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Förord
I Högskolelagen 2§ står det att utöver utbildning och forskning har
universitet och högskolor en tredje uppgift: ”Högskolorna skall också
samverka med det omgivande samhället och informera om sin verk-
samhet.”

Detta kan göras på många olika sätt. Samverkansprojekt med
företag och andra organisationer, enskilda forskare som håller of-
fentliga föredrag, författande av populärvetenskaplig litteratur är
bara några exempel.

Som universitetslärare har jag valt att fullgöra den tredje uppgif-
ten genom att på kultursidor i dagspressen skriva recensioner och
andra typer av artiklar som rör mitt ämnesområde eller som rör ve-
tenskap och högre utbildning i allmänhet.

Jag skrev min första artikel hösten 1994. 15 år senare har antalet
artiklar med råge passerat 300 stycken. Denna bok utgör en tillbaka-
blick på denna tredje uppgift, genom en sammanställning av artiklar
och litteraturrecensioner som har publicerats på Västerbottens-Kuri-
rens kultursida.

Inte alla artiklar, naturligtvis, utan ett urval, kategoriserat i olika
teman. I allt väsentligt har mina artiklar handlat om Internet, politi-
ken och akademin. Det är under dessa övergripande teman jag väljer
ett antal av mina artiklar som belyser dessa teman ur olika syn-
vinklar.

Jag är ett stort tack skyldig till den mångårige kulturredaktören
på VK, Leif Larsson. Han visade tidigt ett stort intresse för mina ar-
tiklar. Stort tack även till Anders Sjögren, länge biträdande kulturre-
daktör och under de senaste åren Leif Larssons efterträdare. Lika
glad och tacksam är jag för att nuvarande kulturredaktör Sara Mei-
dell, uppskattar och publicerar mina texter.

*

Stort tack till Andreas Lund för hjälp med omslaget.
Omslagsbild: Morning in the Mountains (1821-23) av Caspar David
Friedrich.
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Webben växer fram
Året är 1994. Användningen av Internet har ökat explosionsartat
under de senaste åren, främst tack vare nya programvaror som är
relativt enkla att hantera. IT, elektronisk post och ”netsurfing” verkar
ligga på allas läppar och det skrivs spaltkilometrar om utflykter på
World-Wide-Web. Tidskrifter som amerikanska Wired och svenska Z
(blivande z.mag@zine) satsar nästan uteslutande på att skriva om
livet på Internet.

Men hur många vanliga medborgare har kommit i kontakt med
Internet? Hur många har ”surfat på nätet”? Om vi räknar bort stu-
denter och anställda vid universitetet blir antalet knappast särskilt
stort. Går det ihop med tankarna bakom Internet?

Det ligger i Internets anarkistiska idé att restriktionerna på och
kring nätet ska vara få. Var och en borde ges möjlighet att vistas i
cyberspace – ”informationsrymden” – och hämta information, bilder
och musik. ”Information wants to be free” är det klassiska uttrycket
för det anarkistiska idealet. För att ytterligare uppfylla detta ideal
borde varje medborgare få tillgång till den fria informationen.

Allemansrätten är en av de främsta svenska kulturyttringarna;
att var och en har rätt att vistas i skog och mark, plocka bär, svamp
och blommor, utan att någon markägare kan sätta stopp. Borde inte
allemansrätten gälla också i den virtuella världen? Att tillämpa alle-
mansrätten på Internet vore att se till att inte utestänga medborgare
från informationsrymden. Det kan ske genom att tillhandahålla nöd-
vändig rekvisita av datorer och programvara på offentlig plats i sam-
hället för dem som vill botanisera bland världens databaser.

Internet ska inte uppfattas som ett tekniskt vidunder. Internet är
en kulturyttring av vår tid; ett kulturfenomen som kan tillhandahålla
kulturella upplevelser.

När jag går till biblioteket i andra ärenden – läsa en dagstidning
eller en tidskrift, låna en bok med mera – borde jag också kunna läsa
tidskrifter som inte finns i fysisk form, gå på museum i Australien,
titta på historiska monument i Europa, ta del av forskning inom mitt
intresseområde, läsa om vår regerings förehavanden och allt annat
som Internet möjliggör.

