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Denne avhandlingen undersøker kommersielle stordataselskapers inntog innen 

antiradikalisering. 

Bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme har vært gjenstand for forskning over lengre 

tid, og myndigheter har forsøkt å få bukt med problemene. Likevel endres også bekjempelsen 

av disse utfordringene i takt med at samfunn digitaliseres og at informasjon befinner seg på 

nett. På samme måte forandrer ekstremistgruppers radikaliseringsteknikker hvor nettet 

benyttes til å sirkulere videoer og propaganda. I tråd med at kontrollfunksjoner forflyttes fra 

staten til kommersielle aktører har man sett et inntog av kommersielle stordataselskaper som 

forsøker å sirkulere mot-narrativer og forsøker å forhindre at mennesker faller i ekkokamre 

bestående av radikalisert materiale. Et slikt kommersielt dataselskap er Jigsaw. Denne 

oppgaven tar for seg Jigsaw som en casestudie, og Jigsaw representerer et eksempel på 

hvordan kommersielle stordataselskaper har inntrådt antiradikaliseringsfeltet, og hvilken rolle 

slike selskaper besitter i dagens antiradikaliseringsdiskurs. 

Gjennom en digital diskurs bestående av både det tekstuelle og det visuelle belyses hvordan 

selskapet presenterer seg selv og av andre, hva slags programmer de utleder og fronter, samt 
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visuelt innhold og tekst de mener er «riktig» og «fungerende» innen antiradikalisering. Jigsaw 

fremmer seg selv som en ny aktør med en særegen kompetanse, som ingen nærmest kan måle 

seg med. Tidligere tiltak har vært for det meste vært i den virkelige verden, og forebyggingen 

har ofte vært fjes-til-fjes. Jigsaw er en ny aktør som bedriver forebygging over nett – og 

benytter seg av dataene til «ville-blitt-radikaliserte». Dette befestes gjennom 

stordataovervåkning, da det er særdeles få med prosessor- og datalagringskraft til å besitte 

samme informasjon og data som de har. Dette gjør dem mektige og krever utforskning. 

Jigsaw har som mål om å gjøre noe med geopolitiske utfordringer som radikalisering og 

ekstremisme, og har utledet et program kalt «Redirect Method». Programmet skal tilby «ville-

blitt-radikaliserte» en annonse med YouTube-spillelister bestående av et fungerende og riktig 

materiale som er forenlig med vestlige samfunn. Materialet skal hjelpe disse individene til å 

utføre selvkontroll og selvdisiplin. Innad i disse spillelistene figurerer Abdullah-X, en animert 

YouTube-serie som skal motvirke IS-propaganda. Abdullah-X symboliserer det riktige og 

fungerende materialet. Programmet og Abdullah-X-serien utforskes i denne studien i likhet 

med Jigsaw selv. 
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Introduksjon 
I denne avhandlingen vil jeg utforske et selskap som har befestet sin rolle innen 

antiradikaliseringsfeltet – Jigsaw. Dette er et kommersielt stordataselskap som eies av Google, 

og som har utviklet initiativer for å takle grenseoverskridende utfordringer som blant annet 

korrupsjon, sensur, radikalisering og voldelig ekstremisme. Her vil det fokuseres på 

radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvordan stordataovervåkning benyttes til å 

omdirigere mennesker som identifiseres som «ville-blitt-radikaliserte» til «riktig materiale». 

Min undersøkelse tar opp hvordan deres inntog er noe problematisk ettersom intensjonen bak 

er uklar, og at materiale de lenker til befinner seg på egeneide plattformer. Det har vært mye 

fokus på hvordan unge radikaliseres over nett, ettersom det finnes mye informasjon på nettet, 

og unge kan finne ekstremistisk materiale på plattformer som Google selv eier. Teknososiolog 

Zeynep Tufekcis (2018) aviskommentar i New York Times fra 2018 retter søkelyset på 

utviklingen omhandlende algoritmer og hvordan nettsider, i dette tilfelle YouTube, fungerer 

som et av de største radikaliseringsinstrumentene i det 21. århundret, gitt deres omfattende 

brukerdeltagelse. Avslutningsvis i hennes nyhetsartikkel poengterer Tufekci (2018) at Googles 

anbefalingsalgoritme ser ut til å ha konkludert med at folk er tiltrukket av innhold som er mer 

ekstremt enn det de begynte med. Dette bringer oss til temaet for dette masterprosjektet og en 

utvikling kjennetegnet av at sosiale medieplattformer og overvåkning sammensmelter og blir 

vanskelig å skille fra hverandre. 

Hva som er bemerkelsesverdig med dette og innenfor områder som sikkerhet, risikoanalyse og 

antiradikalisering, er hvordan aktørene som først ble beskyldt for å stå bak muliggjøringen og 

etableringen av plattformer og virtuelle rom hvor rekruttering til terror og voldelig ekstremisme 

kunne blomstre, nå ser en ny vei og bemerker seg som aktører innen disse områdene. 

Nyhetsartikkelen til Tufekci (2018) kaster lys over denne utviklingen hvor kommersielle 

stordataselskaper som Google besitter en form for makt, en makt til å styre brukere av tjenester 

som YouTube, til tilpasset materiale og innhold. Dette innebærer også at myndigheter og 

institusjoner kan begjære, kjøpe eller kreve innsyn i slik data. Ytringsfriheten man kanskje tar 

for gitt i noen situasjoner, som man presser til det ytterste på Facebook, Twitter, YouTube eller 

andre sosiale medieplattformer i andre – har også med seg baksider som personer kanskje ikke 

er klar over gjennom akseptering av vilkår og betingelser man klikker seg raskt forbi. 

Nettsidene man besøker, likerklikkene man gir fra seg, og søkeordene som benyttes fanges opp 

av algoritmer, som samles og fraktes til databaser og blir til virtuelle brukerspesifikke profiler 
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som gjenspeiler en selv (Haggerty og Ericson, 2000; Lupton, 2015). Informasjon har blitt en 

form for vare, og brukes innenfor mangfoldige felt og av ulike aktører. Selv om informasjon 

alltid har vært viktig, har det aldri vært mer avgjørende. Mennesker legger fra seg digitale 

fotavtrykk som kan innhentes, spores og reageres på – dette gjelder også personer i fare for å 

bli radikalisert. Forebygging av alvorlig kriminalitet som terror og ekstremisme har i tråd med 

dette sett en innfart av nye aktører. Det er ikke lengre bare de åpenbare instansene som bedriver 

forebygging av kriminelle handlinger. Kommersielle aktører er også med. 

Forebyggingsbegrepet er elastisk og kan kobles til alt fra konkrete teknikker som teknologiske 

og fysiske barrierer, til ethvert tiltak som oppfattes å ha positiv virkning på samfunnet 

(Gundhus, 2014:179). Selskaper som Google, Facebook og Twitter har flere initiativer og 

programmer siktet mot forebygging av at ekstremistisk materiale blir lastet opp på deres 

plattformer. I tråd med at andre instanser og aktører har begynt å involvere seg i forebygging 

og gjør tiltak som indirekte kan ha en innflytelse på kriminalitet, inngår slike handlinger i 

forebyggingsbegrepet til Gundhus (2014:179). Oppgaver som opprinnelig har vært dominert av 

politiet har fått konkurranse eller samarbeidspartnere til å takle grenseoverskridende 

utfordringer som truer rikets sikkerhet og borgerne dertil. Med tiden har det vokst frem en helt 

ny aktør innen forebygging – kommersielle stordataselskaper. Kommersielle stordataselskaper 

manøvrerer data som «valuta», besitter verktøy innen overvåkning, prediksjon og risikostyring 

med mer, og fremmer seg selv som altomspennende og kompetente, grunnet deres ressurssterke 

tilgang på data (Lupton, 2015). Denne type informasjon er spesielt verdifull i dagens 

informasjonssamfunn, siden den kan tilby ny innsikt i utfordringer som for eksempel 

rekruttering til voldelig ekstremisme. Stordataselskapene kan ses på som en ny variasjon av 

ting som allerede har skjedd eller foregår, innpakket i en ny og omfattende form – en ny form 

for overvåkning. Denne overvåkningen muliggjør at de får tilgang til data som ingen andre har. 

Dataen gir selskapene en stor grad av makt ettersom dataen kan gi innsyn i informasjon om 

deres brukere. 

Én av menneskegruppene som katalogiseres er for eksempel personer som er sårbare for 

radikalisering. Meleagrou-Hitches og Kaderbhai (2017:6) fremmer at dagens konsensus angår 

at internett ikke alene er grunnen til radikalisering, men en tilrettelegger og katalysator av en 

persons bane mot voldelige politiske handlinger. Videre påpeker de at ekstremistisk bruk av 

internett har utviklet seg og effektivt tilpasset et konstant skiftende online mediemiljø, og 

organisasjoner – både offentlige og private – som søker å svare på dette spiller fortsatt «catch-



3 

 

up», og har ennå ikke kommet med et overbevisende motsvar (Meleagrou-Hitches og 

Kaderbhai 2017:6). I tråd med dette har man sett en utvikling hvor unge kan radikaliseres 

gjennom digitale plattformer og over nettet (Noor, 2018:49). I norsk kontekst fremmer Linda 

Noor (2018:48) for eksempel hvordan den sunnimuslimske Profetens Ummah (PU) benyttet 

seg av sosiale medier som Facebook og Twitter til sin fordel, gjennom å spre 

propagandamateriale som resonnerte med følelser av å være fremmed- og mistenkeliggjorte 

som muslimer i et stadig mer muslimfiendtlig Norge. Gjennom bruken av sosiale medier kan 

PU nå ut til et stort antall muslimske ungdommer, gjennom for eksempel benyttelse av 

pressekonferanser, gatemisjonering og produsering YouTube-videoer (Noor, 2018:48). 

Utviklingen denne avhandlingen fokuserer på omhandler hvordan antiradikaliseringstiltak har 

begynt å omfatte og anvende de samme plattformene for å nå målgruppene som radikalisert 

materiale er rettet mot. Forskning og handlingsplaner for forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme gjenspeiler også dette. 

Justis- og beredskapsdepartementet lanserte i 2014 sin handlingsplan mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme, og befestet da at arenaene for radikalisering hadde blitt flere og mer 

komplekse (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014:9). En annen utfordring som 

handlingsplanen retter fokuset mot, er fremveksten av internett og sosiale medier som en 

virtuell radikaliseringsarena – en arena hvor personer kan finne støtte og ideologisk 

legitimering for sine ekstreme synspunkter (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018:50). I 

tråd med dette poengterer Noor (2018:50) at internett bidrar i spredningen av ideologi, 

nettverksdannelse, samt å desensitivere, og hvordan voldelige visuelle fremstillinger flytter 

grensene for hva som overveies som akseptabelt å mene, si og gjøre. Handlingsplanen betoner 

også hvordan radikaliseringsprosesser kan manifestere seg over nett, hvorav ekstremistiske 

budskap kan nå sårbare personer både fysisk og virtuelt med sterke visuelle og audiovisuelle 

virkemidler (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014:9). Noor (2018:50) understreker også 

hvordan eksplisitt voldelig materiale befinner seg bare noen få tastetrykk unna i form av online-

magasiner utgitt av terrororganisasjoner, debattfora og på sosiale medier som Facebook, 

YouTube og Twitter. Noe som kan leses ut av dette angår at forebygging av 

grenseoverskridende utfordringer som radikalisering over nettet har for alvor fått fotfeste de 

siste årene. 

Justis- og beredskapsdepartementet (2014:9) påpeker også hvordan humanitære kriser, sterkt 

visuelt materiale og overgrep mot sivilbefolkningen kan ha stor påvirkning på individer og lede 
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til et ønske om å bidra individuelt og umiddelbart. I sammenheng med dette belyser Noor 

(2018:50) hvordan forskning viser at sensur ikke er effektivt, samtidig som vi må være tydelige 

på hva som er lovlig og ikke, hvorved lovovertredelser må få konsekvenser. I handlingsplanen 

understrekes det et «behov for styrket innsats mot radikalisering og rekruttering gjennom 

internett, samt mer aktiv bruk av internett i selve forebyggingsarbeidet» (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2014:23). Dette omhandler tiltak av på tvers av ulike departementer. 

Tiltakene omfatter alt fra forebygging av hatretorikk, diskriminering og hatefulle ytringer på 

nett, til radikalisering på nett (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014:23-4). Noor (2018:50) 

utdyper i tråd med dette hvordan vi fortsatt mangler kunnskap vedrørende hvordan unge 

personer påvirkes av ekstremistisk innhold over nett, og at vi må tette kunnskapshull og fremme 

kildekritikk. Denne manglende kunnskapen er noe kommersielle stordataselskaper kan belyse, 

ettersom de besitter detaljert brukerdata om hvilket innhold deres brukere iakttar (Lupton, 2015; 

Powers og Jablonski, 2015). Det er vesentlig å rekke søkelyset mot denne utviklingen, og 

undersøke hvilken rolle stordataselskaper har innen antiradikalisering, og hvilken makt slike 

selskaper besitter i dagens informasjonssamfunn.  

Denne avhandlingen går i sømmene på selskapet Jigsaw, en teknologiinkubator og tenketank 

innen Google, som anvender teknologi til å takle geopolitiske utfordringer som truer verden i 

dag. En slik utfordring er radikalisering og voldelig ekstremisme. Studien utforsker hvem de er 

som selskap, hvordan de presenteres og omtales av andre, hvilke programmer og initiativer de 

støtter, i tillegg til å utforske et utvalg materiale de fremmer som riktig innen antiradikalisering. 

Oppgavens problemstilling og ambisjon 

Forskningsspørsmålet og underproblemstillingene tar sikte på å belyse hvilken rolle disse nye 

aktørene besitter og hvordan forebyggingen utspiller seg. Jigsaw er et eksempel på en aktør som 

har steget frem i tråd med digitalisering av samfunnet, og brukes som representant for 

kommersielle stordataselskaper. Jigsaw anvendes som et «casestudie» for å undersøke hvordan 

et kommersielt stordataselskap som Google arbeider med å forebygge radikalisering og 

ekstremisme. Det skal bemerkes at Jigsaw ikke bare er et nettsted, men en plattform som 

arbeider med mange ulike initiativer. Radikalisering og voldelig ekstremisme er bare ett av 

disse initiativene de jobber med. Her vil plattformen «www.jigsaw.google.com» utforskes 

vedrørende hvordan de fremmer seg selv, samt ti nyhetsartikler som omtaler Jigsaws arbeid. 

Således vil programmet til Jigsaw, Redirect Method undersøkes i form av hva nettsiden for 

programmet («www.redirectmethod.org») selv presenterer, samt hvordan programmet omtales 

http://www.jigsaw.google.com/
http://www.redirectmethod.org/
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av samtlige nyhetsartikler. Programmet utforskes også i sammenheng med litteratur innen 

koding og algoritmer. Mot slutten av avhandlingen utforskes et utvalg på 22 videoer fra 

Abdullah-X, som omfattes i Redirect Methods utvalg av antiradikaliseringsmateriale.  

Forskningsspørsmålet og underproblemstillinger lyder dermed som følger: 

Hva er rollen til stordataselskaper innen antiradikalisering, og hvilken makt besitter disse i 

dagens informasjonssamfunn?  

I lys av dette, hvem er Jigsaw og hvilken rolle spiller de innen dagens 

antiradikaliseringsdiskurs? 

 Hvordan presenterer Jigsaw seg selv?  

 Hva slags initiativer, strategier og metoder støtter de innen antiradikalisering?  

 Hvilket innhold mener de er «riktig» innen antiradikalisering 

Ambisjonen med oppgaven er å utforske et felt som er i kontinuerlig endring og ser innfarten 

av en flerfaglighet og nye aktører, samt å gi innsyn i rollen til kommersielle stordataselskaper 

innen antiradikalisering, herunder Jigsaw med Google i spissen. Forskning på områder som 

trekker på internett, teknologi og radikalisering eksisterer, men det foreligger hull i forskningen 

som må utforskes, deriblant forebygging utøvd av nye aktører innen forebyggingsfeltet, som 

Jigsaw. Denne avhandlingen adresserer denne mangelen ved å kombinere kriminologifeltet 

med aktuell forskning innen det digitale og teknologiske. Dette omhandler for eksempel «digital 

surveillance» (Lupton, 2015) og «prosumption» (Lupton, 2015), som er to begreper som speiler 

hvordan overvåkning, teknologi og nettvaner går hånd i hånd. I tråd med dette kan kommersielle 

logikker (Leander, 2017) og for mye informasjon («infoglut») (Andrejevic, 2013) rette 

søkelyset mot hvordan kommersielle stordataselskaper befester sin rolle innen 

antiradikalisering. «State of the art»-seksjonen under teoridelen utdyper disse begrepene 

ytterligere. I tillegg gjøres seg forhåpninger om det at en slik avhandling som denne vil kunne 

være med på å utfylle eksisterende forskningshull. Dette angår for eksempel hvordan materialet 

som Jigsaw og Redirect Method betegner som «riktig» befinner seg på egeneide plattformer, 

og hvordan kommersielle stordataselskaper tilbyr «ville-blitt-radikaliserte» å disiplinere seg 

selv, gjennom å overvåke deres data.  
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Oppgavens oppbygning  

Foruten dette innledende kapittelet består avhandlingen av seks kapitler. Kapittel to tar for seg 

den teoretiske inngangen gjennom Michel Foucault og hans maktbegrep, disiplinering, 

panoptikon og føyelige kropper, og hva andre fremsetter av Foucaults tanker. 

 

Kapittelet er således todelt, hvor overgangen fra Foucault fører oss videre inn i et historisk og 

teoretisk bakteppe som først tar for seg David Garlands (2001) tese om kontrollkultur og 

suverenitetssvekkelsen av staten. Utviklingen baner vei for å forstå dagens situasjon og hvordan 

kommersielle stordataselskaper og begreper stiger frem i takt med risikoperspektiver; 

kommersielle aktører, «pre-crime», profilerings- og kategoriseringsprosesser, «the surveillant 

assemblage», digitale samfunn og «data som valuta».  

 

Kapittel tre viderefører utviklingen som presenteres i kapittel to og introduserer aktuell 

forskning innen data og overvåkning som kan ytterligere belyse og diskutere rollen til 

kommersielle stordataselskaper. Den aktuelle forskningen inndeles i fire kategorier; «digital 

veillance», «prosumption», «kommersielle logikker innen radikalisering og antiradikalisering» 

og «infoglut».  

 

I kapittel fire redegjøres for den metodiske tilnærmingen som er anvendt. Metodekapittelet 

starter med en overgang fra teori til metode ettersom oppgaven anvender metodologiske 

perspektiver fra digital sosiologi for å gi innsyn i hvordan digitale data og plattformer som 

«www.jigsaw.google.com», «www.redirectmethod.org» og YouTube kan studeres. 

Avhandlingen har diskursanalyse som overordnet metode og utforsker den digitale verden på 

dens egne premisser ved å undersøke hvordan tekst og visuelle manifestasjoner kan skape en 

digital diskurs. Deretter redegjøres det for fremgangsmåte og datamaterialet, før kapittelet 

avsluttes med etiske refleksjoner omkring mitt standpunkt, begrensninger og tolkning av 

materialet som utforskes.  

 

Kapittel fem er en drøftende analyse av datamaterialet som er gjennomgått og er inndelt i tre 

hovedmomenter; «Jigsaw – plattformen», «Redirect Method – omdirigeringsprogrammet» og 

«innholdet Jigsaw hevder «fungerer» - Abdullah-X». Her kombineres det historiske og 

teoretiske bakteppet med aktuell forskning for å analysere og drøfte Jigsaws rolle innen 

antiradikalisering.  

http://www.jigsaw.google.com/
http://www.redirectmethod.org/


7 

 

 

Avslutningsvis trekkes hovedfunnene fra den drøftende analysen om «Jigsaw», «Redirect 

Method» og «Abdullah-X» frem, hvor de diskuteres oppsummerende, før jeg skisserer veien 

videre vedrørende forskning på feltet. 
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Teoretisk tilnærming og rammeverk 

Denne studien trekker på rammeverk innen kriminologi, kritiske overvåkningsstudier, 

Foucaults maktbegrep og disiplinering, digital sosiologi og IKT-studier. Stordataselskapers 

møte med kriminalitet og antiradikalisering er komplekst og krever anvendelse av ulike 

teoretiske begreper og retninger for å kunne utfylle hverandre. En kriminologisk forståelse av 

Jigsaws rolle og hvordan de opererer innen antiradikalisering krever denne flerfaglige 

forståelsen i takt med at samfunnet opplever økt digitalisering. Hva Jigsaw presenterer av 

materiale må ses i lys av materialets opprinnelse og sirkulering, samt deres evner innen 

stordataovervåkning. Det er ikke en tilfeldighet at en spesifikk video trender eller blir anbefalt 

på YouTube. Prosessene som foregår bak lukkede dører kan ha fotfeste i ulike interesser, ofte 

etter selskapet bak produktet eller utviklerens interesser. Det er fundamentalt å anerkjenne og 

utvikle disse innsiktene ettersom det har implikasjoner for enhver. 

En teori alene kan ikke forklare prosessene som oppstår når tidligere forskjellige felt møter 

hverandre. I takt med oppkomsten av dagens informasjonssamfunn har feltene startet å flyte inn 

i hverandre. I forbindelse digitalisering skriver Roger Burrows og David Beer (2013:62) at det 

blir nødvendig å koble sosiologisk teoretisering med den digitale ekspansjonen og dens 

praksiser. Denne avhandlingen prøver i tråd med dette å innlemme tekniske og teknologiske 

aspekter til kriminologien for å rette søkelyset mot endringer i samfunnet som krever at man 

benytter seg av flerfaglige teorier og konsepter. For å kunne skape et nyansert bilde av nye 

problemstillinger som oppstår da felter møter hverandre, er det fruktbart å anvende teoretiske 

tankegods fra ulike disipliner, ettersom feltene blir interdisiplinære og kan forme nytenkende 

tolkninger på nye problemstillinger. Fokuset vil holdes på arbeidet disse teoriene kan ha innen 

kriminologien. Øyvind Bratberg (2018:197) skiller mellom tverrfaglighet og flerfaglighet, og 

her benyttes det av sistnevnte. Flerfaglighet peker på nytten av å ha flere disipliner til stede for 

å sikre perspektivrikdom og gjensidig læring der det viser seg å være fruktbart (Bratberg, 

2018:197). Denne studien vil lene seg på en flerfaglighet der ulike fagdisipliner trekkes frem 

hvor de kan ytterligere belyse og supplere poenger eller tolkninger. Følgende begreper vil 

strukturere og vil danne det teoretiske rammeverket; maktbegrepet, disiplinering og føyelige 

kropper tilhørende Foucault, kontrollkultur, risikoperspektiver, «governmentality», «the 

surveillant assemblage», «data double» og «data som valuta». Til slutt trekkes fire aktuelle 

perspektiver innen overvåkning og data frem. En teoretisk inngang som er hensiktsmessig å 

starte med omkranser Michel Foucault og hans skriv vedrørende makt og institusjoner.  
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Michel Foucaults maktbegrep, disiplinering og føyelige kropper 

Foucault engasjerte seg i kunnskap og undersøkte former for kunnskap, samt hvordan strukturer 

diskursivt produserer virkelighetsoppfatninger og subjekter. Thomas Ugelvik (2013:437) 

betoner hvordan subjektet forstås som et produkt av møtet mellom institusjoner og individ, 

gjennom maktrelasjoner, maktforhold og vitenspraksiser som igjen produserer sannheter. 

Foucault (1999a:13) hevder at hva som betegnes som sann kunnskap er relativt med politiske, 

historiske og sosiale konstruksjoner. Dette kan ses i sammenheng med hva Gunnar Aakvaag 

(2008:313) poengterer om Foucaults konstruktivistiske tese hvor moderne mennesker er 

produkter av klassifiseringer og diskursive strategier i politisk styring. Ugelvik (2013:428) 

trekker også frem at Foucaults teori kan beskrives som å binde sammen sannhet, makt og 

subjektivitet. Sistnevnte uttrykker hvem og hva vi i bestemte kontekster kan oppleve at vi er, 

sannhet refererer til hva vi oppfatter og kan føle som sant, hvorav makten omhandler måtene vi 

styres og styrer oss selv (Ugelvik, 2013:428). Et maktbegrep forankret i Foucault er fruktbart å 

anvende i denne studien i lys av at personer som besitter betydelig informasjon og kunnskap 

om andre har kontroll over hvilke kategorier og sosiale konstruksjoner som opprettes – i dette 

tilfellet Jigsaw og Google. 

Erling Sandmo (2000:XXXIII) beskriver hvordan Foucaults historiske undersøkelser 

omhandler samspillet mellom kunnskap og makt, og hvordan det å gjøre mennesker til objekter 

for kunnskap og underkuelse, er to aspekter av den samme historien. I så måte er maktbegrepet 

hos Foucault produktivt, ettersom den skaper forståelsesmåter, kunnskap, kategorier, nytelse 

og begjær (Sandmo, 2000:XXXIII). En slik forståelse er forenlig med hvordan 

stordataselskaper produserer forståelsesmåter, kunnskap og kategorier om antiradikalisering. 

Lyon (2007:83) uttrykker også at for Foucault var kunnskap og makt uløselig forbundet med 

hverandre, og en rekke «disipliner» eller praksiser skaper kunnskap og makt. I praksisene 

inngår teknikker for å observere, overvåke, forme og kontrollere atferd. Kunnskap blir dermed 

et middel for tilsyn og administrering, og gjør mennesker innenfor disse praksisene mottagelige 

for intervensjon eller styring (Lyon, 2007:83-4). Dette skaper maktrelasjoner, som ligger latent 

i de store datainnsamlingene som Google og Jigsaw administrerer. Lyon (2007:84) fremmer i 

tråd med dette at klassifisering blir en maktteknikk, fordi det gjør flere enheter kjent på bestemte 

måter, slik at de håndteres på riktig måte. Jigsaw besitter dermed makt til å definere og styre 

«ville-blitt-radikaliserte» i en retning de mener er riktig. Ut i fra dette kan man lese at 

stordataselskaper disponerer en ny type makt hvor informasjon om mulige fremtidige 
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kriminelle handlinger vil være verdifullt. Diskurs er dermed gjennomgående i henhold til 

problemstillingen her, og vil videre belyses i metodedelen. Foucault utdypes ytterligere 

ettersom hans skriv vedrørende overvåkning og straff har vært gjennomgripende for forskning 

flere områder, og som omkranser temaet for denne avhandlingen. 

Straff har forandret karakter gjennom historien, fra å være et offentlig spetakkel hvor publikum 

kunne iaktta straffens utfoldelse, til avlukkede rom av institusjonell karakter (Foucault, 1999b). 

Endringen hvor kroppen fungerer som et instrument eller en mellommann handler om å frata 

den enkeltes frihet som anses både som en rettighet og eiendom – man fengsler kroppen for å 

få den til å fungere – kroppen skal gjøres føyelig (Foucault, 1977:11). Foucault (1977:11) 

fremmer videre at i henhold til denne formen for straff er kroppen fanget opp i et system med 

begrensninger og mangler, forpliktelser og forbud – straffen har altså gått fra å være en kunst 

av uutholdelig følelsesstraff til en økonomi av suspenderte rettigheter. Jigsaws på «ville-blitt-

radikaliserte» er i overensstemmelse med dette. Deres syn på individet virker å være at den kan 

endres. Selv om dagens samfunn har forandret seg siden Foucault levde, har hans argumenter 

fortsatt belegg og virker å kunne tilby og forklare mye vedørende dagens kompliserte 

sikkerhetssamfunn. Økonomiske og kommersielle interesser har hatt et kraftig innhopp i 

hvordan man opprettholder og regulerer sikkerheten i et samfunn, noe David Garlands (2001) 

tese om kontrollkultur innebærer, og som fremlegges senere. Foucault (1977:11) presenterer 

finurlig dermed resultatet av denne endringen hvor en hel hær av teknikere overtar for bøddelen 

– doktorer, psykiatere, psykologer, lærere og ikke minst kommersielle stordataselskaper som 

kan innskrenke tilgangen til nettsteder man besøker. Fremveksten av et nytt sett yrker som 

definerte hvem som trengte straff og hvem som kunne utøve straffen vokste frem i takt med en 

ny subjektivitet som ble produsert for dem som ble straffet: hva Foucault kalte «the docile 

body» – den føyelige kroppen (Foucault, 1999b:123-4; Rose, 2012:229). Den føyelige kroppen 

i dag kan leses ut i fra data, noe kommersielle stordataselskaper har et spesielt innsyn i. 

Fengslene som vokste frem innebar at fangevokterne hadde totalt innsyn i cellene til fangene, 

men fangene kunne aldri vite når eller om fangevokterne overvåket dem, som igjen foregikk 

ved en bestemt visualitet (Foucault, 1977). De nye fengslene var organisert slik at 

fangevokterne kunne overvåke et stort antall mennesker. De var panoptiske, hvorav «pan» betyr 

alle, og «opticon» betyr visuelt (Mathiesen, 1997). Panoptikon er en idé opprinnelig fra Jeremy 

Bentham om et fengsel med total overvåkning, hvor fangevokterne befinner seg i et tårn i 

midten av fengslet og har fullstendig oversikt over de innsatte uten å bli sett (Foucault, 1999b). 
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Usikkerheten rundt om å være i en limbus av konstant overvåking eller ikke, måtte enhver 

innsatt derfor oppføre seg «riktig» hele tiden, som igjen fremmet selvdisiplinering og 

produksjon av kropper som «docile bodies/føyelige kropper» (Foucault, 1977; Foucault, 

1999b:123-4; Rose, 2012:229). Panoptikons fremste effekt innebærer dermed å indusere en 

tilstand hos de innsatte av bevisst og permanent synlighet som sikrer en automatisk 

maktfunksjon (Foucault, 1977:210). Makten befinner seg dermed hos fangevokterne grunnet 

de kan oppholde seg i tårnet konstant og overalt, og følelsen av å bli iakttatt når som helst og 

uvissheten omkring det, var ment å disiplinere fangene til å utføre selvdisiplinering og bli 

føyelige individer (Foucault, 1999b). Denne formen for visualitet hvor subjektet blir sett uten å 

kunne se, og hvor den andre ser uten å aldri blir sett, kalte Foucault overvåkning, og hevdet var 

en dominerende form for makt i det moderne kapitalistiske samfunnet (Mathiesen, 1997; Rose, 

2012:230). Relevansen til min oppgave omhandler at vi innbefattes av det samme asymmetriske 

maktforhold til de kommersielle stordataselskapene som fangene hadde i forhold til 

fangevokterne. Dataene våre symboliserer vår synlighet i dagens informasjonssamfunn som 

kommersielle stordataselskaper har fullt innsyn i, men vi har ikke innsyn i deres prosesser på 

samme måte som de har innsyn i våre data.  

Dette er i tråd med hva Foucault omtaler som en ny type styring, som han presenterte som 

«governmentality» Governmentality-begrepet har også hatt betydning for «veillance», 

vedrørende håndtering av populasjoner, hvorved «panoptisk overvåkning» inngår, som igjen 

omhandler en funksjon av ikke-tvangsmessig disiplinær kraft der de få ser de mange (Lupton, 

2015:35). Foucault betonet hvordan panoptismen representerte et fundamentalt skifte eller en 

endring fra situasjonen hvor mange ser de få, til en situasjon hvor de få ser de mange 

(Mathiesen, 1997). «Governmentality» er i all hovedsak en styringsform som innebærer å styre 

borgerne og få disse til å styre seg selv. Garland (1999:15-6) hevder at governmentality forsøker 

å avsløre hvilke måter styringen og maktutøvelsesmåter er avhengig av bestemte måter å tenke 

på (rasjonaliteter), spesifikke måter å handle (teknologier) og subjektivering av individet. Målet 

med selvteknologi innen straffesystemet innebar å trene opp individer til selvregulering, og det 

har utviklet seg mot å gjøre individet mer «effektivt» selvregulerende, en form for «governing-

at-a-distance» (styring på avstand) (Garland, 1999:24; Neumann og Sending, 2003).  

Nikolas Rose (1999:3) fremmer i tråd med dette hvordan Foucaults ofte siterte frase «conduct 

of conduct» refererer til samtlige anstrengelser for å forme, veilede og lede andres atferd, og 

omfavner måtene man oppfordres til å styre seg selv. I forbindelse med dette poengterer 
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Neuman og Sending (2003:10) at governmentality er knyttet opp mot måten de styrende og de 

styrte tenker på – deres mentalitet, men også at maktformen ikke lengre utøves av én monolittisk 

stat. I lys av dette betones også hvordan governmentality-begrepet fokuserer på nåtiden, spesielt 

endringen fra velferds- til neoliberal politikk (Garland, 1999:15). Dette kan spores i 

kommersielle aktørers inntog i antiradikaliseringsfeltet. Analyse- og diskusjonsdelen utforsker 

hvordan et stordataselskap som Jigsaw prøver å utføre en (in)direkte styring av «ville-blitt-

radikaliserte» ved å tilby materiale som bryter med radikaliseringsstier. Jigsaw representerer 

retningen og et eksempel på styring på avstand, i tråd med at sikkerhet og informasjon er blitt 

kommersielt.  

For å fatte dagens situasjon og kunne gi et dypere innsyn i forskningsspørsmålet er det 

hensiktsmessig med et historisk tilbakeblikk på utviklingen som har preget samfunnet de siste 

tiårene, og som kan gi ytterligere innsyn innen endringer i statens kontrollrolle og hvilke aktører 

som har inntatt antiradikalisering- og kontrollfeltet, og tatt del i styringen av befolkningen. 

Internett er en ny arena med dets egne sikkerhetsaktører. Et historisk bakteppe illuminerer hvor 

raskt denne utviklingen har vært, og aktualiserer hvorfor denne utviklingen trenger et kritisk 

blikkfang.  

Kontrollkultur, risikoperspektiver, «the surveillant assemblage» 

og opphav av kommersielle aktører innen sikkerhet og 

antiradikalisering 

Foucaults maktbegrep og tendensene vi ser innen stordataselskapene i dag lar seg best forstå 

hvis vi ser på et historisk tilbakeblikk over utviklingen innen kriminalitetsforebygging med 

suverenitetssvekkelsen av staten som innleder hvordan vi har kommet til dagens situasjon. Hans 

tanker om panoptisk disiplinering er også for snever i det digitale informasjonssamfunnet vi 

befinner oss i dag, ettersom kontrollfunksjoner har forflyttet seg vekk fra en suveren stat som 

har eneansvar for befolkningens sikkerhet (Garland, 2001). Derav trenger vi flere teoretiske 

innspill for å forstå kommersielle stordataselskapers rolle innen antiradikalisering. 

Innledningsvis skildres Garlands (2001) tese om en kontrollkultur som har utbredt seg. Videre 

klargjøres det hvordan risikobegrepet har befestet seg i samfunnet og hvilke aktører som stiger 

frem da sikkerhet blir kommersielt. Avslutningsvis innledes hvordan denne teksten kan være 

med å skape en oversikt og et nytt blikk på et felt som er i kontinuerlig endring, og som preges 

av stordataselskapers inntog i antiradikaliseringsfeltet, hvor data er blitt en form for valuta.  
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Garlands (2001) tese vedrørende suverenitetssvekkelsen av staten figurerer som inngangsporten 

og starten på en utvikling hvorved aktører som Google har senere fått en ledende rolle innen 

«securitization» og styring, noe som skimtes gjennom dette sitatet: 

«In crime control, as in other spheres, the limitations of the state`s capacity to govern 

social life in all its details have become ever more apparent, particularly in the late 

modern era. So, having arrogated to itself control functions and responsibilities that once 

belonged to the institutions of civil society, the late modern state is now faced with its 

own inability to deliver the expected levels of control over crime and criminal conduct.” 

(Garland, 2001:110). 

