsligad i olika aktiviteter vi engagerar oss i. Som exempel nämner Veinot hur 

elskåpsinspektörers uniform ger liv åt de praktiker och den information som en 

elskåpsinspektör bejakar i sitt professionella liv – stövlar som inte kan leda ström, 

brandsäkra kläder, tillsammans förkroppsligar de vad det innebär att vara en 

elskåpsinspektör och vad en sådan behöver veta (Veinot 2011, s. 166). Ett objekt som 

oftast förekommer tillsammans med människor i smogen på mikrobloggares bilder är 

munskydd. Det kan, liksom Veinots uniform, ses förkroppsliga information om 

luftföroreningar, samtidigt som det sammanfattar en upplevelse av att vara i smogen. 

Det finns emojis med munskydd som mikrobloggare ibland använder för att säga 

något om ‖vädret‖  , appar har designats som visar luftkvaliteten med ett ansikte 

som antingen bär munskydd eller inte. Många mikrobloggare tar selfies med 

munskydd när de befinner sig utomhus i grått dis, liksom de tar selfies utan 

munskydd när de befinner sig utomhus under en blå himmel. Man cyklar i munskydd, 

åker tunnelbana med munskydd. Människor och munskydd kopplas således samman i 
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både mikrobloggares egna poster, men även i nyhetssammanhang och i andra objekt, 

exempelvis appar. Luftkvalitetsappar uppmanar till att bära munskydd. Reklam på 

Sina Weibo annonserar ut olika slags munskydd, inte bara av funktionsmässigt slag, 

utan även i olika färger för att matcha klädseln. Munskydd är tillsynes ett ―normalt‖ 

objekt i denna miljö, och munskydd skyddar, det är en rådande mening. En kvinna 

från Beijing lägger upp en bild på två munskydd och skriver en rubrik: använt en dag. 

Bilden visar ett grådaskigt munskydd och ett vitt som troligtvis lagts dit i jämförande 

syfte. Ytterligare en Beijingbo understryker att han tycker det är viktigt med 

munskydd, men att många på gatan glömmer att använda det när smogen ligger kvar 

under längre perioder. Att munskyddet säger något om luftföroreningar är tydligt – 

luftföroreningar är farliga – men sättet på vilket det talas om munskydd visar också 

att det kommit att bli en given del av vardagen. Munskyddets status som 

skyddsobjekt har för en del mikrobloggare blivit som en självklar förlängning av 

kroppen som uppmärksammas när det inte finns där.  

Knorr-Cetina (2001) menar att en praktik kan upplösa gränsen mellan subjekt-objekt. 

Som exempel nämner hon bilåkande. Föraren fokuserar på vägbanan, praktiken att 

köra bilen upplöser bilen som ett yttre objekt, och föraren blir tillsammans med bilen 

en gemensam entitet (2001, s. 179).  

 

 

 

Bild 8. Exempel på människa-objekt hybrid. 

Tolkning från Sina Weibo. Illustration av Charlotte 

Graminius 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 

4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to 

Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, 

USA. 
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I vissa konstnärliga framställningar av munskydd på Sina Weibo manifesteras Knorr-

Cetinas tankar bildligt, då praktiken att bära ett munskydd visualiseras som en 

inbyggd kroppsdel – munskyddet har fått samma färg som huden, tagit munnens plats, 

och människan har fått en ny kropp. Gränsen mellan kroppen och objektet har 

upplösts. Representationen  understryker normaliteten av att bära munskydd – det är 

så vanligt förekommande att det blivit en del av kroppen. På samma gång återfinns en 

ambivalens i bilden, den utmärker sig från andra munskyddsbilder genom sin närmast 

dystopiska framställning av människan som ett offer för luftföroreningarna. 

Munskyddets status som ett skyddsobjekt och komponent i en ―normal vardag‖, har 

tillsynes även blivit en materiell symbol för moraliska frågor, ett ifrågasättande av 

normaliteten i den nuvarande situationen, och en belysning av människans lidande.  

I Woolgar och Neylands bok om materiell governans, så diskuteras bland annat hur 

objekts ontologiska status kan förändras i olika konstellationer och kontexter till att 

bli bärare av moraliska frågor. I sitt exempel nämner de att vad som förut ansågs som 

―skräp‖, har med introduktionen av kompostering blivit ett viktigt objekt att sortera, 

en symbol för miljöfrågor (Woolgar & Neylands 2011). Liksom Woolgar och 

Neylands, visar Haider i sin studie av miljöpraktiker hur objekt i informanters vardag 

blivit bärare av koncept och miljörelaterade frågor. Exempelvis visade sig bilen vara 

mer än ett medel för transport, det figurerade som ett objekt som länkade samman och 

belyste miljöfrågor och miljöpraktiker – ett så kallat ―trigger object‖ (Haider 2011, s. 