Detta borde heller inte vara så svårt att realisera. Dagens biblio-
tek är oftast datoriserade till en viss grad – förvisso med varierande
standard. Vad som saknas är främst uppkoppling till nätverket.
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Umeå kommun skulle kunna – mig veterligt – bli den första kommu-
nen i Sverige som införlivade Internet i sitt ordinarie kulturutbud.

Det värsta som kan hända är om beslutsfattare tror att Internet
handlar om teknik – datorer är ju inblandade – och inrättar någon
form av ”datastugor”, där främst teknikfreaks känner sig hemma,
separerad från övrigt kulturellt samhällsutbud och övrig kulturell
verksamhet. Det vore att välja bort idén om allemansrätt på Internet.
Det vore rent ut sagt korkat.

Integrera – hellre än separera – informationsrymden i kommu-
nens kulturella utbud och ge ”alle man rätt” att ta del av de upplevel-
ser som denna rymd kan tillhandahålla.

*

I en intervju i SvD 1996 uttalar sig Uusman kanske lite väl snabbt, för
att tolka hennes uttalande vänligt. ”Att sitta och surfa på Internet tar
en himla massa tid. Vad är det bra för? Vad är det för nytta och glädje
med det egentligen?” Hon uppfattar Internet som en fluga som blåser
förbi; att folk inom kort kommer att tröttna på nätet. Det är riskfyllt
att uttala sig på det sättet om ny teknik, därför att man uttalar sig
oftast om något vars potential och utbredning vi ännu knappt sett
början på. Men Uusmann kan trösta sig med att hon är i gott säll-
skap. Här följer några axplock av liknande uttalanden genom histori-
en:

”This ’telephone’ has too many shortcomings to be seriously con-
sidered as a means of communication”, sägs ha uttryckts i ett internt
PM på telegrafbolaget Western Union 1876, när telefonen såg dagens
ljus.

”Who the hell wants to hear the actors talk?”, frågade sig H M
Warner på filmbolaget Warner Brothers 1927, när ljudfilmen stod för
dörren.

”I think there is a world market for maybe five computers”, lär
IBM:s styrelseordförande Thomas Watson ha sagt 1943, precis när de
första elektroniska datorerna höll på att konstrueras.

”There is no reason why anyone would want a computer in their
home”, menade Ken Olson, ordförande för datorföretaget Digital
1977, när de första persondatorerna kunde börja skönjas.

Nå, jag vill inte med bestämdhet fastslå att Ines Uusmann har fel
– däremot mana till försiktighet. Vid första anblicken kanske det ser
smickrande ut att hamna i detta sällskap av kuriösa uttalanden om
ny teknik, men jag tror ändå att det gagnar hennes meningsmotstån-
dare mer än henne själv.
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*

Som vore det ett utdrag ur en bok av Ellery Queen, reder den ameri-
kanske forskaren Robert D Putnam ut mysteriet med mordet på det
medborgerliga engagemanget i USA, i en artikel i senaste numret av
Moderna Tider (nr 67 1996).

Forskning visar, menar Putnam, att det sociala kapitalet, det vill
säga medborgares deltagande i olika sociala aktiviteter – förenings-
liv, sociala nätverk, vardagliga sammankomster, diskussionsklubbar
etc – har minskat drastiskt de senaste decennierna. Efter en genom-
gång av ett antal misstänkta orsaksfaktorer – utbildning, förortslivet,
tidsbrist, familjesituationen, välfärdsstatens tillväxt med flera – är
den huvudmisstänkte inringad: televisionen. Vi isolerar oss, vår ag-
gressivitet ökar, vår misstänksamhet mot andra människor ökar och
vi blir i allmänhet mer pessimistiska – på grund av ett ökat tevetit-
tande.

Som av en händelse fyller DN:s chefredaktör Hans Bergström i
en annan artikel i samma nummer på i talkören mot televisionen,
dock med exempel hämtat från vår svenska medievardag.