Sitatet illustrerer relevansen tilhørende kategorisering, statistikk og kommersielle aktører, og at 

slik tankegang ikke er noe ekstraordinært for dagens informasjonssamfunn. Perioden mellom 

1960 og 1970-tallet endret fokuset på hvordan man forholder seg til lovbrudd, lovbryter og 

straff. Garlands (2001) tese var at det hadde foregått et skifte fra «penal welfarism» («straff-i-

velferden») til «a culture of control» («kontrollkultur»), hvorved førstnevntes hovedmål var å 

rehabilitere lovbryteren og innebar et optimistisk syn på tanker om behandling og 

individualisert straff ved hjelp av straffe- og hjelpeapparat, samt ekspertkunnskap. En voksende 

kritikk mot rehabilitering og at «nothing works» fikk medfart og tenkemåten mistet raskt 

legitimitet (Garland, 2001:61). Rehabiliteringsfokuset ble utover 1970-tallet svakere, og endte 

opp i skyggen for andre mål som inkapasitering, risikohåndtering og straff som gjengjeldelse 

(Garland, 2001). I takt med dette foregikk det en omdreining i det ideologiske klimaet, hvorved 

høyreorienterte strømninger fremtrådte og som utviklet seg til neokonservatisme og 

neoliberalisme. Garland (2001:98-102) fremla at disse tenkemåtene ikke nødvendigvis befatter 

like løsninger på problemer i samfunnet, hvorpå statens rolle innen moral, lov og orden 

verdsettes innen neokonservatismen, i motsetning til neoliberalismen hvor staten spiller en 

mindre rolle, og hvor markedet ordner problemene selv med minst mulig innblanding av staten. 

Garland (2001) peker på tre tendenser som han kaller for tilpasning, fornekting og ekspressive 

reaksjoner som svar på den manglende endringen på det høye kriminalitetsnivået. I forbindelse 

med min studie er tendensen «tilpasning» mest relevant. Tilpasning knytter Garland (2001) til 

aktørene innen strafferettssystemet og består av forsøk på å takle problemene og som han 

presenterer har fire ulike former. I denne avhandlingen er én av fire tilpasningsformer spesielt 

relevant for denne oppgaven. Denne tilpasningsformen omhandler en kommersialisering av 

kontroll hvor private vaktselskaper og aktører omfavnes og tilbys kontrollfunksjoner (Garland, 
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2001). Dette hører under neoliberalismens grunntanker med minst mulig innblanding av staten 

gjennom at kriminalitetsbekjempelse innpakkes i arkitektur og situasjoner, og ikke som et 

statlig kontrollapparat (Garland, 2001:127-130). Kriminalitetsbekjempelse gjennom arkitektur 

og situasjonsinngrep kan omfatte programmer som er utledet og implementert av kommersielle 

selskaper for å fange opp «risikoutsatte» brukere for å intervenere og omdirigere dem. Denne 

innpakkingen omhandler dermed en utvidelse av kontrollen til ulike aktører, som igjen letter 

statens ansvar som enerådende for kontroll av befolkningen og inngår i myten om dens suverene 

kapasitet til å kontrollere kriminalitet ene og alene. Kontroll og kriminalitetsbekjempelse har 

med andre ord gått fra å være et statlig monopol til å bli en kommersiell bransje. 

Skiftet mot en «culture of control» omhandler å holde lovbryteren ute av sirkulasjon så lenge 

som mulig (inkapasitering), kriminalitetsbekjempelse gjennom at samfunnet forsvarer seg mot 

lovbryteren, at offeret får en sentral rolle i takt med hardere straffer, samt at kontrollen utvides 

til å omfatte private og kommersielle aktører (Garland, 2001, Shearing, 2001; Zedner, 2004). 

Skiftet omtales ofte som et paradigmeskifte, hvorved rehabiliteringstankegangen som preget 

«penal welfarism» kjennetegner det gamle paradigmet, mens endringen mot inkapasitering og 

risikomentalitet skisserer det nye paradigmet med nyliberale samfunn. I tråd med 

paradigmeskiftet tyder også Shearing (2001) et skifte innen politiske arenaer vedrørende statens 

myndighet, og at privat sikkerhet har hatt en betydelig vekst i takt med suverenitetssvekkelsen 

av staten. Samarbeidsinngåelser mellom statlige og ikke-statlige sikkerhetstiltak som begge 

parter har fortjeneste av befester seg også (Shearing, 2001). Ian Loader og Richard Sparks 

(2002) skriver også om et skifte som skjer etter 1970-tallet, fra government til governance, hvor 

kontroll endret seg fra å være eneholdig hos staten til spredt over ulike private aktører. Med 

dette ser man oppkomsten av begreper som «sikkerhet» og «tap» som starter å manifestere seg, 

på samme tid som man begynner å snakke om et risikosamfunn (Shearing, 2001). Shearing 

(2001) påpeker at dag-til-dag-bekymringer skiftes ut med fremtidige risikoer og farer, man 

ønsker å forutse og unngå problemer, og livet organiseres omkring risiko og strategier for å 

redusere disse risikoene.  

Den nye risikotenkningen blir den nye referanserammen rundt den nye tenkemåten, som igjen 

innebærer en frykt for fremtidige farer og et globalisert risikoklima – en type produsert 

usikkerhet som kommer av risikomentaliteten (Loader og Sparks, 2002). Tilsvarende tanker 

kan gjenfinnes hos Beck vedrørende «world risk society» og den nye moderniteten, som fortsatt 

er i utvikling (Aakvaag, 2008). Dagens samfunn preges av globale og klasseoverskridende 
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konflikter. Moderne risikoer er menneskeskapte, globale og har potensielt verdensutslettende 

omfang, i tillegg til at de kan være usynlige for det blotte øyet, som igjen bidrar til følelser av 

frykt og en type paranoid atmosfære (Aakvaag, 2008). Risikomentaliteten som gjennomsyrer 

dagens samfunn hvor vi må forsøke å kontrollere fremtiden, men må se sannheten i øynene at 

dette vil aldri være fullt mulig, og at det virkelig kan gå galt, henger sammen med at vi har 

avmystifisert troen på at fremtiden lar seg kontrollere fullt ut (Aakvaag, 2008). Dette kan spores 

i de allment publiserte kommentarene tilhørende CIAs Chief Technology Officer om moderne 

strategier for overvåkning: 

«The value of any piece of information is only known when you can connect it with 

something else that arrives at a future point in time… Since you can`t connect dots you 

don`t have, it drives us into a mode of, we fundamentally try to collect everything and 

hang on to it forever» (Sledge, 2013, sitert i Andrejevic og Gates, 2014:185). 

Dette kan ses i lys av en «føre-var»-tankegang hvor man prøver å unngå farlige situasjoner før 

de i det hele tatt finner sted, i takt med «pre-crime»-begrepet tilhørende Lucia Zedner (2004). 

Zedner (2004) fremmer også en tanke vedrørende aktuarisk rettferdighet hvor risikoprofiler 

anvendes som angir farlighetsnivået en person innehar, hvorved de med høyrisikoprofiler ikke 

slipper ut eller blir gjenstand for omfattende kontroll. Dette blir enda mer relevant sett i lys av 

at kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme hvor personer som besitter divergerende 

brukerprofiler som avviker normalen, utsettes for omfattende kontroll, som for eksempel 

omdirigering av innhold og materiale på nett, som igjen denne oppgaven vil undersøke. 

Risikomentaliteten som manifesterte seg over tid er forenlig med det nye paradigmet fra 

Garland tanker om «culture of control» (2001). Man kan trekke paralleller til hva Feeley og 

Simon (1992:61) beskriver vedrørende den nye pønologiens opptatthet av å identifisere 

teknikker for å identifisere, klassifisere og håndtere grupper assortert av deres nivåer av 

farlighet. Dagens situasjon sirkulerer rundt forståelsen av at sikkerhet har blitt noe fremtidsrettet 

– dette innebærer å forutse ting før de i det hele tatt har skjedd og å stoppe kriminelle handlinger 

fra å skje, hvorved kategorisering og profilering benyttes til utskillelsesprosesser vedrørende 

hvem som passer inn og ikke (Bauman og Lyon, 2013). Kategorisering og profileringsteknikker 

går hånd i hånd med overvåkning. 

Haggerty og Ericson (2000:610) påpekte at på begynnelsen av 2000-tallet begynte man å forstå 

at overvåkning var drevet av et ønske om å bringe systemer sammen, kombinere praksiser og 
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teknologier og integrere dem i en større helhet – en overvåkningssamling («the surveillant 

assemblage»), som igjen ekspanderer omfanget og kapasiteten tilhørende 

overvåkningssamlingen. Overvåkningssamlingen består av et mangfold av heterogene objekter, 

hvis enhet kommer utelukkende fra at disse elementene fungerer sammen, at de «jobber» 

sammen som en funksjonell enhet (Patton, 1994:158; Haggerty og Ericson, 2000:608). 

Sammenkoblingene, enhetene og aspektene som inngår i dette er ment å fungere sammen – 

flerfoldige selvstendige enheter som har sin egen form og regulering, starter å representere en 

enhet, hvorved helheten slutter å fungere uten enhetene (Haggerty og Ericson, 2000; Salter, 

2010). Det var Gilles Deleuze og Fèlix Guattari som introduserte begrepet «assemblage» – om 

et system som innebærer mangfoldighet i et fenomen som tradisjonelt er diskret bundet, 

strukturert og stabilt (Haggerty og Ericson, 2000:608). «The surveillant assemblage» må ses i 

sammenheng med Garlands (2001) skriv om suverenitetssvekkelsen av staten, hvor 

kontrollfunksjoner utvides og tilbys kommersielle selskaper. I takt med at myten om statens 

suverenitet slo sprekker, samt fremkomsten av nye aktører innen kriminalitetsbekjempelse og 

sikkerhet, har også overvåkningen endret karakter. 

Det er her «rhizomatisk overvåkning» kommer inn og differer fra Foucaults panoptiske 

overvåkning, hvor sistnevnte innebærer en stabil og velfungerende stat som ser alt og alle. 

Rhizomatisk overvåkning skiller seg ut fra panoptisk overvåkning ved at røtter, som rhizomer, 

liker å utvide seg i takt med at det vokser, som igjen innebærer at denne formen for overvåkning 

fanger inn nye former for overvåkning slik at den blir kontinuerlig og stabil, samtidig som 

overvåkningen utvider seg i flerfoldige former og små ledd for overvåkning (Deleuze og 

Guattari, 1987; Haggerty og Ericson, 2000:614). Hvis et ledd i overvåkningen dør ut, kan et 

annet ledd vokse ut av det døde leddet med nye formål. I den moderne æra av overvåkning har 

den rhizomatiske ekspansjonen vært hjulpet av subtile variasjoner og intensjoner i teknologiske 

evner og forbindelser med andre overvåkings- og databehandlingsenheter, hvorved noen av de 

rhizomatiske utskuddene fra overvåkningssamlingen kommer fra innsatser omhandlende 

oppsøking av nye målpopulasjoner som tilsynelatende krever større kaliber av overvåkning 

(Haggerty og Ericson, 2000:615). 

Oppsøking av nye målpopulasjoner som kan besitte verdifull informasjon som myndigheter 

eller kommersielle aktører vil kunne ha nytte av. Kommersielle selskaper som Facebook, 

Twitter eller Google har millioner av brukere, som igjen betyr enorme mengder data og 

verdifull informasjon om ulike grupper mennesker. Mye av ekspansjonen er drevet av 
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økonomisk imperativ for å finne nye markeder for overvåkningsteknologi som egentlig var 

designet for militære hensikter (Haggerty og Ericson, 2000). I mitt tilfelle omhandler dette 

radikaliserte som trenger intervensjon og hjelp. Overvåkningssamlingen opererer ved å trekke 

menneskelige kropper fra deres territoriale setting og skiller dem inn i en rekke diskrete «flows» 

(strømmer) – datastrømmer hvor resultatet blir en «decorporealized» kropp, en «datadobbel» 

av ren virtualitet (Haggerty og Ericson, 2000:611). Haggerty og Ericson (2000:611) belyser 

videre at vår hybridiserte datadobbel består av våre bevegelser gjennom rom som kan 

registreres og er rekonstruksjoner av våre vaner, preferanser og livsstilen vi lever. 

Overvåkningssamlingen forvandler dermed kroppen til ren informasjon, slik at den kan gjøres 

mer mobil og sammenlignbar, og informasjonen som ekstraheres fra «flows» i 

overvåkningssamlingen blir samlet og studert i håp om å utvikle strategier for styring, handel 

og kontroll (Haggerty og Ericson, 2000:613).  

I takt med dette poengterer Haggerty og Ericson (2000:613) at vi har bevitnet formasjonen og 

sammensetningen av en ny type kropp som reduserer kroppen til ren informasjon, og fra alle 

trådene i overvåkningssamlingen dannes vår «datadobbel», som igjen sirkulerer gjennom en 

rekke beregningssteder og fungerer som markører av tilgang til ressurser, tjenester og makt på 

måter som ofte er ukjent for personen selv. Overvåkningssamlingen innebærer ønskene om 

kontroll, styring, sikkerhet, fortjeneste og underholdning, samtidig som det tillater finurlige 

metoder å innhente informasjon på. Vår datadobbel er lettere å hanskes med enn vår fysiske 

kropp sett fra et kontrollperspektiv, ettersom den er ren virtuell og befinner seg i databaser. I 

dagens samfunn er vi både fysisk og virtuelt tilstede, hvor vår virtuelle tilstedeværelse er 

digitaliserte og virtuelle «datakropper» kalt «datadoubles» (Haggerty og Ericson, 2000:613; 

Lupton, 2015). Dette har gjenklang hos Lupton (2015:8) som påpeker at dagens 

informasjonssamfunn er mettet av «digital data», i from av kodede objekter som er innspilt og 

overført ved hjelp av digital medieteknologi. Digitale data er ikke simpelthen automatiske 

opprettede objekter av digital teknologi, men også produkter av menneskelig handling. 

Utskillelsesprosessene for hvem som passer inn og ikke har også vært gjenstand for endring, 

hvor data og informasjon er nye komponenter som kommersielle selskaper eller myndigheter 

besitter, og kan videreselge i form av økonomiske eller sikkerhetsmessige imperativer. Denne 

utviklingen kan skimtes i den nye pønologien sammenfaller med forskningsspørsmålet mitt og 

er minst like viktig i dag. Risikomentaliteten hvor man forsøker å forutse kriminell aktivitet har 

gått så langt at man kategoriserer brukerprofiler og mønstre til å utforme «ville-blitt-

radikalisert»-kategori. Personene som befinner seg i disse kategoriene må omdirigeres til mer 
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vestlig innhold, noe kommersielle stordataselskaper begynt å engasjere seg i. Kommersielle 

aktører som Google, besitter enorme databaser bestående av kunders dataprofiler og 

«datadoubles», og disse kan selges videre (Vaidhyanatahan, 2011). Dette utforskes nærmere i 

analyse- og diskusjonsdelen hvor det settes spørsmålstegn ved kommersielle stordataselskapers 

intensjoner med å forfølge større geopolitiske formål. 

Databasene med virtuelle dobbelgjengere har gitt oss en ny maktstruktur med en «digital 

økonomi» der informasjon har blitt valuta som kan brukes kommersielt (Lupton, 2015). 

Parallelt med at overvåkningssamlingen overgår institusjonelle grenser, begynner systemer som 

er ment å tjene ett formål å finne andre bruksområder (Haggerty og Ericson, 2000:616). Dataene 

våre har aldri hatt mer verdi, og selskaper som besitter data om grupper av befolkningen, om 

deres spesielle interesser eller livsstil – kan tjene nye formål og forflytte overvåkningen til ulike 

steder og befolkninger. Dette kan ses i lys av hva Haggerty og Ericson (2000:616) fremmer at 

innen en kybernetisk verden refererer merverdi («surplus value») i økende grad til fortjenesten 

som kan utledes av overskuddsinformasjonen som ulike befolkninger legger igjen fra deres 

daglige liv. I tråd med dette poengterer Andrejevic og Gates (2014:6) hvordan de med tilgang 

til data har oppnådd makt i dagens informasjonssamfunn, og at mønstrene som fremkommer 

gir dem som har tilgang på data en fordel av noe slag. De nye mediers makt ligger i deres 

detaljerte kunnskap om sine brukere, og hvordan en «like» på Facebook ikke lengre bare kan 

regnes som kommunikasjon, men også som en handelsvare (Lupton, 2015). Dette er forenlig 

med å iaktta videoer på YouTube, samt søke etter ekstremistisk materiale på Google sin 

søkemotor. Her kan det dras en parallell til Foucaults governmentality-begrep vedrørende 

hvordan kommersielle stordataselskaper styrer «ville-blitt-radikaliserte» på avstand. Videre 

følger en detaljert beskrivelse av hvordan denne styringen skjer i praksis, gjennom 

stordataovervåkning. Aktuell forskning på feltet vil belyse denne styringen nærmere. 
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State of the art – aktuell forskning innen 

overvåkning og data 

De følgende avsnittene er inndelt i konsepter og kategorier som retter søkelyset mot aktuelle 

temaområder innen forskningen som foretas innen kritiske sikkerhetsstudier, 

informasjonsteknologi og overvåkningsfeltet. Jeg vil også bidra til fagfeltets utvikling ved å 

analysere et kommersielt stordataselskap, Jigsaw, som nærmest er tidligere uutforsket, og kaste 

over hvilken rolle slike selskaper har innen antiradikalisering. Kategoriene som utmales 

fungerer som en type rettesnor og struktur for analyse og diskusjon, samtidig som de er ment 

for å videreutvikle det teoretiske og historiske rammeverket. Det kriminologiske tilbakeblikket 

med gjennomgangen av statens suverenitetssvekkelse og oppkomsten av nye aktører innen 

kriminalitetskontroll baner vei for å innarbeide nye teorier og konsepter, som kan tilby et mer 

vidt innblikk i dagens digitaliserte informasjonssamfunn. Kriminologifeltet, så vel som 

informasjonsteknologifeltet, vil gjensidig tjene på å inkorporere konsepter fra hverandre. 

Datamaterialet utforskes således i lys av hva som ble fremsatt i det teoretiske og historiske 

tilbakeblikket, og av hva som fremlegges av flerfaglig dagsaktuell forskning. 

Mark Andrejevic (2013:6) presenterer hvordan datainnsamling fører til omfattende strategier 

for korrelasjon og prediksjon innen sikkerhet og polcing, som hadde vært umulig i den pre-

digitale perioden. Dette må ses i lys av den nye pønologien og nyliberale samfunn hvor 

kategorisering, profileringsteknikker og sortering befestet seg (Feeley og Simon, 1992; 

Shearing, 2001; Loader og Sparks, 2002; Zedner, 2004). Dette skiftet, i den utstrekning at det 

nøyaktig karakteriserer et skiftende forhold mellom måter å vite og former for makt, varsler en 

rekonfigurasjon av vår forståelse av de politiske implikasjonene av utfordringer til dominerende 

narrativer – om effektiviteten til «speaking truth to power» (Andrejevic, 2013:5-6). Det gir også 

en forandret forståelse av rollen som data spiller i styring av markeder og beskyttelse av 

befolkningen (Andrejevic, 2013:6). I informasjonssamfunnet går makt og data hånd i hånd, og 

jo mer data man besitter, jo mer innflytelse og makt innehar man, ettersom informasjon har blitt 

en form for valuta (Lupton, 2015). Dette fører oss til dataveillance. 

Digital veillance – «dataveillance» 

«By ‘informatics,’ I mean the material, technological, economic, and social structures 

that make the information age possible … [T]he hardware and software that have 
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merged telecommunications with computer technology; the patterns of living that 

emerge from and depend upon access to large data banks and instantaneous 

transmissions of messages; and changing habits of posture, eye focus, hand motions, 

and neural connections that are reconfiguring the human body in conjunction with 

information technologies.” (Hayles, 1999:313).  

Hayles (1999) retter søkelyset mot en utvikling hun omtaler som «informatics» hvor det 

teknologiske for alvor har befestet seg i det sosiale, hvor livet vårt kan rekonstrueres via 

databaser bestående av våre valg, preferanser og livsstiler. I informasjonsalderen – eller 

informasjonssamfunnet, som vi befinner oss i på nåværende tidspunkt, er overvåkning 

allestedsnærværende, noe som gjenspeiles i sitatet. «Dataveillance» viderefører overvåkning og 

tar det et steg videre. «Dataveillance» er et konsept opprinnelig utarbeidet av Roger Clarke og 

refererer til den systematiske overvåking av personer eller grupper, ved hjelp av personlige 

datasystemer, for å regulere eller styre deres oppførsel (Clarke, 1988; Degli Esposti, 2014:210; 

Clarke og Greenleaf, 2017:2). Dette overensstemmer med utviklingen mot nyliberale samfunn 

og den nye pønologiens verktøy som kategorisering og profileringstekker, som skal avdekke 

risikofylte personer, grupper og/eller identiteter. Stordataselskaper benytter seg av alt av 

informasjon personer legger fra seg på nettet. Slik kan tolke at «dataveillance» representerer en 

forlengelse av «the surveillant assemblage», «pre-crime» og governmentality, som ble 

presentert i det historiske og teoretiske bakteppet. 

Data som innsamles når mennesker bruker internett, innholdet de skaper og deler med andre 

som del av deres «prosumption»-praksis, er underrettet tilsyn og overvåkes av ulike andre 

aktører som for eksempel digitale utviklere, selskaper og ens venner og følgere på sosiale 

medier (Lupton, 2015:33). Overvåking kan dermed oppfattes som et hverdagslig element, i 

henhold til at man selv også kan overvåke venner, familie og selskaper vedrørende hva de 

skriver og legger ut på sosiale medier. Denne avhandlingen fokuserer på hva stordataselskaper 

er ute etter gjennom innsamling av data. Prioriteringer tilhørende selskaper påvirker også dypt 

hvordan overvåkingen utføres i moderne samfunn og dataveillance er medvirkende til 

organisasjoners oppnåelse av høyst relevante målsettinger (Ball og Snider, 2013; Degli Esposti, 

2014:213). Beslektet med kategoriserings- og profileringspraksiser vedrørende risikofaktorer 

eller farlighetsnivået til et individ eller gruppe, henger også hvilken verdi individets eller 

gruppens data utgjør. Overvåking av en særskilt gruppe individers bruk av internett kan ha sitt 

opphav i deres verdi som produsenter av verdifull informasjon som kan selges videre. 



21 

 

Samstundes kan overvåkingen også ha opprinnelse i at en viss type bruk av internett har 

sammenheng med «farlige» eller «risikobefestede» personer. Begrepet «ban-optisk 

overvåkning» er hensiktsmessig å belyse her. 

«Ban-optisk overvåkning» er en variant av panoptisk overvåkning og anvendes for å spesifisere 

bruken av data til å forby eller ekskludere bestemte personer og sosiale grupper fra spesifikke 

offentlige rom, regioner, land, sosiale tjenester eller tilgang til arbeid med mer (Lupton, 

2015:36). Dette gjenspeiler hvordan «ville-blitt-radikaliserte» overvåkes av stordataselskapene, 

noe som belyses nærmere senere. I tråd med dette fremtrer «panspectric surveillance» 

(«dataovervåking/dataveillance») som refererer til et bredere spekter av digitale teknologier og 

bruk av data (Lupton, 2015:36). I dette inngår også algoritmisk overvåking, der algoritmene 

brukes til å ta avgjørelser og prediksjoner om verdien til digitale forbrukeres aktivitet, samt i 

noen tilfeller om trusselen de kan utgjøre for andre (som ved å identifisere potensielle 

terrorister) (Lupton, 2015:36). I tråd med dette påpeker Andrejevic (2013:36) hvordan «big data 

surveillance» (stordataovervåkning) bruker selve overvåkningsprosessen for å generere målene, 

og hvordan nye overvåkningsstrategier vil fortsette å presse for datatilgang på befolkningsnivå 

i stedet for grupper og individer. Pragmatikken til overvåkning endres takt med dette. All 

informasjon om alle angår at alle er potensielt utsatte – om ikke på nåværende tidspunkt, 

kanskje engang i fremtiden (Zedner, 2004; Andrejevic, 2013:36). Datautvinning (data mining) 

er i denne forbindelse spekulativ og omfattende: data samles ikke bare for nåværende bruk, men 

også for å ta hensyn til muligheten for alle fremtidige scenarier og teknologier (Andrejevic, 

2013:36-7). Dette gjenspeiler også sitatet fra CIAs Chief Technology Officer som tidligere 

belyst, og betoner dagens moderne overvåkingspraksiser. 

Algoritmenes bruksområde omhandler derfor ikke lengre om å tilby best mulig 

brukeropplevelse for brukere av digitale teknologier, men innbefatter også ekskludering av 

enkeltpersoner samtidig som de privilegerer og inkluderer andre (Lupton, 2015). Det som 

bemerker seg i litteraturen er at overvåking omfatter mange ulike former, og det kan være 

vanskelig å oppdage at man selv blir overvåket, grunnet overvåkingen kan være skjult i vilkår 

man godtar ved å benytte seg av gratistjenester. Ved hjelp av teknologi kan stordataselskaper 

samle, prosessere og kalkulere hvilke brukere som gir best mulig avkastning i form av data. 

Ingen er mål inntil algoritmen gjør sitt arbeid. Dette er nettopp begrunnelsen/rationalen 

vedrørende stordataovervåkning: «vi samler ikke informasjon om deg fordi du er mistenkt, men 

fordi du kan hjelpe oss med å identifisere hvem de virkelige mistenkte er» (Andrejevic, 
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2013:38). Overvåking og innsamling av data om brukerne av elektroniske teknologier utgjør en 

sentral dimensjon av den digitale informasjonsøkonomien, og «digital veillance» inngår ikke 

bare i statlige sikkerhetsbyråer, men også i kommersiell økonomi og institusjoner som 

helsevesen, politi og utdanningssystemet (Lupton, 2015:33). 

I forbindelse med dette skriver Anna Leander (2017) at ulike stater prøver å etablere seg som 

myndigheter som sikrer og definerer sikkerhet – også på internett. Konsekvensen er at 

etterretningstjenester og andre offentlige sikkerhetstjenester er i prosessen med å utvide deres 

rekkevidde til alle (digitaliserte) livsområder (Leander, 2017:361). Dette angår også nettbrukere 

med noe avvikende brukermønstre som ikke passer inn i mainstreamsamfunnet – for eksempel 

det som anses som radikaliseringsmønstre. Selv om etterretningstjenester og offentlige 

sikkerhetstjenester utvider rekkevidden deres, betyr det ikke at kommersiell logikk forsvinner, 

snarere tvert imot gjøres det faktisk gjennomgående mer overvåkning gjennom 

markedsmekanismer (Leander, 2017). Selve landskapet har mange statlige og ikke-statlige, 

kommersielle aktører hvor samspillet om hva et mønster er, ikke er helt definert/utviklet. 

Leander (2017:361) bemerker at bedrifter er integrert i det utvidede overvåkningssystemet, og 

rekruttert eller presset til å samle inn, analysere og overføre informasjon, samt påtatt til å 

oppmuntre til utvidet kommunikasjon av ekstremistiske organisasjoner som IS, slik at disse kan 

overvåkes mer effektivt. Derfor er selskaper involvert i polisiering av digital infrastruktur, og 

blitt del av «universell overvåking og infrastrukturell imperialisme» (Vaidhyanathan, 2011; 

Leander, 2017:361). Google er en del av denne universelle overvåkningen og infrastrukturelle 

imperialismen. 

På en annen side påpeker Boyd og Crawford (2012:673) at store dataselskaper ikke har ansvar 

for å gjøre deres data tilgjengelig og at de har total kontroll over hvem som får tilgang og ikke. 

Det er ingen hemmelighet at myndigheter og etterretningstjenester gjerne vil ha tilgang på 

detaljerte data om brukere som kan utgjøre en risiko, og det virker sannsynlig at 

stordataselskaper gir innsyn i slik data hvis risikoen er solid nok. Men det er et relativt nytt 

fenomen at stordataselskaper også ønsker å bedrive forebygging, og dermed ønsker dataene av 

dette formålet, noe som før var forbeholdt statlige virksomheter. Vaidhyanathan (2011:85) 

bemerker derimot at Google ikke deler informasjon med andre selskaper uten brukerens 

samtykke, men bedyrer seg retten til å gi ifra seg slik informasjon til rettsinstanser eller 

myndighetsaktører «as it sees fit». Dessuten hvis et annet selskap skulle anskaffe Google, sier 

retningslinjene at selskapet vil informere brukere om overføring av dataene, men det gis ikke 
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et løfte om at brukerne får mulighet til å rense dataene fra systemet deres i tide før det kjøpes 

opp (Vaidhyanathan, 2011:85). Hva som er solid og «god nok» grunn er en skjønnsmessig 

vanskelig vurdering og utenfor problemstillingen her. Likevel er det et relevant tema som 

belyses hvor det passer. Vaidhyanathan (2011:84) betoner også i forbindelse med dette at 

Google er et system av nesten universell overvåking, men det fungerer så stille til tider at det 

er vanskelig å merke. Her kommer konseptet «prosumption» inn. 

«Prosumption» 

Nettsteder som hovedsakelig er utformet for å formidle informasjon gjennom et ettveisformat 

brukes fortsatt til ulike formål og er fremdeles tilgjengelige, men de suppleres også av en rekke 

online-plattformer som tillater og oppfordrer brukere til å bidra med innholdskaping og deling 

av materiale med andre brukere i sanntid (Lupton, 2015:10). Slike aktiviteter betegnes av 

forskere som «prosumption», en kombinasjon av produksjon og konsum, som skildrer den 

dualistiske naturen av dagens interaksjon med digital teknologi (Lupton, 2015:10). Opplasting 

av egenproduserte YouTube-videoer er en form for slik aktivitet, hvor innholdet er 

vidtspennende med alt fra musikkvideoer til nyhetsformidling om situasjonen i Syria. 

Utviklingen innen kombinasjon av produksjon og konsum gjenspeiler på flere måter dagens 

informasjonssamfunn – hvem som helst med nettilgang kan bidra i jaget etter å sette agendaen 

eller trendene som mainstreamsamfunnet er opptatt av. Ved å bidra med innholdsskaping har 

man fått en virtuell stemme til å utveksle og publisere egne meninger, såfremt det er kompatibelt 

med nettjenestens vilkår og betingelser. Denne innholdsskapingen fra enkeltpersoner kan være 

videoer som diskrediterer IS-propaganda. Kommersielle stordataselskaper kan benytte seg av 

og selge videre enkeltpersoners egenproduserte materiale ettersom opplastningen blir en 

byttehandel mot gratistjenestene nettstedene tilbyr (Fuchs, 2010). Prosumption-praksiser kan 

dermed minne om informasjonskapitalisme. 

Hvis man ser på Marxs klasseteori i lys av stordatalsekapers anstrengelser innenfor 

antiradikalisering, kan man spore en form for digitalt klasseskille som preger dagens 

informasjonskapitalisme- og samfunn. Det kan tenkes at alle mennesker produserer, 

reproduserer og konsumerer fellesskapet, men bare kapitalistklassen drar nytte av dette 

økonomisk (Hardt og Nergi, 2004:150; Fuchs, 2010:189). Terranova (2000) hevder i tråd med 

dette at internettbrukere kan ses på som en ny type klasse, som utgjør en form for fri arbeidskraft 

som utnyttes for kapital. Som tidligere beskrevet, skriver Sandmo (2000: XXXIII) at 

maktbegrepet hos Foucault er produktivt, og en parallell kan dras til hvordan vi brukere blir 
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produktive arbeidere som produserer merverdi hos selskapene vi benytter nettjenester av i tråd 

med prosumption-praksiser (Fuchs, 2010; Lupton, 2015). Vi blir gjenstand for 

merverdiuthentingen hos Google, Facebook og YouTube i form av at vi brukere av nevnte 

nettsider produserer egenprodusert materiale som selskapene drar nytte av (Fuchs, 2010:191). 

Dette foregår ofte gjennom at selskaper gir fri tilgang til tjenester i bytte mot at brukere 

produserer innhold, og selv om intet produkt selges, selges brukernes data som handelsvare til 

annonsører (Fuchs, 2010:191). Dette må også ses i sammenheng med at systemdesignet til 

Google er utformet til først og fremst til fordel for selskapets interesser og deretter brukerens 

interesser (Vaidhyanathan, 2011:84). «Prosumption»-praksiser muliggjør at enhver med 

internettilgang har mulighet til å bidra, så lenge materialet man produserer ekkoer 

kommersialiseringspraksisen hos internettempirene. 

Prosumption kan også teoretiseres gjennom Foucaults arbeid vedrørende selvgjørelse 

(selfhood) som utgjør oss menneskelige aktører: de aktivitetene som er rettet mot selvpleie og 

selvforbedring (Lupton, 2015:28). Gjennom teknologi lærer mennesker i dag om deres miljø 

og de andre menneskene som man deler biter av livet sitt med (Lupton, 2015). Disse bitene kan 

være statusoppdateringer på Facebook eller opplasting av en YouTube-video omhandlende en 

dag i livet til en selv. Ved å avsløre intime detaljer av deres liv og besvare andres reaksjoner på 

detaljene, kan brukere engasjere seg i selvrefleksjon og selvforbedring, samt delta i 

evalueringen av andres handlinger og praksis. Det er vesentlig å bemerke at dette er alltid 

mediert i lys av stordataselskapenes fortolkning og informasjonspolitikk. Kunnskap om brukere 

har blitt en produktiv kraft, og hverdagslivet til forbrukere av medier som produserer sosialt 

innhold (prosumers), produserer informasjonsinnhold som tilegnes for kapital (Fuchs, 

2010:186-7).  Som del av prosumption-praksis ved å mate stordataselskap med data i form av 

google-søk som kan selges videre til annonsører, hevder Fuchs (2010:192) at denne utviklingen 

ikke kan ses på som en demokratisering av media, men en total kommersialisering av 

menneskelig kreativitet. Påstanden er noe drastisk, men en demokratisering kan tenkes å 

forekomme ettersom vi kan produsere hva vi vil med få restriksjoner, men på samme tid kan 

alt av materiale man laster opp selges videre. Dette fører oss videre til kommersielle logikker 

som figurerer innen radikalisering og antiradikalisering. 

Kommersielle logikker innen radikalisering og antiradikalisering 

På YouTube kan man iaktta videoer uten å like, kommentere og/eller dele videoene. På den 

andre siden man kan bli et deltakende medlem gjennom å opprette en brukerprofil, lage og 
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publisere materiale, samt abonnere på andre brukere. Begge deler skaper data om hva et individ 

er interessert i, og gjenspeiler individets prosumption-praksiser som belyst tidligere. 

Prosumption-praksiser har nære forbindelser til kommersielle logikker, ettersom digitale 

nettvaner påvirkes av kommersiell logikk hos nettsidene. Dette må ses i sammenheng little 

analytics, noe Louise Amoore og Volha Piotukh (2015:344) betoner er hva som gjør stordata 

gjenkjennelig og merkbar. I forbindelse med dette hevder Amoore og Piotukh (2015:344) at 

data analytics er instrumenter av oppfatninger; de utarbeider bilder, reduserer diverse 

gjenstander til et homogent rom; og syr sammen kvalitativt forskjellige ting slik at egenskapene 

kan gjøres kvantifiserbare. Kort oppsummert, hvis man ser på videoer som ofte innebærer vold 

eller radikalisert materiale, vil man mest sannsynlig føres videre til videoer med vold eller 

radikalisert materiale i tråd med «little analytics». Kodene og algoritmene sorterer videoer etter 

hva man søker etter, bruker lengre tid på, og alle disse momentene gjøres kvantifiserbare, slik 

at neste gang man vil se på videoer, føres man tilbake til lignende videoer ettersom disse 

representerer den virtuelle deg. Ettersom selskapene eier, driver og regulerer en stor del av 

nettet, vil det også være preget av en kommersiell logikk (Leander, 2017:355). Kommersielle 

stordataselskaper som Google omfattes av en slik kommersiell logikk. 

Leander (2017:354-5) betoner at det er grunn til å forvente at det digitale og det kommersielle 

vil blande seg når det gjelder for eksempel sirkulerende og infrastrukturerende praksiser. 