828). Likaledes är munskydd inte bara ett objekt man tar på sig när man går ut i 

smogen för att minska inandningen av PM2.5 partiklar, utan det uppmärksammar en 

onaturlig situation. Munskyddets ontologiska status som ett skyddsobjekt blir i olika 

kontexter istället en meningsbärare för större politiska frågor och funderingar.  

En bildsekvens med munskydd som drar ögonen till sig är ett kollage av folk som bär 

munskydd och stirrar in i kameran. En text i rött skanderar: ‖Jag bor i [xx], jag vill 

andas”. Munskyddet har här inte rollen som ett skyddsobjekt, som hjälper människor 

att andas in mindre andel farliga partiklar, utan får i kontexten rollen som en 

abnormitet, något som inte ska behöva användas. Bilden sätter således fingret på en 

oönskad förändring i människans tillvaro. I ett Weibo-inlägg som ett antal 

privatpersoner har länkat till, finner jag en grupp dansare som lagt upp en film där de 

dansar med ansiktsmasker. De kallar dansen ―smogdansen‖. Bakgrundsmusiken 

avbryts stundtals av inspelade djupa andningsljud från någon som verkar ha svårt att 

andas. ―Smogdansen‖ uppförs utomhus mot en stadskontur och en grå horisont. Men 

det hade varit svårt att veta om den gråa skyn enbart var en mulen dag utan den 

materiella komponenten – munskydd. Munskyddet illustrerar att det är föroreningar 



 

 58 

 

Bild 9. Tolkning av scen från ―smogdansen”. Illustration av Charlotte Graminius. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this 

license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 

Mountain View, CA 94042, USA. 

vi ser i bakgrunden, och riktar samtidigt uppmärksamheten till själva dansen. I 

smogdansens och de ovanstående exemplens fall så hjälper munskyddet till att 

förmedla känslan av att leva i en förorenad miljö, den drar uppmärksamhet till 

kroppen och den naturliga funktionen att andas som med ett munskydd är svårare.  

Tillsammans visar dessa exempel att munskydd också har blivit en komponent som 

materialiserar kravet på en bättre miljö. I vissa kontexter är munskydd inte längre 

enbart ett skyddsobjekt, utan lyfter frågor och funderingar om den nuvarande 

situationen som man inte vill ställa rakt ut –  när kan vi andas utan munskydd? Hur 

ska himlen bli blå? Munskyddet är således ett objekt vars normalisering uppmuntras 

(exempelvis i appar, i reklam) och ses av vissa bloggare som en självklar komponent i 

vardagslivet. Det framställs även som ett objekt som bryter mot invanda praktiker och 

rutiner.  

För att återgå till konceptet informationsvärde och den roll som rutiner och 

upprepningar spelar i praktikteori, är det intressant att lyfta fram de mer 

genomarbetade och detaljerade munskyddsbilderna och filmerna. I jämförelse med 

bloggposter där olika aktiviteter och meningsföreställningar sammanflätas med 

etablerade rutiner, kan dessa mer ―utarbetade‖ bilder ses uppmärksamma en brytning 

med rutiner. I exempelvis smogdansen illustreras hur en invand praktik – dans – har 

förändrats med hjälp av munskyddet och bakgrundsmusikens andningsljud. Det 

understryker existensen av ett nytt element – smogen – vilket har fått konsekvenser 

för hur praktiken dans utförs. Det är svårt att dansa. Vad gäller hur information på 

Sina Weibo formas, är det möjligt att dessa mer utarbetade bloggposter synliggörs 

och sticker ut i mängden av inlägg, då de visualiserar en brytning med invanda rutiner.  
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5.3 Emojis och dikter: luftföroreningar som ett emotionellt 

problem  

Kommunikativa verktyg och webbplattformar ses av praktikforskarna Shove, Pantzar 

och Watson som kanaler som kan transportera olika element och på så vis också 

möjliggöra spridning av praktiker (Shove et al., 2012). I de föregående sektionerna 

har jag främst belyst materiella element samt aktiviteter och meningsföreställningar 

som cirkulerar på social medier. I den följande sektionen vill jag rikta 

uppmärksamheten mot ytterligare ett element – emotioner – som inom praktikteori 

inte fått mycket uppmärksamhet. Inom humanekologi och humanistisk miljöforskning 

spelar dock emotioner en viktig roll. Miljöforskaren Eugene Anderson menar att för 

att lösa miljöproblem krävs inte bara information, utan också passion. Enbart 

upplysning om konsekvenser, och information om en viss situation, hjälper föga 

(Anderson 1998, s. 9). Författaren vill med denna utsago introducera emotioner i 

informationssammanhang, men bidrar ofrivilligt med att illustrera information som en 

motpol till emotioner, byggd på rationell beräkning. Denna uppdelning mellan 

kognition och emotion har kritiserats av andra forskare, som menar att emotioner inte 

kan ses som separerade från tankeverksamhet i stort (Lakoff 2010; Dunaway 2015). 

Som George Lakoff uttrycker det:  

Indeed, you cannot be rational without emotions. Without emotion, you would not know 
what to want, since like and not-like would be meaningless to you. When there is neither 

like, or not-like, nor any judgement of the emotional reactions of others, you cannot make 

rational decisions. 