Men visst har vi hört det förut? Har inte kravet på en tevefri dag i
veckan kommit och gått flera gånger? Tillför dessa artiklar något till
den kritik mot televisionen som är lika gammal som teven själv? Inte
särskilt, måste jag säga. Och varför denna närmast skygglappsmäs-
siga fokusering på televisionen?

I dag sitter allt fler varje dag med olika fönster öppna mot olika
informationsmiljöer via sin dator. Ett fönster mot World Wide Web,
ett mot e-postlådan, ett par fönster mot olika konferenssystem, ett
mot min lokala hårddisk, ett mot servern, ett par fönster mot olika
biblioteket och ett par fönster mot andra tillämpningar. Detta feno-
men håller även så sakteliga på att utökas med fönster mot olika fy-
siska platser, när och fjärran, som fångas av utplacerade video-
kameror. Och det dröjer knappast länge förrän datorn utökas med
fönster mot alla tevekanaler.

Samtidighetens himmel eller helvete? Allt finns på datorskär-
men. Tendensen går mot realtid i allt högre utsträckning, det vill säga
fler fönster som fångar det som sker just nu runt om i världen. En
fönsterzappares dröm.

Vad är den sociala kapitalförlust som teven orsakar mot den in-
formationstekniken kommer att orsaka? Och, i Putnams och Berg-
ströms anda, vad är televisionens sociala konsekvenser mot det mul-
timediala ragnarök som informationstekniken bidrar till? Bah, intet.
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*

Forskargruppen för samhälls- och informationsstudier (SFI) gör
kontinuerliga mätningar av olika samhällsföreteelser. Rapporten
Internetanvändningen i Sveriges befolkning1 av Torsten Österman &
Joachim Timander, innehåller dock inga överraskningar.

Användningen av Internet växer stadigt. I dag, 1997, är 14 pro-
cent av befolkningen mellan 16 och 79 år regelbundna användare.
Det motsvaras av knappt en miljon människor. Av dem är den vanli-
gaste internetanvändaren storstadsbo, relativt högutbildad, under 35
år, har hygglig inkomst och är anställd inom den privata sektorn. Och
man, givetvis.

Inget tyder på att dessa förhållanden håller på att förändras –
tvärtom tycks de förstärkas över tiden. Och vad jag kan se skiljer sig
dessa förhållanden sig inte nämnvärt från den statistik SCB redovi-
sade 1995 gällande den övergripande IT-användningen, publicerad i
boken Datorvanor2.

Det tyder vid första anblicken på att informationsklyftan – skill-
naden mellan de som har och de som inte har tillgång till kvalificera-
de informationskällor – ökar. Några reservationer bör dock göras.
Österman & Timander mäter enbart användningen av Internet – inte
tillgängligheten. Det måste ju hållas för troligt att det finns männi-
skor som har tillgång till nätet, men som väljer att av olika orsaker
inte använda det. Vilket knappast med automatik bör ses som ett
problem.

En annan reservation gör författarna själva. Klyftor mellan olika
grupper av människor i ett tillväxtförlopp oavsett vad som växer kan
vara en tillfällig skenbild. Det handlar helt enkelt om att olika grup-
per kan ha samma tillväxtförlopp, men att tillväxten startar vid olika
tidpunkter. Då ser det ut som klyftor uppstår, men som med tiden
jämnar ut sig när den senare startande gruppen hinner i kapp. Men
det går inte att utesluta att klyftan ökar, är de noga med att påpeka.

När det gäller människors attityder, visar sig majoriteten vara
positiva till såväl tillvaron som tekniken bidrar till att skapa, som
hastigheten hos den tekniska utvecklingen. Få ser Internet som ett
hot – fyra till fem gånger fler människor uppger att de ser ett hot i
gentekniken.

Människors preferenser kartläggs också. ”Hur vill du använda
tekniken i en nära framtid?”, lyder en fråga. Svaren utgörs nästan
uteslutande av olika tjänster: bankärenden, myndighetsinformation,
biljettbeställning, varubeställning, utbildning etc. Det finns emeller-
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tid inga ”rena fakta”. Här framstår nämligen författarnas egen för-
förståelse av Internet som tydligast – för dem är Internet en tjänste-
leverantör. 85 procent av enkätfrågans olika svarsalternativ formule-
ras som typiska tjänster.