Sirkulasjonspraksiser på internett vil sannsynligvis være preget av kommersiell logikk, 

gjennom personer som skaper innhold, men også markedsfører sine identiteter online ved å 

registrere seg og aktivt delta i den deltakende kulturen som er karakteristisk for nettet (Leander, 

2017:355). Dette sammenfaller med «prosumption»-praksis og vaner til personer som aktivt 

deltar i å skape samfunn eller produsere materiale over digitale plattformer, som for eksempel 

YouTube-videoer. YouTube omfattes i stor grad av en slik kommersiell logikk, og slike 

prosesser inngår i stordataselskapers omdirigering av «ville-blitt-radikaliserte» til foreliggende 

materiale på egeneide plattformer. Sirkulasjonspraksiser som er nevnt ovenfor kjennetegnes 

også av «smitte» som innebærer personifiserte prosesser, hvor mulighetene for elektronisk 

kommunikasjon veves inn i «affektive nettverk» (Leander, 2017:355). Med affektive nettverk 

menes en kommunikasjon mellom individer hvor ens affekt er selvpåført – en person har en 

effekt, andre individer observerer at de har denne effekten eller hører om den, da tar de det til 

seg, og effekten spres. Da kan samfunn av affektive nettverk oppstå, noe YouTube er et godt 

eksempel. Hvis man bevitner at en person man følger på sosiale medier (abonnerer på hos 

YouTube) opplever økt aktualitet, videoanvisninger og eksponering, kan dette virke 
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motiverende og føre til en form for smitteeffekt hos personen som iakttar dette. Dette kan igjen 

skape en motivasjon hos vedkommende og gjøre at individet engasjerer seg i samme type 

aktiviteter. Dette henger sammen med den siste praksisen – infrastrukturpraksis. 

Infrastrukturpraksis er iboende og digitalt på måter som sannsynligvis som vil forme 

(u)synligheten til DAESH1, for eksempel gjennom arbeidet med algoritmer og koder som 

sorterer, lenker, velger og filtrerer videoene gjennom deres «little analytics» (Amoore og 

Piotukh, 2015; Leander, 2017:355).  

Leander anvender IS som et eksempel på hvordan det kommersielle inngår i 

radikaliseringsvideoer. Det kommersielle skinner gjennom det «normale» og rammene 

(framingen) videoene har og omhandler – med markeder og shopping, og hvordan det digitale 

formatet kan være selektivt mobilisert for å forestille seeren flere ulike versjoner av IS (Leander 

2017:357-8). Grunnet IS ofte forbindes med sin terroristiske, religiøse og voldelige etikk, kan 

det normale som markeder og shoppingmuligheter utvide ansamlingen av potensielle rekrutter 

(Zelin, 2015:93; Leander, 2017). Zelin (2015:93) påpeker i tråd med Leander (2017) at 

propagandavirksomheten til IS omhandler alt fra betydningen av sosiale tjenester innad i IS til 

propagandavideoer som fremstiller betydningen av ungdom og deres rolle i kalifatet. 

Sirkulasjonspraksisen som tidligere nevnt har også vært noe som har gjort IS til en 

velfungerende propagandamaskin. Sirkulasjon av propagandavideoer har vært invitert og 

oppmuntret, snarere enn hierarkisk organisert (Leander, 2017). Med dette menes at potensielle 

rekrutter redigerer videoer selv, oppfordres og oppmuntres til å la fantasien springe og blir del 

av den «deltakende kulturen» (Leander, 2017:359). Zelin (2015:93) trekker også frem denne 

deltakende kulturen med «instagramification» av IS-media, som igjen appellerer til yngre 

publikum i Vesten. I dag er man omringet av digital teknologi, og mennesker har ofte et behov 

for å følge med på hva som skjer. For noen blir det et behov å kunne gjøre hva alle andre gjør. 

Jigsaw forsøker å nå «ville-blitt-radikaliserte» på samme måte som IS når potensielle rekrutter 

– de bruker materiale fra menneskers prosumption-praksiser til å antiradikalisere, og oppfordrer 

mennesker til å dele og lage videoer som kan benyttes i antiradikaliseringsmateriale.  

En parallell kan føres til prosumption-praksiser som introdusert tidligere, og Pisoiu (2015:168) 

skriver at mediepraksisen til IS med alt fra selfies og stil, til en miks av tradisjonelle og 

mainstream-symboler kan forklare hvorfor majoriteten av rekruttene er unge menn som vil vise 

                                                 
1 Organisasjonen Islamsk Stat er kjent under ulike navn. Her benyttes navnet Islamsk Stat, eller forkortelsen IS. 

Dette er ikke en anerkjennelse av IS som en statsmakt, men anvendes fordi det er det mest kjente, og som 

gruppen selv presenterer seg ved (Rasheed, 2015). Betegnelsen DAESH benyttes i direkte oversetting og sitater. 
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seg frem. Videre fremmes det at gjentagende oppsøking og eksponering for denne type 

propagandavirksomhet kan forveksle empati og avsky mot spenning og nytelse, samt en vilje 

til å tilslutte seg organisasjonen, grunnet et ønske om å etterligne, produsere og distribuere 

selvrealiseringer på nettet (Pisoiu, 2015:169). I dette inngår smitteeffekten, hvorved 

spredningen av videoer når flest mulig gjennom digital kommunikasjon via nettet. Leander 

(2017:359) fremmer at mulighetene til å produsere og eksperimentere med flere og 

motstridende bilder av IS, er trolig et viktig aspekt vedrørende hvordan og hvorfor mange unge 

europeere redigerer, sirkulerer og produserer egne videoer. Fuchs (2010:192) hevder også at 

annonser og reklamer på internett er i økende grad personifisert, som igjen er muliggjort av 

overvåking, oppbevaring og vurdering av ens brukers aktiviteter ved hjelp av datamaskiner og 

databaser. Dette fører oss til hvordan kommersielle stordataselskaper kan få «ville-blitt-

radikaliserte» på rett kjør igjen, i et klima hvor det er vanskelig å skille riktig informasjon fra 

desinformasjon. 

«Infoglut» – for mye informasjon? 

I dagens informasjonssamfunn møter man på informasjon om nærmest alt, og det kan være 

vanskelig å avgjøre hva som er ekte og ikke. En slik situasjon skildrer begrepet «infoglut», hvor 

vi utsettes for umåtelig med informasjon og vi ikke klarer å prosessere alt (Andrejevic, 2013). 

Før informasjon ble allemanseie måtte man stole på de som opprettholdt det dominerende 

narrativet i samfunnet, og det som har endret seg angår at informasjonskontroll ikke lengre 

avhengig av å opprettholde et dominerende narrativ, men kontrollen er konsentrert i hendene 

til de få som bruker den til å sortere, administrere og manipulere informasjonen (Andrejevic, 

2013:5). Dette komplementerer utviklingen Garland, Feeley og Simon, Shearing, og Loader og 

Sparks skriver om vedørende nyliberale samfunn og forflyttingen av kontroll til ulike aktører. 

Det har foregått en endring hos hvem og hvor makten befinner seg. Informasjonskontroll 

avhenger i større grad av datainnsamling og databaser, som tidligere introdusert i starten av 

dette kapittelet, og makten er nå sentrert hos kommersielle stordataselskaper som kan utføre 

stordataovervåkning (Andrejevic, 2013.6).  

I lys av dette påpeker Andrejevic (2013:17) at de som ikke har tilgang til databaser, sitter igjen 

med «fattigpersonens» strategier for å kutte gjennom rotet av informasjonen: magefølelsen, 

følelsesmessig respons og «tynnsnitting» («thin-slicing» – rask beslutning på bakgrunn av en 

liten del av informasjon). Dette gjenspeiler kunnskapens asymmetri i den store datatiden – 

skillet mellom de som genererer dataene og de som bruker dataene ved å snu det tilbake til 
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befolkningen (Andrejevic, 2013:18). Skillet formes av eierskap og kontroll av de materielle 

ressursene for datalagring og data mining, samtidig som det er forskjell på formene for praktisk 

kunnskap tilgjengelig for de som har tilgang til databasen – hvordan de tenker om og bruker 

informasjonen (Andrejevic, 2013:18). Den digitale tidsalderen åpner opp for et nytt digitalt 

skille: de med tilgang til databaser og de uten. Korrelasjoner og sammenhenger kan oppdages 

og handles på, men bare av de som har tilgang til databaser og prosessorkraft (Andrejevic, 

2013:34).  

Disse korrelasjonene må ses i sammenheng med teorikapittelet vedrørende «farlighetsnivået» 

til en person og profileringsmetoder for å kunne unngå farlige situasjoner forut i tid, noe Zedner 

(2004) påpekte. Med dagens digitale informasjonssamfunn inngår pre-crime-begrepet i hvordan 

informasjon kan utgjøre en forskjell, og hvordan man med uendelig informasjon prøver 

«connect the dots» i henhold til fremtidige farer (Andrejevic og Gates, 2014:185). Det fremmes 

at to informasjonskulturer vil eksistere side om side. På den ene siden en «gammeldags» 

informasjonskultur hvor mennesker prøver å gjøre mening ut av verden basert på informasjon 

tilgjengelig, mens på den andre siden en informasjonskultur med datamaskiner utstyrt med 

algoritmer som kan undervise seg selv, og evnen til å bruke enorme datamengder uten å forstå 

dem (Andrejevic, 2013:34-5). Man samler uendelig med informasjon for å kunne predikere 

fremtidige farer, men man vet ikke hva disse fremtidige farene vil innebære. En slik fremtidig 

fare kan ses på som «ville-blitt-radikaliserte» og deres befatning med ekstremistisk materiale.  

Dette leder oss til en utvikling hvor man ser at radikalisering og internett har vært gjenstand for 

omfattende forskning de siste tiårene. Grunnet media og sosiale mediers generelle omtale og 

søkelys mot radikaliseringspotensialet tilhørende internett, har dette sakte men sikkert bygget 

seg opp og utartet seg til et spennende forskningsfelt jeg har en viss interesse for. Dette må også 

ses i lys av at min referanseramme (frame of reference) kjennetegnes av noe man kunne kalle 

for et kriminologisk blikk grunnet mitt studieprogram, som igjen kan innvirke på 

tolkningsresultater av datamaterialet. Dette vil videre belyses i metodekapittelet. Valget av 

problemstilling og tema kommer dermed også fra en økende interesse for radikalisering og 

stordata sin betydning innenfor antiradikaliseringsfeltet. Interessen vokste og stadfestet seg 

samtidig som veileder rådet meg om å oppsøke en nettside «www.jigsaw.google.com» som 

jobber med initiativer omhandlende antiradikalisering. Før analyse- og diskusjonsdelen 

kommer, må metodologiske valg og tilnærming presenteres og gjennomgås. 

http://www.jigsaw.google.com/
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Metode 

Fremveksten av internett og økningen av ulike former for elektronisk kommunikasjon har gitt 

samfunnsforskere en ny arena for forskning (Tjora, 2017:48). Det snakkes om tre roller som 

internett kan ha i samfunnsforskningen: internett som verktøy for forskning (bruken av internett 

for å samle data), internett som sted for forskning (forskning på spesielle nettsamfunn og 

nettverksbaserte spill), og internett som væremåte (Tjora, 2017:48). Utgangspunktet for denne 

studien angår internett som verktøy og sted for forskning. Min studie føyer seg inn i rekken av 

utforskende studier av den voldsomme økningen av ulike former for elektronisk 

kommunikasjon som åpner opp for ny kunnskap omhandlende sikkerhet, overvåkning og 

antiradikalisering.  

Oppgaven utforsker en ny aktør innenfor antiradikaliseringsfeltet på nett – Jigsaw – gjennom å 

undersøke nettsiden deres, et program/initativ (Redirect Method), samt YouTube-videoer de 

fremmer som «fungerende» og «riktige» (Abdullah-X), i tillegg til nyhetsartikler som 

presenterer Jigsaws arbeid innenfor antiradikalisering. Dette utbroderes senere under 

fremgangsmåte. I denne avhandlingen benytter jeg meg av en kombinasjon av digital sosiologi 

og visuell/tekstuell diskursanalyse. I tråd med oppgavens problemstilling og tematikk har 

datamaterialet blitt innhentet med hensikt å belyse en ny utvikling innen 

antiradikaliseringsfeltet vedrørende stordataselskaper som Googles inntog i feltet, og deres 

arbeid med å omdirigere risikoutsatte brukere til mer passende materiale.  

Jigsaw anvendes som en casestudie, ettersom selskapet figurerer sterkest innen 

antiradikaliseringstiltak over nett.  I min utforskelse av studier innenfor antiradikalisering fant 

jeg ingen studier av Jigsaw, selv om selskapet kom på banen for flere år siden. Dette vekket en 

nysgjerrighet hos meg, og som dermed ble motivasjonen for å anvende Jigsaw som en 

casestudie. Nyhetsartiklene som studereres anså jeg som den beste måten å danne innsikt om 

Jigsaws tiltak, ettersom stordataselskapers inntog er forholdsvis nytt, og det er vanskelig å 

oppnå kontakt med selskaper som Google eller Jigsaw.  

På bakgrunn av det teoretiske og historiske bakteppet og problemstillingen, er oppgavens 

metodiske tilnærming basert på kvalitative data. Dette på grunn av at med en kvalitativ 

tilnærming får jeg rettet søkelyset mot detaljer og nyanser som ikke hadde kommet frem med 

en kvantitativ tilnærming. Det visuelle i form av videoer og Jigsaws visuelle profil 
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komplementerer det kvalitative ved å undersøke nettsiden til Jigsaw, samt initiativene og 

materialet som lenkes til, får jeg innsyn i hva som vises, men også hva som utelates. 

Kapittelet begynner med en kort gjennomgang av hvordan metodologiske perspektiver fra 

digital sosiologi er hensiktsmessig å anvende i denne oppgaven, og hva det kan tilby 

forskningen på antiradikaliseringsfeltet. Deretter redegjøres det for datamateriale før den 

metodiske tilnærmingen og fremgangsmåten presenteres. Avslutningsvis presenteres etiske 

utfordringer og refleksjon omkring disse. 

Fra teori til metode: metodologiske betraktninger fra digital 

sosiologi og visuell forankring 

For å studere Jigsaws tiltak innen antiradikalisering er det fruktbart å anvende perspektiver fra 

digital sosiologi. Dette betyr at man anvender sosiologiske, men også kriminologiske, 

perspektiver på digitale fenomener I denne oppgaven innebærer det å studere hvordan Jigsaw 

fremsetter og kombinerer både tekst og videoer for å antiradikalisere over nett. Tove Thagaard 

(2009:140) betoner at internett tilbyr varierte muligheter for analyser av kombinasjoner av det 

visuelle og det verbale, samtidig som det representerer et multimedium grunnet at tekst, lyd og 

bilder formidles på nettet. Antiradikalisering på nett er et relativt nytt tema som tidligere var 

vanskelig å få innsyn i, som igjen har oppstått eller oppstår i takt med denne 

internettekspansjonen. Evelyn Ruppert, John Law og Mike Savage (2013:23) bemeker hvordan 

digitale enheter og data blir stadig mer gjennomgripende og en del av sosiale, kommersielle, 

offentlige og akademiske praksiser. YouTube, så vel som nettsider som 

www.jigsaw.google.com kan anses som arenaer for nye forskningsmuligheter for å undersøke 

antiradikaliseringstiltak over nett, grunnet at de genererer data om det sosiale og relasjoner 

mellom mennesker, og gir opphav til studier som denne. Kommersielle stordataselskaper 

benytter seg også av nettplattformer som YouTube til å antiradikalisere på linje som 

ekstremistgrupper gjør for å rekruttere. Digital sosiologi anvendes fordi antiradikaliseringen 

foregår nå over nett, og ikke bare i det virkelige liv.  

Det digitale utgjør en verden som eksisterer både parallelt, men også separert fra den verden vi 

ellers omgir oss med. Derfor er det fruktbart å undersøke den digitale verden nærmere for å 

kunne danne en forståelse av hvordan det digitale innvirker på vår fysiske verden Det digitale 

preger vår verden og skaper nye typer data som kan undersøkes. Tjora (2017:48) betrakter 

internett som en naturlig del av samfunnet hvor kommunikasjon, relasjonsbygging, kjærlighet, 

http://www.jigsaw.google.com/
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hat, politikk, maktkamp og lignende foregår. Min forståelse av internett sammenfaller med hva 

Tjora fremsetter, og min avhandling sikter på å undersøke hvordan stordataselskaper som 

besitter informasjon som «data» og «brukermønstre» fra egeneide plattformer og internettsider 

kan anses som makt. Likeledes hvordan dette setter presedens for hvordan diskusjon og tiltak 

vedrørende sikkerhet og antiradikalisering burde fremtre. Nå vil jeg først presentere et 

overordnet blikk på diskursanalyse før jeg kobler det med det visuelle i fremgangsmåten. Det 

er en naturlig måte å gjøre på, ettersom det digitale sammenblander det visuelle og det 

tekstuelle. 

John Fiske påpeker at den viktigste «site» hvor bildets betydning støpes, er det sosiale, og 

bruker begrepet «audiencing» om prosessen der et visuelt bilde får dets betydning reforhandlet, 

eller avvist, av bestemte målgrupper som ser spesifikke forhold (Rose, 2012:30). I mitt tilfelle 

skjer dette gjennom hvordan Jigsaw presenterer spesifikt materiale som «riktig». Selv om det 

skrives spesifikt om bilder i denne sammenhengen, er det også tenkelig at videoer gjennomgår 

en nærmest identisk prosess der publikum reforhandler eller avviser budskap som medfølger 

spesifikke videoer av grupper som ser bestemte forhold. Rose (2012:31) fremsetter videre at 

«audiencing» av bilder forutsetter spørsmål om de ulike praksisene som strukturerer visning og 

iakttakelse av spesifikke bilder på bestemte steder. Nye digitale medier tilbyr et rikelig utvalg 

for metodologisk oppfinnelse, og Rose (2012:44) angir at en rekke digitalt visuelt materiale har 

blitt viet svært lite oppmerksomhet, som for eksempel YouTube.  

Måten dette gjøres på trekker også på Gillian Rose (2012) og hennes skriv vedrørende bildets 

betydning. Rose (2012:19) markerer at det foreligger stor enighet vedrørende at bildets 

betydning skapes gjennom tre steder: «the site(s) of the production of an image, the site of the 

image itself, and the site(s) where it is seen by various audiences». I hver av disse 

«plasseringene/sites» inngår også tre modaliteter, som kan bidra til en avgjørende forståelse av 

bilder. Mitt fokus er på det sosiale (omfanget av økonomiske, politiske eller sosiale forhold, 

institusjoner eller praksiser som omgir et bilde og hvordan det blir sett og brukt) (Rose, 

2012:20). Plasseringen til materiale omhandler hvor det blir sett av publikum, det sosiale – 

dermed min tolkning av materiale Jigsaw har utstedt i form av kuraterte videospillelister og 

tilhørende initiativer. En fordel med å anvende visuelle metoder inngår i at metoden utdyper 

forskningen i den forstand at vi kan innarbeide mer omfattende kunnskap om våre omgivelser 

enn vi har tilgang til når vi baserer oss på samtaler og intervjuer (Thagaard, 2009:133). Ved å 

undersøke organisasjoner eller selskapers interesser, meninger og bilder kan man gi en 
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karakteristikk av hvordan selskapet ønsker å fremstå (Fagervik, 2006 sitert i Thagaard, 

2009:141). Min studie vil på denne måten utforske Jigsaw gjennom å analysere materiale de 

presenterer selv.  

Rose (2012:257) fremlegger at mindre oppmerksomhet bevilges visuelle bilder og objekter enn 

de institusjonelle apparater og teknologier som omgir dem, og som ifølge hennes tilnærming 

produserer spesielle typer bilder og objekter. I denne studien tillegges samme fokus som Rose 

(2012) på Jigsaws digitale og visuelle innhold (for eksempel YouTube-videoer og YouTube-

videospillelister med antiradikaliseringsinnhold), og slik kan dominerende maktforhold som 

jobber gjennom deres praksis avsløres. Det som jeg vektlegger og undersøker angår hvordan 

visuelt materiale fremlagt av Jigsaw gjennom egenopprettede og sponsede initiativer kan 

fungere som en «fasit» på hvordan antiradikalisering burde utføres og hvilket materiale som 

burde fremtre. Dette bidrar dermed til å sette parameterne for diskursen som omkranser 

antiradikalisering og forebygging, og kan muligens tre over i hvordan diskursen rundt 

radikalisering og voldelig ekstremisme også føres. I tillegg vil det belyses hvordan selskapet 

presenteres av andre aktører som nyhetsartikler og videoer som igjen illustrerer deres rolle. 

Diskursanalyse som overordnet metode 

Teorikapittelet introduserte Foucault og hans teoretiske innsikter vedrørende sannhet, makt og 

subjektivitet. Ettersom studien vil anvende et diskursanalytisk blikk på kommersielle 

stordataselskapers inntog innen antiradikalisering, er det hensiktsmessig å benytte seg av 

Foucault, og hvordan han og diskursanalyse forstås og videreføres av andre. Min forståelse av 

Foucault plasseres i takt med hans skriv vedrørende institusjoner, og vektlegger krysningen 

mellom makt/kunnskap med produksjonen av differensierte subjektposisjoner. I oppgaven vil 

jeg relatere Foucaults subjektbegrep til hvordan subjektposisjoner nå blir digitalisert, 

eksempelvis analyserer og identifiserer jeg «kuratoren» og «den besøkende» som egne roller. 

Jeg følger også Foucault i å forstå visuelle bilder som innebygd i institusjoners maktutøvelse 

og praksis. Videre vil oppgaven undersøke hvordan ulike subjektposisjoner også produseres. 

Med Foucault i mente vil jeg dermed inkorporere det visulle med det tekstuelle. 

Diskursanalysen vil dermed undersøke de diskursive visuelle og tekstuelle omgivelsene som 

omkranser antiradikaliseringsdiskursen. Et fokus ligger på maktforholdene som er i spill innen 

institusjoner av visuell utstilling. Foucault og diskurs brukes til å forklare og analysere hvilket 

visuelt materiale som fremvises og er på utstilling hos institusjonene, selskapene og aktørene 

som presenterer det. Dette betyr dermed at man kan se på nettkilder – både visuelt og tekstuelt. 
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Først er det hensiktsmessig å belyse hva som inngår i diskursbegrepet, og hvordan det visuelle 

fremtrer her. 

Aakvaag (2008:309) gjengir hvordan Foucault i Kunnskapens arkeologi beskriver hvordan en 

diskurs kan defineres som bestemte måter å snakke om bestemte ting innenfor bestemte 

domener.. I tråd med dette fremhever Thagaard (2009:115) også hvordan en diskurs er en 

konstruksjon i den forstand at personers oppfatninger av verden utformes innenfor interaksjoner 

personer deltar i, og at vi dermed ikke kan betrakte personers utsagn om virkeligheten som 

riktige eller sanne beskrivelser av denne virkelighet.  Diskurs former og muliggjør (sosial) 

virkelighet, samt at diskurser også produserer subjekter og virkelighet (Aakvaag, 2008:310; 

Jäger og Maier, 2016:4). Til dette klarlegger Jäger og Maier (2016:4) hvordan konseptet 

«subjects» innebærer en dobbeltbetydning; de er på den ene siden aktive skapere av diskursen, 

mens de på den andre er passivt skapt av og gjenstand for diskursen. Disse betegnelsene vil 

anvendes i analyse- og diskusjondelen. I denne oppgaven vil jeg se på 

antiradikaliseringsdiskursen som Jigsaw presenterer og hvilken virkelighetsforståelse selskapet 

har, samt hvilke subjektposisjoner de tilbyr.  

Jäger og Maier (2016:2) forstår kunnskap som alt av innhold som utgjør et menneskets 

bevissthet, og aktører skaffer seg kunnskap fra de diskursive omgivelsene man er født inn i og 

de man omgir seg med gjennom livet. De fremmer således at kunnskap er betinget – dens 

gyldighet er avhengig av aktørens klassetilhørighet og plassering tidsmessig og geografisk blant 

flere faktorer. Personer lærer dermed konvensjonene av tilordnede betydninger, som hjelper 

dem å tolke virkeligheten på samme måte den har blitt tolket av andre tidligere (Jäger og Maier, 

2016:7). I henseende av dette vil jeg utforske hvordan Jigsaw nå også tilordner betydninger 

innen antiradikaliseringsdiskursen, og dermed legger grunnlag for hva mennesker tenker om 

antiradikalisering. Det fremheves at i enhver diskurs foreligger det diskursive begrensinger som 

er bestemmende for hva som er mulig å si, og gjennom diskursanalyse kan man undersøke 

bruken av visse retoriske strategier som for eksempel oss-mot-dem-utsagn (Jäger og Maier, 

2016:17). Denne studien vil også utforske hva slags mening materialet som fremvises innen 

antiradikalisering fører med seg. En slik analyse kan være med på å klarlegge hva som er 

akseptabelt å si eller fremvise av materiale i initiativer som skal bekjempe at personer faller for 

langt til å kunne omdirigeres vekk fra radikaliseringsstier. For Foucault er «episteme» 

diskursivt og setter grensene for hva som kan og ikke kan sies innen et felt (Ruppert m.fl., 
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2013:31). Ut i fra dette legger jeg til grunn for at det visuelle og det tekstuelle kan forstås som 

elementer i en digital diskurs.  

Hvis man skal undersøke eller forstå hva som skjer med samfunnet i forbindelse med at det 

digitaliseres, og materiale befinner seg på nett, så ser vi på en ny type diskurs: en digital diskurs. 

Avhandlingen kobler det kriminologiske med det visuelle og utforsker internetts ekspansjon i 

henhold til nye kontrollaktørers maktoppnåelse og maktanvendelse. I likhet med hvordan den 

teoretiske tilnærmingen kombinerer digital sosiologi og kritiske sikkerhetsstudier, vil det være 

fruktbart å kombinere metodeperspektiver her. Metodetriangulering benyttes for å trekke ut 

diverse momenter fra forskjellige metodiske perspektiver for å kunne gi et helhetlig og grundig 

bilde av rollen kommersielle stordataaktører har innen antiradikalisering, samtidig som det 

gjøres for å undersøke flest mulig aspekter ved Jigsaw (Bratberg, 2018:184). Samstundes inngår 

metodetrianguleringen i en intensjon om å forstå fenomener fra flere standpunkt, i takt med 

hvordan det digitale er forenlig med at teorifelt og perspektiver forenes.  

Anvendelsen av diskursanalyse i en digital kontekst tilrettelegger for metodetriangulering, i 

form av både en tekstuell og visuell diskurs i tråd med at bilder, tekster, programmer og 

initiativer kan forstås som diskurser. I lys av dette anser jeg alt på nettet som tekst, som igjen 

kan brukes i en digital diskurs. Det trengs en form diskurs 2.0, en nytenkende diskurs som 

utforsker den digitale diskursens ulike former. Bratberg (2018:189) påpeker også hvordan 

andre kulturelle produkter enn tekst kan analyseres diskursivt, for eksempel YouTube-videoer 

vedrørende antiradikalisering, og hvordan innholdet og prosessene som inngår i skapelsen av 

slike videoer. Selv om nesten alle visuelle bilder blandes med tekst, har de alltid mening i seg 

selv, de er ikke reduserbare til betydningen som bæres av andre ting (Rose, 2012:16). Dette 

kan ses i sammenheng med at det ofte tilbys tekst eller visuelle elementer i takt med bilder og 

videoer som beriker eller forvirrer konteksten. Kriminologi har sett innfarten av anvendelser 

av metoder basert på fotografi og video de siste tiårene (Knoblauch, Baer, Laurier, Petsche & 

Schnettler, 2008). Dette har videre belegg hos Eamonn Carrabine (2012) og Ferrell m.fl., 

(2015:210) som forklarer at kriminologien må konfrontere hvordan moderne samfunn er 

mettet med bilder av kriminelle handlinger, samstundes som det må utvikles forståelse for 

hvordan det visuelle inngår i dette. Her kan kulturkriminologi tilby nyttig innsikt. 

Et økt fokus innen visuell og kulturkriminologi utforsker en viktig spenning: mellom synlighet 

og usynlighet (Ferrell m.fl., 2015:233). Denne spenningen utforskes i denne studien og kan gi 

indikasjon på for eksempel definisjonsmakt og hvordan en rådende diskurs på antiradikalisering 
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manifesterer seg. Dette på bakgrunn av at stordataselskaper besitter enorme mengder 

informasjon som kan anvendes til å sette premissene for diskursens grenser om for eksempel 

antiradikalisering. Undersøking av hva som fremsettes av Jigsaw, både tekstuelt og visuelt, vil 

kunne belyse hva slags virkelighet selskapet prøver å overføre til publikum, og ettersom de er 

direkte tilknyttet et stordataselskap som Google, vil makten denne virkeligheten utsetter, 

utforskes.  

Dette må ses i sammenheng med Foucaults begrep «dispositif», som jeg oppfatter som at vi må 

forstå et fenomen via forskjellige innfallsvinkler: 

«a thoroughly heterogenous ensemble consisting of discourses, institutions, 

architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, scientific 

statements, philosophical, moral and philanthropic propositions – in short, the said as 

much as the unsaid. Such are the elements of the apparatus.” (Foucault, 1980:194 sitert 

i Ruppert m.fl., 2013:30).  

Før jeg ser på den faktiske fremgangsmåten, er det nødvendig å presentere datamaterialet mitt. 

Datamateriale, datakilder og utvalg 

I Thagaard (2009:133) fremheves det hvordan utbredelsen av visuelle kommunikasjonsformer 

i samfunnet har ført til økende interesse for visuelle data, og innleder visuelle data i følgende 

kategorier: visuelle data som allerede er produsert, og visuelle data som forskeren produserer i 

feltarbeidet. Denne oppgaven tar for seg visuelle data som allerede er produsert og lagt ut på 

internett. I tråd med de metodiske valgene som ble tatt, ville jeg skape et bredt utvalg og 

kombinere ulike datakilder. Dette innebærer dermed ikke bare visuelle data, men også 

tekstkilder for å skape et større overblikk. 

Datamaterialet ble dermed uthentet fra forskjellige datakilder. Jeg valgte ulike kilder ettersom 

dette gir mer rom for å tolke Jigsaws rolle innen antiradikalisering. Jigsaw ble utvalgt som en 

casestudie for å gi et innblikk i kommersielle stordataselskapers inntog innen antiradikalisering. 

En annen grunn til at de ble utvalg var også fordi de var de eneste som presenterte seg som en 

aktør innenfor antiradikalisering, og andre aktørers inntog er foreløpig ukjent. Jigsaw har et 

bredt utvalg av utfordringer de jobber med, hvor ett tema omhandler radikalisering og 

ekstremisme. Jeg utforsket alle 22 prosjektene som presenteres eller lenkes til på Jigsaw, men 

ikke alle var relevante. Hovedfokuset ligger dermed på utfordringen angående voldelig 
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ekstremisme, og spesifikt på Redirect Method og Abdullah-X. Against Violent Extremism 

Network utforskes ikke, siden mye av materialet som linkes ikke eksisterer lengre. 

Datamaterialet inkluderer dermed en presseuttalelse fra Eric Schmidt, en TED-talk fra Yasmin 

Green om Redirect Method og Jigsaw, samt nettsidene til Jigsaw og Redirect Method. Innen 

sistnevte inngår Abdullah-X-serien som er 22 YouTube-videoer som «ville-blitt-radikaliserte» 

omdirigeres til. Abdullah-X-serien brukes dermed som et eksempel på «riktig» 

antiradikaliseringsmateriale. Et intervju på YouTube av skaperen av Abdullah-X er også del av 

datamaterialet. Til slutt har jeg sett på 10 nyhetsartikler av ulikt omfang som kaster lys over 

Jigsaws programmer og tiltak innen antiradikalisering fra utsiden. Til sammen gir dette et bredt 

perspektiv på Jigsaw som selskap, samt hva de befatter seg med. Videre vil jeg presentere disse 

kildene nærmere. 

Jigsaw 

Jigsaw, tidligere kjent som «Google Ideas», er en teknologiinkubator og tenketank innen 

Google, som anvender teknologi til å takle geopolitiske utfordringer som truer verden i dag. 

Teknologiinkubatoren rommer et utvalg av forskjellige yrker bestående av ingeniører, forskere, 

byråkrater og utviklere. Jigsaw er først og fremst et initiativ, ikke en søkemotor, og de 

fremstiller seg selv som altomfattende sikkerhetsaktør ved å bryne seg på et vidstrakt spekter 

av utfordringer. Utfordringene inndeles i fire kategorier og spenner seg fra å bekjempe repressiv 

sensur (Project Shield, Outline, uProxy, Digital Attack Map, Password Alert, Unfiltered.News, 

Blackout), trakassering over nett (Conversation AI, Perspective), urettferdighet og korrupsjon 

(Copcast, Montage, Investigative Dashboard, Constitute, The Arms Globe, Syria Defection 

Tracker, Human Trafficking Hotline Network, Share the Facts, Sideways Dictionary) til 

voldelig ekstremisme (Redirect Method, Abdullah-X, Against Violent Extremism). Jigsaw 

presenterer i tillegg en oversikt over prosjekter som arbeides med på nåværende tidspunkt 

(Current), hvilke som er avsluttet (Graduated), og muliggjort av dem (Made possible by 

Jigsaw). De profilerer seg selv som sikkerhetsaktører i lys av de første utfordringene, men de 

presenterer seg også som en aktør innen antiradikalisering, som støtter bredt utvalg av ikke-

radikale muslimer gjennom initiativene de betoner under kategorien voldelig ekstremisme. 

Dette fører oss til Redirect Method. 



37 

 

Redirect Method 

Redirect Method (RE) er en form for programvare utviklet av Jigsaw, som bruker AdWords-

målrettingsverktøy (annonseverktøy) og kuraterte YouTube-videoer opplastet av mennesker 

over hele verden for å konfrontere radikalisering som foregår online (Redirect Method, 2019; 

Jigsaw, 2019). Tilnærmingen fokuserer på å nå «ville-blitt-radikaliserte» der de befinner seg, 

med allerede publiserte «riktige» mot-narrativer, autentiske stemmer og innhold som aktivt 

motsier radikaliserte stemmer som for eksempel IS, og leder ungdommer vekk fra 

radikaliseringsstien med troverdig innhold. RE frontes som en pilotprosjekt-kampanje 

bestående av et globalt samarbeid mellom Moonshot CVE (koordinerte den engelskspråklige 

kampanjen med Jigsaw), Quantum Communications (koordinerte den arabiskspråklige 

kampanjen med Jigsaw, og et team forskere, samt Valens Global og Nadia Qweidat 

(identifiserte og kategoriserte eksisterende videoer som avviser IS). Gjennom deres 8-ukers 

pilot-kampanje på både engelsk og arabisk med over 116 videoer, nådde de ut til over 300 000 

personer som hadde vist interesse overfor IS. Programvaren fungerer slik at hvis man søker 

etter «how to join ISIS» i Google, vil det fremtre en annonse øverst i søkefeltet markert som 

«AD», som inviterer vedkommende til en YouTube-spilleliste med et autentisk svar (TED, 

2018). 

Redirect Method undersøkes i lys av at det er utviklet av Jigsaw, samtidig som det 

eksemplifiserer hvordan det digitale har inntrådt antiradikaliseringsfeltet. I forbindelse med at 

flere av videoene det lenkes til har blitt fjernet, er det vanskelig å kunne analysere komplette 

spillelister. Likeledes er 116 videoer med ulik spilletid noe mye å kunne kombinere med annet 

materiale i henhold til en masteravhandling. Derfor utvelges Abdullah-X, ettersom 

vedkommendes videoer fremtrer hos både Jigsaw og RE, og kan dermed anses som riktig 

innhold. 

Abdullah-X 

Abdullah-X er en animert YouTube-serie skapt av X-Kreative, en organisasjon grunnlagt av en 

tidligere ekstremist for å motvirke online-propaganda tilhørende grupper som IS (Jigsaw, 

2019). Videoene omhandler og utforsker ung muslimsk identitet i samfunnet og har som mål å 

styre unge sinn vekk fra ekstremisme. YouTube-serien består av 22 videoer, som alle ligger på 

YouTube-plattformen. Varigheten på videoene varierer mellom nesten 9 minutter og litt over 

30 sekunder. Analysen vil trekke på ulike videoer der de representerer funn eller diskusjon. Da 
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er det naturlig at ikke hver og en ikke vektlegges likt, ettersom noen videoer er lengre enn andre, 

og noen belyser forskningsspørsmålene mine bedre enn andre. 

Nyhetsartikler og videoer tilhørende Jigsaw-initiativer 

Datamaterialet består også av et utvalg på 10 nyhetsartikler, hvorav halvparten anfører et kritisk 

preg over Jigsaws arbeid, mens den andre delen har en mer positiv holdning henimot Jigsaws 

arbeid. Nyhetsartiklene inkorporeres for å ikke miste synet av hvordan de fremmes og 

presenteres av andre, og har en intensjon om å skape bilde over både kritiske og positive 

vinklinger vedrørende hvordan de fremvises av andre. Artiklene kommer fra «tech-savvy»-

selskaper som TechCrunch og Business Insider, til mer populærvitenskapelige som Medium og 

WIRED. Likeledes inkluderes en TED-video av Yasmin Green, direktør for forskning og 

utvikling hos Jigsaw, hvor hun snakker om hvordan Jigsaw arbeider for å bekjempe voldelig 

ekstremisme. En annen video som inkluderes innebærer et intervju med skaperen av Abdullah-

X fra Sky News. Informasjonen han fremsettes kan brukes til å ytterligere belyse funn eller 

tanker som fremkommer i Abdullah-X-videoene. Videre vil jeg forklare hvordan jeg gikk frem 

i arbeidet med de datakildene. 

Fremgangsmåte – tekstuell og visuell diskursanalyse 

På et tidlig stadium i skriveprosessen oppsøkte ble jeg anbefalt av veileder å oppsøke en aktuell 

nettside som bestod av flere aktuelle problemstillinger. Denne nettsiden, 

«www.jigsaw.google.com», ble gjenstand for snøballmetoden på nett hvorved ulike initiativer 

på nevnte nettside ledet meg videre til Redirect Method. Denne nettsiden førte meg YouTube-

videoene til Abdullah-X. Tanken var at «jigsaw.google.com» skulle undersøkes uavhengig, 

ettersom det var tiltenkt at dette ville skape et naturlig, sammenhengende og nært bilde av 

hvordan Jigsaw, som eier nettsiden fremstår. Likeledes ville forståelsen og tolkningsarbeidet 

utføres på bakgrunn av deres premisser, og at andres syn ikke ville innvirke på dette. I 

undersøkingen av Jigsaw ble det innlysende at selskapet samarbeider med ulike aktører, og at 

materialet som foreligger på Jigsaws nettsider og lenkene som refereres og kobles til – tilhører 

andre personer og organisasjoner. 

Jigsaw viste seg å omfatte nok datamateriale, men senere ble det klart at for å danne et helhetlig 

overblikk rundt deres arbeid med antiradikalisering, var det hensiktsmessig å innhente og 

inkorporere ulike datakilder som omtalte Jigsaws arbeid.  Jeg fikk også innspill fra veileder om 

å ta inn ytterligere materiale som ikke tilhører Jigsaw selv. Dette innebærer de 10 

http://www.jigsaw.google.com/
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nyhetsartiklene, som jeg fant ved å søke etter «Jigsaw» og «Redirect Method» på google-søk. 

Jigsaw eies av Alphabet, som igjen eier Google, og illustrerer stordataselskapers inntog i 

antiradikaliseringsfeltet. Dette viser ironisk nok makten til stordataselskapene ettersom jeg 

måtte søke etter materiale om Jigsaw på deres egne nettsider. Styrken med å få inn 

nyhetsartiklene var at de gir et mer kritisk og dermed nyansert bilde av Jigsaws arbeid. 

Utvelgelsesprosessen av videoer med antiradikaliseringsmateriale bestod av ulike kriterier. 

Utvalget måtte innrammes og fokuseres ettersom ulike spillelister som Jigsaw lenker til 

inneholder flerfoldige timer med materiale. Et kriterie var å få til et representativt materiale for 

antiradikaliseringsinnholdet Jigsaw mener er riktig. Dette fant jeg ved å utforske nettsiden 

deres, der de lenket til «Abdullah-X» som et prosjekt som var muliggjort av dem. Dette er i seg 

selv interessante å undersøke, fordi det impliserer at Abdullah-X fungerer som et type riktig 

materiale i deres syn, i kampen mot radikalisering. Det ble dermed innlysende å velge dette 

ettersom det nærmest henger et form for kvalitetsstempel over materialet, siden det ble 

fremhevet på nettsiden til Jigsaw, og at de benytter seg av materialet selv. Videoene til 

Abdullah-X varierer fra 12 minutter til under ett minutt i varighet, og antallet videoer rommer 

22. Alle disse ble utforsket, utenom én som er en trailer for noe som enda ikke har blitt opplastet 

til YouTube.  

Etter at jeg hadde funnet og avgrenset datamaterialet transkriberte jeg og oversatte videoene fra 

Abdullah-X i takt å utforske de ulike nettsidene til Jigsaw og Redirect Method. Jeg avgrenset 

ikke Abdullah-X-serien, ettersom jeg ville ha med alle videoene. Det viste seg å være vanskelig 

å inkorpoere alle i analysen, derfor trakk jeg ut hovedlinjer fra videoene som kan belyse 

kommersielle stordataselskapers rolle innen antiradikalisering.  

Heretter utførte jeg digital diskursanalyse der jeg så på både det tekstuelle og det visuelle i alt 

datamaterialet. Først analyserte jeg videoene for seg selv, deretter tok jeg for meg Jigsaws 

nettside, samt TED-talks, intervju med skaperen av Abdullah-X og presseuttalelsen, og så 

hvordan disse hang sammen. Deretter studerte jeg Redirect Method-nettsiden i tråd med TED-

talken som belyste hovedponger fra deres metode og antiradikaliseringsprogram. Til slutt så jeg 

på nyhetsartiklene og sammenlignet disse med hvordan Jigsaw selv presenterer seg. Gjennom 

hele prosessen var datamaterialet tilgjenglig, og krevde ingen godkjenninger eller tillatelser, 

noe som gjorde meg i stand til å å komme raskt i gang, som var en fordel ettersom datamaterialet 

er omfattende.  
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Refleksivitet, begrensninger og etiske utfordringer 

Refleksivitet 

“Indeed, perhaps we can only make our knowledge of the scientific field progress by 

using whatever knowledge we may have available in order to discover and overcome 

the obstacles to science which are entailed by the fact of holding a determined position 

in the field” (Bourdieu, 1996:15). 

Undersøkelse av problemstillinger og forskningsspørsmål innebærer også at man undersøker 

materialet i lys av sin opprinnelse og standpunkt, som igjen krever at forskeren må reflektere 

over hva man bringer med seg inn i utforskingen av materialet. Bourdieus tanker om 

refleksivitet er hensiktsmessig å ta til etterfølge ettersom man alltid undersøker spørsmål fra sitt 

eget ståsted og standpunkt. Bourdieu skriver at refleksiviteten dreier seg om å objektivere de 

sosiale egenskapene ved forskeren som kan forvrenge utforskningen av materialet, og ikke å 

objektivere hele personen (Prieur og Sestoft, 2006:227). Følgelig er det vesentlig å påpeke ens 

egne begrensninger, forbehold, samt å reflektere over ens eget standpunkt mens man beskriver 

et fenomen. Denne studien tolkes og analyseres av meg, som har et sett synspunkter, verdier, 

og som er født på et spesifikt sted i en bestemt tid. Et etisk dilemma angår dermed det faktum 

at mennesker ser verden ut i fra et spesifikt synspunkt. Jeg er selv et menneske med egne tanker 

og meninger om temaene som utforskes. Selv om man ikke tenker over det i stort omfang, er 

man innlemmet i en diskurs som tidligere beskrevet. Diskursene vi omgås adopterer former for 

hvordan vi tenker og snakker om visse temaer og handlinger, som igjen infiserer ordbruk og 

valg av begreper. Selv om et kritisk syn vil være vesentlig å anvende, er det fundamentalt å 

bestrebe etter å opprettholde et verdinøytralt blikk i så stor grad som mulig, og vurdere 

materialet uten fordommer eller en ladet vinkling. Samstundes er jeg født inn i den digitale 

tidsalderen, hvorav kjennskap til sosiale medier, plattformer og søkemotorer som inngår i denne 

studien, kan ha gitt meg en fordel.  

Man må også erkjenne begrensninger hos seg selv og materialet man utforsker. En begrensning 

må bemerkes og angår at jeg ikke har studert arabisk. Derav har det vært krevende for meg å 

kunne motsi argumenter eller kritisere bruken til skaperen av antiradikaliseringsinitiativer som 

«Abdullah-X». Dette er også på bakgrunn av at min kunnskap om islam ikke er omfattende nok 

til å kunne bekrefte eller avfeie vedkommendes poenger. Likeledes er autentisiteten til 

argumentene eller informasjonen som skaperen av Abdullah-X fremmer om islam, 
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bagatellmessig ettersom det ligger utenfor min problemstilling, og påvirker ikke studiens 

relevans. Arabiske begreper eller utdrag fra Koranen som er inkorporert i Abdullah-X sine 

YouTube-videoer har det vært vanskelig å vurdere riktigheten av. Således vil det være 

utfordrende å kunne bebreide Jigsaw eller Abdullah-X for hva de anser som «riktig» islam, 

innhold eller materiale. Materialet til Abdullah-X vil til en viss grad anses som «sannhet» om 

«riktig» islam, ettersom det foreligger vanskeligheter med å kunne bekrefte dets autentisitet, 

grunnet jeg ikke har bakgrunn innen religionsvitenskap eller arabiske studier.  

Det avgjørende i dette tilfellet omhandler å forstå hva ens posisjon og forholdene omkring 

denne posisjonen betyr for hva man ser eller skriver (Prieur og Sestoft, 2006:228). I dette inngår 

for eksempel min sosiale bakgrunn, akademiske posisjon, samt en form for intellekt ettersom 

denne studien er del av en høyere utdanning. Kathy Charmaz (2014:14) påpeker også 

vanskeligheten med å skille subjektivitet og sosial eksistens i henhold til grounded theory. Man 

besitter et sett med tanker og verdier som er koblet opp mot den sosiale konteksten man befinner 

seg i. I mitt tilfelle kan disse karakteriseres som ung voksen, hvit middelklasse fra Vesten i det 

21. århundret. Dette har implikasjoner for hvordan materialet utforskes og undersøkes. Ved å 

være en hvit ung voksen mann, og ha vokst opp i et relativt sekulært samfunn og hjem i Vesten, 

medfører at jeg kan ha vanskeligheter med å sette meg inn i en tidligere ekstremists situasjon. 

Skaperen av Abdullah-X er oppvokst i en annen kultur og besitter en annen trosretning enn 

meg, som igjen legger grunnlag for at vi innehar ulike forståelser av ting, og samt hvordan ting 

kan tolkes eller hvilken mening man legger i bilder eller ord. I tråd med dette påpeker Prieur og 

Sestoft (2006:226-7) at man må kontrollere forskersubjektets relasjon til objektet, og forsøke å 

objektivere seg selv. Min posisjon er forankret i kriminologien, og har utstyrt meg med en 

verktøykasse som kan anvendes til å reflektere kritisk over samfunnsmessige utfordringer og 

prosessene som inngår i dette.  

I mitt tilfelle angår dette hvordan selskaper eller personer prøver å omdirigere «ville-blitt-

radikaliserte» ved å tilby et annet og mer passende materiale og innhold. Med ethvert fenomen 

som eksploreres, er det betydningsfullt å anvende et kritisk overblikk, og ikke ta alt for god 

fisk. Likeledes vil jeg tro at min posisjon kan skape nyttig innsikt i problemstillingen, basert på 

at jeg anvender et kritisk og kriminologisk ståsted. Hva jeg velger å gjøre er å bruke min sosiale 

bakgrunn innen kriminologi på en reflektert og kontrollert form, som en sosial institusjon som 

kan gi en privilegert innsikt i fenomener, noe også Bourdieu påpeker i lys av å være en sosiolog 

(Prieur og Sestoft, 2006:229). Mitt standpunkt bygger derav på en kriminologisk forankring, 
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hvorved min posisjon innen kriminologien dyrker den kritiske vinklingen, og utstyrer meg med 

blikk som setter spørsmålstegn ved intensjoner, prosesser og innarbeidede rutiner. Prieur og 

Sestoft (2006:232) påpeker hvordan Bourdieu snakker om hvordan intellektuell partiskhet kan 

forekomme. De belyser hvordan man som intellektuell er formet av skoleuniverset, hvor vi har 

fått bestemte disposisjoner dypt kroppsliggjort – at vi lærer oss til å forholde oss til omgivelsene 

på en distansert og teoretiserende måte. Avstanden gjør forskeren til en tilskuer og ikke deltaker 

i verden, som igjen skaper en fare for å forveksle vitenskap og virkelighet (Prieur og Sestoft, 

2006:232). En fare foreligger dermed at man kan tro at egen virkelighet fungerer som en 

universell sannhet, noe som ikke er tilfelle. Dermed er det hensiktsmessig å overveie hvordan 

førforståelsen og referanserammen kan innvirke på studien.  

Tolkning, bakgrunn og standpunkt 

Halvorsen (2008) klargjør hvordan idealet om å studere virkeligheten mest mulig 

forutsetningsløst er vanskelig å realisere i praksis. Dette innebærer at man ofte preges av en 

førforståelse, som delvis er innbygd og vevd inn i språket og de begreper man benytter om 

fenomener i samfunnet. Hvordan man studerer et fenomen vil derfor påvirkes av denne 

førforståelsen (Halvorsen, 2008:24). Utvelgelsen av problemstilling og tema omfattes av denne 

førforståelsen, samt initiativene som utforskes. Likeledes vil verdier som en del av forskerens 

referanseramme, virke inn på hvordan problemstillingen og forskningsopplegget blir utformet 

og resultatene tolket, noe Halvorsen (2002b i 2008) påpeker. Grunnet at jeg har en akademisk 

interesse vedrørende tematikken og utviklingen innen forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme, koblet med debatten som omkranser overvåkning og kritiske innfallsvinkler på 

dette feltet, ble det naturlig for meg å utforske disse arenaene. I forbindelse med dette 

fremlegger Thagaard (2009:142-3) at forskerens forståelse er preget av hans eller hennes faglige 

bakgrunn, som igjen innebærer at forskeren ofte vil inneha et annet perspektiv enn informanten. 

Prieur og Sestoft (2006:230-1) fremmer i tråd med dette hvordan internalisering av 

forskningsdisiplinen man tilhører kan sette sitt preg på ens forskning, og derfor må objektiveres 

og kontrolleres. Informasjonen som presenteres i YouTube-videoer eller legges frem på 

nettsteder og i nyhetsartikler oppfattes ulikt fra øye som ser.  

Gillian Rose (2012:30) påpeker at forskeren er selv publikum i henhold til det man ser, og som 

ethvert publikum bringer man med egne måter å se, samt andre former for kunnskap til hva man 

iakttar (Rose, 2012:30). Rose (2012:13) trekker også frem John Berger og hans uttrykk «ways 

of seeing» fra hans bok fra 1972, som igjen referer til det faktum at vi aldri ser bare én ting; vi 
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ser alltid på forholdet mellom tingen og oss selv. Undersøking av visuelle bilder, noe denne 

studien belager seg på, krever dermed at man reflekterer rundt ens egen posisjon som kritiker 

av de visuelle bildene man iakttar (Rose, 2012). Dette har også gehør hos Bourdieu og 

Wacquant (1992:251), som skriver at kraften til det før-konstruerte ligger i det faktum at det er 

innskrevet i objekter, og som går ubemerket hen, ettersom det oftest tas for gitt. Materialet 

undersøkes ut i fra min kriminologiske bakgrunn, men det er hensiktsmessig å vise at dette kan 

ha konsekvenser for hva jeg vektlegger og ikke. I tråd med dette skriver Prieur og Sestoft 

(2006:226) at forskeren selv er et produkt av den sosiale verden, og dermed er «pre-konstruert», 

hvor forskeren må bryte med sin egen førkonstruerte forutinntatthet. Kriminologien uttrykker 

en viss skepsis overfor samfunnets gjeldende regler og prosesser, og oppfordrer til et kritisk 

øye over prosessene som forekommer og eksisterer, ved at man setter spørsmålstegn ved ting 

man kan oppfatte som relativt lite utprøvd og hvor et fåtall regjerende stemmer får regjere. Et 

slikt kritisk blikk overføres dermed til en utvikling innenfor et tema som har sett en innkomst 

av nye aktører. Denne utviklingen angår hvordan aktører som tidligere ble refset for å stå bak 

muliggjøringen av deling av voldelig ekstremisme over internett, nå befinner seg i førersetet av 

forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Radikalisering og voldelig 

ekstremisme er et samfunnsproblem og forebyggingsinitiativer krever kritisk refleksjon, noe 

denne studien vil bryne seg med. Selv om min førkonstruerte forutinntattheten forsøkes å brytes 

med, vil den også anvendes for å kunne belyse områder som kanskje ikke ville vært belyst om 

det ikke var for en kritisk forankring. 

Min oppfattelse av hvordan Jigsaw fremstår gjennom deres nettsider og hva de fremmer av 

initiativer kan differere fra hva andre oppfatter med ulik bakgrunn. Informasjonen som 

presenteres i YouTube-videoer eller legges frem på nettsteder og i nyhetsartikler oppfattes ulikt 

fra øye som ser. Dorothy Smiths standpunktteori omhandler forskerens referanseramme hvor 

all kunnskap gjenspeiler kunnskapsprodusentens sosiale posisjon (Aakvaag, 2008). Man 

befinner seg i en bestemt sosial posisjon, et «point from somewhere», hvor man er disponert 

for å oppfatte og erkjenne verden på en spesifikk måte (Aakvaag, 2008). Hva jeg ser og som 

tiltrekker oppmerksomheten min vil avvike fra hva personer med ulike utdanning og bakgrunn 

oppfatter. Ettersom min faglige bakgrunn inngår i kriminologi vil jeg undersøke med et kritisk 

blikk på hvordan selskapet fremtrer og presenterer seg som en ny sikkerhetsaktør som skal få 

bukt med radikalisering og andre ulike utfordringer verden står ovenfor. I likhet med dette 

fremmer Rose (2012:13) også Maria Sturken og Lisa Cartwrights bok om visuell kultur og 

hevder at hva som er viktig om bilder er ikke bare bildet selv, men hvordan det blir sett av 
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enkelte tilskuere som ser på bildet på bestemte måter. For å kunne håndtere spørsmål om sosial 

forskjell og maktforholdene som opprettholder dem, kreves det et kulturbegrep som også kan 

omhandle spørsmål om sosial forskjell, sosiale relasjoner og sosial makt (Rose, 2012:14-5). En 

måte å holde disse forskjellene på visuell kultur i et analytisk fokus er å tenke nøye på hvem 

som kan se hva og hvordan, og med hvilke effekter (Rose, 2012:15). Dette er relevant i mitt 

tilfelle, ettersom min tolkning trolig vil skille seg fra hva Jigsaw ville tolke. Et annet etisk 

forbehold angår oversettelse, og hvordan oversetting av et begrep kan forandre eller påføres en 

feilaktig rammevinkling.  

Oversettelse og fortolkning på norsk 

Som tidligere påpekt bedyret Halvorsen (2008) hvordan idealet om å studere virkeligheten mest 

mulig forutsetningsløst er krevende ettersom man preges av en førforståelse, og i denne 

førforståelsen hviler ervervet språk og begreper. I språket befinner også ord og uttrykk som er 

innvevd fra ens faglige og oppvoksende bakgrunn, som muligens ikke kan overføres til andre 

språk. Oversetting av engelske utsagn, sitater, visuelle virkemidler og informasjon Jigsaw og 

tilknyttede organisasjoner utsetter, kan miste noe av klangen eller måten det opprinnelig var 

ment å tolkes. Derfor vil det være hensiktsmessig i diverse tilfeller å gjengi ordrett hva de 

fremmer, i stedet for at tolkningen av ordlyden til undertegnende kan forringe den egentlige 

konteksten og tilhørende diskusjonen de prøver å føre. Oversetting av et engelsk ord eller 

uttrykk til norsk kan innvirke på ladningen tilhørende begrepet eller uttrykket.  

Eksempelvis, i stedet for å oversette «the surveillant assemblage» til «overvåkningsarsenalet», 

vil dets opprinnelige engelske utforming og «overvåkningssamlingen» anvendes, ettersom 

overvåkningsarsenalet kan gi assosiasjoner til et våpen, som igjen assosieres med ødeleggelser. 

Derav vil ord og uttrykk som allerede er fornorsket og brukes i norsk kontekst og sammenheng, 

oversettes til den norske utgaven. På den andre siden vil ord eller uttrykk som ikke er del av det 

norske ordforråd eller fått fotfeste innen norsk kontekst, latt være å oversettes. Begrunnelsen 

for et slikt valg vedkommer av at ord har makt. I det man begynner å oversette ting, ord og 

uttrykk, gjør man en fortolkning, som igjen kan lede til en annen betydning, eller feilaktig bruk. 

Ettersom teoritradisjoner tilstreber å bruke befestede begreper som tilhører tradisjonen, 

forsøkes det dermed å inkorporeres naturlig i denne studien. Med dette menes at begreper som 

naturlig forekommer innen digital teknologi, antiradikalisering og kritiske sikkerhetsstudier vil 

skildres og aktivt brukes slik at tilhørende sjargong ikke bortkommer.  
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Internettforskningsetikk og etterprøvbarhet 

Charles Ess (2017:2) poengterer at i takt med at datateknologi og digitale medier har utviklet 

seg, har også et svimlende spekter av etiske utfordringene og problemer oppstått. Et vesentlig 

poeng vedrørende internettforskning angår at vi ikke med sikkerhet kan vite hvor informasjonen 

vi søker, kommer fra, fordi mulighetene for forfalskninger er mange, samt at innholdet kan 

endres uten at det blir presisert, og at dette bidrar til at informasjonen på internett blir ustabil 

(Thagaard, 2009:140-1). I henhold til mitt materiale virker ikke forfalskninger å være et 

problem, siden innholdet er kuratert og godkjent av Jigsaw, som igjen er eid av Google. Hva 

som må klargjøres angår en begrensning i henhold til prosessen med «curation» gjort av Jigsaw 

og Google. Hvordan denne prosessen er utført gis ikke innsyn i, noe som vanskeliggjør 

prosessen med vurderingen av hva som kan være forfalskninger eller ikke-kurert materiale. 

Basert på hva de oppgir av informasjon og utførelse må materialet tas for god fisk, ettersom det 

blir nærmest umulig å kunne kvalitetssikre metoden deres. Dessuten virker det lite sannsynlig 

at et forfalskningsproblem vil være et fremtredende moment, basert på at Jigsaw og Google er 

veletablerte selskaper. I og med at materialet befinner seg på deres egne nettsider eller via 

linkede koblinger, anser undertegnende dette som et kvalitetsstempel på at selskapet har 

gjennomgått og undersøkt eget materiale, ettersom de styrer innholdet som inngår i 

egenutvalgte initiativer og videospillelister. Gjennom hele prosessen har det vært 

gjennomgripende å ha et kritisk blikk over innholdet, men innholdet kan endres uten at det blir 

markert, noe som igjen kan by på problemer, siden enkelte av videoene som er lastet opp kan 

ha blitt slettet av innholdsskaperne eller av Google selv, som muligens har funnet ut at innholdet 

ikke var slikt de hadde sett for seg.  

Verden er i kontinuerlig forandring, og teknologiske fremskritt utprøves for å sikre fred og 

trygghet. Et problem angår at ny teknologi forbigår ofte våre gjeldende etiske rammer og vedtak 

(Ess, 2017:3). Det er et forskningsetisk prinsipp at enkeltpersoner har rett til kontroll over 

hvordan sensitiv informasjon om dem benyttes (NESH, 2003:1 sitert i Thagaard, 2009:145). 

Det er imidlertid etiske utfordringer knyttet til å håndheve prinsippet som fremsettes av 

Thagaard. Informasjon om personer på nettet kommer ikke nødvendigvis fra personene det 

gjelder, men kan være lagt ut på nettet av andre. I en slik situasjon har personene det gjelder, 

ikke gitt samtykke til at informasjon er lagt ut om dem, og de har følgelig heller ikke gitt 

samtykke til at informasjonen kan brukes til forskningsformål (Thagaard, 2009:145). I henhold 

til at Jigsaw har «kurert» (curated) og fremsatt lister med antiradikaliseringsinnhold de 

adresserer som riktig, antar jeg at denne informasjonen er offentlig, og er ment til å kunne 
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brukes av andre, noe de også oppfordrer til, gjennom deres oppfordring av andre til å replikere 

deres arbeid for å videreutvikle det (finne på nettsiden deres). I lys av dette betoner Ess (2017:4) 

hvordan digital medieetikk (DME) krever innsikter, metoder og funn fra dataforskere, eksperter 

innen artifisiell intelligens og stordata, koblet med samfunnsvitere som tar opp ulike metoder 

innen kvalitativ og kvantitativ forskning for å overvære effektene av teknologien. Selv om 

denne studien ikke har som mål eller hensyn i å måle effekter av kommersielle 

stordataselskapers inntog innen antiradikaliseringsfeltet, prøver den å rette innsyn i hvordan 

data og informasjon fra stordata brukes til å omdirigere risikobefengte brukere til mot-

narrativer. Dette leder oss til analyse- og diskusjonsdelen som skal belyse kommersielle 

stordataselskapers inntog og rolle innenfor antiradikalisering, gjennom Jigsaw. 
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Analyse og diskusjon 

Følgende kapitler og underoverskrifter er strukturert som en drøftende analyse. Med dette 

menes at ulike momenter som fremkommer i sitater, nyhetsartikler, presseuttalelser, publiserte 

skriv eller videoer tilhørende datamaterialet mitt, drøftes og analyseres, samtidig som det 

trekkes opp senere der det er naturlig å utbrodere om poengene som utmales nærmere. I tråd 

med forskningsspørsmålet mitt vil rollen som stordataselskaper besitter i dagens 

informasjonssamfunn være et gjennomgående holdepunkt som knyttes til ulike temaområder, 

noe også teorikapitlene gjenspeiler. Analyse- og diskusjonsdelen er sammenflettet og drar 

dermed på hverandre, og trekker på teoretisk innsikt hvor det kan ytterligere belyse rollen til 

stordataselskaper innen antiradikalisering. Derav er makt og definisjonsmakt gjennomgripende 

begreper som anvendes og analyseres for å illustrere kjernen i rollen til slike selskaper, ettersom 

denne rollen ofte utpreger seg i deres makt til å definere. Stordataselskapers rolle som en ny 

«forebyggingsaktør» kan ses på som en følge av suverenitetssvekkelsen av staten i henhold til 

en kommersialisering av kontroll hvor private aktører tilbys kontrollfunksjoner, samtidig som 

det staker ut en ny arena for dataens bruksområde (Garland, 2001). I stedet for å bli tilbudt en 

kontrollfunksjon, virker det til at Jigsaw selv har påtatt seg en kontrollfunksjon som ingen 

tidligere har turt å si seg eier av, ettersom radikalisering og voldelig ekstremisme ofte er i fluks 

og endring. Makten et slikt selskap innehar krever dermed undersøking og oppmerksomhet. 

Underproblemstillingen min angår et spesifikt selskap – Jigsaw. Selv om denne avhandlingen 

ikke baserer seg på intervjuer, behandler jeg presseuttalelser, videoer og informasjon Jigsaw 

konkret har publisert eller uttrykt som en dialog med selskapet. En vesentlig målsetting 

omhandler å bringe min egen tolkning inn i materialet, noe også Thagaard (2009) fremhever 

kan tilby felt en ny vinkling på krevende spørsmål. For å illustrere hvilken definisjonsmakt 

stordataselskaper har vil jeg anvende Jigsaw som et casestudie, og benytte meg av ulikt 

materiale av, om og kuratert av Jigsaw, for å beskrive, teoretisere og drøfte hvilken rolle og 

makt selskapet besitter. Teoridelen og dagsaktuell forskning veileder således dette kapittelet i 

tråd med at overensstemmelser, paralleller og motsigelser trekkes frem og diskuteres i henhold 

til Jigsaws rolle. Her vil detaljer og nyanser fra presseuttalelser, TED-talks, videoer og 

nyhetsartikler undersøkes for å utmale hvilke ulike maktformer de har. De forskjellige 

datakildene anvendes også for å gi et helhetlig bilde av Jigsaw, i form av selskapets egen 

fremstilling, men også kritiske røsters omtaler av selskapet. Analyse- og diskusjonsdelen er 

inndelt i tre seksjoner. Innledningsvis starter den drøftende analysen med en introduksjon av 
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Jigsaw som selskap. En grundig analyse av hva Jigsaw består av, hvordan de presenteres og 

frontes av andre, mål og visjon, samt hvordan de opererer følger deretter. I denne delen benyttes 

Jigsaws egne nettsider og samtlige nyhetsartikler om selskapet fra datamaterialet mitt. Videre 

følger en analyse og diskusjon av Redirect Method. Her opptrer «www.redirectmethod.org» 

offisielle skriv i et kontinuerlig samspill med hva andre skribenter (nyhetsartikler), samt Jigsaw 

har uttrykt om programmet. Avslutningsvis analyseres og diskuteres «Abdullah-X». Abdullah-

X-serien analyseres visuelt og vesentlige poenger bemerkes og diskuteres i sammenheng med 

Jigsaws egne tanker og teori på feltet. 

Først vil jeg diskutere Jigsaws rolle som en «puslespillløser» med en særegen kompetanse i en 

kompleks digital verden. Videre ser jeg på Jigsaw sine mål og visjoner gjennom å opptre som 

en «kurator», og hvordan det teknologiske kobles med det menneskelige og følelsesmessige. 

Heretter trekkes det frem hvordan presenterer seg selv som nyskapende, og før det deres rolle 

innen antiradikaliseringsdiskursen med stordata analyseres og drøftes. Videre diskuteres 

programmet Redirect Method og hvordan Jigsaw fungerer som en form for opinionsleder og 

skal få «ville-blitt-radikaliserte» til å utføre selvdisiplin – en form for «nettdisiplinering» i en 

digital kontekst med mot-narrativer. Avslutningsvis er Abdullah-X-serien er gjenstand for 

undersøkelse, og hvordan han også besitter en form for særegen kompetanse og representerer 

et eksempel på Jigsaws digitale mot-narrativer. 

Jigsaw 

Jigsaw – informasjonssamfunnets puslespilløser og redning? 

I en artikkel fra 2016 skriver Eric Schmidt at Google Ideas, Googles tenketank og 

teknologiinkubator blir til Jigsaw. Schmidt (2016) forklarer navnebytte slik:  

«Why Jigsaw? For one thing, the new name acknowledges that the world is a complex 

puzzle of physical and digital challenges. For another, it reflects our belief that 

collaborative problem-solving yields the best solutions» (Schmidt, 2016). 

Av sitatet kan man tolke at verden anses som et komplekst puslespill hvor fysiske og digitale 

utfordringer trenger en løsning bestående av samarbeid som skal sette bitene på plass. De ulike 

utfordringene som presenteres både her og på Jigsaws nettside (jigsaw.google.com) kan tolkes 

som biter som enda ikke har falt på plass, eller som fortsatt settes i feil puslespill-støpsel. En 

slik analogi overensstemmer med hva Meleagrou-Hitches og Kaderbhai (2017) skriver 

http://www.redirectmethod.org/
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vedrørende at det fortsatt ikke finnes noe godt motsvar mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme. Dette ønsker Jigsaw å gjøre noe med. Jigsaw anser det som deres oppgave å 

bevege disse puslespillbitene til deres riktige plass, ettersom de kan tilby løsninger på pressende 

problemer (biter som enda ikke har falt på plass), ved å endre på brikkene eller lage nye brikker 

som tilsynelatende passer. Dette fremkommer også gjennom Schmidts (2016) avsluttende 

utsagn: «the world is as complex as ever, but we believe that a unique combination of principled 

research and technology expertise can help put the puzzle together – one piece at a time”. 

Verden har aldri vært mer kompleks, men ut ifra Jigsaws teknologiske ekspertise kan denne 

kompleksheten ekstraheres ut og inndeles i oversiktlige informasjonspuslebiter som gjør verden 

forståelig, bit for bit.  

Utsagnet til Schmidt (2016) gjennomsyrer også designutformingen av hjemmesiden til Jigsaw. 

Førsteinntrykket av «jigsaw.google.com» er at den fremstår visuelt tiltalende og minimalistisk. 

Nettsiden bærer et profesjonelt preg gjennom nyskapende teknologiske kyndigheter i form av 

et rent design blandet med visuelle animasjonsbiter, samtidig som den fremstår brukervennlig. 

Nettsidens motiv er utpreget svart og teknologisk anlagt med finurlige visuelle virkemidler, 

samtidig som hvit tekst lyser opp det mørke designet. Hvis man taster seg gjennom ulike 

underkategorier og temaer, vil snedige animasjoner som ser ut som «knutepunkter» lede deg 

dit du har forespurt om å besøke. Linjen man følger ender i en oval runding som kan signalisere 

et endepunkt. Man kan anta at linjen symboliserer hvordan Jigsaws teknologiske ekspertise 

hjelper til å finne riktig informasjon med riktig puslespillbit, hvorved personer som havner i 

sårbare posisjoner kan finne et punkt hvor de kommer på rett kjør igjen. Disse knutepunktene 

kan også signalisere og representere koding og strøm (flows) av informasjon Jigsaw besitter. 

Linjene møter andre linjer som følge av koding og strømmen av informasjon som igjen kan 

forestille at informasjonen de innehar gjøres bruk av. Informasjonen de besitter kan «redde» 

mennesker som har mistet seg selv. Dette henger igjen sammen med det visuelle og 

teknologiske aspektet ved nettsidens utforming. De samme linjene kan også symbolisere 

livslinjen til en person – de sitter på enorme mengder data om enkeltpersoner, og har kunnskap 

og innsikt i brukerens netthistorikk. Jigsaw har dermed oversikt over ens virtuelle datadoubles 

(Haggerty og Ericson, 2000). I takt med dette ser man hvordan stordataselskaper har begynt å 

figurere innen forebyggingsfeltet, og dette leder oss til fokuset til disse anstrengelsene. 

Utsagnene ovenfor fra Schmidt (2016) kan minne om en ansvarliggjøring og markering av at 

Jigsaw forsøker å figurere som en kurant og kapabel aktør innen geopolitiske utfordringer. Dette 
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har gehør med en helterolle. Helten som skal redde sårbare mennesker i vanskelige situasjoner 

fra geopolitiske og pressende utfordringer som radikalisering og voldelig ekstremisme, 

kontekstualisert i en online-setting. Helten som beseirer det onde er et gjennomgående tema 

innenfor populærkulturelle filmer – alt fra barnefilmer til actionfilmer. Daglig serveres vi 

innhold hvor vi ofte tar et valg mellom hvem man støtter – hvem som fortjener vår sympati 

(helten) og hvem som utstråler ondskap (skurken), og som ikke fortjener vår sympati. Dagens 

medierte diskurs gjør oss tilbøyelige til å utføre noe som kan sammenlignes med en «othering»-

prosess, en prosess Jock Young (2003:400) beskriver har en selvforsterkende sirkularitet – å 

herde seg selv for å bekjempe ydmykelse og ekskludering fra samfunnet. Ferrell m.fl. (2015:4) 

bemerker også hvordan man i en slik «othering»-prosess projiserer attributter og egenskaper på 

seg selv og andre, samt rettferdiggjør fortrinn for å bremse følelser av usikkerhet. For å skape 

en «good enemy», formulerer Young (2003:400) at vi må være i stand til å overbevise oss selv 

at de er årsaken til en stor del av problemene våre, og at de er iboende forskjellige fra oss 

(iboende onde, for eksempel). Jigsaw snur noe på denne populærkulturelle forståelsen av helten 

og skurken, i henhold til at de ikke vil utslette enkeltfiender, men heller omdirigere og omgjøre. 