                                      Lakoff 2010, s. 72  

Däremot kan olika inramningar av miljöfrågor vara mer eller mindre framgångsrika i 

att framkalla olika sorts emotioner (Lakoff 2010, s. 74). Exempelvis kan människors 

känslomässiga länk till naturen, och de upplevelser människor har i naturen eller 

genom representationer av naturen (exempelvis konst), möjliggöra en identifiering 

med miljön och därmed medverka till att människor engagerar sig i miljöfrågor 

(Nightinggale 2012; Cooper 2012). Konst och visuella representationer har fått en 

större roll i miljöpolitiska sammanhang, då exempelvis ideella organisationer arbetar 

med visuella representationer för att förmedla känslor och hjälpa åskådaren att 

identifiera sig med natur och miljö (Zheng & Barr 2013). En ny form av estetisk och 

känsloladdad miljöaktivism understryker även den kreativa processen som ett 

kraftfullt verktyg för att frambringa känslor och identifiering med det porträtterade. 

En fotograf måste sätta sig in i sin omgivning och reflektera över sin position i 

förhållande till bilden. I naturfotografering uppmuntras således en reflektion över 

relationen mellan objektet som ska fotograferas och subjektet som fotograferar, vilket 

enligt Zheng och Barr kan överbrygga åtskillnaden dem emellan. Således kan 

fotografen under fotograferingsprocessen komma att identifiera med det hen 

porträtterar (ibid.). De bilder som postas på Sina Weibo är ögonblicksbilder från 

vardagen med drag åt livsdokumenterande, men det finns även mer estetiskt 

genomtänkta bilder, där färgskalor, kameravinklar och positionering av protagonisten 

leder tankarna till den typ av kreativa process som Zheng och Barr beskriver. På så 

sätt kan Sina Weibo ses som en plattform där den typ av kreativt miljöengagemang 

som understryker vikten av känslor och identifiering med miljön har potential att 

spridas.  
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Utöver konstnärliga uttryck som spelar på emotioner, vill jag belysa en mer direkt 

kommunikation av känslor – användningen av emojis. Emojis diskuteras generellt i 

termer av ett piktogram och ses som en kompletterande kommunikativ aspekt i text 

(Danesi 2017, s. 4). Emojis framväxt har fått forskare att föreslå att visuella element 

har fått en större del i våra liv och att användning av emojis underlättar global 

kommunikation, eftersom de inte kräver textspecifika kunskaper (ibid, s. vii, 4-5). Då 

emojis signalerar både avsikt hos avsändaren och sinnesstämning, föreslås att de kan 

berätta hur en person tänker och kommer att agera i en fråga (Danesi 2017, s. 18). 

Samtidigt gör det visuella elementet att läsaren själv måste tolka bilden, som ibland 

kan ses som tvetydig (ibid.). På Sina Weibo manifesteras känslor inte bara i 

konstnärliga former, emojis understryker stundtals bloggarens känsloregister i 

relation till text och bild.   

                     

Frustration över luftföroreningarna, glädje över en solig dag, skratt när man skämtar 

om situationen, kärlek till det fina vädret, ilska, uppgivenhet och oro över smogen – 

alla dessa känslor finns förtydligade och direkt indikerade i en visuellt tillgänglig 

form genom emojis. Emojis uttrycker den individuella upplevelsen av ett 

vardagsproblem och en individuell känsla av miljö, snarare än en konkret 

aktionsinriktad vision om att förändra strukturella problem. Men liksom konstformers 

arbete med att understryka känslor och skapa en relation mellan det porträtterade och 

åskådaren för att uppmuntra miljöengagemang (Zheng & Barr 2013; Cooper 2012), 

föreslår jag att de känslor emojis förmedlar även kan ses som en potentiell, indirekt 

drivkraft för förändring. Emojis ramar in representationer av luftföroreningar 

emotionellt och synliggör användares känsloregister i relation till luftföroreningar, 

vilket kan påkalla läsares uppmärksamhet och uppmuntra till identifiering med den 

representerade upplevelsen. Från ett praktikteoretiskt perspektiv utgör känslor 

element som signalerar en viss attityd till en aktivitet, objekt, eller 

meningsföreställning. Representationer som genomgående uppvisar negativa eller 

positiva attityder till en viss företeelse eller aktivitet, menar jag kan bidra till att 

forma mikrobloggares attityder. Liksom element som objekt, meningsföreställningar, 

och aktiviteter, kan emotioner således bidra till konstruktioner av praktiker.  

Emojis är inte det enda sättet att betona känslor. Texter med poetiska drag som 

understryker känslor i relation till luftföroreningar återfinns bland bloggposterna. 