Som en konsekvens därav ser de internetanvändaren som en
passiv mottagare – inte aktiv och skapande. Frågan är vad människor
skulle vilja använda Internet till, givet ett annat synsätt.

*

”En fri encyklopedi” kallas Wikipedia. Med fri avses här att vilka
uppslagsord som ska finnas bestäms av dig och mig – inte av någon
redaktör eller dess utnämnda experter. Därmed kan det finnas upp-
slagsord om såväl demokrati (som finns i varje encyklopedi) som en
rollfigur i Harry Potter-filmerna (som knappast finns i någon encyk-
lopedi).

Wikipedia startade 2001 och finns i dag på över 200 olika språk.
Totalt läggs ca 5 000 texter till världens wikipedier – dagligen. Den
svenska Wikin (som den brukar förkortas) växer med ca 200 artiklar
per dag och har i dag ca 127 000 artiklar, ännu något mindre än Na-
tionalencyklopedins 186 000 artiklar.

Den intressanta frågan när det gäller kollektiva arbetsformer
handlar om tillit. Nationalencyklopedin framställs enligt vedertagna
metoder; redaktörer som är ämnesexperter i generellt avseende an-
litar ämnesexperter i partikulärt avseende. Man ska veta vem som
har formulerat texten till ett visst ämnesord och på så sätt ska tilliten
automatiskt vara hög. Om landets främste expert på genetik skriver
om genetik måste det vara korrekt.

På Wikipedia finns ingen textförfattare angiven; vanligtvis har
texten redigerats av flera personer flera gånger. Går det att lita på ett
sådant uppslagsverk?

Den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature gjorde nyligen den
första jämförelsen mellan den engelska Wikin och Encyclopaedia
Britannica, ett av de mest ansedda engelska uppslagsverken. Jämfö-
relsen utfördes som en blind expertgranskning (peer-review), enligt
vetenskaplig praxis, på ett urval av uppslagsord. Jämförelsen visade
att artiklarna i Wikipedia innehöll i genomsnitt fyra fel, medan Bri-
tannicas artiklar innehöll i genomsnitt tre fel. Wikipedias vd jublade
förstås. Britannicas redaktör ville inte kommentera undersökningen.

Men Nature undersökte enbart korrekthet. Det finns andra krite-
rier för ett uppslagsverk. Läsbarhet, exempelvis. Vissa menar att
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Wikipedias artiklar är skrivna likt högstadieelevers sämre uppsatser,
medan Britannicas är ytterst välformulerade.

Ett annat kriterium skulle dock kunna vara snabbhet. Då vinner
Wikin över vilket uppslagsverk som helst. Snabbhet i att söka,
snabbhet i tillkomst av nya uppslagsord. Snabbheten är Wikipedias
signum; ”wiki, wiki” betyder ”mycket snabbt” på hawaiianska. Frågan
kvarstår, trots Natures undersökning: Litar du på Wikipedia?

Teknik: filosofiska och historiska perspektiv
Att tala om Internet är att tala om teknik. Men vad för slags teknik är
Internet? I februari 1995 argumenterade jag för att denna teknik inte
enbart ska ses i ljuset av den moderna upplysningen, utan även från
romantikens perspektiv, med fokus på estetik och upplevelser.

Den utbredning av informationstekniken vi ser i samhället i dag
sker inte bara ohämmat, utan också relativt okritiskt. Ohämmat om
vi ser till statistik över ökningen av antal datorer per capita, och
okritiskt om vi ser till hur informationstekniken som fenomen be-
handlas i massmedia.

Hittills har informationstekniken med några få undantag endast
behandlats i termer av pris och prestanda, eller effektivitetsvinster i
företag. Mer sällan tas användningsorienterade aspekter upp – som
exempelvis hur människor upplever tekniken eller huruvida den
lyckas berika människors liv.