Med dette menes at Jigsaw fortsatt forblir helten i historien, men samtidig gir publikum en 

følelse av eksepsjonell godhet, hvor både helten og skurken lever i harmoni ettersom ingen 

fysisk skade har skjedd. Jigsaw har fremdeles beseiret skurken, men på samme tid skyggelegger 

de også striden, ettersom de redder ofrene («ville-blitt-radikaliserte») fra en større fiende (IS og 

andre ekstremistiske terrorgrupper). I tillegg kan helterollen fungere som et skalkeskjul 

ettersom de i bunn og grunn er et kommersielt selskap som tjener penger på at mennesker 

oppholder seg på plattformer, iakttar materiale de eier og kobling av annonsører med verdifulle 

brukere (Powers og Jablonski, 2015), noe som utbroderes senere. 

Et annet populærkulturelt fenomen kan spores mot slutten av presseuttalelsen til Schmidt 

(2016): – «And we`re just getting started». Dette minner om en «cliffhanger» – Helten (Jigsaw) 

har befridd ofrene («ville-blitt-ekstremister») fra ondskapen selv (ekstremistgruppens 

radikaliseringsstrøm), men det gjenstår en større fiende (IS) som må overvinnes i neste omgang. 

Ut ifra dette kan det tolkes at Jigsaw spiller på populærkulturelle virkemidler for å skape blest 

om selskapet, samtidig som det viser årvåkenhet om hvilke referanser mennesker ofte omgås 

med. Selve utsagnet viser også til en aktivisering av publikum, ved at de nærmest oppfordrer 

oss til å komme tilbake for å sjekke opp om selskapet har utrettet noe senere. Dette kan igjen 

lede vei for at selskapet befinner seg i en posisjon til å sette premissene for hva som er godt og 

ondt, ettersom en kritikk av bakenforliggende intensjoner kan avfeies gjennom at de faktisk 
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bryr seg, og prøver å komme opp med løsninger på pressende geopolitiske utfordringer. En slik 

tolkning har hold i dette sitatet fra Schmidt (2016): 

”As a technology incubator, Jigsaw will be investing in and building technology to 

expand access to information for the world´s most vulnerable populations and to defend 

against the world´s most challenging security threats” (Schmidt, 2016). 

Sitatet gjenspeiler det første man møter hos Jigsaw hvis man besøker nettsiden deres. Ordene 

«How can technology make people in the world safer?» (www.jigsaw.google.com, 2019) , er 

det første man møter på hvis man taster seg inn på hovedsiden deres. Dette tolkes som å være 

deres hovednarrativ. Hovednarrativet angår hvordan Jigsaw anser sin teknologiske kompetanse 

som en løsning på geopolitiske utfordringer som truer dagens globale samfunn. Jigsaw betrakter 

seg selv som å besitte en større rolle i samfunnet hvorav deres kunnskap er overlegen og 

nødvendig, mens andre tech-selskaper og instanser spiller fra nå av andrefiolin, ettersom de 

innehar kunnskap som andre ikke har. En slik tolkning har også gehør i overvåkingslitteraturen 

vedrørende kommersielle stordataselskapers stordataovervåking. Andrejevic og Gates 

(2014:190) hevder at stordataovervåking handler om å gripe inn i en verden basert på mønstre 

som er tilgjengelig bare for de med tilgang til dataene og prosessorkraften. Jigsaw og Google 

besitter data om millioner av mennesker som ingen andre har – ved å skape programmer med 

utgangspunkt i data til mennesker som det er krevende å skaffe seg data om, gir selskapene et 

mektig fortrinn, samstundes som det former grunnlag for en avgjørende rolle for videre 

innovasjon.  

Ytterligere informasjon bevitner også om en særegen kompetanse blant Jigsaw. Dan Keyserling 

(sjef for kommunikasjon og offentlige anliggender hos Jigsaw) påstår i Cain og Jacobs (2017) 

intervju med ham at: «I think people here are probably a little more aware of global security 

issues than the average person who works in the tech industry”. Yasmin Green betoner også i 

en annen artikkel den samme overlegne kompetansen som omfavner Jigsaw: «We can affect 

the problem of foreign fighters joining the Islamic State by arming individuals with more and 

better information» (Green, sitert i Feikje van der Berg, 2016). Dette kan også minnes om en 

“oss” mot “dem”-logikk, hvor personene som jobber innen Jigsaw innehar en bestemmende og 

essensiell rolle i samfunnet. En rolle som bare de kan utfylle. Deres kunnskap er mangelvare 

og fornøden. Dette kan ses i lys av hvordan Jigsaw prøver å fremstå som en løsning på et 

nærmest uløselig puslespill bestående av millioner av brikker. De har fasiten til labyrinten av 

manglende informasjonsbiter. Med deres enorme databaser bestående av informasjonsbiter om 

http://www.jigsaw.google.com/
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disse «ville-blitt-radikaliserte», handler det om å knytte riktig informasjon til riktig person og 

vice versa. Løsningen er å tilby et bedre og riktig materiale, som igjen kan sammenlignes med 

å finne den riktige brikken i puslespillet. En parallell kan trekkes til Haggerty og Ericsons 

(2000) «the surveillant assemblage» og Andrejevic og Gates (2014:190) som betoner hvordan 

stordataovervåking ikke er selektivt; den er avhengig av å innsamle så mye informasjon som 

mulig, og sortere nytten senere. Dette speiler også «mosaic theory», noe Powers og Jablonski 

(2015:81) påpeker omhandler hvordan noen opplysninger i bestemte dokumenter kan virke 

harmløse å avsløre i isolasjon, kan slik informasjon være verdifull som en del av en mosaikk 

av informasjon samlet fra en rekke offentlige tilgjengelige kilder. 

Selv om man som publikum kan føle seg fri fra overvåkning når man saumfarer nettsiden til 

Jigsaw så vel som andre nettsider, og føle at nettet muliggjør en opplevelse av å ha hele 

«galleriet» for seg selv, må det bemerkes at en form for digital panoptisme gjennomsyrer dagens 

teknologiinfiserte samfunn. Hva som ligger latent innen Jigsaws operasjoner, samt andre 

kommersielle plattformer, kan sammenlignes med rhizomatisk overvåkning (Haggerty og 

Ericson, 2000). «The surveillant assemblage» med alle dets rhizomatiske koblinger omfavner 

det kommersielle i den deltagende kulturen som omkranser internett. Google har samlet inn 

umåtelig med informasjon om alle og enhver – også våre prosumption-praksiser som innebærer 

nettsøk og videoer vi ser på (Vaidhyanathan, 2011; Lupton, 2015). Overvåkningsmekanismene 

som inngår i opprettelsen av en Google-profil, G-mail eller YouTube-profil kan tenkes å samles 

i håp om å utvikle strategier for styring, handel eller kontroll (Haggerty og Ericson, 2000:613; 

Lupton, 2015; Powers og Jablonski, 2015). Overvåkningen av både oss «vanlige» brukere og 

«ville-blitt-radikaliserte» går gjennom flerfoldige former og ledd som fanger opp alt av 

informasjon for å kunne dirigere oss til «riktig» endepunkt. Våre virtuelle kropper rekonstrueres 

til ren informasjon, informasjon som er handlingsbar. Formasjonen og sammensetningen av 

«ville-blitt-radikaliserte» sine virtuelle datadobler trekkes fra alle trådene innad 

overvåkningssamlingen i Jigsaw – alt av søkeord, nettsteder, videoer og portaler de passerer og 

sirkulerer gjennom (Haggerty og Ericson, 2000:613).  

Ved å inneha informasjon om både oss «vanlige» forbrukere og de med divergerende 

brukerprofiler – har stordataovervåkingen utgjort sin nytte ved muliggjøre at Jigsaw, med 

Google i spissen, kan befeste sin ledende rolle innen antiradikalisering (Andrejevic og Gates, 

2014). De befester sin ledende rolle ved å inneha informasjon og svar på manglende kunnskap 

som et fåtall kan tilby, gjennom innhenting av en mosaikk av informasjon som kan vise seg å 
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være nyttig i å avsløre «ville-blitt-radikaliserte». Disse brukerne reduseres til «ville-blitt-

radikaliserte» som trenger intervensjon, som igjen innebærer at tilgangen til «vanlig» nettbruk 

hemmes, og en form for avmakt oppstår. «Riktig» endepunkt kan tolkes som å utføre 

selvkontroll og disiplinere seg selv til å bli føyelige, det vil si internettbrukere med nettvaner 

som er forenlige med normale vestlige brukere, noe som utdypes under Redirect Method. 

Jigsaw kan sammenlignes med et rhizomatisk system i tråd med at deres teknologiske evner 

kombinert med innsats i oppsøking av nye arenaer for utforsking av geopolitiske utfordringer 

gjør at nye målpopulasjoner utsettes for omfattende overvåking. Denne målpopulasjonen er 

«ville-blitt-radikaliserte», og gir verdifull informasjon om en gruppe mennesker som er 

ettertraktet og tiltrengt i dagens informasjonssamfunn. Rollen til Jigsaw innen antiradikalisering 

kan også gjenspeiles i informasjonsimperativer (Aas, 2005:50), og at i dagens moderne 

høyteknologiske samfunn tilbyr Jigsaw svar på informasjonsimperativer koblet til en bestemt 

type styring (governance-at-a-distance) i tråd med pre-crime-begrepet til Zedner (2004) og 

neoliberalismens risikomentalitet (Feeley og Simon, 1992; Garland, 2001; Shearing, 2001; 

Loader og Sparks, 2002; Bauman og Lyon, 2013; Lupton, 2015). Gjennom å tilby en form for 

løsning på et problem som både er pressende og angår vår globaliserte verden, tilrettelegger for 

en ledende rolle innen antiradikalisering for Jigsaw. Denne rollen skimtes gjennom 

kuratorrollen deres. 

Jigsaws mål og visjon – “the curator”  

Jigsaw snakker om og presenterer seg selv på ulike måter, blant annet gjennom ulike fora – de 

stiller opp på TED-talks, intervjuer og slipper presseuttalelser. I flere av intervjuene har Yasmin 

Green og andre av selskapets ansatte uttalt seg om Jigsaws programmer, strategier og tiltak. 

Yasmin Green, sjef for forskning og utvikling hos Jigsaw, opptrådte på en TED-konferanse i 

2018, hvor hun la frem Jigsaws arbeid og tiltak for å håndtere geopolitiske utfordringer som 

verden står ovenfor i dag. Innledningsvis i beskrivelsen av videoen hevder Green at: 

“If we ever thought that we could build an internet insulated from the dark side of 

humanity, we were wrong. We have to throw our entire selves into building solutions 

that are as human as the problems they aim to solve”.  

Green (2018) anerkjenner at på samme tid som Google utviklet sosiale medieplattformer som 

Facebook og YouTube, startet også terrorister å ta i bruk samme verktøyene mot Google. 

Google hadde således ikke fremsyn til å stoppe dem. Anerkjennelse av et nederlag virker 
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ydmykt, og ironisk nok skaper det en følelse av autentisitet og legitimitet over selskapet sett i 

lys av en situasjon hvor de faktisk mistet terreng. TED-talken gir også et innblikk i hvordan 

Jigsaw og Google tenker om radikaliseringsprosesser og hvordan teknologi kan motarbeide 

disse. Green (2018:6:00 – 6:12) hevder at radikalisering ikke er et ja-eller-nei-valg, det er en 

prosess som innebærer spørsmål om ideologi, religion og livsforhold. Online kan personer få 

svar på disse spørsmålene fra videoer av mennesker med erfaring fra slikt, avhoppere som kan 

fortelle om liv inn og ut av vold og lokale borgere som publiserer videoer av hvordan det 

egentlig er å leve under kalifatet (Green, 2018:6:12 – 6:36). Disse menneskene risikerer deres 

liv for å konfrontere og snakke imot propagandaen, og tragisk nok når ikke dette andelen av 

befolkningen som burde høre dette (Green, 2018:6:46 – 6:55). For å utgjøre en forskjell vil 

Jigsaw få frem autentiske stemmer som kan motsi propagandaen IS utsetter, men utfordringene 

omkring dette omhandler et teknologisk aspekt – personer som kan motsi IS har ofte ikke en 

stemme. virksomheter 

I tråd med dette skimter man motivet til Jigsaw, og planen med deres program Redirect Method. 

Green (2018:6:55 – 7:04) bemerker i tråd med dette: «And we wanted to see if technology could 

change that. So in 2016 we partnered with Moonshot CVE to pilot a new approach to counter 

radicalization called the Redirect Method”. Igjen ser man Jigsaws fokus på samarbeid, samt 

øyner deres rolle som en «muliggjører». Samarbeidet omhandler å anvende 

samarbeidspartneres materiale i deres tiltak som figurerer i førersetet av Jigsaws teknologiske 

kompetanse. Green hevder for eksempel i et intervju (Greenberg, 2016) at Jigsaw vil nå en 

bestemt gruppe mennesker, og ikke bare de som er minst indoktrinert av IS sin propaganda: 

«Further down the funnel are the people who are sympathetic, maybe ideologically committed, 

maybe even already in the caliphate … That`s Jigaws`s focus”. Green (2018) belyser også i 

TED-talken at Jigsaw har et mål om å gi «ville-blitt-ekstremister» en motstemme, en sjanse til 

å høre fra mennesker på den andre siden av reisen, og gi dem et alternativ til å gå en annen 

retning.  

For å nå personer som allerede er trukket inn i IS sin propagandastrøm, har Jigsaw tatt hva man 

kan betegne som en mindre direkte tilnærming. I stedet for å skape eget 

antiradikaliseringsmateriale, baserer Jigsaw seg på å omdirigere disse personene med «curated» 

materiale som allerede befinner seg på egenrådige plattformer – Google og YouTube 

(Greenberg, 2016). Green (i Greenberg, 2016) bekrefter dette: “We thought, what if the content 

exists already? We knew if it wasn´t created explicitly for this purpose, it would be more 
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authentic and therefore more compelling”. Man kan med det anta at Jigsaw ser dette som en 

gunstig fordel – en kreativ og nyskapende løsning innen det forebyggende feltet, ettersom de 

allerede innehar egnet materiale. Det virker med det som om de har solid tro på at deres metode 

og tilnærming fungerer, og faktisk kan utgjøre en forskjell i forbindelse med at materialet er 

mer «autentisk» og derav mer overbevisende. I henseende av dette fungerer Jigsaw som en 

«kurator», siden de tilrettelegger og viser frem andres materiale som de kurerer. Noe som må 

bemerkes er at det finnes forskjellige kurateringsprosesser innen ulike tiltak, men Jigsaw 

besitter en type «superposisjon» ettersom de kuraterer alt som foregår på deres utvalgte 

programmer og initiativer. 

Jigsaw bemerker seg som en “enabler”, et selskap som muliggjør prosesser, ofte teknologiske. 

Dette må ses i sammenheng med å være en “curator”. Å være kurator for 

antiradikaliseringsmateriale og innholdet som inngår i dette stadfester en vesentlig rolle innen 

antiradikalisering, samstundes som de blir delaktige i å sette parameterne for den digitale 

diskursen for «riktig» antiradikaliseringsmateriale. Innholdet de presenterer som «riktig» 

fremstår gjerne som en fasit, i henhold til at Jigsaw er operatøren som står bak alle initiativene 

de støtter. Kuratorrollen kan sammenlignes med et museums kurator i henhold til hva Gillian 

Rose (2012:234) skriver at andre har utforsket innen gallerier og museer som institusjoner. 

Disse bestemmer hva som utstilles i glassmontere og hvilket fragment av informasjon som skal 

være det første man møter – ofte et iøynefallende førsteinntrykk som setter stemningen for 

publikum som iakttar kunsten. Jigsaw som «kuratoren» fungerer tilnærmet likt som en kurator 

i et galleri/museum, men mer i retningen av «content curation online» innen antiradikalisering. 

Parallellen omkranser rundt at Jigsaw besitter tilnærmet samme rolle ettersom de kuraterer 

hvilket materiale som skal være på bestemte YouTube-spillelister for «ville-blitt-radikaliserte». 

«Den besøkende» som innebærer oss publikum da vi iakttar kunst, innebefatter også «ville-

blitt-radikaliserte» som eksponeres for materiale Jigsaw anser som «fungerende/riktig».  

Risikotankegangen omkranser nyliberale samfunn hvor farlige individer må inkapasiteres og 

holdes vekk fra samfunnet i tråd med den nye pønologien (Feeley og Simon, 1992; Shearing, 

2001; Loader og Sparks, 2002). En parallell omhandler hvordan risikobefestede «ville-blitt-

radikaliserte» utsettes for omfattende dataovervåking (Andrejevic og Gates, 2014), og 

omdirigeres slik at man skal kunne forhindre og forebygge radikalisering og voldelig 

ekstremisme. Stordataselskaper som Jigsaw med Google bak seg, har gjennom 

suverenitetssvekkelsen av staten og ekspansjonen av kontrollfunksjoner til privateide selskaper 
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– muliggjort at Jigsaw kan tilordne mening og forandre antiradikaliseringsdiskursen. I tråd med 

at radikaliserte og ekstremister har benyttet seg av samme sosiale medieplattformer og 

teknologiske verktøy som Google og mainstreamsamfunnet selv benytter, for å spre propaganda 

og eksplisitt visuelt materiale, har det oppstått behov for å utvide diskursen omfang. Dette 

underbygges ytterligere av Jäger og Maier (2016:10) som betoner at dersom et samfunn 

konfronteres med et akutt behov som har oppstått grunnet et skifte innen 

makt/kunnskapsforhold, må samfunnet samle alt av bestanddeler de kan for å kunne håndtere 

behovet. Det kan tolkes som at Jigsaw selv ønsker å representere behovsløsningen gjennom 

deres motiver for deres inntog innen antiradikalisering. Motivet bak selve 

antiradikaliseringsideen ser ut til å komme fra et ønske om å kunne bruke teknologi for å legge 

grunnlag for empati (Green, 2018). Målet til Jigsaw kan bredere spores i denne uttalelsen fra 

Schmidts (2016) presseuttalelse:  

”The team´s mission is to use technology to tackle the toughest geopolitical challenges, 

from countering violent extremism to thwarting online censorship to mitigating the 

threats associated with digital attacks” (Schmidt, 2016). 

Selve bruken av ordet «mission» sammenfaller godt med hvilket bilde de prøver å projisere. 

Ordet «mission» gir assosiasjoner til et scenario hvor det onde møter det gode, og hvor det gode 

som regel overvinner det onde. I dette tilfellet skal det gode (Jigsaw) overvinne det onde 

(voldelig ekstremisme, sensur og digitale angrep). Diskreditering av Jigsaws anstrengelser 

innen antiradikalisering er utfordrende og komplekst, siden deres tiltak og engasjement innen 

geopolitiske utfordringer som radikalisering og voldelig ekstremisme er i bunn positivt. Jigsaw 

påpeker selv at de skal anvende teknologien for noe godt – og med det impliseres det en godhet. 

De gjør noe godt for verdenssamfunnet i henhold til at de kommer med nye teknologiske 

løsninger på problemer som påvirker oss alle. Ved å hjelpe de mest sårbare påtar Jigsaw seg en 

samfunnsnyttig rolle, en type helterolle, som igjen skaper stemning og rom for å anse Jigsaw 

som en helgen – godheten selv. Hva som utpreger seg her angår hvordan de kobler deres 

teknologiske løsninger med det menneskelige.  

Det teknologiske koblet med det menneskelige og følelsesmessige 

I intervjuet til Cain og Jacobs (2017) betoner leder for kommunikasjon og offentlige 

anliggender hos Jigsaw, Dan Keyserling at «The first thing you see as soon as you walk in is 
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the question that informs all our work”. Malt på en vegg ved inngangsdøren til Jigsaws 

hovedkontor står det: “How can technology make people in the world safer?”. Som tidligere 

påpekt er også dette det første man møter på nettsiden deres kombinert med visuelle 

animasjoner av puslespillbiter som oppstår i takt med utforsking av ulike “challenges” som de 

presenterer (jigsaw.google.com, 2019). Innsynet i lokalet til Jigsaws hovedkontor kan forstås 

som et ønske om å synliggjøre for offentligheten at menneskene som innlemmes av arbeidet 

deres er høyt prioritert, og at selv om det er teknologi som skal berge disse menneskene, står 

det også mennesker bak disse prosessene. Keyserling legger til «Their portraits remind us of 

the human side of the issues we deal with» (Cain og Jacobs, 2017). Disse portrettene refererer 

til en sal liggende i hovedkontoret deres av svart-hvitt-portretter av tidligere ekstremister som 

fratrådte ekstremisme for å jobbe mot fred (Cain og Jacobs, 2017). Selv om Jigsaw er et 

teknologiselskap, forekommer og vektlegges det menneskelige regelmessig. Det virker til å 

være et moment de vil at publikum skal ha i bakhodet i tråd med alle de tekniske prosessene 

som også omkranser selskapet. Hvordan teknologien skal hjelpe eller hvordan den brukes i takt 

med menneskene som opplever den. Det virker til å være et fokus fra Jigsaws side å være 

inkluderende og åpen, samtidig som de stadig drar på den menneskelige komponenten ved 

arbeidene deres. De viser en inkluderende og transparent side ved å la seg intervjue i sitt 

hovedkontor og vise distinkt frem hva de mener er sine sterke sider, men også sårbare sider. På 

en og samme tid kan det tolkes som at de fremviser autoritet gjennom deres evner, men også at 

feilgrep har betydelige konsekvenser. Det menneskelige nevnes hyppig da de snakker om 

hvordan teknologien kan beskytte sårbare mennesker. Det menneskelige koblet med det 

teknologiske kan dermed også virke som et bakteppe for det estetiske, som Cain og Jacobs 

(2017) hevder reflekterer målet til Jigsaw.  

For eksempel kobles det menneskelige inn i bakgrunnen for navnet «Jigsaw», og kan spores i 

Schmidts (2016) presseuttalelse gjennom hvordan de inkluderer ulike aktører i deres prosesser. 

Gjennom ansettelsen av ingeniører, produktansvarlige og forskere har de utviklet teknologiske 

verktøy med de sårbare menneskene i mente (Schmidt, 2016). I TED-talken nevner Green 

(2018) eksplitt det menneskelige: “We have to throw our entire selves into building solutions 

that are as human as the problems they aim to solve”. Noe senere påpeker hun også at man må 

starte med kjernen i den menneskelige reise for å skape meningsfull teknologi og 

antiradikaliseringsmateriale som vil fungere (Green, 2018: 3:55-4:05). Slik IS også retter seg 

mot det menneskelige og følelsesmessige for å nå et flerfoldig publikum, retter også Jigsaw seg 

mot det samme (Green, 2018). Avslutningsvis i TED-talken fremmer hun at dersom man skal 
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forstå problemene må man bygge løsninger som er så menneskelige som problemene man 

forsøker å løse (Green, 2018, videotid). Et gjennomgående tema virker å være en opptatthet av 

å skape et samspill mellom det teknologiske med det menneskelige og følelsesmessige. Green 

(2018) belyser selv i hennes TED-talk at målet med det menneskelige sammen med det 

teknologiske vil være at man kan bygge empati som videre betyr at man kan ha dialog med folk 

som innehar ulike politiske holdninger, verdier og verdenssyn. For at Jigsaw skal kunne klare 

å antiradikalisere «ville-blitt-radikaliserte», må de anvende kalde og anonyme 

omdirigeringsmetoder som er dypt teknologisk. Brukerne som utsettes for disse teknologiske 

programmene er levende og ikke fullt så anonyme mennesker. Det virker å være en tydelig 

strategi fra Jigsaws side å presisere at det teknologiske ikke har forrang for det menneskelige – 

hver gang de nevner noe om hvordan teknologien kan forbedre verden, velger de å påpeke 

hvordan det er mennesker bak disse operasjonene, samt de som utsettes for dem. Så lenge 

teknologien har menneskeskapte egenskaper kan det legitimere for at deres sannhet er den 

riktige måten å gjøre det på. Dette kan spores i utsagn fra ansatte innen Jigsaw som gjengis i 

nyhetsartikler. 

«You need to reach them when they´re still researching, and they go online and search for 

answers which means that there´s a mechanism for us to reach them» (Green i Dishman, 2019). 

Regelmessig kan man tolke at det menneskelige innarbeides med det teknologiske slik at det 

nærmest føles naturlig. Mot slutten av sitatet kan man syne denne naturliggjøringen av å 

inkorporere termer man vanligvis ikke forbinder med radikalisering. Hvis man kan nå disse 

sårbare menneskene før de har blitt for dypt involvert, finnes det en mekanisme for Jigsaw å 

kunne hjelpe. En mekanisme bærer preg av noe maskinmessig, teknisk og automatisk, noe man 

kan fikse ved å justere eller endre på retningen av noe. Jigsaws svar på antiradikalisering 

innebærer å styre mennesker gjennom omdirigering av nettbrukere til mer autentisk material i 

form av tiltak og initiativer de skaper. Denne omdirigeringen er teknisk, og utgjør dermed ikke 

personlig kontakt, men virtuell kontakt. På samme tid kan man spore helterollen som tidligere 

nevnt – den tekniske omdirigeringen fungerer som en slags helt som redder sårbare mennesker 

som faller for ekstremistisk propaganda. Det må ses i sammenheng med hva som er tidligere 

poengtert vedrørende at Jigsaw skaper en fasit på antiradikalisering. Det Green og Jigsaw 

hevder fremtrer som en sannhet, selve virkeligheten for hvordan disse «ville-blitt-radikaliserte» 

er og fungerer. Hva som også utpreger seg omhandler hvordan Jigsaw fremstår som noe 

innovativt mektig. 
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Hipsterimage 

I flere av nyhetsartiklene i utvalget mitt vektlegges og bringes det trendy aspektet inn 

vedrørende Jigsaw i henhold til hovedkvarterets beliggenhet – Chelsea Market i New York. 

Dette kommer spesielt frem tidlig i artikkelen til Lucy Wark (2016), som skriver: “And so I 

went to visit the company`s New York office in Chelsea this summer, featuring, among other 

things, the largest collection of sparkling water in human history”. Lydia Dishman (2019) 

utbreder noe mer om det trendy aspektet: «Employees at this Google-created tech incubator can 

hide away in fancy nap pods and enjoy food from around the world». Det påpekes videre at 

selskapet er lokalisert i New York, like ved Chelsea Market, noe som igjen underbygger tanker 

om at artikkelen prøver å fremsette Googles innovative side, og at selskapet forsøker å utrette 

noe nytt og mer sikkerhetsorientert. Den spesifikke lokasjonen til selskapet og selve 

overskriften til Dishmans (2019) artikkel «Inside the offices of Jigsaw, an elite think thank 

created by Google where employees sample food from around the world and take naps in rooms 

named Narnia and Mordor” gir også en pekepinn på at artikkelen verdsetter å belyse det 

estetiske og innovative fremfor hva de egentlig bedriver med. Likeledes kan det hintes en noe 

lekende tone, som på en måte dysser ned alvorligheten av hva selskapet bedriver. Warks (2016) 

setning kan også være et sarkastisk stikk mot Jigsaw vedrørende deres plassering i henhold til 

alvorligheten av deres arbeid og personene som opplever det. Ansiktet utad virker å være 

viktigere å frem i stedet for selskapets forsøk på å gjøre verden til et tryggere sted. Det kan 

tenkes at Jigsaw også kan ha lagt en føring i henhold til hvordan artikkelen skulle være. I så 

måte kan det underbygge et poeng om at Jigsaw prøver å være noe andre ikke er, eller kan tilby.  

Artikkelen til Dishman (2019) virker nesten som en betalt annonse fra Jigsaws side, siden 

artikkelen ikke går i detalj om hva selskapet egentlig bedriver. Jigsaw er inkorporert i samfunnet 

og viser hvordan de oppfattes av utenforstående. Man skulle ikke ut ifra artikkelen tro at 

selskapet hadde som mål om å omdirigere trolig noen av verdens farligste mennesker fra en 

trendy food court, eller nap rooms dekorert som Narnia. Til tross for dette er det hensiktsmessig 

å påpeke at Narnia også anses som et repressivt fiksjonssamfunn. Beboerne trengte også noen 

som kunne redde dem fra onde krefter. Det estetiske har forrang for alvorligheten bak arbeidet, 

som handler om å forebygge radikalisering. Man kan anta at det er et bilde av bedriften utad de 

vil fremme. Det legger grunnlag for et nytt image av et felt som ofte gjenspeiles av vonde 

historier og triste skjebner, men ved å framstille disse utfordringene med signaler om at det 

finnes muligheter – skaper det en arena og miljø for at Jigsaw kan bane vei med nye løsninger. 
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Denne inkorporeringen i samfunnet kan være funksjon for å vise transparens om bedriften og 

hva som skjuler seg bak kulissene og overflaten. På den måten kan utenforstående tro at det 

ikke er noe hemmelighold i bedriftens operative tilnærming med koding, programmer og 

algoritmer. Det estetiske ved arbeidsplassen påpeker Cain og Jacobs (2017) skal kunne bidra til 

at de ansatte skal tenke på menneskene deres teknologi er ment å beskytte. Keyserling (i Cain 

og Jacobs, 2017) påpeker at det er lett å miste det menneskelige i slike saker, og designet er 

derfor ment å motvirke dette. Innsynet i Jigsaw som bedrift prøver å synliggjøre et knutepunkt 

hvor teknologi og følelser møtes. 

Cain og Jacobs (2017) nyhetsartikkel viser oss publikum flere bilder fra Jigsaws lokaler, alt fra 

kontorlandskapet til kantinen med flerfoldige matvarianter fra alle kanter i verden. Selve 

innmaten av lokalet prydes av malte puslespill og puslebiter. Disse er tilnærmet like de man 

finner hvis man taster inn «jigsaw.google.com» i søkefeltet på Google, og trykker på ulike 

temaer og informasjonsbiter på nevnte nettsted, som tidligere beskrevet. Dette er dermed et 

visuelt aspekt som både går igjen i deres fysiske lokaler og i deres visuelle tilstedeværelse. 

Puslespill kan også henvise til Jigsaws noe uerfarne men også innovative rolle i det 

forebyggende feltet, ettersom puslespill ofte forbindes med barndommen. Et slikt hipt og 

minimalistisk design som både nettsiden og bildene fra artikkelen til Cain og Jacobs (2017) 

fremsetter, kan tolkes som et valg med hensikt – de fremstår nærmest sagt perfekte i den 

forstand at de har tenkt over alt. Alt fra å inkorporere det menneskelige i teknologien, til 

hvordan de fengsler publikum med intrikate og nyskapende løsninger. Dette kan ses i lys av 

Warks (2016) artikkel, som skriver: 

«Google has never wanted to be an ordinary company. From its original motto, «Don´t 

be evil» to last year´s updated mantra ”Do the right thing”, it´s always styled itself as 

an organization with goals that are both more ambitious and more altruistic than the 

usual profit-focused corporate motivations.” 

Man kan igjen spore en form for overlegenhet i skrivet fra Wark (2016). Likeledes gjenspeiler 

sitatet initiativene og tiltak som Jigsaw bestyrer. “Google algorithms and human psychology: 

How Jigsaw rescues teens from ISIS recruiters”. Slik lyder overskriften tilhørende Dishmans 

(2019) nyhetsartikkel vedrørende Jigsaws program Redirect Method, som også trekker på en 

overlegen kompetanse. Selve ordlyden impliserer at Google konkret evner å redde tenåringer 

fra IS-rekruttere og propagandamaskineriet deres. Taylor Hatmaker (2017) illustrerer også en 

form for neddyssing av alvorligheten ved det hele, gjennom dette utsagnet: «For the advertising 
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giant, the model was simple enough: create a strategy of reaching potential ISIS recruits just 

like any other kind of targeted advertising reaches a relevant consumer base». Hatmaker (2017) 

får det til å høres lekende lett ut – at Jigsaw kan antiradikalisere på en-to-tre. Et par av artiklene 

i utvalget synes å være lite kritiske til selskapets metoder og evner, og betoner de innovative 

egenskapene som en nærmest omveltende kompetanse. Greensbergs (2016) nyhetsartikkel 

innlemmer oss lesere inn i en diskurs om stordataselskapenes inntog i felt som radikalisering 

og voldelig ekstremisme, samt deres evner til å få ting til å skje. Google kan gi mennesker hva 

de vil ha, men de kan også endre hva mennesker vil ha. Her dras det innovative frem, kombinert 

med en sensasjonalistisk vri. Greenberg (2016) skriver: «In the process, it`s stumbled on a 

powerful tool for getting inside the minds of some of the least understood and dangerous people 

on the Internet: potential ISIS recruits”. Toneleiet i et par av artiklene og måten egenskaper 

presenteres gir en oppfatning av at Jigsaw er fremtidens redning. De er fremtiden ettersom de 

kan tilby svar på utfordrende spørsmål med deres data, og deres teknologiske kompetanse. 

Remine Josephs (2016) nyhetsartikkel eksemplifiserer denne kompetansen: «Google´s goal is 

to stop them from joining the Islamic State Group ISIS, or ISIL. They play on doing this by 

supplying them with accurate information on the terrorist organization». Ved å tilby nøyaktig 

innhold om terrororganisasjonen IS, skal Google og Jigsaw omdirigere «ville-blitt-

radikaliserte» vekk fra en radikaliseringssti. Kompetansen som Google besitter settes ikke 

spørsmålstegn ved, og som leser må man sette spørsmålstegn ved denne kompetansen selv. 

Bruken av ordene «accurate information» kan tolkes som «riktig materiale» – en form for fasit 

på hvilket materiale som faktisk fungerer i kampen mot radikalisering. Hvordan kan Jigsaw 

føre en fasit på riktig antiradikaliseringsmateriale – det kan oppnås gjennom diskursendring og 

forming av fremtidens antiradikaliseringsdiskurs. 

Data og diskurs – nåtidens frelser og imperialist? 

Definisjonene omhandlende et begrep eller tilhørende diskurser reflekterer som oftest 

interessene til de som sitter i maktposisjoner og besitter definisjonsmakt, noe Katja Franko Aas 

(2013:110) betoner i henhold til terror og terrorisme, og som fremkommer av sitatet «one man`s 

terrorist is another man`s freedom fighter». Videre fastslår Alex Schmid (2004:395) at 

uenighetene vedrørende en definisjon av terrorisme skyldes at definisjonsspørsmålet er koblet 

til (de-)legitimering og kriminalisering, og at det finnes mange typer «terrorisme» med ulike 

former og manifestasjoner i tråd med at termen «terrorisme» har forandret seg med tiden. 

Således tilføyer Magnus Hörnqvist (2003) at hva som gjør handlinger til terrorisme hviler i stor 
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grad på det politiske plan. Richard Quinney (1970) hevder også at det er makteliten som sørger 

for at kriminaliteten er en sosial realitet. Derav er det vesentlig å markere at en allmenn 

konsensus angående hva som anses som terror, terrorisme og kriminelle handlinger ikke finnes, 

grunnet ulike aktører vektlegger ulike ønsker og interesser. Likeledes kan det være vanskelig å 

fastslå hva som defineres eller kategoriseres som radikalisering, antiradikalisering, samt 

parameterne for hvilket materiale som klarlegges som radikalisert og/eller ekstremistisk. I 

dagens informasjonssamfunn er det de med innflytelse og makt som bestemmer hva som inngår 

i dataopprettede kategorier som «radikalisert», «risiko», «farlig» og «normal», og som utleder 

og legger føringer for hva inngår i disse kategoriene. På samme tid kan det tolkes at skjebnen 

til «ville-blitt-radikaliserte» hviler i hendene til kommersielle stordataselskaper som kan 

benytte seg av disse menneskenes prosumption-praksiser som igjen innebærer deres data – 

Jigsaw og Google. 

Wark (2016) skriver i sin nyhetsartikkel at Google møtte flere tøffe etiske problemer i mange 

av sine virksomheter, for eksempel hvordan man håndterer YouTube-videoer fra ekstremistiske 

predikanter. Ytterligere skriver hun at Jigsaws forgjenger, «think/do tank» Google Ideas, ble 

dermed opprettet med det formål å tenke proaktivt på forholdet mellom geopolitikk og 

teknologi. Her skimter man igjen stordataselskapers rolle og hva som ble fremlagt i 

introduksjonen til denne studien. Selve opprettelsen av Google Ideas, senere Jigsaw, kan ses på 

som Googles forsøk på å snu narrativet omhandlende at de først ble bebreidet for å stå bak 

muliggjøringen av ekstremistisk propaganda til massene. I en rapport fra Arun Kundnani og 

Ben Hayes (2018:19-20) poengterer de at terrortrusselen som omfavner storsamfunnet i dag, 

forplikter alle samfunnets institusjoner til å forhindre at terror skal skje. Ved å snu narrativet og 

konkret gjøre noe med situasjonen som har utfoldet seg, både muliggjør Jigsaws evne til å snu 

negativ omtale til noe positivt, samt akkumulere tillit og en form for transparens blant 

offentligheten. De oppnår dermed en aktiv subjektrolle i å skape sitt eget narrativ, og kan ta del 

eller eierskap over diskursen vedrørende hva kommersielle stordataselskaper gjør med 

radikalisering og voldelig ekstremisme. Et ødeleggende narrativ som de opprinnelig ikke satt i 

førersetet av blir snudd på hodet, og de kan sette premissene for diskursen selv – hvordan? Ord 

og språk er også makt, og i tråd med dette er det verdt å tenke over navnet, Jigsaw, ettersom 

merkevarer betyr noe (Powers og Jablonski, 2015). Merkevarer fører med seg en viss makt. 

Faktumet at Jigsaw figurerer i diskursen og omkranser det utvalgte materialet gjør både Jigsaw 

og Google til en ny spiller og dommer i feltet de har inntrådt. Jäger og Maier (2016:11) hevder 

at diskurser utøver makt fordi de institusjonaliserer og regulerer måtene vi handler, tenker og 
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snakker, samt fastsetter hvordan et samfunn tolker virkeligheten og videre organiserer språklig 

og ikke-språklige utførte praksiser. 

Diskurser er dermed med på å forme den sosiale virkeligheten, slik som beskrevet i 

metodedelen av Aakvaag (2008) og Jäger og Maier (2016). Eksempelvis utfordrer Jigsaws store 

databaser med sin særegne kunnskap om et fenomen som fortsatt mangler gode motsvar 

(Meleagrou-Hitches og Kaderbhai, 2017) en tidligere antiradikaliseringsdiskurs. Slik kan 

Jigsaw fastsette nye premisser for hvordan fenomenet skal forebygges og snakkes om. 

Antiradikaliseringsdiskursen har således forandret seg gjennom inkorporering av kommersielle 

aktører som skaper flerfoldige muligheter til å overvåke verdens borgere, i takt med 

suverenitetssvekkelsen av staten hvor Jigsaw symboliserer en utstrekning av kontrollfunksjoner 

til private aktører, og hvor tidligere tiltak fra andre aktører ikke fungerer. Endringer i diskursen 

oppstår ikke plutselig, men er ofte langvarige prosesser (Jäger og Maier, 2016:10). 

Stordatakunnskapen til Jigsaw omkranser en form for informasjon som man tidligere ikke har 

hatt, som igjen åpner diskursen for forandringer. Den digitale antiradikaliseringsdiskursen 

åpner opp for digitale dataobjekter, noe Lupton (2015:25) beskriver strukturerer våre ideer om 

identitet, relasjoner, valg, preferanser, forhold og tilgang til tjenester og områder. I dette tilfellet 

setter Jigsaw presedens for hva som figurerer i den digitale antiradikaliseringsdiskursen. I tråd 

med hva Jäger og Maier (2016) belyser vedrørende hvordan subjekter opptrer som både aktive 

aktører og passive subjekter. Skaperen av Abdullah-X forstås som eksemplet på dette, ettersom 

vedkommende er tidligere radikalisert, og kan tolkes som prakteksempelet på hvordan Jigsaw 

vil at radikaliserte skal omvendes og gjøre nytte av seg. Jigsaw representerer aktive aktører, 

mens ekstremister oppfattes som hjernevasket og passive subjekter. Ekstremister anses ikke 

som del av oss «vanlige» borgere, og blir dermed gjenstand for diskursens fastsatte premisser. 

Antiradikaliseringsdiskursen kan tolkes som å ledes av kommersielle stordataselskaper som 

overveier «ville-blitt-radikalisertes» eksistens i snitt av farlighetsnivået de utgjør på nettet, i 

tråd med Feeley og Simons (1992) skildring av en «underklasse» som ikke kan integreres i 

samfunnet som helhet. Dette utbroderes under Redirect Method. Først må det belyses hvordan 

den digitale antiradikaliseringsdiskursen tilrettelegger for Jigsaws fremtredende rolle. 

Digitale data er produkter av sammensmelting av bedriftens beslutninger om hva som skal 

samles inn, og våre digitale handlinger på deres plattformer (Lupton, 2015). 

Antiradikaliseringsdiskursen kan endre seg i takt med utspringende former for prosumption-

praksis, hvor deltagende medlemmer av virtuelle fora og plattformer som YouTube, kan være 
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med på å endre nevnte diskurs. Sosiale medieplattformer som YouTube kan være med på å 

endre diskursens parametere i tråd med at enhver kan begynne å publisere materiale, selv om 

diskursen mest sannsynlig også er preget av en kommersiell logikk som stordataselskapene 

fører. Hvis materialet bryter med de fastsatte parameterne dysses materiale muligens ned, og 

fremtrer ikke hyppig for brukere i tråd med annonsealgoritmer for profitt. Prosumptionere blir 

dermed aktører, eller entreprenører som former, så vel som formes av fellesskapene vi er en del 

av (Bratberg, 2018:42). Kommersielle stordataselskaper besitter imidlertid en mer vidtgående 

rolle og posisjon til å videreføre den rådende diskurs, samt sette premissene for bestående 

diskurs. Dette har gehør hos Jäger og Maier (2016:13) som påpeker at over tid kan aktører skape 

endringer innen diskursen, som igjen kvalifiserer dem til aktører med makt – ofte er de 

medlemmer av politiske eller økonomisk eliter med ressurser og privilegert tilgang til media. 

Dette virker særlig beskrivende i dette tilfellet, ettersom Jigsaw, som igjen er eid av Google, er 

et av de ledende stordataselskapene i verden. Samlet sett sitter disse i en særegen posisjon 

vedrørende internett- og medietilgang, ettersom de regulerer store deler av det åpne nettet hvor 

andre selskaper spør etter medietilgang hos dem (Jin, 2015).  

Diskurser veileder således vår virkelighetsoppfatning, som igjen har implikasjoner for hvordan 

samfunnet refererer til fremmede, radikaliserte og ekstremister. Neumann (2001:33) fremmer 

hvordan modeller omhandler sosialt reproduserte fakta, og er representasjoner av ting og 

fenomener som de fremstår for oss, gjennom for eksempel kategorier og språk. Disse 

representasjonene må fremmes om og om igjen, og jo oftere og mer fremtredende 

representasjonene er, jo mer standhaftig og velinkorporert blir de (Neumann, 2001; Jäger og 

Maier, 2016). Fasiten og tilhørende materiale Jigsaw fremmer innen 

antiradikaliseringsdiskursen er vanskelig å kritisere og motsi grunnet andre små aktører ikke 

besitter samme type data/databaser eller prosessor- og lagringskraft til å gjennomføre like 

innsamlinger av data. Et kommersielt selskap som Google besitter enorme databaser, og dette 

medfører definisjonsmakt. Lawrence Lessig (1999:153) hevder i tråd med dette hvordan 

datainnsamling er den dominerende aktiviteten til kommersielle nettsteder. Google samler 

informasjon rundt om i verden; lagrer data på ekspansive (og dyre) databasefarmer; henter 

effektivt ut informasjon fra sine servere; tolker data for å klassifisere og analysere for relevans; 

overfører sitt systematiserte arkiv til internettbrukere og benytter informasjon om brukere og 

verden gjennom hele prosessen (Powers og Jablonski, 2015:77) – «googlization», som 

Vaidhyanathan (2011:83) omtaler det. 
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Boyd og Crawford (2012:665) påpeker i forbindelse med dette hvordan big data (stordata) fører 

med seg et nytt terreng av objekter, metoder for forståelse, og definisjoner av sosialt liv. Jin 

(2015) skriver i tråd med dette hvordan det er detaljene av stordata som innsamles som gjør 

Google så mektige. Denne detaljkunnskapen omhandler for eksempel alle Google-brukeres 

prosumption-vaner – hva vi søker etter, hvor og når vi søkte etter det. Innebygd i plattformer 

(som Facebook, YouTube, Google) er spredte, multimodale, sett av noder som innebærer 

«prosumption», men på samme tid konstant overvåking og informasjonsinnsamling av deres 

brukere (Lupton, 2015:22). Makten Google og Jigsaw har innlemmer en Foucauldiansk 

tilnærming, men fremtrer ikke repressivt hvor en autoritativ gruppe undertrykker borgere, 

ettersom våre prosumption-praksiser preges av en hverdagslig og frivillig natur som inngår i å 

godta bruksvilkår (Lupton, 2015). Likeledes hevdes det at via den nylig digitaliserte 

informasjonsøkonomien og dens «neo-varer», opererer en type «post-hegemonisk makt» på 

stadig mer subtile måter, og makt blir immanent til livsformer, og anerkjennes dermed ikke som 

sådan fordi den er usynlig og tatt for gitt (Lupton 2015:22-3). Informasjonen Google besitter 

omkranser rundt deres særegne kompetanse (neo-vare) som myndigheter mangler, og som de 

gjerne vil ha. De har noe et fåtall andre har, som igjen legger grunnlaget for å innta en 

bestemmende posisjon innen felt som krever en slik særegen kompetanse – 

antiradikaliseringsfeltet. En slik bestemmende posisjon legger til rette for å vise frem noe som 

viktig, og gjøre annet mindre synlige. Hva som er synlig, sier også noe om hva som blir usynlig. 

“Technologies of layout” og “spaces behind the displays” 

Hva Jigsaw vektlegger av innhold som skal figurere under ulike utfordringer de befatter seg 

med, hvordan nettsiden er utledet og organisert, underkategoriene som finnes, fargevalg og 

tekniske løsninger, kan trekkes til «technologies of layout» fra Gillian Rose (2012:247-8). I 

stedet for museer og gallerier, som hun skriver om, kan det også trekkes til nettsteder. Oppsettet 

til Jigsaw-nettsiden skiller seg fra institusjoner som museer og gallerier, fordi Jigsaw 

oppmuntrer publikum til å engasjere seg, være med på å dele og fremme budskapet, samt sende 

inn forslag til hvordan de kan forbedre tilnærminger, tiltak og innhold, i motsetning til 

kunstverk som ikke kan berøres. Dette tilrettelegger også for prosumption-praksis.  

«One of the most important disciplines of museum and gallery spaces for visitors is the 

almost universal rule that you cannot touch the exhibits... objects are placed in glass 

cases, ropes are placed in front of painting, warders watch visitors» (Rose, 2012:247).  
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Jigsaw kan slik støpe og frembringe publikum som aktive medskapere av 

antiradikaliseringsdiskursen (Abdullah-X). Dette bryter med rollen som man har som 

«besøkende» innen museer og gallerier. Abdullah-X-skaperen kan anses som medskaper av 

antiradikaliseringsinnhold, men i dette tilfellet ble vedkommende spurt om hans materiale 

kunne benyttes i Jigsaws innholdslister med antiradikaliseringsmateriale. Her fremkommer 

også Jigsaws rolle som kurator igjen, som må ses i lys av Foucault om dispositif – hva man ser 

sier også noe om hva man ikke ser. Ferrell m.fl., (2015:233) hevder at dialektikken mellom 

synlighet og usynlighet blir regelmessig synlig gjennom utøvelsen av makt: statens makt til å 

kreve synlighet i noen områder og usynlighet i andre, samt økonomiske organisasjoners kraft 

til å gjøre usynlig det som ikke er lønnsomt. En parallell kan trekkes til kommersielle 

stordataselskapers inntog innen antiradikaliseringsfeltet, herunder Jigsaws rolle i 

antiradikaliseringsdiskursen. Hva Jigsaw mener er riktig innhold i møte med radikalisering over 

nett, og hvilket materiale mennesker på en radikaliseringssti skal tilbys fremtrer gjennom 

utvalgene deres, og stadfester deres rolle som aktør innen nevnte felt. Dette hentes opp igjen 

under Redirect Method. Hva vi derimot ikke får innsyn i, angår spaces behind the displays. 

«Spaces behind the displays» er rommene i museer og gallerier hvor publikum ikke har lov til 

å gå (Rose, 2012). En parallell kan trekkes til Jigsaws målrettede annonseteknologi og «pretty 

effective algorithms», som Yasmin Green (direktør for forskning og utvikling hos Jigsaw) 

fremmer i Dishmans (2019) nyhetsartikkel. Datainnsamlingsprosessene som publikum vet 

finner sted, men som vi ikke har tilgang til, gjenspeiler disse bakrommene eller «black boxes» 

av algoritmer som inngår i bedriftshemmeligheter (Andrejevic og Gates, 2014). Algoritmer er 

også en vesentlig del av hvordan stordataselskaper opererer, men av datamaterialet i denne 

avhandlingen, gis det lite informasjon om hvordan disse «pretty effective algorithms» fungerer 

i tråd med deres initiativer. Det vies mye plass til innen respektive fagfelt, men av Jigsaw selv 

virker det å være en bedriftshemmelighet vedrørende hvordan de tjener penger, som skjules og 

må ivaretas. Hemmeligholdet gjenspeiler det asymmetriske maktforholdet gjennom deres 

særegne kompetanse i form av antiradikaliseringsinitiativer med foreliggende materiale 

(Andrejevic og Gates, 2014:8). Mange er kanskje ikke klar over hva dataene ens brukes til, men 

den digitale data-økonomien innebærer en skyggelegging av makt – den er ikke lenger lett 

gjenkjennelig på grunn av dens usynlige og «tatt-for-gitt»-natur (Lupton, 2015). Dette synet 

komplementeres gjennom hva Andrejevic og Gates (2014:8) påpeker vedrørende «big data 

surveillance» (omfattende dataovervåkning) er kun tilgjengelig for de som har tilgang til 

databasene og prosessorkraft, og dermed er makten strukturelt asymmetrisk. Omfattende 
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dataovervåkning avhenger av kontroll over prosessering, innsamling og lagring av infrastruktur 

for å akkumulere og deponere store mengder data som skal avgi nyttige mønstre (Andrejevic 

og Gates, 2014:6). Formene for kunnskap slike databaser genererer er ugjennomsiktig, de er 

ikke delbar forståelse av verden, men en handlingsbar intelligens laget for å betjene 

imperativene og svare på spørsmålene til de som kontroller databasene (Andrejevic og Gates, 

2014:8). 

En parallell kan trekkes til hva Hooper-Greenhill (1992:7 sitert i Rose, 2012:249-250) bemerker 

vedrørende gallerier og museer – arkivene, laboratoriene og lignende rom er områder hvor 

museets fagfolk jobber; områdene som er utilgjengelige for oss besøkende: 

«a division (is) drawn ... between knowing subjects, between the producers and 

consumers of knowledge, between experts and layman ... In the public museum, the 

producing subject «works» in the hidden spaces of the museum, while the consuming 

subject “works” in the public spaces. Relations within the institution are skewed to 

privilege the hidden, productive «work» of the museum, the production of knowledge 

through the compilation of catalogues, inventories and installations» (Hooper-Greenhill, 

1992:190 sitert i Rose, 2012:250). 

Arbeidet som foregår i det skjulte eller «bak scenen» innen Jigsaw som vi ikke får innsyn i, kan 

innebære kontradiksjoner mellom ulike aktører eller myndigheter som muligens privilegerer et 

spesifikt innhold over annet. I tråd med hva Ruppert m.fl. (2013:31) bemerker, må vi være 

oppmerksomme ikke bare på det digitale generelt, men til de mer spesifikke mobiliseringene 

som tillater det digitale å bli gjort synlig og dermed effektivt på bestemte steder. Det digitale 

og det visuelle komplementerer hverandre, og mennesker er konstant omringet av forskjellige 

former for visuell teknologi – for eksempel annonser. Rose (2012:2) påpeker at ulike former 

for visuell teknologi og bilder tilbyr syn på verden, og gjør verden i visuelle termer. Slik 

gjengivelse av verden er aldri nøytral eller transparent, de tolker verden og viser den på svært 

bestemte måter; de representerer den (Rose, 2012:2). Rollen Jigsaw besitter innenfor 

antiradikaliseringsfeltet og tilhørende diskurs kan kobles til visualitet omhandlende hva som 

blir sett og hvordan det blir sett. Henvisning til antiradikaliseringsmateriale inngår i deres 

definisjonsmakt til å fremstille noe som «riktig» og annet materiale som ikke-riktig eller mindre 

betydningsfullt. Denne fremstillingsprosessen er verdt å belyse ytterligere, ettersom 

bakenforliggende intensjoner kan være vanskelig å stadfeste. 
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Selve oppdateringen av mottoet til å gjøre det riktige kunne nærmest tenkes å være et frampek 

vedrørende hva som kommer til å finne sted i fremtiden. Redirect Method spesielt, er en 

eksemplifisering av det oppdaterte mantraet – med Jigsaws informasjon skal man lettere gjøre 

det rette, og representerer fremtiden ettersom de tilbyr løsninger på utfordrende spørsmål med 

deres teknologi og data. Programmet Redirect Method skal tilby «ville-blitt-radikaliserte» et 

verktøy til å utføre selvdisiplinering og bli føyelig – å gjøre det riktige.  

Redirect Method – softwaren og programmet Jigsaw mener 

er riktig 

Jigsaw som opinionsleder og guide 

Remine Josephs (2016) og Andy Greenberg (2016) har også intervjuet Yasmin Green, som er 

leder for forskning og utvikling hos Jigsaw, og i disse intervjuene insinuerer Green også 

hvordan Jigsaws handlinger og programmer er ledende innenfor antiradikaliseringsfeltet, samt 

hvordan deres strategier kan ha forrang foran tidligere ideer og strategier: 

«The Redirect Method doesn´t seek to track those searching for the terms or identify 

them, and it isn´t designed to lead to arrests or surveillance. These are people making 

decisions based on partial, bad information. We can affect the problem of foreign 

fighters joining the Islamic State by arming individuals with more and better 

information». 

Green retter igjen søkelyset mot en særegen kompetanse gjennom å propagere at Jigsaw faktisk 

kan påvirke en global utfordring som radikalisering og voldelig ekstremisme utgjør. Hvordan 

de skal befatte seg med dette, og hvilke personer de har i mente fremkommer av programmet 

Redirect Method. 

«It focuses on the slice of ISIS´ audience that is most susceptible to its messaging, and 

redirects them towards curated YouTube videos debunking ISIS recruiting themes (...) 

We focused solely on reaching the slice of ISIS´ audience that was most susceptible to 

its message and actively seeking to engage with ISIS-produced content» 

(www.redirectmethod.org, 2019:1-2). 

I starten av sitatet fremkommer Jigsaws «farlige andre» (dangerous other»), og dermed også 

deres «othering», som her virker å være en ganske simpel prosess. Programmet skal nå de mest 

http://www.redirectmethod.org/
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mottakelige for IS sin propaganda. Man kan også tyde deres «mission» gjennom deres 

kuratorrolle. Ved å kuratere antiradikaliseringsmateriale fra egeneide plattformer, hevder de å 

kunne omdirigere mennesker som aktivt oppsøker IS-materiale, som igjen er menneskene som 

trenger det mest. Bruken av «debunks» forekommer, og viser en solid tro på at prosjektet har 

evnen til å utrette noe stort som verdenssamfunnet trenger – å redde «ville-blitt-radikaliserte» 

fra å miste seg selv.  

«We`ve built the Redirect Method to add to the arsenal of tools available to address this 

reality, to ensure that those browsing the Internet with precise questions around violent 

extremism and the Caliphate get answers from the many voices debunking ISIS 

recruitment narratives» (www.redirectmethod.org, 2019:2). 

Hva som også utpeker seg her angår bruken av ordet «arsenal», som egentlig er et militært ord, 

og som kan forbindes med fiendtlige toner eller krigskontekst. Jigsaw inkorporerer dermed en 

krig mot radikalisering og ekstremisme i antiradikaliseringsdiskursen. Det virker noe ironisk å 

anvende ordet «arsenal», men anvendelsen av ordet er forenlig med et heltenarrativ hvor de kan 

redde sårbare mennesker fra en krig hvor personene mister seg selv i dårlig informasjon og 

propaganda. I dagens informasjonssamfunn virker RM å representere Jigsaws teknologiske 

kompetanse i form av å tilby god og bedre informasjon i en tid preget med overflod av dårlig 

informasjon. Shawn Powers og Michael Jablonski (2015:5) fremmer i tråd med dette at i 

informasjonsalderen representerer internett en kritisk infrastruktur for å forfølge større 

geopolitiske mål. «It`s nearly impossible to overstate the significance of Google`s role in 

helping users navigate the World Wide Web” (Powers og Jablonski, 2015:78). Sitatet uttrykker 

tanken om at nesten enhver benytter seg av søketjenestene til Google over nettet for å finne 

informasjon om hva man lurer på. Utviklingen nå omhandler ikke bare hvordan de navigerer 

oss, men også omdirigerer oss, samstundes som det innpakkes og formuleres som det eneste 

riktige.  

I Jillian D´Onfros (2016) nyhetsartikkel belyser Green ytterligere om hvordan Redirect Method 

fungerer og dets kraft: “It´s essentially a targeted advertising campaign with curated content 

that debunks the mythology of ISIS”. Bruken av ordet “debunks” viser til en solid tro på eget 

prosjekt og visjon, som poengtert tidligere. At RM er en målrettet annonsekampanje med 

kuratert innhold som skal “debunke” IS, kan tolkes som om Green aktivt forsøker å legitimere 

at deres innhold er riktig, og kan effektivt motvirke radikalisering. Anvendelsen av ordet 

“debunking” fremtrer også i Greens (2018:7:07-7:18) TED-talk, hvor hun også adresserer 

http://www.redirectmethod.org/
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Redirect Methods kyndighet: «it uses the power of online advertising to bridge the gap between 

those susceptible to ISIS´s messaging and those credible voices that are debunking that 

messaging». I forlengelse av kuratorrollen, kan hva Green påpeker i sin TED-talk vedrørende 

RM ses i sammenheng med en guide på et museum. Gjennom RM guider Jigsaw «ville-blitt-

radikaliserte» tilbake fra rom og avganger de egentlig ikke har lov til å besøke. En annen måte 

å tolke Jigsaws rolle innen antiradikaliseringsfeltet er opinionslederen som tilbyr forbrukere av 

sosiale medier for propaganda og ekstremistisk materiale et bedre og mer riktig alternativ med 

Redirect Method og Abdullah-X. Katz og Lazarfeld (1955) identifiserte en type opinionsleder 

i hvert sosialt stratum som er over gjennomsnittet interessert i og forbruker av nyheter. 

Elizabeth Dubois og Grant Blank (2018:742) trekker det videre i henhold til at opinionslederen 

deler politisk informasjon og meninger med bekjente som ofte er mindre interessert i politikk 

og aktivt oppsøker nyheter – opinionslederens meninger er noe disse menneskene respekterer 

og hører på. På samme måte kan det tolkes at Jigsaw gjennom ulike initiativer og programmer 

prøver å figurere som en opinionsleder med en mektig stemme som beslutter hvilket materiale 

som er riktig, og hvilket som er galt. Hva som kan diskuteres angår om de respekteres og høres 

på. I tråd med at Jigsaw er eid av Google, følger en viss respekt for personer som forstår deres 

posisjon i datalandskapet og er kjent med selskapet. For en person som befatter seg med 

ekstremistisk materiale og muligens ikke har satt seg inn i hvor stor rolle Google har innen 

datalandskapet, kan stemmene og materialet de fremlegger muligens fungere mot sin hensikt. 

Det kan tenkes at personene som får opp en annonse med materiale som «effektivt» motsier IS-

propaganda får bensin på bålet og blusser opp om hatet mot det vestlige og manipulative, 

ettersom det «riktige» materiale motbeviser hva IS fremlegger. 

Senere i D´Onfros (2016) nyhetsartikkel påpekes det fra Greens side at “the Redirect Method 

is powerful because it can scale. It can scale, because it´s like any other ad campaign”. Det 

teknologiske kobles kontinuerlig med noe gjenkjennelig som vi mennesker støter på i 

hverdagen – reklame og annonser, og det er dette som gjør det så mektig. Powers og Jablonski 

(2015:78) skriver i tråd med dette hvordan Googles forretningsmodell er avhengig av evnen til 

å produsere verdifulle data om sine brukere, og at deres evne til å koble den riktige annonsen 

til den perfekte brukeren stammer fra deres undersøking og sporing av brukervaner. Videre 

påpekes det at suksessen til Google-annonser avhenger av å samle store mengder nøyaktig, 

langsgående brukerdata, og ved hjelp av sporingsskapende teknologi (cookies-teknologi) kan 

Google spore brukeratferd på sine egne tjenester, samt nettverkspartneres webområder og 

tjenester (Powers og Jablonski, 2015:93). «Ville-blitt-radikaliserte» som iakttar radikalisert 
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materiale på plattformer til Google eller tilknyttet dem, blir dermed innlemmet i Jigsaws 

databaser, som igjen muliggjør at disse personene omdirigeres gjennom annonser fra RM-

programmet. At RM har et spesifikt materiale har rot i hvilken virkelighet Jigsaw projiserer og 

produserer gjennom utvalget av fungerende materiale på YouTube-spillelistene de har utledet, 

samt i intervjuene de har utført og frontet selskapet som. Jigsaw vet best ettersom deres 

dataarkiv om «ville-blitt-radikaliserte» er omfattende og nærmest ubestridelig.  

Selv om RM er et teknologisk program og verktøy, er det mennesker som har skapt verktøyet, 

samt menneskene som påvirkes av det. Helterollen som tidligere introdusert komplementerer 

strategien ved å kombinere det teknologiske med det menneskelige, noe også Greens sitat 

gjenspeiler: «But the people we spoke to seem like people who could have been saved from 

going in. They didn´t seem like they were irredeemably bad» (Green, sitert i Dishman, 2019). 

Personene som havner på radikaliseringsstier virker å være vanlige mennesker som bare trengte 

et teknologisk skubb – et skubb mot god informasjon. Julia Powles (2016) skriver i sin 

nyhetsartikkel at Jigsaws uttalte oppdrag er å bruke teknologi til å takle geopolitikk – i dette 

tilfellet ekstremisme og radikalisering. Ut i fra dette kan man tolke at Powles (2016) ikke 

ukritisk vedkjenner Jigsaws oppdrag, ettersom det benyttes av ordvalget «uttalte» oppdrag. 

Flere av nyhetsartiklene i datamaterialet markerer seg som kritiske gjennom ordvalg som for 

eksempel «uttalte» oppdrag eller har noe tvilende ordlyd sammenlignet med Jigsaws egen 

fremstilling. D´Onfro (2016) påpeker hvordan Redirect Method 

  

“(…) isn´t some charity act from Jigsaw or Google. These are real, paid for ads (…) All 

Jigsaw has to do is hand-off what it learned about keyword and search targeting and 

then organizations with funding can pour as much money into redirects as possible”. 

 

Nyhetsartiklene til både D´Onfro (2016) og Greenberg (2016) kan ses på som en slags midtvei, 

en balanse av både å fremsette selskapet i et behagelig lys, men også noe kritisk refleksjon. 

«But attempts to intercept the disaffected young Muslims attracted to that propaganda and offer 

them a counternarrative – actual protection against the group`s siren song – have mostly 

amounted to public service announcements” (Greenberg, 2016). Utad virker muligens sitatet 

uproblematisk, men innad foreligger det en tiltro til programmet Redirect Method. I motsetning 

til hva offentlige tjenestekunngjøringer kan gjøre, kan det tolkes ut ifra sitatet at Jigsaw 

påviselig kan beskytte mot terrororganisasjonen IS sin sirenesang – og tilby «ville-blitt-

radikaliserte» et fungerende mot-narrativ. Andre nyhetsartikler er ikke fullt så overbeviste om 



72 

 

Jigsaws programmer, endog deres intensjoner. Else Feikje van der Bergs (2016) presentasjon 

av Jigsaws Redirect Method omgis av en kritisk dekning:  

 

«Jigsaw`s Redirect Method uses a combination of Google`s search advertising 

algorithms and YouTube`s video platform to dissuade aspiring ISIL recruits from 

joining the terrorist organisation. Specific advertising is placed next to results for any 

key phrases Jigsaw has determined potential ISIL recruits might search for. These ads 

link to English- and Arabic-language YouTube channels displaying videos Jigsaw 

believes can reverse ISIL`s brainwashing”. 

Bruken av orden “dissuade” istedenfor “redirect” markerer en form for mismatch mellom hva 

selskapet selv presenterer og hva andre tenker om deres program og aktiviteter. Man kan også 

spore en diskrepans i “phrases Jigsaw has determined”, som igjen understreker hvordan Feikje 

van der Berg (2016) anerkjenner at det er et selskap som bestemmer hvilke fraser potensielle 

IS-rekrutter muligens vil søke etter. Videre kan man syne en form for motvilje til å passivt 

akseptere Jigsaws beskrivelse i «videos Jigsaws believes can reverse ISIL´s brainwashing». 

Motviljen skimtes i «believes» i motsetning til Green som hyppig påpeker at de faktisk tilbyr 

«god informasjon» som fungerer. Ved å bruke ordet «believes» godtar ikke vedkommende at 

Jigsaw faktisk kan reversere IS-propagandaens hjernevask, men mer i retningen av at det kan.  

Frigjøring fra ekkokamre – kommersielle interesser? 

I TED-talken hevder Green (2018) at ekkokamre muliggjør spredningen av disinformasjon, 

som igjen fasiliterer polarisering. Dubois og Blank (2018:731) påpeker at ekkokamre oppstår 

når mennesker med samme interesser eller synspunkter samhandler primært innenfor en egen 

gruppe. Personene innad denne gruppen deler og søker informasjon som både er i samsvar med 

normene i gruppa, og informasjonen pleier å styrke eksisterende tanker og oppfatninger 

(Jamieson og Cappella, 2008; Dubois og Blank, 2018). Menneskene som befinner seg i 

ekkokamre vil tro at informasjonen i ekkokammeret er alt som er, men det vesentlig å bemerke 

at det foreligger lite konsensus vedrørende hvordan ekkokamre formes og er (Dubois og Blank, 

2018:732). Uenigheten rundt å fanges i et ekkokammer angår hvordan empiriske studier ofte er 

basert på én sosial plattform i et ellers omfattende flervalgsmediemiljø (ulike nettsteder man 

kan velge mellom) (Dubois og Blank, 2018:742). Både Jigsaw og Redirect Method-programmet 

gir særdeles lite informasjon om hvem disse «ville-blitt-radikaliserte» er eller hvor mye 

ekstremistisk materiale man må ha iakttatt for å bli omdirigert. Hva som må poengteres angår 
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hvordan disse brukerne uansett befinner seg i et mylder av informasjon med ulike nettsteder å 

besøke. Individer pleier å anvende flere medier for å få tilgang til nyheter og politisk 

informasjon (Ahlers, 2006; Dutton, Reisdorf, Dubois og Blank, 2017; Dubois og Blank, 2018). 

Internett tillater enkeltpersoner flere valg og mer kontroll over deres eksponering for 

informasjon, men folk bruker ikke disse mulighetene til å isolere seg helt fra andre ideer 

(Garrett, 2009:281). Forskning viser at ekkokamre ikke alltid finner sted. Individer henter 

informasjon fra forskjellige nettsteder og verktøy, og blir dermed ikke sittende i ett 

ekkokammer, ettersom man eksponeres for ulike impulser og meninger, som igjen tilrettelegger 

for å ta til seg motstridende perspektiver (Garrett, 2009:281; Dubois og Blank, 2018:732). Man 

kan derfor kritisere vinklingen av metoden til Jigsaw for å få mennesker ut av ekkokamre. Disse 

«ville-blitt-radikaliserte» brukerne får vi især lite informasjon om, og for alt vi vet kan disse 

personene anvende mer enn én plattform, samt få informasjon fra motstridende synspunkter 

utenfor det virtuelle. Det mulighet for at disse har andre impulser, som ikke Google eller Jigsaw 

fanger opp.  

Garrett (2009:281) komplementerer denne tolkningen og fremsetter at bevissthet om 

motstridende synspunkter forsterker individers tendens til å bruke mer tid på å undersøke 

informasjonskilder som innebærer utfordringer. Enkeltpersoner er mindre sannsynlig til å 

unngå motstridende meninger og informasjon når de ser verdi i å bli eksponert for disse ideene 

(Knobloch-Westerwick og Kleinman, 2012:189-190; Valentino, Banks, Hutchings og Davis, 

2009:606-7; Dubois og Blanks, 2018:735). Redirect Method ser ut til å ha hentet inspirasjon 

fra dette, og skal tilby materiale som effektivt motstrider IS-propaganda, samtidig som 

materialet maskeres og ikke skal føles slik (www.redirectmethod.org, 2019). RM symboliserer 

disse motstridende synspunktene, men det individuelt hvordan disse personene opplever denne 

omdirigeringsmetoden, og nærmest umulig å utforske. Dette belyser Jigsaws samfunnsmessige 

rolle i denne konteksten, og retter oss mot hvilket materiale de konkret lenker til. Deres rolle 

innen antiradikaliseringsdiskursen kan knyttes opp til et økonomisk aspekt og tilhørende 

interesser. «Google has outgrown its search engine, and it no longer sees itself as merely a 

search engine business» (Jin, 2015:135). Jigsaw er eid av Google, som igjen er eid Alphabet. 

Det kan gi en indikasjon på at (økonomiske) interesser styrer selskapets satsing innen 

geopolitikk, og dermed en forbindelse som burde utforskes. Forbindelsen har betydning for 

hvilken informasjon og videoer man finner i programmer som Redirect Method, samstundes 

som statlige innsatser begynner å figurere i tråd med kommersielle selskapers inntog. Powles 

(2016) hevder i sin nyhetsartikkel at verktøyet RM er i Alphabets økonomiske interesse, og kan 

http://www.redirectmethod.org/
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svekke statlige kapasiteter til å regulere selskapet, ettersom selskapet er ledsaget av en svær 

diplomatisk beskyttelse på tvers av myndigheter, akademia og media. Parallellene til nyliberale 

samfunn slår inn, ettersom Alphabet med Jigsaw kan fungere som en kontrollutstrekning av 

suverenitetssvekkelsen av staten, og at kontrollen forflyttes til private selskaper (Garland, 

2001). 

Google med Jigsaw i spissen besitter en verdifull posisjon innen antiradikalisering, ettersom de 

i økende grad har tatt på seg å fungere som en sikkerhetsfunksjon som skal stoppe sårbare 

mennesker fra å ta skjebnesvare valg med programmet Redirect Method. Staten klarer ikke 

stoppe disse menneskene uten Google, ettersom de ikke har dataene deres, og Vaidhyanathan 

(2011:85) påpeker at Google velger selv når de gir ut dataene til myndigheter. Etter Snowden-

avsløringene ble også ulike former for overvåkningspraksiser synlige hvor myndigheter 

engasjerer seg i masseovervåkning av egne borgere (Lyon, 2015:9). Avsløringene omhandlet 

hvordan selskaper deler deres «egne» dataforsyninger med myndigheter til felles fordel – 

selskapene søker offentlige kontrakter og myndigheter søker tilgang til data; en vinn-vinn-

situasjon (Lyon, 2015:9). Powers og Jablonski (2015:156) fremmer hvordan globalisering kan 

ha vært dårlig for den moderne nasjonalstaten, men hvordan det også har vært bra for 

suverenitet. Suvereniteten angår hvordan få amerikanske selskap besitter tilnærmet monopol 

over internettilgang i verden (Jin, 2015), og dette gjenspeiler et imperialistisk trekk hvor Jigsaw 

og Google muligens øyner et nytt marked for god avkastning. Google og Jigsaw kan tenkes å 

oppnå en dobbeltrolle hvor inntoget innen forebyggingsfeltet med antiradikalisering kan være 

et skalkeskjul for å fremme egne økonomiske interesser på egne premisser. Likeledes vil staten 

være en del av denne kontrollutstrekningen, noe Lessig (1999:6) betoner med at den usynlige 

hånden til cyberspace konstruerer en arkitektur som perfeksjonerer kontroll og muliggjør svært 

effektiv regulering gjennom handel. I tråd med Googles omfattende databaser, har myndigheter 

innsett hvordan disse databasene legger opp til konstant overvåking og kontroll, som igjen kan 

bety en vinn-vinn-situasjon for begge parter. 

Lessig (1999:20) uttrykker videre at noen arkitekturer er mer regulerbare enn andre, og hvis de 

gir myndigheter mer kontroll enn andre, vil myndigheter favorisere enkelte arkitekturer over 

andre, hvis regulering er myndighetenes formål. Dette må ses i lys av Vaidhyanathan (2011:85) 

vedrørende Google, som bedyrer seg retten til å gi ifra seg informasjon om brukere til 

rettsinstanser eller myndighetsaktører «as it sees fit». Myndighetene kan dermed anses som en 

aktør i markedet for programvare, ettersom de legger føringer for hva som kan tilbys av 
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tilgjengelig programvare og hvem som får kontrakter for å utvikle programmer (Lessig, 

1999:53) Jigsaw kan i forbindelse med dette smykke seg med at de forsøker å gjøre noe med 

utfordrende og pressende problemer som radikalisering og voldelig ekstremisme, i tillegg til å 

skape profitt på en og samme tid. Prioriteringer tilhørende selskaper påvirker også hvordan 

overvåkingen utføres i moderne samfunn og hvor dataveillance er medvirkende til 

organisasjoners oppnåelse av høyst relevante målsettinger (Ball og Snider, 2013; Degli Esposti, 

2014:213). Som tidligere påpekt kan «ville-blitt-radikaliserte» besitte verdifull informasjon 

som Jigsaw og Google kan selge videre for profitt og/eller videre befeste sin innflytelse på feltet 

ved å tilby nyttig og ny informasjon til myndigheter (Vaidhyanathan, 2011). Dette har også 

gehør i RM sitt fokus, og hvordan de utvalgte videoene. 

Redirect Method-nettsiden uttrykker RM sitt fokus: «We focused our survey on videos that 

were objective in appearance rather than materials that appeared specifically designed to 

counter ISIS” (www.redirectmethod.org, 2019:5). Likeledes bemerkes det hvordan enkelte 

informasjonskilder ikke bærer like my vekt: “media created by governments or Western news 

outlets can be rejected on face value for a perception of promoting an anti-Muslim agenda” 

(www.redirectmethod.org, 2019:7). Således betones det hvordan utviklingen av programmet 

prioriterte termer uten fordommer mot IS, ettersom begrepene ville mest sannsynlig ikke brukes 

av allmennheten, samtidig som de sørget for å bruke nøkkelord som speilet innholdet i de 

kuraterte spillelistene (www.redirectmethod.org, 2019:11). Dette skaper ikke rom for å 

inkorporere eller komme med forslag om andre videoer enn de Jigsaw og samarbeidspartnere 

har utvalgt, og symboliserer at deres utvalg er på en måte det eneste riktige – en fasit som 

tidligere påpekt. Fasitantydningen må ses i sammenheng med at Googles søkeresultater er 

delvis basert på sin patenterte PageRank-teknologi, en algoritme som bestemmer nøyaktig 

hvilket offentlig tilgjengelig nettinnhold som er nærmest hva en bruker ønsker når 

vedkommende går inn i et bestemt søkefeltet (Powers og Jablonski, 2015:88). Powers og 

Jablonski (2015:88-95) påpeker ytterligere at Google tilpasser og justerer søkealgoritmene for 

å sikre at søkene samsvarer med brukernes forventinger, synkront med at det fremmes som det 

viktigste annonsefirmaet i verden takket være suksessen til AdWords-systemet, 

søkealgoritmen, veksten av digitale annonser og dets merkevare. AdWords-systemet omhandler 

å gi annonsører muligheten til å tilpasse deres annonser til spesifikke typer av bestemte søk, og 

dermed kan Google love større avkastning (Powers og Jablonski, 2015:94). Dette stadfester 

Google og Jigsaws rolle innen informasjonsøkonomien, samt antiradikaliseringsfeltet – 

gjennom innsamlet data om «ville-blitt-radikaliserte» og en mulighet til å nå dem, finnes det 

http://www.redirectmethod.org/
http://www.redirectmethod.org/
http://www.redirectmethod.org/
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knapt andre selskap med slik kunnskap eller data. Deres antiradikaliseringsprogram fremstår 

som definerende og fastsatt, hvorav materiale fra andre instanser eller individer utelates. Dette 

fortjener videre utforskning, men går utenfor problemstillingen her. Det skal bemerkes at 

utvelgelsen av videoene ble utført i tråd med hva Jigsaw selv fremmer – i et globalt samarbeid 

mellom forskere og engelskspråklige og arabiskspråklige selskaper som identifiserte over 116 

videoer som avviste IS sitt budskap på ulik måte. Et slikt samarbeid applauderes, samtidig som 

det kan settes spørsmålstegn ved.  

«Code is never found; it is only ever made, and only ever made by us» (Lessig, 1999:6). 

Mennesker har en finger med i spillet når det kommer til hvordan et program som Redirect 

Method kodes og parameterne for kategoriene for «ville-blitt-ekstremister». Ethvert menneske 

innehar et spesifikt sett med verdier og tankesett fra oppvekst, miljø eller utdanning. Sandmo 

(2000:XXXIII) betegner hvordan maktbegrepet hos Foucault er produktivt ettersom det skaper 

forståelsesmåter, kunnskap, kategorier, nytelse og begjær. Disse forståelsesmåtene og 

kategoriene er innledet i en diskurs. Man er selv innlemmet i en diskurs og man innehar en 

ervervet forståelse fra miljøet og konteksten man befinner seg angående hvordan for eksempel 

makt og språk fungerer. Lessig (1999:6-12) fremhever hvordan selskaper kan lage arkitektur 

og kode cyberspace til å beskytte verdier de mener er fundamentale å videreføre eller 

ekskludere, og mulighetene for hva man kan gjøre i cyberspace bestemmes av kodingen, 

programmet og arkitekturen som utgjør cyberspace. Dataalgoritmer blir stadig viktigere i å 

forenkle måtene hvordan digitale teknologier samler inn data om brukere, sorterer og gir 

mening av disse dataene og genererer prediksjoner vedrørende hvordan brukeren vil oppføre 

seg (Lupton, 2015:11). Algoritmer brukes til å løse problemer i programvare og spiller en 

sentral rolle i konfigurering av digitale dataobjekter. Algoritmer og andre elementer av 

programvare er generative, en produktiv form for makt, siden digitale dataobjekter samlet 

sammen, ofte fra en rekke kilder, konfigurerer «metric assemblages» eller «surveillant 

assemblages», som produserer en virtuell dobbelganger av brukeren (Boyd and Crawford 2012; 

Lupton, 2015:25). De som besitter data om vår virtuelle dobbelganger besitter derfor en makt 

over oss. Makt har også forandret seg, og er ikke lengre forbeholdt en suveren stat som har 

kontroll på alt og alle. Lupton (2015:21) betoner at i dagens samfunn er makt flerdimensjonalt 

og iboende politisk, militær/sikkerhets-, informasjonsproduksjons, kriminelle og 

multimedienettverk, hvorav alle disse nettverkene spiller en rolle i å definere samfunnets regler 

og normer.  
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Nettdisiplinering i dagens informasjonssamfunn – guiding 

gjennom digitale «mot-narrativer» 

Nikolas Rose (1999:4) hevder at «to govern» (å styre) er å anerkjenne handlinger og å tilpasse 

seg dem – å styre er å handle etter handling. Dette innebærer å prøve å forstå hva som 

mobiliserer massene eller enhetene som skal styres, altså å instrumentalisere dem for å forme 

handlinger, prosesser og utfall i ønskede retninger (Rose, 1999:4). Selskaper må forstå hva som 

mobiliserer massene og individene, og i forbindelse med dette dro Green på ulike besøk til Irak 

hvor hun spurte flere tilhengere av IS som var anholdt om grunnene til at de ble medlem (Green, 

2018). Dette virker å være et bevisst grep av selskapet om å prøve å forstå motivene bak disse 

handlingene. Programmet Redirect Method består av et håndplukket 

antiradikaliseringsmateriale fra Jigsaw og deres samarbeidspartnere som skal kjenne til islam 

og religiøse tekster for å kunne gi «ville-blitt-radikaliserte» autentiske motstemmer. Ved å 

omdirigere disse brukerne til materiale som allerede foreligger på egeneide plattformer som 

YouTube, har Jigsaw instrumentalisert disse brukerne for å forme handlinger, prosesser og 

utfall i ønskede retninger. Her bryter Jigsaw med sin presumptive helterolle, ettersom dette 

minner mer om en instrumentell logikk enn moralsk, og noe Shearing og Stenning (1985) 

trekker frem vedrørende Disney World. Hvor straffeloven og det statlige har en moralsk 

oppfatning av orden, har Disneyworld en instrumentell oppfatning av orden. Det handler ikke 

så mye om å håndheve lover, men kontrollen er gjennomgripende – hvert basseng, fontene eller 

blomsterhage fungerer praktisk talt som både et estetisk objekt for å lede besøkende bort fra 

eller mot bestemte steder (Shearing og Stenning, 1985:302). Slik fornøyelsesparker som Disney 

World er konstruert, er orden det underliggende, hvorav fortjeneste er det som ligger til grunn 

for orden.  

I forbindelse med Jigsaw og Google kan det tolkes av datamaterialet at de har en instrumentell 

oppfatning av antiradikalisering. Deres oppfatning omkranser ikke rundt bare bekjempelse 

terrorisme, men heller primært å overleve som selskap, og helst tjene som mye som mulig (Jin, 

2015; Powers og Jablonski, 2015). Dette kan tolkes som deres rationale. Hvis utgangspunktet 

tas i en instrumentell logikk, vil hva de befatter seg med, for eksempel Redirect Method og 

sponsing av initiativer som Abdullah-X innrammes i et annet lys. Google tjener penger på at 

man oppholder og befinner seg på deres nettsider og iakttar antiradikaliseringsmateriale på 

deres egeneide plattformer som for eksempel YouTube. Jo flere videoer man iakttar, jo mer tid 

tilbringer man på deres nettsider, desto mer fortjeneste (Lupton, 2015). Rationalen deres 
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omhandler å tjene penger, ettersom de i bunn og grunn er et kommersielt selskap som tilbyr 

tjenester. Det skal selvfølgelig applauderes at de tar fatt i en omfattende og krevende 

problemstilling, og fremmer materiale som kan hjelpe til med å mot-radikalisere, eller få 

mennesker til å re-evaluere valgene sine, men et spørsmålstegn settes ved deres intensjoner. 

Utvalget av «riktig» materiale faller innenfor egeneide domener, herunder YouTube i lys av 

datamaterialet som er gjennomgått. Dette støtter opp under økonomiske imperativer og en 

instrumentell logikk som innen Disneyworld. Jigsaws inntog i antiradikaliseringsfeltet kan 

tolkes som at Google har fått øyne opp for en nytt og relativt uoppdaget arena som kan innbringe 

økonomisk gevinst.  

Haggerty og Ericson (2000:607) uttrykker at Foucaults analyse av panoptikon tilbyr en annen 

dominant metafor til å forstå moderne overvåkning og plasserer overvåkning i sammenheng 

med en særegen teori om makt. Disiplineringsaspektet tilhørende panoptikon innebærer en 

produktiv sjeletrening som skal engasjere innsatte til å reflektere over egen atferd slik at de kan 

forvandle seg selv (Foucault, 1999b; Haggerty og Ericson, 2000). Det samme 

disiplineringsaspektet kan synes i Jigsaws tiltak innen antiradikalisering, hvor «ville-blitt-

radikaliserte» skal reflektere over egen atferd gjennom selvforbedring i form av iakttakelse av 

finplukket antiradikaliseringsmateriale. Disiplineringen foregår i form av at de blir fortalt at 

nettvanene deres faktisk ikke er lov. Videre påpeker Haggerty og Ericson (2000:607) at 

Foucaults analyse reflekterer over George Orwells analyse ved å minne oss på at underklassen 

(«proles») lenge har vært gjenstand for intens kontroll, og ble ansett for å mangle selvdisiplinen 

som krevdes nyutviklede fabrikksystem på den tiden – og at de derfor ble gjenstand for et 

uforholdsmessig nivå av disiplinær overvåking. En parallell kan trekkes til «ville-blitt-

radikaliserte» ettersom disse synes å mangle selvkontrollen som mainstreamsamfunnet gjør, og 

trenger å avskjæres fra radikaliseringsstiene de befinner seg på, og blir dermed gjenstand for 

omfattende disiplinær overvåking. Selv om Foucaults analyse ikke er feilfri, og tolkningene 

hans ikke fullt kompatible med dagens teknologiske innovasjon, kan Foucaults tanker om 

overvåkning tilby innsyn i hvordan Jigsaw forsøker å utføre en form for produktiv utvikling av 

«moderne selv».  

Selvdisiplinering tar som vist andre former i dagens informasjonssamfunn, og kan gjenfinnes i 

antiradikaliseringstiltak som «Redirect Method». Man trenger ikke sitte innelukket i en celle 

med følelser av stadig usikkerhet rundt om man iakttas. På nåværende tidspunkt iakttas man 

kontinuerlig – selv om man ikke sitter i en celle. Med stordataovervåking er denne kontinuerlige 
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følelsen av overvåking gjennomgripende, ettersom alt av søk man foretar i søkemotorer 

akkumuleres, kategoriseres og anvendes. Selv om det er ulikheter i nivåer av hvordan man 

opplever seg overvåket, overvåkes man allikevel, selv om man ikke er klar over det. I RM-

programmet får internettbrukere som utpekes og kategoriseres grunnet deres uvanlige 

brukermønstre bestående av dyptgående risikobefengt materiale som ekstremistisk materiale, 

hjelp til å endre nettvaner gjennom en annonse som oppstår øverst i Google-søkefeltet befestet 

av en «ad» (reklameplassering). Denne skal omdirigere de utsatte brukerne til innhold som for 

eksempel Abdullah-X-serien og andre spillelister med innholdsmateriale de mener er «riktig» i 

kampen mot radikalisering og voldelige ekstremisme. Dette kan tolkes i tråd med Foucaults 

vedrørende disiplinering og føyelighet. Internettbrukere får i all hovedsak en virtuell hjelpende 

hånd med å utøve selvkontroll og selvdisiplinere seg i takt med samfunnets normer og forventet 

atferd. Radikalisering og ekstremisme forbindes med avvikende handlinger og dermed ikke 

konformt med vanlige nettbruk og materiale. 

Noor (2018:50) hevder at propagandaen som er rettet mot unge, er laget med en klar hensikt 

om å desensitivere og legitimere bruken av vold, og spiller på kjente kulturelle referanser som 

de unge allerede kjenner til. Ytterligere betoner hun hvordan det kanskje viktigste forebyggende 

arbeidet ligger i å sørge for at dagens oppvoksende generasjon blir utrustet med kritisk tenkning 

og evne til kildekritikk, i samspill med empatiske verktøy, for å sikre menneskeverd og 

likestilling for alle (Noor, 2018:50). Dette speiler Greens (2018) TED-talk en høy gang. Jigsaw 

innsats innen antiradikalisering kan tolkes som en form for produktiv utvikling av «moderne 

føyelige selver». I deres antiradikaliseringstiltak kan det spores en form for nymotens digital 

selvdisiplinering, og som tilbys både gjennom egne anstrengelser som RM og sponsede tiltak 

som for eksempel Abdullah-X, som også inngår i RM. Selvdisiplineringen tilbys gjennom 

informasjonsmateriale og YouTube-spillelister med et nøye selektert og passende innhold. Med 

et passende innhold prøver de å fremme et riktig tankegods, som skal hjelpe å gi «ville blitt-

radikaliserte» en mulighet til å komme seg vekk fra en risikofylt sti bestående av ekstremistisk 

materiale, og heller by på passende materiale som er konformt med vestlige samfunn. Innholdet 

er ment å motbevise feilaktige tolkninger ytret om Vesten og islam gjennom ekstremistisk 

propaganda tilhørende IS, som gjennomsyrer internetts hjørner og kroker. Det forsøkes således 

å tilby mot-narrativer. Hva disse mot-narrativene innebærer, belyses under Abdullah-X. 

Formålet med Jigsaws initiativer og sponsede tiltak kan ses i sammenheng med hva Foucault 

(1999b) påpeker vedrørende de disiplinære institusjoners permanente straffemyndighet. 
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Samstundes virker antiradikaliseringstiltakene å være utformet i tråd med hva som ble fremlagt 

tidligere av Lupton (2015:35) om «panoptisk overvåkning», hvor tiltakenes utforming og 

utseende skal ha en funksjon som ikke-tvangsmessig disiplinær kraft. Det at «ville-blitt-

radikaliserte» tilbys materiale gjennom annonser som fremtrer øverst i søkeresultatene hos 

Google, kan tolkes å være ikke-tvangsmessig. Det virker til at de ikke blir presset på materiale, 

men heller skal velge det av egen fri vilje. Den disiplinære kraften fremkommer av at det ikke 

gis informasjon om hvorfor de utsatte personene tilbys dette, eller om de kan trykke det vekk – 

det disiplinære blir overhengende og det kan føles ut som valget blir gjort for dem. Det 

disiplinære inngår også i at annonsen fremtrer av seg selv, som setter stadfester en overvåkning. 

Straffemyndigheten som Foucault (1999b) presenterer, gjennomtrengte alt og kontrollerte alle 

øyeblikk, sammenlignet, differensierte, hierarkiserte, homogeniserte og utelukket – den 

normaliserte. Videre betoner Foucault (1999b:162) at i likhet med bevoktningen blir 

normaliseringen et av de store maktmidler mot slutten av den klassiske tidsalder, og tendensen 

er at kjennetegnene som uttrykte status, privilegier og underkastelse erstattet med eller i det 

minste tilføyes et system av normalitetsgrader. Således fremtvinger normaliseringen i en 

forstand homogenitet, men den individualiserer også, ettersom den muliggjør å måle avvikene, 

bestemme nivåene, fastsette spesialitetene og dra nytte av forskjellene ved å tilpasse dem 

hverandre (Foucault, 1999b:162). I dette kan man spore den nye pønologiens opptatthet av å 

kategorisere, profilere og unngå risiko og farlighet (Feeley og Simon, 1992; Shearing, 2001; 

Loader og Sparks, 2002; Bauman og Lyon, 2013). Jigsaws antiradikaliseringsinitiativ RM kan 

tolkes som forsøk på å normalisere avvikende nettbrukere gjennom en form for 

governmentality, en underliggende type styring av innholdet de utsettes for, og som er 

kompatibelt med normale og føyelige vestlige virtuelle kropper.  

Tiltak som Redirect Method kan tolkes som en indirekte form for disiplinering, en form for 

styring på avstand som er synlige i nyliberale samfunn (Garland, 1999:24; Neumann og 

Sending, 2003; Rose, 2012). En indirekte form for disiplinering og styring kan spores ettersom 

utsatte digitale «datadoubles» presenteres for en mulighet til å utøve selvhjelp og selvforbedring 

gjennom annonsene fra RM. Materialet skal hjelpe den utsatte til å bli en føyelig kropp, en som 

kan utvise normal nettatferd som er konformt med vestlige verdier og tankesett. «Ville-blitt-

radikaliserte» som omgås med risikofylt og farlig materiale som IS-propaganda serveres 

videospillelister som oppfordrer til selvdisiplinering fra kommersielle stordataselskaper, som 

igjen besitter makt i vårt informasjonssamfunn. Deres virtuelle kropp «datadobbel» overvåkes 

gjennom overvåkningssamlingens rhizomatiske forgreininger som transformerer kroppene 
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deres til virtuelle identifikasjonsmarkører, som stordataselskapene bruker til å tilby kuratert 

materiale (Haggerty og Ericson, 2000). På lik linje som de disiplinære institusjoners 

permanente straffemyndighet gjennomtrengte alt og kontrollerte alle øyeblikk, disponerer 

stordataselskaper enorme mengder med data om våre virtuelle dobbeltgjengere, og kan 

kategorisere, differensiere, sammenligne og utelukke oss som sådan. Stordataselskapene prøver 

dermed også å normalisere risikobefengte brukere som omfavner radikalt materiale, ved å tilby 

normaliserende materiale som overensstemmer med vestlige verdier og samfunn. 

En tilsynelatende abstrakt og følelsesløs kode som inngår i en kategoriseringsprosess kan føles 

svært personlig, ettersom koden plasserer deg i kontakt med materiale eller personer som tenker 

tilnærmet likt som en selv. Dette har konsekvenser som ofte overses, siden det har implikasjoner 

for hvordan et menneskes hverdag kan utspille seg. Ytterste konsekvens kan innebære at en 

person kategoriseres som en risiko, og dette basert på et annets menneskes utledede og kodede 

kategori for «risiko» eller «ville-blitt-radikalisert». Gjentagende opprinnelig normal atferd kan 

også etterhvert oppfattes som mistenkelig og utgjøre en risiko grunnet den krysser av på 

kriterier som inngår i en risikokategori i tråd med risikomentaliteten som gjennomsyrer dagens 

informasjonssamfunn. Dette gjenspeiler Lessigs (1999:6) sitatet og harmonerer med hva 

Lupton (2015:8) bemerker vedrørende at menneskelig vurdering gjennomsyrer hver tilstand av 

produksjon av data; ved å bestemme hva som utgjør data; hvilke data som er vesentlige å samle 

og aggregere; og hvordan de skal klassifiseres og organiseres i hierarkier. Jin (2015:15) påpeker 

også hvordan teknologi ikke er verdinøytral, men reflekterer kulturelle skjevheter, verdier og 

kommunikative preferanser til teknologidesignerne. Mer spesifikt er de kommersielle verdier, 

fordi plattformer som YouTube og Google er først og fremst designet for å tilrettelegge forbruk 

(Jin, 2015:10). I tråd med dette er det hensiktsmessig å påpeke at programvare (software) ikke 

er statisk; det reagerer kontinuerlig på inputs fra dets brukere; oppdatering av data; gjenkjenning 

av plassering ettersom brukeren beveger seg i rom; og merker hvilke aktiviteter brukeren er 

involvert i på enheten sin (Lupton 2015:25). «Redirect Method» er et slikt programvare, som 

igjen skal reagere på kontinuerlig inputs fra risikoutsatte brukere som aktivt oppsøker 

ekstremistisk materiale. Arkitekturen, kodingen og programvaren innen Redirect Method er 

funksjon av kodeskrivere som begrenser radikalisert atferd ved å gjøre normal oppførsel mulig, 

og gjør dermed radikalisert atferd som å iaktta radiaklisert materiale over nett vanskeligere, 

som igjen innebærer regulering (Lessig, 1999:89). Programmer, koder og algoritmer er således 

med på å forme demokratiske prosesser, og gjennomsyrer hverdagen mer enn man tror. 
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I forbindelse med programvare, trekker Jäger og Maier (2016:5) frem hvordan ikke-

menneskelige aktører kan fremtvinge menneskers overensstemmelse. Stordata og programvare 

kan ses på som en ikke-menneskelig aktør som fremtrer som en fasit for hvordan 

antiradikalisering kan være. «The object itself does not change, but its meanings change, as 

actors apply it to new kinds of knowledge” (Jäger og Maier, 2016:33). Dette komplementerer 

også den særegne kompetansen Jigsaw fremmer seg selv med, ved at antiradikalisering endrer 

seg i tråd med at Jigsaw som ny aktør tilfører en ny kunnskap som kan være med på å endre 

tidligere praksiser i henhold til anitradikalisering. En parallell til fasit og hvordan stordata 

skaper ny kunnskap tas opp i D´Onfros (2016) nyhetsartikkel: ”(…) Jigsaw has turned its 

research into a formula it hopes will dissuade potential recruits”. Bruken av ordet «formula» 

antyder et naturvitenskapelig aspekt som fremtrer innen medisin – at noe kan kureres. Dette 

samstemmer med narrativet som Jigsaw forsøker å utsette med å koble det teknologiske og 

menneskelige. I Greens (2018:1:41-1:52) TED-talk hevder hun at Google manglet en 

ingrediens, som er opplevelsene til menneskene som har blitt utsatt for og gjerningsmennene 

bak disse truslene. Det virker til at Jigsaw anser radikaliseringsfenomenet som et matematisk 

problem, og med riktige koder og kobling av riktig materiale med riktig utsatt bruker, kan 

selvdisiplineringen som tilbys reversere det radikaliserte. Lessig (1999:154) påpeker at profiler 

vil begynne med å normalisere befolkningen i henhold til normen som er opprettet. Videre 

fremsetter han at de observerende vil påvirke de observerte, systemet vil iaktta hva du gjør; om 

du passer inn i mønsteret; mønsteret blir deretter matet tilbake til deg i form av et sett 

alternativer satt av mønsteret; alternativene forsterker mønsteret; syklusen begynner. Redirect 

Method-programmet kan tolkes å være en normaliserende syklus, hvorav normale 

brukermønstre er måten de kan luke ute de med divergerende brukerprofiler, slik at de ikke 

faller ned i radikaliseringsspiraler og ekkokamre. Programmet skal regulere eller styre 

oppførselen til brukerne og hjelpe dem tilbake til et konformt og forenlig vestlig liv. Man kan 

dermed trekke en parallell til dataveillance (Clarke, 1988; Degli Esposti, 2014; Clarke og 

Greenleaf, 2017), og at brukerne som utsettes for omdirigeringsmetoden opplever en form for 

systematisk overvåking i tråd med dataveillance. 

Innhold Jigsaw hevder “fungerer” – Abdullah-X 

Hva Jigsaw anser som «riktig» antiradikaliseringsmateriale kommer til syne gjennom hva de 

fremlegger av materiale de mener er passende i form av YouTube-spillelister, og hvilke 
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initiativer de er delaktige i eller sponser. Gjennom utforskning av Jigsaw, Redirect Method og 

Abdullah-X og dets tilhørende materiale kan man tolke hva de vektlegger skal innta 

hovedscenen innen antiradikalisering, samt hvilket bilde de prøver overbevise publikum om er 

avgjørende for å antiradikalisere. I tråd med at Jigsaw er eid av Google, legitimerer deres utvalg 

en form for fasit som tidligere poengtert. Derav fungerer materialet de lenker til eller promoterer 

gjennom sponsede initiativer som Abdullah-X, som en type fasit for antiradikaliseringsmateriale 

og tilhørende diskurs, som igjen innebærer en form for makt. Dette fører oss også tilbake til det 

visuelle aspektet i avhandlingen. Gillian Rose (2012:15) påpeker at iakttakelsen av et bilde eller 

video foregår alltids i en bestemt sammenheng som formidler dets innvirkning, og iakttakelsen 

finner også sted på et bestemt sted med sin egen praksis. I dette tilfellet fremgår undersøkelsen 

av videoer og informasjon i lys av at initiativene er uthentet fra Jigsaw og deres 

videreformidling av et veloverveid utvalgt type innhold. Effektene av å beskue materialet er 

vanskelig å kartlegge, så hvilken effekt bilder eller video har vil ikke undersøkes, men hvordan 

de oppleves for undertegnende vil påpekes hvor det virker kurant å nevne. Hovedpoenget dreier 

seg rundt at Jigsaw har utvalgt et bevisst materiale som figurerer som «riktig». I Redirect 

Methods YouTube-spillelister kan man spore hva slags materiale dette er, og Abdullah-X er 

inkorporert her. Materialet må dermed belyses. 

Abdullah-X 

«I have the knowledge, the background and the experience to understand that narratives 

such as the ones driven by extremist groups have beaten mainstream society in access 

to the internet (...) And I felt in 2012 for example, when I started this project that unless 

we make a proactive step to take some of that ground back, it will never embed in the 

offline reality of young people” (Sky News, 2014).  

Skaperen av Abdullah-X ønsker å forholde seg anonym, men lot seg intervjue av Sky News i 

2014, noe sitatet ovenfor illustrerer. Sitatet ovenfor trekker opp igjen helterollen som tidligere 

poengtert under Jigsaw, samstundes som skaperen mener å inneha en forståelse av hvordan 

radikalisering og ekstremisme har fått fotfeste i verden. Mot slutten av sitatet trekker skaperen 

frem hvordan han ønsker at hans digitale prosjekt forankrer seg både online og offline. I så måte 

øyner man hvordan det visuelle og det digitale sammenblandes, og inngår i en digital diskurs. 

Målet virker å være at ungdommer som saumfarer internett for informasjon, skal ta med seg 

den digitale antiradikaliseringsdiskursen ut i den virkelige verden, og danne grunnlag for å 
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forme en antiradikaliserende tankegang offline, så vel som online. Sitatet gjenspeiler også 

rollen Jigsaw tar på seg da de akter å hjelpe de mest sårbare menneskene ved hjelp av teknologi. 

Skaperen av Abdullah-X hevder ytterligere at: 

«It hopes to save the life of young Muslims who believe jihad has become some call of 

duty that is mimicked for them through their PlayStation experience, that they now think 

they can do for real in some far off land for a cause they truly don´t understand. And 

furthermore, it hopefully starts to expel myths and stereotypes and prejudices that non-

Muslims may have about Islam, because the only Islam they hear about is the one they 

tend to fear nowadays» (Sky News, 2014).  

Abdullah-X er en animert YouTube-serie som utforsker temaer om ung muslimsk identitet i 

samfunnet og tar sikte på å styre unge sinn bort fra ekstremisme (Jigsaw, 2019). Selve 

YouTube-serien omfatter som tidligere påpekt 22 videoer. Alle videoene har blitt analysert, 

men grunnet relevans utelates enkelte videoer ettersom noen er trailere for videoer som ikke 

har blitt publisert, eller forklarer spesielt lite omkring problemstillingen. Fokuset vil derav rettes 

mot bestemte Abdullah-X-videoer, som igjen kan belyse og utpeke Jigsaws rolle innen 

antiradikalisering. Dette gjøres gjennom tre hovedmomenter som spores i videoene; «den 

riktige vei, sannheten og forandring», «mot-narrativer» og ««oss-mot-dem»-problematisering». 

Abdullah-X-serien kan kort sammenfattes som en reise ut av ekstremisme – om eget valg og 

vilje. Hva som må poengteres angår selve videoene. Videoene synes å være produsert uten noen 

generell gjennomføringsplan. Temaene og utfordringene som adresseres skjer noe impulsivt, 

og skaperen virker å ha kommet opp med ting i det vedkommende laget episodene. På den andre 

sidene henger videoene sammen utviklingsmessig – fra stillbilder i form av en tegneserie til en 

god utført animasjonsteknisk Abdullah-X-serie. I mesteparten av videoene klargjøres ikke 

hvem som er karakterene eller hovedpersonene – dette er noe vedkommende selv må fortolke. 

Det er dermed vanskelig å stadfeste om skaperen figurerer som Abdullah-X eller om 

vedkommende representerer en av karakterene gjennom serien. YouTube-serien virker å legge 

opp til at man skal iaktta en reise ut av ekstremisme, hvor ulike tanker om ekstremisme, 

propaganda, media, kalifatet, IS og Syria trekkes opp. En måte å tolke videoene er at de speiler 

skaperens egne reise ut av ekstremisme – dette på bakgrunn av videoene. 

De to første videoene omhandler en unggutt kalt «Abdul» og en ukjent mann som refereres som 

«Jihadtellectual». «Jihadtellectual» fremtrer som en mystisk skikkelse som både kan 

representere det gode, men også det onde ettersom audiovisuelle virkemidler setter en 



85 

 

stemningsbærende og gåtefull tone gjennom de to første videoene. Videre møter «Abdul» på 

utfordringer vedrørende sin tro, og må finne den «riktige» veien, og i slutten av den første 

videoen viser det seg at «Jihadtellectual» har hjulpet Abdul til å reflektere over egen reise, finne 

sannheten og kritisk vurdere hva som fremmes. Video to symboliserer denne reisen med langt 

tilbakeblikk fra den første videoen, og gjenforteller «sannheten», som ender med teksten 

«Discover the truth». Dette leder oss til video tre som utpeker seg fra resten, ettersom denne 

innehar ingen karakterer, men består utelukkende av visuelle virkemidler og tekst. Forrige 

avsnitt ble avsluttet med en tolkning om at YouTube-serien representerer skaperens reise ut av 

ekstremisme. Grunnen har belegg i karakteren Abduls reise til sannheten. Reisen virker å 

symbolisere skaperens reise ut av IS, hvor vedkommende blir en ny person som har forstått 

ekstremismens farlige «sirenesang». Fra video fire til ni følger vi en ny karakter som ikke 

navngis, hvor karakteren har fått et visuelt løft og fremstår som en blanding av nyhetsoppleser 

og kritisk kommentator. Dette virker å være Abdullah-X, og det kan tolkes at skaperens 

meninger og påstander fremsettes gjennom denne karakteren. I video fem følger vi fortsatt den 

kritiske kommentatoren (Abdullah-X), hvor han møter på to unggutter og får dem til å tenke 

over hva de hører. Video seks til ni ser vi Abdullah-X-karakteren sitte foran TV- og pc-skjermer 

mens han prater om betraktninger om Syria, og veien til «realisation». I video ti har Abdullah-

X-karakteren fått enda et visuelt løft, men fortsatt fremstår det som skaperens tanker i Abdullah-

X-karakteren, ettersom vedkommende opprettholder samme kritiske kommentatorrolle. 

Samme karakter (Abdullah-X) figurerer frem til siste video (22). Fra video 13 – 19 (og 21) 

påskrives videoene «The Abdullah-X Show» og er oppdelt i episoder, som igjen underbygger 

nyhetsoppleserrollen med en kritisk sans, på samme tid som YouTube-serien virker å være 

utviklet impulsivt og uten særlig struktur. Video 20 er en trailer for en grafisk novelle som ikke 

figurerer i serien og utelates her. Den siste videoen (22) differer fra resten og har lite 

sammenheng med de andre, og er laget nesten ett år etter video 21. I de følgende underkapitlene 

følger analyse av det «riktige» innholdet som Jigsaw fremsetter i form av Abdullah-X. 

Den riktige vei, sannheten og forandring 

«Firstly, we didn´t make you. You chose to, and it was about the journey, not the 

outcome. (...) Then you have received a most special gift. The gift of realisation, of 

awareness, consciousness and understanding. All you needed was pointing in the right 

direction, which I hope we have done for you» (Abdullah-X, Video 1). 
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Hendelsesforløpet og sitatet forekommer i den første Abdullah-X-videoen, og konteksten for 

sitatet omhandler at unggutten «Abdul» får en melding fra «Jihadtellectual» gjennom 

«Lacebook», og som ber unggutten møte vedkommende på en kafé i byen. Videre søker 

unggutten på «Oggle» etter «Jihadtellectual», men finner ingen søkeresultater og bestemmer 

seg for å møte personen. Etter å ha møtt Jihadtellectual på kafeen blir guttungen bedt om å 

levere en pakke til en ukjent destinasjon. Unggutten spør «Why me?» og Jihadtellectual svarer 

med «Because I´ve been watching you». Svaret fra personen gjenspeiler et gjennomgripende 

fokus for denne avhandlingen – hvordan sikkerhetsimperativer og stordataselskapers inntog 

innen antiradikalisering omkranser rundt makten de innehar med stordataovervåking 

(Andrejevic og Gates, 2014). Det gjenspeiler også hva Lyon (2015:9) påpeker vedørende en 

trend innen moderne overvåking, som vokser som sopp og gjør ordinære hverdagsliv i økende 

grad transparent for store selskaper. Hvert internettsøk, e-post, tekstmelding, og samme hvor 

man går med et elektronisk apparat – vil ens nærvær registreres av en nærliggende ruter eller 

WiFi (Lyon, 2015:9). Selv om Abdullah-X ikke nevner det eksplisitt, utstråler sitatet hvordan 

stordataselskaper som Google innehar altomfattende brukerdetaljer og data om personer i 

dagens informasjonssamfunn. Det menneskelige kobles med det teknologiske, i form av Jigsaw 

som selskap benytter seg av teknologiske programmer som RM til å muliggjøre en menneskelig 

reise av selvforbedring og selvdisiplin til føyelighet, noe Jigsaw og Abdullah-X ville kalt 

«sannhet» (Foucault, 1999b). Og dette gjøres for eksempel gjennom materiale som Abdullah-

X fra Jigsaws kuraterte videospillelister. Setningen illustrerer også at alt man foretar seg på 

nettet omgjøres til informasjon, og man samler informasjon om alt for å sikre seg mot fremtidige 

farer i tråd med risikomentaliteten i nyliberale samfunn (Haggerty og Ericson, 2000; Shearing, 

2001; Zedner, 2004).  

Informasjonen unggutten fra første Abdullah-X-videoen tidligere har søkt, faller inn under 

feilaktig informasjon eller dårlig informasjon som Jigsaw ville ha meldt det. Unggutten 

bestemmer seg for å levere pakken til destinasjonen, men da han kommer frem viser det seg 

ikke å være noe i pakken, gutten uttrykker misnøye og spør hvorfor. «Jihadtellectual» kommer 

da med sitatet som først er beskrevet. I likhet med hvordan «Jihadtellectual» påpeker at han 

ikke tvang unggutten til å frakte pakken, og at unggutten selv valgte å gjøre det, viser til at alle 

har et valg og vilje. Selve reisen gjennom en radikaliseringsprosess omkranser rundt dårlige 

valg og desinformasjon. Jigsaw og Abdullah-X viser gjennom sitatet at IS representerer en løgn 

– at veien de propagerer for innebærer en løgnaktig vei med desinformasjon. Likeledes kan man 

skimte Jigsaws mål om å målrette seg mot personer som for alvor har trådd inn i 



87 

 

radikaliseringsspiralen, hvor det er fundamentalt å nå dem mens de fortsatt søker informasjon. 

Unggutten i første videoen fra Abdullah-X gjør akkurat dette – unggutten blir nådd på et 

tidspunkt han fortsatt setter spørsmål ved ting. Det er i denne fasen som virker å være det 

kritiske øyeblikket hvor meninger og holdninger fortsatt kan utveksles og diskuteres. «Then 

you have received a most special gift» kan likeledes tolkes som å symbolisere Jigsaws arbeid 

innen antiradikalisering. Redirect Method-programmet representerer denne spesielle gaven som 

tilbyr «ville-blitt-radikaliserte» en sjanse til å komme seg unna – «the gift of realisation, of 

awareness, of consciousness and understanding». Redirect Method med Abdullah-X er det 

virtuelle skubbet i riktig retning som Jigsaw teknisk administrerer. Jigsaw dirigerer «ville-blitt-

radikaliserte» i riktig retning, og anser deres tekniske omdirigeringsprogram som den 

fungerende retningen. Omdirigeringsmetoden har synlige paralleller til Foucault (1999b) 

vedrørende «the docile body», men i en virtuell kontekst, samt risikomentaliteten i nyliberale 

samfunn. Det virker til at Jigsaw forsøker å eliminere kriminelle handlinger som enda ikke har 

funnet sted, gjennom mot-narrativer. 

Mot-narrativer / counter narratives 

Introduksjonen til avhandlingen belyste hvordan radikalisering foregår over nett og hvordan det 

gjenfinnes i handlingsplaner og forskning. Det arbeides med å fremsette digitale mot-narrativer, 

og Google og Jigsaws tiltak omringes av en tankegang hvor antiradikalisering kan finne sted 

online, på samme måte som radikalisering foregår online. Ekstremistisk propaganda og Jigsaws 

antiradikaliseringstiltak er portrettert som moderne former som er sammenflettet med 

teknologi. I de følgende avsnittene vil det påpekes hvordan skaperen av Abdullah-X fremsetter 

mot-narrativer gjennom YouTube-videoer. Ett av disse mot-narrativene omkranser kritisk 

vurdering og refleksjon. Man skal ikke følge blindt hva andre sier og reflektere over hva som 

fremsettes. Passiv og blind tro på at hva IS propagerer er sant, motsettes opptil flere ganger 

gjennom Abdullah-X-serien, for eksempel i video fem hvor Abdullah-X-karakteren overhører 

en samtale mellom to unggutter, hvor Abdullah-X sier: «Hmm.. Allah runs the world, and if 

this is not the case then your revolution is already owned by those who seek only your 

corruption according to you». Den ene unggutten svarer: «Huh...Errm...Huh...Errm... I never 

looked at it like that before», og får som svar: «Maybe you weren´t looking...only staring...». 

Vektleggingen av bevissthet og kritisk refleksjon gir inntrykk av at skaperen ønsker å danne et 

bilde av radikaliserte og IS-medlemmer som uten kritisk refleksjon – robot uten egne verdier 
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og tanker, noe hult og ensformig. Dette sammenfaller også med bildet Jigsaw forsøker å utsette 

ved å hjelpe mennesker til å utføre kritisk refleksjon slik at man kan etablere empati, som igjen 

legger grunnlag for at man kan ha samtaler om ulike holdninger, verdier og tro – å lære en robot 

følelser og andre manglende egenskaper. I YouTube-video 15 uttrykkes denne mangelen 

ytterligere, da Abdullah-X-karakteren prater om temaet propaganda, og fremsetter: 

«There have been some stories in the news about young sisters and brothers leaving for 

Syria. Just a quick point to those who may be flirting with similar ideas. If you can´t tell 

when you´re being sold propaganda, then you run the risk of becoming propaganda 

yourself» (Abdullah-X, video 15). 

Abdullah-X tar et hardt oppgjør med personer som flørter med tanken om å tilslutte seg til IS, 

og påpeker hvis fristelsen er for stor og man tar del i propagandamaskineriet, er de ikke bedre 

enn IS selv. Uten kritisk utforskning vil fantasien IS utsender kunne bli noe som er krevende å 

adskille fra virkeligheten. Dette kan tydes i video seks hvor Abdullah-X-karakteren sitter ved 

TVen som viser hvordan en australsk fremmedkriger har tilsluttet seg IS. Abdullah-X-

karakteren prater til oss publikum om betraktninger om Syria og Irak, og sier følgende: «´Call 

of Duty´...is a video game akhi...not the sunna ´tullah´», som igjen kan tolkes som at IS 

representerer en fantasi – noe som ikke er befestet i virkeligheten, og noe enhver må innse. 

Fantasien og hvordan det hatefulle inngår i IS trekkes også frem senere i serien. YouTube-video 

tolv adresserer fantasien ved å vise oss publikum at Abdullah-X-karakteren fanges inn i en 

YouTube-video hvor han først snakker om Medina hvor alt er fint, men hvor det plutselig skifter 

til krigssoner da han prater om IS. 

«What kind of Islamic State is this warzone? This is their representation of datsunnuhm? 

Nothing feels right about this, man. From the name, to the deeds of those acting in its 

name. Nothing. It´s a state all right, trust..” (Abdullah-X, video tolv). 

Et mot-narrativ som også fornemmer seg angår å ta avstand fra IS sin feilaktige tolkning av 

islam. Det omhandler å kunne avgjøre hva som er riktig og ikke-riktige holdninger og verdier. 

Friheten man er utstyrt med innebærer rettesnorer man følger. YouTube-video ti rettes fokuset 

mot ytringsfrihet og Charlie Hebdo-angrepet i Frankrike, og tar opp utfordringer vedrørende 

karikaturtegninger, og hvor grensene går. Abdullah-X-karakteren ytrer: 
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«We treat our beloved Prophet, peace be upon him, above our families in terms of 

reverent and respect. I could never condone the act of those who take the law into their 

own hands and kill civilians. It is wrong. Simple» (Abdullah-X, YouTube-video ti). 

Avstanden fra terrorhandlinger mot sivile og ekstrem vold virker å være gjennomgripende i 

serien, og støtter opp om hvordan det arbeides med å fremme mot-narrativer som både er 

overkommelig for de nærmest fortapte så vel som de som leker med tanken på ekstremistisk 

innhold. Det virker som Abdullah-X-skaperen forsøker å få «ville-blitt-radikaliserte» til å innse 

at IS anvender friheten man er utstyrt med feil, hvor han derimot, selv tenker varsomt rundt 

friheten, og hvordan man skal bruke den. Det uttrykkes spesielt i video ti: «...I´m free. I´m free 

to be able to think carefully about my freedom and how I use it». Verdiene og holdningene han 

fremmer virker å være ment å føre til en holdningsendring hos disse «ville-blitt-radikaliserte», 

noe som har gehør med Jigsaw og RM-programmet – det forsøkes å forme mennesker til 

føyelige virtuelle kropper (docile bodies) gjennom antiradikaliseringsmateriale (Foucault, 

1999b). Selvdisiplineringsaspektet fra Foucault skimtes opptil flere ganger gjennom serien. Et 

eksempel på at materialet skal forme en holdningsendring gjennom selvdisiplinering kan spores 

i YouTube-video fire, hvor Abdullah-X-karakteren fremmer ulike hensyn en muslim må ta 

vedrørende Syria og situasjon der nede. Abdullah-X-karakteren anfører at å støtte Syrias 

befolkning burde være førsteprioritet, og hevder videre at:  

«Young people often being driven to act without being driven to thinking detail first. So 

let’s change this dynamic for a better outcome. (…) Engage in relief-work for those 

people and raise awareness. Don´t go and fight for a so-called «cause» you have not 

questioned critically» (Abdullah-X, video fire). 

Mot-narrativet som føres omkranser rundt holdningsendring og at man skal være opplyst og 

kritisk. Det kan tolkes at holdningsendringen som Jigsaw prøver å fremsette gjennom RM og 

Abdullah-X omhandler at det er én riktig vei å gå, som igjen symboliserer en mellomvei. Denne 

mellomveien trekkes opp i YouTube-video åtte, hvor Abdullah-X-karakteren prater om «road 

to realisation» og om temaet «islamisme». Det trekkes frem ulike eksempler på hva enkelte 

muslimer mener er halal og haram, og hvor Abdullah-X-karakteren er uenig i mye av det. Han 

beskriver mellomveien slik: 

«There is one reality and one path that truly does pierce through all this madness…You 

see...in between these two extremes...and let´s face it...they are extremes...there is 
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something handed down to us that we have abandoned in place of chasing a better 

looking beard of thawb or hijab or matching handbag. (...) Islam ain´t no postcode war 

people...And frankly...Islam is built not on extremes either...Maybe only extreme 

love...» (Abdullah-X, video åtte). 

Det virker til at skaperen av Abdullah-X-serien forsøker å presentere seg som denne 

virkeligheten og en kompetent veileder som navigerer gjennom galskapen i verden. 

Vedkommende legemliggjør på en måte Jigaws selskap utad, og kan tenkes å være én av flere 

grunner til hvorfor Abdullah-X fungerer som et mot-narrativ mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme i seg selv. Jigsaw med Abdullah-X-serien aktualiserer også Andrejevics (2013:10) 

«infoglut»-begrep, og hvordan teknologi som gjør informasjon mer tilgjengelig og delbar, 

bærer en potensiell utfordring til forankrede former for makt gjennom for eksempel sirkulering 

av mot-narrativer. Gjennom å tilby digitale mot-narrativer gjennom Abdullah-X utfordrer 

Jigsaw evnene IS har til å propagere voldelig ekstremisme og radikalisert materiale og deres 

dominerende narrativer over nett. Avslutningen på den første videoen i Abdullah-X-serien 

stadfester også disse evnene. Helt mot slutten av videoen får unggutten Abdul en form for 

åpenbaring i tråd med hans reise gjennom kritisk refleksjon til å se sannheten. Videoen avsluttes 

med at Abdul ytrer: «I see now». Dette gir klare implikasjoner på at mot-narrativet som er 

Abdullah-X-serien, fungerer og kan forandre holdningene og meningene til en tvilende person 

som fortsatt søker svar på ting. Således legitimerer dette Jigsaws seleksjon av riktig materiale i 

sin motarbeidelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. I forbindelse med dette refererer 

Kundnani og Hayes (2018:23) til EUs rammeverk mot terror og ekstremisme, og at 

antiradikaliseringsmateriale søker å styrke individets motstand mot radikalisert og fiendtlig 

propaganda gjennom å produsere mot-narrativer. Dermed kan det tolkes at Jigsaw forsøker å 

styrke «ville-blitt-radikaliserte» mot radikalisert og fiendtlig propaganda gjennom mot-

narrativer som Abdullah-X-serien. Videre påpekes det at «internet companies are increasingly 

expected to act as privatized policing and state messaging agencies, in an attempt not only to 

censor ‘terrorists’, but to shape political opinions” (Kundnani og Hayes, 2018:23). Dette 

gjenspeiler også suverenitetssvekkelsen av staten, med en utstrekning av kontrollfunksjoner til 

private og kommersielle selskaper. I tillegg må det påpekes hvordan Abdullah-X-serien også 

innlemmes i og gjenspeiler Jigsaws særegne kompetanse. 

Den særegne kompetansen kommer spesielt til syne i YouTube-video nr. 19 (0:10-0:17), hvor 

«Abdullah-X – «ANTI-ISIS SPECIALIST» pryder skjermen før Abdullah-X-karakteren starter 
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å prate. Dette kan betraktes som et kvalitetsstempel på at hva Abdullah-X prøver å fremme er 

virkeligheten – en sannhet. Likeledes gjenspeiles den særegne kompetansen som gjennomsyrer 

selskapet Jigsaw, som tidligere poengtert gjennom både Yasmin Green og Dan Keyserling. 

Antydning av seg selv som spesialist medfører en autoritet og impliserer at vedkommende 

besitter en form for definisjonsmakt. Jigsaw tilbyr «ville-blitt-radikaliserte» riktig innhold som 

skal endre og eliminere farlige radikaliseringsstier, og Abdullah-X er synlig gjennom deres 

program RM, som tilbyr disse utsatte menneskene et riktig materiale. Dette underbygger også 

at Abdullah-X anses som riktig og passende materiale til å antiradikalisere. Skaperen av 

Abdullah-X ytterligere betoner dette i YouTube-video 19: 

«But, just to put the record straight. I was created long before some political chess 

players were toying with the idea of creating a physical enemy within Islam to occupy 

our minds. I was created to safeguard some young Muslims from falling into the trap of 

believing their own hype» (Abdullah-X, video 19). 

Sitatet bevitner tydelig om at skaperen mener at han selv har skapt et mot-narrativ som fungerer 

gjennom Abdullah-X-serien, og som er mottakelig for unge muslimer som har engasjert seg 

med radikalisert materiale fra IS. Ved å uttrykke at karakteren Abdullah-X er skapt for å ivareta 

unge muslimer fra å falle i «hype»-fellen, begrunner også at språket i serien er myntet og 

tilrettelagt mot ungdommer. Skaperen trekker også på en satirisk tone ved å anvende 

modifiserte navn på kjente navn man opprinnelig har et forhold til, som for eksempel Lacebook 

og Oggle, som gjøres i den første YouTube-videoen. Unge mennesker befinner seg online, og 

radikalisering foregår også over nett, hvor trender oppstår av intet, såfremt mange deltar og 

engasjerer seg. Jin (2015:137) påpeker i tråd med dette at den yngre generasjonen kjennetegnes 

av hurtig inkludering og aksept av ny teknologi, samt deres rolle som tunge forbrukere av 

sosiale medier. Dette kan både utnyttes av IS hvor unge deler propagandavideoer og bilder uten 

å kritiske vurdere hva som fremsettes, og av kommersielle stordataselskaper da ungdommer 

kan dele antiradikaliseringsinnhold med venner og ukjente, slik at disse kan spres til massene. 

Paralleller kan dermed trekkes mot sirkulasjonspraksiser og affektive nettverk (Leander, 2017), 

hvor en «smitte» kan oppstå hos ungdommer som sirkulerer materiale mellom ulike grupper. 

Et mål for Abdullah-X-skaperen kan være å få sitt bidrag i kampen mot propagandaen til IS inn 

i mainstreamsamfunnet og få det til å gå viralt. Ungdommer som leker med tanken om 

ekstremistisk materiale kan således få et motstykke til propagandaen. Jigsaw tjener også på at 

Abdullah-X-materialet deles, ettersom da får YouTube og Google flere besøkende, som igjen 
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betyr profitt. Deres posisjon innen antiradikaliseringsfeltet befester seg og de figurerer enda 

tydeligere i antiradikaliseringsdiskursen. Skaperen av Abdullah-X trekker også på et 

gjennomgående moment i serien omhandlende oss-mot-dem-mentalitet og gnisningene mellom 

IS og Vesten. Oss-mot-dem er ikke alltid så lett å plassere, og skaperen fremskynder ulike «oss» 

og «dem» gjennom hele serien. 

Problematisering av “oss-mot-dem”-mentaliteten 

Aakvaag (2008:311) bemerker hvordan diskurser produserer kollektive identiteter, hvor 

fellesskap og samhørighet oppstår og reproduseres spontant, og ikke er gitt. Diskurser gir 

dermed representasjoner av fellesskapet som synliggjør at det finnes et «vi», samt fastlegger 

hvor grensene for dette «vi-et» går – hvem som tilhører og hvem som er utenfor (Aakvaag, 

2008:311). I Abdullah-X-serien og hos Jigsaw er det ikke like åpenbart hvem som utgjør «vi-

et» og hvem som befinner seg utenfor. «Oss-mot-dem»-mentaliteten har blitt antydet hos 

Jigsaw gjennom deres særegne kompetanse. Dette harmonerer med helterollen de utsetter ved 

å hjelpe sårbare mennesker med autentisk og bedre informasjon som fungerer. Med dette menes 

at Jigsaw anser deres kompetanse som enestående, og utgjør dermed «vi-et». Tidligere 

antiradikaliseringstiltak oppfattes derav som et «dem», som ikke er optimalt lengre i tråd med 

at antiradikalisering kan foregå over nett og preges av teknologiske løsninger. Dette bryter noe 

med hva man vanligvis forbinder med «oss-mot-dem»-tankegangen i dette tilfellet, som ofte 

omhandler Vesten mot IS. Vesten innebærer Jigsaw, så vel som andre vestlige aktører som 

jobber mot IS. Jigsaw fremsetter likeledes et skille mellom deres kompetanse og tidligere 

aktørers og myndigheters kompetanse. Abdullah-X-serien representerer Jigsaws særegne 

kompetanse i form av å symbolisere ett av bidragene i løsningen deres. Det virker til at 

Abdullah-X-serien fremvises som et eksempel på hva som burde figurere fremst i 

antiradikaliseringsdiskursen. Det er vesentlig å fremheve at «oss» og «dem» ikke alltid er så 

enkelt, og i Abdullah-X-serien fremtrer dette ofte, da skaperen fremsetter en ambivalens 

vedrørende hvem som er «oss» og «dem». Oss-mot-dem-mentaliteten fremkommer i 

mangeartede former i Abdullah-X-serien, og betoner hvordan antiradikaliseringsdiskursen også 

er preget av et «oss» mot «dem», samtidig som disse kategoriene ikke er fastsatt, men skiftende. 

I YouTube-video 19 fremtrer den særegne kompetansen med en oss-mot-dem-mentalitet, da 

Abdullah-X-karakteren prater om «House Muslim vs Field Muslim», og hvordan selve 

Abdullah-X-serien kritiseres av andre muslimer. Abdullah-X-karakteren uttrykker: «In fact, 
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grow up, please. I ain´t seeing bigger Islamophobes than those who can´t see Islam for what it 

is, and not whay they want it to be. Peace» (Abdullah-X, video 19). Skaperen av Abdullah-X 

ber de som motsetter seg Abdullah-X sitt arbeid å vokse opp, og se islam for hva det virkelig 

er. Dette kan igjen tolkes som et faktum på at Abdullah-X vet sannheten og den riktige veien, 

likeledes som han fronter et «oss» som ser islam for hva det virkelig er, og «dem» som ikke 

gjør det. Tidligere i serien, i video seks trekker skaperen på et «oss», da han snakker om 

betraktninger som gjøres om Syria og Irak, og fremsetter dette «oss-et» slik: «It seems to a lot 

of us that what you are representing is a calip-hate» (Abdullah-X, video seks). Skaperen danner 

et skille mellom forstår hva islam egentlig er grunnlagt på (oss) og de som anser IS som et 

kalifat bestående av hat (dem). Oss-mot-dem-mentaliteten virker å være et gjentagende retorisk 

virkemiddel for å skape en distanse mellom hva som anses riktig og feil, hvor påstandene og 

meningene til Abdullah-X-skaperen har forrang og representerer sannheten.  

Noe som fremkommer i et flertall av videoene er bruken av ordet «bro», en form for personlig 

relasjonsskapning med publikum. Dette minner om en taktisk målretting mot ungdom, ettersom 

ungdommer også anvender familiære kallenavn for å markere en gruppetilhørighet. Noe som 

også må bemerkes omhandler hvordan skaperen inkorporerer en form for latterliggjøring i takt 

med oss-mot-dem-mentaliteten. Det virker lekent og ikke påtvunget, en type harselering som 

igjen kritiserer IS sin legitimitet på samme tid som det forsøkes å resonnere med ungdom:  

«Even the name «the Islamic State»...What kind of name is that? These thugs are 

apparently trying to recreate seventh century Islam. And then decide to name their so-

called achievement “the Islamic State”. It sounds something a Westerner would called 

it» (Abdullah-X, video elleve).  

Selve navnevalget gjøres et poeng ut av. IS forsøker å reetablere 1600-tallets islam, noe som 

ikke er kompatibelt med dagens samfunn, på lik linje som det ikke er kompatibelt med unge 

muslimers forståelse av hva som er kult eller hipt. Sitatet fanger også det latterliggjørende 

gjennom å fremsette vestlige som uintelligente, og bringer det tilbake hvordan «oss-mot-dem»-

mentaliteten er skiftende og ikke fastsatt gjennom serien. Dypere inn i serien tas opp et 

samfunnsproblem som virker å være avgjørende for skaperen selv. Hvordan unge muslimer ofte 

havner i gnisninger mellom to kanter – Vesten med sitt sekulære preg og IS med det totalt 

motsatte. Det kan tolkes som at skaperen prøver å føre at unge muslimer ikke må velge en 

enten-eller-vei – heller en balansert mellomvei. Samfunnsproblemet som adresseres angår 

hvorfor enkelte finner ekstremisme attraktivt, ettersom det kan tilby tilhørighet for noen. 
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Gnisningene omhandler hvordan noen kan føle en dobbel utstenging – man kan utstøtes av 

samfunnet fordi man er muslim, og av IS hvis man er for lite muslim. Essensen fanges opp i 

video sju da Abdullah-X-karakteren prater om islamofobi og hva det rareste med å være muslim 

i Vesten er: 

«The constant battles in my mind about what non-Muslims think about me when I am 

out and about...Do they like...think «Muslim»...then think «terrorist» in the same 

breath? Is it the incredible amount of differing opinion I can find among my own 

people?» (Abdullah-X, video sju). 

Alternativet Abdullah-X-serien virker å føre omhandler den «riktige» veien med balanse. Man 

trenger ikke være terrorist, og man kan være muslim som vestlige ikke har negative 

assosiasjoner til. Problematikken trekkes opp i YouTube-video 13, som er den første episoden 

i «The Abdullah-X Show». I denne videoen prater han om media fra sitt eget perspektiv, trekker 

frem et innsendt spørsmål som omhandler hvorfor media representerer muslimer i negativt lys. 

Abdullah-X-karakteren sier: “Maybe we present ourselves like that, or maybe we can´t be 

bothered to provide them with a positive alternative” (Abdullah-X, video 13). Det kan føres at 

skaperen forsøker å føre at det sjeldent har blitt forsøkt å gi Vesten et positivt alternativ, men 

at Abdullah-X-serien med Jigsaw i spissen, kan tilby et nytt og friskt alternativ. Utsagnene fra 

Sky News-intervjuet legger grunnlaget for hvordan han tenderer å trekke på Vesten og IS som 

to motsetninger, hvor Abdullah-X-serien fremtrer som en middelvei uten stereotypier og myter 

om muslimer som de to motsetningene former.  

Belegget for alternativet har gjenklang i hva skaperen fortalte under Sky News-intervjuet, og 

det gjenspeiles i videoene. I YouTube-video 16 trekker Abdullah-X-karakteren inn hvordan 

mediene ofte fokuserer på de negative aspektene ved unge muslimer i Storbritannia, og ikke på 

unge muslimer som er godt integrert og lever hverdagslige liv. Momentet synliggjøres 

ytterligere i dette sitatet: 

«I wanted to say something...yeah we are hearing about troubles with youngsters trying 

to go to places like Syria, but we never seem to hear about the million or so young 

Muslims in this country or however many there are, who are just getting on with their 

lives» (Abdullah-X, video 16). 

Videre i samme YouTube-video (16) figurerer på samme tid denne oss-mot-dem-tankegangen, 

spesifikt vedrørende Vesten, da Abdullah-X-karakteren påpeker: «Who don´t have to ask 
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themselves – am I a moderate Muslim or am I a radical Muslim? These words mean nothing 

when they are coming from those people who don´t understand what it means to be a Muslim. 

Peace» (Abdullah-X, video 16). Ut ifra sitatet kan det tolkes at skaperen mener at folk sjeldent 

begriper muslimers posisjon, og at vestlig mediedekning av muslimer virker å være forutinntatt 

– at vanlige muslimer plasseres i samme bås som radikale muslimer. Vestlig mediedekning kan 

dermed påvirke eller legge føringer for vestliges oppfatning av muslimer. Dette sender signaler 

om dårlig informasjon, på tilnærmet lik linje som propaganda «ville-blitt-radikaliserte» møter 

hvis de ikke kritisk overveier materialet. Derav kan det tolkes som at Abdullah-X-serien virker 

å være Jigsaws forsøk på å vise at Vesten forstår problematikken, og at de kan hjelpe muslimer 

i Vesten, ettersom Jigsaw representerer Vesten. Mot slutten av Abdullah-X-serien fremstår den 

skiftende «oss-mot-dem»-mentaliteten tydeligst, da Abdullah-X-karakteren blir mer personlig, 

og tar et kraftig oppgjør med Vesten: 

«None of these latte-drinking, fashion-beard growing and skinny jeans wearing crowd 

have a clue about the amount of strength and willpower we Muslim youth show every 

day. Under the cloud of suspicion, stigma and accusation. Under the constant and 

systemic inequality that our families and communities endure, and the undeniable 

realization that despite working my fingers through the bone for my two-one in business 

and IT, I still in truth will probably end up as an…Uber-driver, while my counterparts 

go off and get nice paid internships, and drinking organic moccas from a café in streets 

where people like me grew up, but can no longer afford to live in» (Abdullah-X, video 

20).  

Ved å ordlegge seg slik videreformidler og befester skaperen ytterligere et skille mellom «oss» 

(muslimer) og «dem» (hvite vestlige menn). De siste videoene er også mer personlig og fokusert 

omkring skaperen. Dette betones i YouTube-video 20 da skaperen beskriver kjennetrekket til 

«dem» med et bilde av en vestlig hvit mann med velfrisert hår, skjegg, briller og iført fine klær 

i tråd med at Abdullah-X-karakteren i videoen himler med øynene da han beskriver personen. 

Skillet angår at hvite vestlige ikke kan sette seg inn i muslimsk ungdoms situasjon. Dette kan 

tolkes som om skaperen forsøker å nå ut til unge muslimske gutter som iakttar budskapet, 

gjennom å beskrive egne opplevelser som muligens unge muslimske gutter kan kjenne seg igjen 

i, og sertifiserer at materialet Abdullah-X forsøker å fremme er autentisk. I tråd med hva som 

ble bemerket i metodedelen, vil hva jeg tolker oppfattes annerledes fra for eksempel muslimsk 

ungdom muligens vil tolke. Derav kan det tenkes at ved å kritisere Vestens uvitenhet, virker 
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muligens materialet mer autentisk for muslimsk ungdom som føler på like tanker. Mot slutten 

av serien vektlegges også hvordan selvdisiplineringen burde ha forrang for sinne og avvisning 

gjennom å være «the bigger man», selv om verden føles imot en. YouTube-video 18 tar opp 

dette og hvordan man må se forbi informasjon fra andre som ikke er kritisk utforsket eller 

omhandler vold og overtredelser. «There will always be these types of people amongst us. Do 

your very best to make sure you´re not one of them» (Abdullah-X, video 18). Skaperen fremmer 

samme type narrativ som Jigsaw omhandlende å utføre selvdisiplinering gjennom oppsøking 

av «god informasjon». At man ikke skal falle for falsk og dårlig informasjon og hvordan man 

må forstå at hva IS propagerer dårlig og feilinformasjon.  

Avslutningsvis kobles hovedmomenter fra analyse- og diskusjonskapittelet, og trekker opp 

noen tanker som markerte seg gjennom undersøkelsen av Jigsaw, og hvordan mer forskning er 

nødvendig for å ytterligere gi innsyn i kommersielle stordataselskapers rolle innenfor 

antiradikalisering. 
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Avslutning 

Denne avhandlingen har tatt sikte på å belyse kommersielle stordataselskapers rolle innen 

antiradikalisering. Dette arbeidet kan ses på som et puslespill hvor det handler om å finne de 

riktige bitene. Puslespillet mener Jigsaw at de kan løse med informasjon de besitter. Gjennom 

initiativer som Redirect Method kan bitene falle på plass, og puslespillet fullføres ved at ville-

blitt-ekstremister tilbys et mot-narrativ som skal bryte radikaliseringsbanen. 

I form av en drøftende analyse av en casestudie av Jigsaw, som er en eksemplifisering av 

hvordan kommersielle stordataselskaper for alvor har inntrådt i antiradikaliseringsfeltet, har 

denne rollen blitt poengtert. Den drøftende analysen har gjennomgått dem som selskap, 

hvordan de fremmer seg selv og blir presentert av andre i form av nyhetsartikler og forskning. 

Det er ingen tvil om at Jigsaw har befestet sin rolle innen antiradikalisering, og at de er 

mektige. Jigsaw er en eksemplifisering av et rhizomatisk overvåkingstilskudd som har vokst 

ut av overvåkningssamlingen (Patton, 1994; Haggerty og Ericson, 2000). Jigsaw har spiret ut 

av Google, som igjen legemliggjør forgreningsprosessen i «rhizomes», hvor overvåkningen 

utvides i flerfoldige former. Disse elementene og enhetene man muligens tenker fungerer helt 

forskjellig med sine egne reguleringer og former, har begynt å representere en enhet i form av 

Jigsaw. Jigsaw representerer også helheten hvor en enhet innad Jigsaw er Redirect Method, 

som ikke ville fungert uten menneskers prosumptions-praksiser med iakttakelse av og 

opplasting av videoer til YouTube. Hvis vi hadde sluttet å benytte oss av gratistjenester som 

google-søk eller å iaktta videoer på YouTube, hadde ikke Google eller Jigsaw overlevd som 

selskap, ettersom de livnærer seg av at vi benytter oss av dem for informasjon.  

Lyon (2015:28) hevder at det sentrale motivet med masseovervåkning handlet om å styre, 

«conditioning» av befolkningen. Jigsaw og Google bedriver stordataovervåkning av «ville-

blitt-radikaliserte» gjennom deres aktive deltagelse på deres plattformer som Google og 

YouTube i form av prosumption-praksisene deres. I likhet med hvordan panoptikon innebar 

total kontroll over fangen, innebærer dataen man gir fra seg ved å delta i dagens 

informasjonssamfunn (prosumption-praksiser) total kontroll over våre digitale dobbeltgjengere. 

Jigsaw befinner seg derav i en situasjon til å innta en posisjon til å føre dominerende narrativer, 

ettersom de innehar detaljdata om hver enkelt av oss. De legemliggjør «fattigpersonens» 

strategier for å kutte gjennom rotet av informasjon («infoglut») til disse «ville-blitt-

radikaliserte» som ikke har tilgang på databaser, gjennom materiale de fremsetter og tilbyr 
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(Andrejevic, 2013:17). Jigsaw besitter dermed en betydelig maktposisjon innenfor 

antiradikaliseringsfeltet, ettersom de representerer «ville-blitt-radikalisertes» svar på raske 

beslutninger som tas på bakgrunn av informasjonen som presenteres for dem (Andrejevic, 

2013:17). De er mektige ettersom dette gjenspeiler kunnskapens asymmetri i dagens 

informasjonssamfunn – skillet mellom de som genererer data (prosumers, som i «ville-blitt-

radikaliserte») og de som anvender dataene ved å snu det tilbake til befolkningen (Google og 

Jigsaw) (Andrejevic, 2013:18). Likeledes besitter de rollen som fangevokterne hadde innen 

panoptikon – de ser de få som divergerer fra normalen, men de kan også dirigere dem tilbake. 

Redirect Method er programmet som Jigsaw benytter seg av til å omdirigere «ville-blitt-

radikaliserte» til føyelige kropper. Dette innebærer en inngripen i en potensiell fremtid som 

ikke har funnet sted, noe som reiser etiske spørsmål ved metoden deres. Redirect Method 

innebærer å tilby annonser gjennom stordataovervåkning hvor de benytter seg av «digital 

veillance» som innebærer algoritmer vi ikke får innsyn i. Slike annonser skal få «ville-blitt-

radikaliserte» til å innse at ekstremisme er feil vei å gå, og at informasjonen de ettertrakter er 

feil. Hva som utpeker seg omhandler hvordan det gis særdeles lite innsyn i hvem som utsettes 

for denne omdirigeringsmetoden, samt hvor mye ekstremistisk materiale man må befatte seg 

med for å bli omdirigert til annonsene. I annonsene figurerer «Abdullah-X», og som vist 

gjennom denne avhandlingen fremstår han som del av det riktige materialet. Serien virker også 

å representere Jigsaws særegne kompetanse, hvorav Jigsaw markerer seg som enerådige i 

antiradikaliseringsdiskursen. Her kommer også «oss-mot-dem»-mentaliteten til syne, hvorav 

deres teknologiske særkompetanse utklasser gamle initiativer som ikke har hatt ønsket effekt. 

Et smart trekk som kommer til syne omhandler hvordan Jigsaw selv og gjennom Abdullah-X 

snur om på etablerte «oss-mot-dem»-narrativer som opprinnelig er skapt av ekstremistiske 

grupper for å legitimere ekstremisme. Jigsaw trekker på kjente narrativer for disse «ville-blitt-

radikaliserte» og det kan gi anledning til å påvirke dem i rentingen de vil. Abdullah-X drar på 

ekstremistgruppers egne narrativer og diskrediterer dem, noe som kan muliggjøre denne 

påvirkningen. Det er fortsatt vesentlig å komme med motargumenter eller tolkninger som retter 

et kritisk blikk mot materialet som er fremsatt, og dermed muligens inkorporere flere aktører 

som kan bidra med et bredere perspektiv. Et annet moment som synliggjøres av analysen er 

hvordan en instrumentell logikk kan ha forrang for moral. 

Det økonomiske fremtrer dermed som et viktigtere insentiv enn en moralsk tankegang, i 

henhold til at alt av materiale disse «ville-blitt-radikaliserte» tilbys befinner seg på egne 
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plattformer, som igjen skaper profitt for Jigsaw og Google. I flere av nyhetsartiklene i mitt 

datamaterialet foreslås samme tankegangen. Dette baner vei for enda mer omfattende studier 

av selskapet, og hvordan deres inntog i antiradikalisering kan muligens ses i lys av en 

imperialistisk tankegang, hvor antiradikalisering anses som et nytt marked hvor Google og 

Jigsaw kan innta en ledende rolle. Lyon (2015:11) påpeker i tråd med dette hvordan stordata er 

produkter av teknologiske, økonomiske og politiske system hvis underliggende måter å 

engasjere seg med verden de reflekterer – overvåkning flyter lett fra en kontekst til en annen, 

mellom myndighet og handel, og involverer selv «ville-blitt-radikaliserte» da de blir en del av 

(pusle)spillet. I lys av denne utviklingen kan man derfor stille spørsmål til intensjonene bak 

Jigsaws anstrengelser innenfor geopolitikk, herunder antiradikalisering.  Dette blir opp til 

fremtidige studier å undersøke nærmere, ettersom det krever mer materiale enn hva jeg har fått 

tilgang til i løpet av denne masteravhandlingen. 
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