Tillsammans medverkar de till en informationsekologi som lyfter fram ett element, 

vilket i olika konstellationer kan tänkas uppmärksamma förändringar som skett. Detta 

till skillnad mot mikrobloggsinlägg där representationer av fusioner av praktiker kan 

medverka till en normalisering av luftföroreningar, exempelvis vad som tidigare 

beskrivits i relation till vinter och smog. I känslostormningarna återfinns även en 

längtan – längtan efter blå himmel och efter en natt när man kan se stjärnorna på 

natthimlen. Enligt etik- och klimatforskaren Byron Williston finns en styrka i att 

föreställa sig en annan verklighet i antropocen. Hopp, längtan och visioner är ett sätt 

att uppmuntra agens, även om en konkret plan för aktion saknas. Eftersom hopp har 

styrkan att bryta sönder ideologiska konstruktioner som fatalism och pragmatisk 

anpassning, kan det ses som en drivkraft för förändring (Williston 2015, s. 155-156).  
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En dag, som enligt andra mikrobloggsinlägg och nyhetsbyråer ser ut att hålla delar av 

norra Kina i luftföroreningarnas grepp, skriver en man från Beijing:  

Jag har en simpel dröm. Varje dag vill jag kunna se när solen går upp i öster, och varje kväll 
när den går ner i väst. Men det är inte varje morgon som himlen är ljus, eller varje kväll som 

himlen är mörk, för man kan inte se när dagen går från mörker till ljus, och från ljus till 

mörker. Man kan inte se solen. Man kan inte se månen. När man lyfter ansiktet mot himlen 

så ser man antingen en hög byggnad eller bara smog.  

Sina Weibo, mars 2017 

Avsaknaden av konkreta, aktionsinriktade planer i representationer på Sina Weibo till 

trots, ger Willistons utsago om hoppets och längtans potenital ytterligare en 

dimension av luftföroreningar och relaterade praktiker att ta i beaktning.  

5.4 Människan och miljön: när katastrofen blir vardag eller ett 

steg mot en blå himmel?  

I representationerna på Sina Weibo utmärker sig bilder på appar och bilder på 

munskydd med grå bakgrund i numeriskt antal. Runt dessa bilder finns diskussioner 

om semesterresor för att undvika smogen, vilka städer som har sämst luft, längtan 

efter vinden, efter regnet, diskussioner om kroppsliga besvär, tips på munskydd, på 

luftrenare, huruvida man har råd att köpa en lägenhet högst upp i skyskrapan eftersom 

det är där den blå himlen finns, och oro över om barnen verkligen har på sig 

munskyddet på skolgården. Tillsammans blir flödet av bilder, av text, av emojis, en 

sammanvävd historia om hur man lever i airpocalypse. Det är både ett narrativ av en 

katastrof och en vardag –  en katastrof som blivit vardag.  

Ett liv i antropocen beskriver hur människor till en större grad än tidigare måste 

förhålla sig till förändringar i miljön som orsakats av mänsklig aktivitet. Samtidigt är 

tanken med konceptet antropocen att människan omvärderar sin roll i relation till 

miljön och att koncept som natur och kultur inte längre ses som separerade. 

Reflexivitet och nya meningsföreställningar om att vi är del av miljön uppmuntras för 

att om möjligt hitta en balans som förhindrar en destruktiv spiral (Neimanis et al., 

2014, s. 10, 22). Det finns dock kritiker av konceptet antropocen. Humanekologerna 

Andreas Malm och Alf Hornborg (2014) ifrågasätter om konceptet egentligen gör 

mer skada än nytta. I människans historia, i alla arters liv, har deras existens påverkat 

den lokala miljön. Således kan påverkan på miljön ses som något oundvikligt, men 

vad som gör att människan skiljer sig från andra arter är den globala effekten av våra 

aktiviteter. I ett antropocen-narrativ blir vår aktivitet en utkomst av människans 

inneboende beteende, ett artspecifikt karaktärsdrag (2014, s. 67). Som författarna 

uttrycker det:  

If global warming is the outcome of the knowledge of how to light a fire, or some other 

property of the human species acquired in some distant stage of its evolution, how can we 

even imagine a dismantling of the fossil economy?                                                       

                                                                   Malm & Hornborg 2014, s. 67  



 

 62 

På så sätt menar författarna att antropocen neutraliserar mänsklig miljöpåverkan som 

något oundvikligt. Denna meningsföreställning återfann jag även på Sina Weibo, och 

kan delvis ge en inblick i hur en katastrof kan accepteras som ofrånkomlig. En 

mikrobloggare från Chongqing skriver:  

Experter säger att vi alla, varenda en, är orsaken till luftföroreningarna. Nyhetsuppläsarna 
säger att 90% av jordens befolkning lever i smog. Därför slappnade jag äntligen av, och jag 

oroar mig inte längre för smogen. Så länge jag inte längtar tillbaka till en primitiv existens 

som våra förfäder uppe i bergen och ute i naturen, så finns det ingen återvändo. Vi kan bara 

gå framåt.  