Ett sätt att närma sig tekniken och dess förhållande till männi-
skan är att fråga sig varför den en gång överhuvudtaget konstruera-
des.

Informationstekniken uppstod i den moderna västvärldens ve-
tenskapliga och kulturella vagga. Upplysningstraditionen beredde
vägen genom dess syn på – och den vetenskapliga formuleringen av
– nyckelbegrepp som framsteg (Rene Descartes), ekonomisk tillväxt
(Adam Smith), nytta (John Stuart Mill), arbete (Frederic Taylor) och
organisation (Max Weber). Utan upplysningens kulturella och veten-
skapliga utveckling hade aldrig Charles Babbage, Alan Turing, John
von Neumann och andra IT-pionjärer intresserat sig för att börja
uppfinna den artefakt vi i dag kallar dator.

Vid både utvärdering och – främst – konstruktion av dagens
informationsteknik är fortfarande ovanstående nyckelbegrepp ytterst
väsentliga. Datorerna återfinns främst inom organisationer, att an-
vändas i människors arbeten. Teknikens nytta mäts främst i termer
av effektivitetshöjning för organisationen; en höjning som i sig syftar
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till att öka ett företags ekonomiska tillväxt. Detta sammantaget leder
till en positiv samhällsutveckling; framsteg för mänskligheten.

Därmed kan man med fog hävda att informationstekniken är ett
resultat av upplysningens – det moderna projektets – tidiga ideal.
Tekniken har hittills setts som ett hjälpmedel för att stödja vissa, i
upplysningstraditionen, viktiga kognitiva förmågor hos människan –
som exempelvis rationellt tänkande, rationellt beslutsfattande, sym-
bolisk informationsbehandling och minne. Resultatet har blivit be-
slutsstödjande informationssystem, databassystem, olika typer av
informationsbehandlande system.

Men liksom upplysningstraditionen kom att kritiseras av roman-
tiken, borde informationstekniken som det moderna projektets
kronjuvel också kritiseras från liknande utgångspunkter.

Låt oss titta på ett exempel: synen på människan. I upplysnings-
traditionen är den rådande synen på människan mekanistisk – män-
niskan som maskin eller som informationsbehandlare. Den männi-
skosynen har vi på ett fullgott sätt lyckats överföra till datorn. Om vi
försöker se på en datoranvändare med ”datorns ögon” vid användan-
det av ett datorprogram för exempelvis ekonomisk redovisning, kan
vi konstatera att användaren är inget annat än en mekanisk ”data-
inmatare” i datorns ögon.

Denna föreställning om vad en människa är har överförts till de
flesta datorprogram. Det kan ses som att teknikingenjörerna alltför
länge fått hållas för sig själva vid konstruktionen av den informa-
tionsteknik som snart sagt varje människa använder. Vad skulle hän-
da om fler humanister och samhällsvetare får större inflytande i da-
torbranschen? Hur skulle ett datorprogram se ut som utformats av
en designer som anammat romantikens ideal?

Om vi till att börja med vägrar gå med på att människan är en
maskin, har vi anammat en viktig del av romantikens kritik av upp-
lysningen. Och då kommer vi in på att beskriva människan med
romantikens begrepp. Känslor, upplevelser, åsikter, vilja, det vack-
ra, intuition och så vidare har romantiska förtecken; de refererar till
den sensitiva delen hos människan, till skillnad från den rent ratio-
nella.

Med några få undantag har jag aldrig stött på informationsteknik
som refererar till de värden som skulle kunna hänföras till romanti-
ken. Vad vi behöver är informationsteknik som inte bara stödjer vårt
rationella förnuft, utan också berikar våra sensoriska upplevelser!
Men så länge vi håller oss till upplysningens människo- och sam-
hällsideal får vi svårt med det.
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Jag misstänker att det är just datorprogrammens fullständiga
frånvaro av de värden – främst synen på människan – som återfinns
inom den romantiska traditionen som gör att man, trots dagens oer-
hörda IT-hausse, ändå stöter på många skeptiska och teknikfientliga
människor.

*

Grundaren av Medialaboratoriet vid Massachusets Institute of Tech-
nology (MIT), