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Google i vardagen och vardagen genom Google
Att söka information, har fått en allt större betydelse i vår vardag och bidrar numera
kraftfullt till vardagens mediering. Genom våra smarta telefoner och andra mobila
enheter har vi en tillgång till nätet som gör informationssökning ständigt möjlig. Frågor
som uppstår i vardagens interaktioner kan snabbt sökas ett svar på. Ingen fråga tycks
vara för liten eller för stor för att inte kunna formuleras i ett sökfält. Google är den
överlägset dominerande aktören för informationssökning på nätet och att söka online
har för många blivit samma sak som att googla. Den ordning som Googles ranking av
webbsidor skapar utmanar samtidigt på många sätt tidigare sätt att organisera
information i samhället, liksom de vanor som var knutna till dessa. Hur påverkas
vardagen av att ständigt ha tillgång till den enorma minnesresurs som Google skapar?
Vilka vanor försvinner med Google och vilka tillkommer? Kring dessa och liknande
frågor kommer föredraget resonera.