                        Sina Weibo, mars 2017 

Mikrobloggaren ställs mellan livsval, att utvecklas eller leva primitivt. Utveckling 

jämställs med luftföroreningar och primitiv livsföring jämställs med en god miljö. Ett 

modernt liv, om man vill leva ett sådant, har således luftföroreningar som en naturlig 

defekt.  

Filosofen Slavoj Žižek reflekterar över vad Kinas erfarenheter av luftföroreningar 

visar oss, och pekar på att när det närmast orealistiska blir realitet, när mardrömmen 

blir vardag, förlorar människan greppet över det som sker omkring sig och 

mobiliserar mekanismer av självförnekelse. Därför, konkluderar han, kan två antiteser 

– normalisering och katastrof – ske på samma gång. Vi vet att en ekologisk katastrof 

är möjlig, men vi tror inte att den sker (Žižek 2017). Synligheten av luftföroreningar 

samt vetskapen om inneboende risker, behöver således inte göra människor mer 

benägna att “se‖ dem för vad de är. Žižeks analys är intressant och utkomsten kan ses 

i relation till min studie, men istället för att enbart referera till psykologiska 

förklaringar tar min analys en mer materialistisk ståndpunkt genom att belysa att 

förståelse av luftföroreningar formas av de objekt och aktiviteter som figurerar i 

narrativen. Vid första anblick verkar inte bilderna på appar, på munskydd, ha mycket 

gemensamt. Munskyddet och människan – ett skyddsobjekt, men också ett objekt 

som ifrågasätter den nuvarande situationen. Appen och människan – ett objekt som 

registrerar luftens kvalitet i vardagen och uppmuntrar invånare att stanna inomhus 

eller att bära munskydd. Vad har de två gemensamt? För att svara på den frågan vill 

jag rikta uppmärksamheten åt vad representationerna inte innehåller. De visar 

exempelvis inte vad som kollektivt kan göras för att förhindra luftföroreningar. 

Istället blir nuet aktuellt, emedan preventiva åtgärder och en mer holistisk inramning 

till problemen som innefattar människans roll i miljön, kommer i skymundan.  

Denna förklaring kan möjligtvis härledas till de restriktioner som användning av 

sociala medier inbegriper, bland annat de politiska risker som finns kring kollektivt 

handlande samt uppmaningar till kollektivt handlande. Samtidigt finns det även få 

privata inlägg som illustrerar vad en enskild individ kan göra i sin vardag för att 

förbättra situationen, exempelvis minska sitt bilåkande. Individuella åtgärder mot 

miljöproblem och samarbete med myndigheterna är uppmuntrade av den kinesiska 

regeringen i visionen om en ekologisk civilisation. Det finns en uttrycklig önskan att 

medborgare förebygger miljöproblem och tar eget ansvar (Johnson 2014; Mi et al., 

2013). I min observation på Sina Weibo fann jag även inlägg från myndigheter som 

uppmuntrade medborgare till att åka mindre bil, att inte smälla raketer vid nyår eller 

grilla kött utomhus, med hänvisning till miljöproblem och luftföroreningar. Man kan 

kanske tycka att en del av dessa råd eller uppmaningar framstår som relativt oseriösa; 
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som en mikrobloggare skämtsamt skrev i en kommentar ‖så måste vi se till sluta 

smälla raketer dagarna i ända, för då blir vi av med smogen!‖ Dock belyser dessa 

framställningar människan som en aktör vars agerande har påföljder för miljön, 

samtidigt som myndigheterna anammar vad som brukar kallas en individualisering av 

risker och miljöfrågor 23  (Žižek 2017). Detta fenomen – att myndigheter 

individualiserar miljöansvar och miljörisker – är inte begränsat till Kina, utan har 

även uppmärksammats av forskare verksamma i olika länder (Dunaway 2015). Dock 

förhåller sig mikrobloggare skeptiska till myndigheternas uppmaning att minska på 

nyårsraketerna, och bilåkande är en ambivalent fråga. Ett antal bilder är tagna inifrån 

bilar ut på smogen, där bilen fungerar som en skyddad vrå från den gråa luften. Vissa 

mikrobloggare ifrågasätter om det verkligen kan vara möjligt att bilar orsakar smog.  

I studier om miljöbloggning i Sverige illustreras hur bloggning som en aktivitet 

formas av nyliberala diskurser, där självreflektion, identitet, valmöjligheter och 

personligt ansvar vävs in i blogginlägg om vad som upplevs som en miljövänlig 

livsstil (Haider 2016). Likaledes har blogg-aktiviteter i Kina bland annat setts centrera 

kring jaget, identitet och självreflektion (Wallis 2013; Liu 2011). Genom sociala 

associationer om vad bloggande är samt kinesiska politiska diskurser som framställer 

miljörisker som en fråga om personligt ansvar, hade man möjligtvis kunna tro att 

inlägg om luftföroreningar skulle vara mer individ-centrerade, och illustrera vad 

mikrobloggaren gör i vardagen för att förhindra luftföroreningar. Detta är intressant 

nog inte fallet. Även om bloggposterna fokuserar på vad individen kan göra, så är det 

i relation till den nuvarande situationen – vad individen kan göra för att minska sin 

exponering till dålig luft. I detta sammanhang menar jag att cirkulationen av ett antal 

element – framför allt luftkvalitetsappar, väderappar och munskydd – kan ses som 

motreaktioner till politiska diskurser som lyfter prevention av miljörisker som ett 

personligt ansvar. Samtidigt vävs elementen in i en informationsaktivitet – 

mikrobloggning – som centrerar kring jaget och personliga vardagsreflektioner. I 

konstellationer med andra element, såsom meningsföreställningar om 

luftföroreningars naturliga förekomst i ett modernt samhälle, och aktiviteter som 

främst inriktar sig på anpassning till situationen på olika sätt, formas information om 

luftföroreningar som ett fenomen som existerar utanför mänsklig kontroll. Mänsklig 

hälsa blir således en prioriterad sfär för individuella aktiviteter, eftersom man om 

möjligt har chans att påverka sin privata exponering av luften.  

Som jag tidigare påpekat kan avsaknaden av representationer om kollektivt agerande 

för att förhindra miljöförstöringar påverkas av politiska restriktioner som aktivt 

avskräcker sådana representationer. Samtidigt har tidigare studier visat att Sina 

Weibo används för att sätta press på myndigheter i miljösammanhang (Shapiro 2016). 

Sina Weibo har även en fördel gentemot andra sajter då inlägg är publika och 

information lätt kan spridas. Det finns således potential för information som 

uppmuntrar till reflektion över mänskligt handlande i relation till förekomsten av 

luftföroreningar. Ett antal element som cirkulerar på Sina Weibo, till exempel  

                                                

23 Teorin utvecklades av Ulrich Bech och har bland annat tagits upp av Kinaforskaren Yan Yunxiang 
för att illustrera processer i det kinesiska samhället (Yan 2009). Se även en volym i temat från ett 

kinesiskt perspektiv av Mette Halskov Hansen och Rune Svarverud (2010).  
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munskyddsbilder som aktivt synliggör förändring samt emojis och andra 

känsloyttringar, kan också ses som en försiktig motreaktion till den normativa bilden 

av luftföroreningar. Den normativa bilden utgörs av appar, meningsföreställningar om 

luftföroreningars oundvikliga existens, meningsföreställningar om vinden som aktör, 

och aktiviteter som fokuserar på anpassning till situationen24. Som Shove, Pantzar och 

Watson (2012) föreslagit möjliggör ihållande cirkulation och förflyttning av element 

också att praktiker kan etableras och spridas, under förutsättning att de element som 

utgör en praktik förenas (Shove et. al., 2012, s. 44-45). I jämförelse med den 

information om luftföroreningar jag kallar normativ och som består av olika slags 

element i konstellationer, existerar munskyddskonst och andra känsloyttringar i 

marginalen. Det finns inga större konstellationer av element de är del av, till skillnad 

från appar och aktiviteter som skvallrar om anpassning till situationen.  Men så länge 

emotioner och konst som ifrågasätter den nuvarande situationen cirkulerar på Sina 

Weibo, om än i marginalen, finns som Shove och medförfattare påpekar möjligheten 

att sammansättningar med andra element sker (2012), vilket i förlängningen kan 

medverka till en mer holistisk förhållning till luftföroreningar. 

                                                
24 I denna konstellation återfinns även munskydd. Objektet är både del av den normativa bilden, men 
används även i protester och ifrågasättande av luftföroreningar. Se sektion 5.2. 
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6. Konklusion 

Jag har utgått från att undersöka vad för slags representationer och narrativ som finns 

på den sociala medieplattformen Sina Weibo och vad för slags objekt som är vanligt 

förekommande i dessa representationer. Utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv har 

jag velat belysa hur ett utvidgat informationsbegrepp, som omfattar objekt likaväl 

som människor och aktiviteter i studiet av digitala representationer, kan fördjupa 

förståelsen av en integrerad informationsekologi där olika typer av element förenas 

och formar praktiker. I min analys har jag tagit upp ett flertal olika narrativ som 

innehållsmässigt skiljer sig åt, men som ändå har underliggande beröringspunkter. Ett 

kluster av narrativ som jag har identifierat visar praktiker som främst inriktar sig på 

aktiviteter som på olika sätt vittnar om en anpassning till situationen – mikrobloggare 

försöker minska sin exponering till dålig luft. Ett annat mindre kluster framställer 

luftföroreningar som en känsloladdad fråga och ifrågasätter i viss mån 

normaliseringen av luftföroreningar som majoriteten av inlägg representerar.  

För att förstå hur en hållbar utveckling kan uppkomma, menar Pink att vi måste 

undersöka hur praktiker och platser konstitueras (Pink 2012). Min studie lyfter 

specifikt fram luftkvalitetsappar som ett element som tillsammans med 

meningsföreställningar och aktiviteter etablerar praktiker som centreras runt ett liv i, 

och med luftföroreningar. I denna konstellation återfinns även munskydd. Mänskliga 

handlingar och aktiviteter som delvis ligger till grund för förekomsten av 

luftföroreningar skildras inte i representationerna,  och därmed döljs människans roll i 

miljösammanhang. Miljö och natur ses i stort som avskilt människan och mänsklig 

påverkan. Istället blir vind, regn och vinter centrala och närmast mytiska aktörer. På 

så vis kan representationerna ses som anti-antropocena, då tanken med begreppet är 

att belysa att natur och kultur inte längre kan ses som separerade, att vi måste ta 

hänsyn till hur våra aktiviteter påverkar både oss och miljön. Samtidigt finns aspekter 

av antropocen närvarande. I den mån mänskliga handlingar representeras som 

inverkar på miljön, ses de bland annat som oundvikliga och tätt sammanflätade med 

modernitet och utveckling, vilket återspeglas i kritiken mot begreppet antropocen (se 

Malm & Hornborg 2014). I förlängningen tycks sammansättningen av dessa element 

ge upphov till praktiker som bidrar till en naturalisering och normalisering av 

luftföroreningar, vilket är intressant i relation till de kinesiska myndigheternas idé om 

en ekologisk civilisation. Som Shove, Pantzar och Watson (2012) förespråkar är det 

viktigt att policydokument tar hänsyn till hela system av praktiker, speciellt om man 

vill ändra beteenden (Shove et al., 2012, s. 140-147). Men som min studie illustrerat 

tycks många objekt och meningskonstruktioner, till och med aktiviteter som utförs av 
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de lokala myndigheterna25, bidra till en informationsekologi som går tvärtemot vad 

policyn syftar till. Det väcker därmed frågor om vilka konsekvenser dessa aktiviteter 

och meningskonstruktioner har för visionen om en ekologisk civilisation. 

Min utgångspunkt var att undersöka de mer outtalade aspekterna av information och 

hur en sajt som Sina Weibo, ett kommunikationsverktyg som många använder 

dagligen, kan ses utgöra en informationskälla om luftföroreningar. Jag ville lyfta fram 

de flöden som mikrobloggare omges av och samtidigt medverkar till att skapa i 

vardagen. Genom att använda ett praktikteoretiskt perspektiv ville jag undersöka hur 

informationen konstituerades. I miljösammanhang ses uppbrott av rutiner eller vanor 

inneha ett så kallat informationsvärde (Haider 2012), då det synliggör aktiviteter på 

grund av en brytning mot gängse norm. På Sina Weibo återfinns ett mindre antal 

representationer som utifrån denna teori kan ses inneha informationsvärde; de 

påkallar läsarens uppmärksamhet genom en brytning med, eller påtaglig justering av, 

etablerade aktiviteter och synliggör på så vis smog som ett fenomen. Merparten 

representationer är dock inbäddade i vardagliga aktiviteter som fortgår i invanda 

mönster. Vad jag kallar ―fusioner av praktiker‖ införlivar luftföroreningar i redan 

etablerade vardagsmönster, vilket gör att jag ser anpassning till situationen som det 

budskap som främst förmedlas på Sina Weibo. Om representationer av uppbrott och 

brytningar av vanor kan påkalla läsarens uppmärksamhet gör således fusioner det 

motsatta. Pamela McKenzies (2003) utsago om ―slumpmässiga möten‖ med 

information i vardagen som en motpol till avsiktlig och målmedveten sökning, får i 

denna kontext ytterligare en betydelse. Det är inte enbart Sina Weibos utformning 

som en plats för sociala aktiviteter, individuella reflektioner och utbyten av åsikter 

som gör sajten till en osannolik källa för aktiv informationssökning. Sättet på vilket 

informationen framställs,  där fusioner av praktiker bäddar in smogen i vardagens 

umbäranden och glädjeämnen, kan tänkas osynliggöra inläggens så kallade 

―informationsvärde‖ och smogen framstår istället som en naturlig del av livet.  Från 

ett användarperspektiv kan Sina Weibo därför ses som en inbäddad informationskälla 

vad gäller luftföroreningar, inte enbart på grund av sajtens framställning som en typ 

av rekreationssajt, utan även i relation till hur informationen konstrueras av användare.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vad gäller hur information formas på Sina 

Weibo gäller sajtens existens som ett digitalt medium. Som den digitala plattform 

Sina Weibo utgör, är det noterbart att de objekt som är vanligt förekommande i 

representationerna – luftkvalitetsappar, väderappar – också är specifikt tillämpade för 

en digital plattform. Apparna kan enbart representeras digitalt, till skillnad mot 

exempelvis munskydd som får en digital representation genom bilder, men även 

existerar som ett fysiskt objekt. Sina Weibos existens som digital plattform har därför 

betydelse för spridningen av vissa element. Det är förhållandevis lätt att skärmdumpa 

en applikation som redan existerar på mobilen för att säga något om luftföroreningar, 

istället för att engagera sig i andra typer av representationer, som att skriva en text om 

luftföroreningar eller skapa bilder där andra objekt eller aktiviteter figurerar.  

 

En digital materialitet utgör således en aspekt av luftföroreningar, vilket leder 

tankarna till Rogers (2013) utsago: att internet är en förlängning av samhället, en stor 

                                                
25 Här syftar jag exempelvis på väderleksrapporter som blandar luftkvalitetsvärden med väder, och nyhetsartiklar 

från nyhetsbyråer intimt förbundna med partiet som jämför smog mellan olika länder. 
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del av vardagen, och att den virtuella och den fysiska världen inte går att separera. 

Luftföroreningar upplevs i den fysiska verkligheten, samtidigt som apparna kan ses 

utgöra en del av mikrobloggares vardagliga relation till luftföroreningar. 

Luftföroreningarna blir både ett virtuellt och fysiskt fenomen, vars relaterade 

praktiker formas mellan händelser i det fysiska rummet och det digitala. En 

skärmdump av en app postas på Sina Weibo för att representera en fysisk upplevelse 

av smogen. Apparnas numeriska rankning av platser avspeglar sig i sin tur i det 

fysiska rummet när mikrobloggare väljer semesterdestinationer utefter luftens 

påstådda kvalitet, eller följer apparnas instruktioner om hur man skyddar sig från 

luftföroreningar och bär munskydd eller tar bilen till arbetet.  Sammanlänkade kedjor 

av aktiviteter, objekt och meningsföreställningar bildar vad som kan kallas 

―luftföroreningspraktiker‖ som spänner över det virtuella och det fysiska och skapar 

en berättelse om livet i airpocalypse. Luftföroreningar är inte bara fysiska företeelser, 

de har kommit att existera online.  
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7. Vidare forskning 

Jag har främst inriktat mig på ett fenomen – luftföroreningar – för att se hur 

information formas i en kontext där miljörisker är påtagliga. Min studie visade att 

informationen på den sociala medieplattformen Sina Weibo visserligen 

representerade luftföroreningar som en miljörisk och en katastrof som mikrobloggare 

var högst medvetna om, men som samtidigt var del av en vardag som mikrobloggare 

anpassat sig till. Andra specifika miljörisker, exempelvis förorenade vattendrag, 

vattenbrist, skövling av naturresurser och så vidare, har jag inte undersökt. Från ett 

informationsperspektiv vore det dock intressant att studera andra kontexter av 

påtagliga miljörisker från ett jämförande perspektiv. Hur påverkar synlighet av 

miljörisker i vardagen hur information framställs? Finns det, liksom i min studie, 

beröringspunkter mellan katastrof och vardag? 

Denna fråga är intimt sammankopplad med hur information framställs. Från ett 

praktikteoretiskt perspektiv presenteras delar av informationen på Sina Weibo genom 

fusioner av praktiker, vilket jag menar kan osynliggöra och neutralisera smogens 

existens, då den införlivas i redan existerande praktiker. En studie som använder ett 

praktikteoretiskt perspektiv för att undersöka hur miljöinformation framställs i andra 

typer av media, vore ett intressant komparativt bidrag då det kan fördjupa förståelsen 

för hur information formas.  

Apparna visade sig vara centrala i min studie och ett objekt som många av 

mikrobloggarna använde sig av och refererade till. Samtidigt finns det skäl till att 

ifrågasätta den slags information som apparna genererar, då de definierar luft i 

förhållande till en uppsättning specifika gaser, och i förhållande till mänsklig hälsa. 

De uppmuntrar inte användare att tänka på större frågor som rör hur mänskliga 

aktiviteter påverkar miljön. Liksom Nathans studie som lyfter hur IKT kan utvecklas 

för hållbara syften (Nathan 2012), vore forskning som studerar tillverkningen och 

utformningen av informationsverktyg, exempelvis miljöappar, en intressant och 

relevant fördjupning, både på ett teoretiskt plan och för tillämpad forskning.  

Liksom tillverkning av miljöappar, är appars användningsområde en intressant 

forskningsingång. I Kina är det möjligt att användning av luftkvalitetsappar 

demografiskt skiljer sig åt, då Sina Weibo är ett forum som drar till sig en viss 

klientel, nämligen yngre urbana kineser. Det hade varit intressant att undersöka äldres 

uppfattningar om luftföroreningar och potentiella användning av luftkvalitetsappar. 

De socio-ekonomiska skillnaderna mellan stads- och landsbygdsbor gör det även 

intressant att undersöka attityder på landsbygden. Skiljer sig uppfattningar om 

luftföroreningar mellan landsbygdsbor och stadsbor? Vad för slags verktyg och objekt, 

om inte luftkvalitetsappar, återfinns i deras närhet?  
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Sammanfattningsvis är min förhoppning att min studie inbjuder fler 

informationsforskare till att studera miljöfenomen från ett brett 

informationsperspektiv, och jag hoppas att miljöfrågor i framtiden kan bli ett större 

forskningsområde inom disciplinen.  
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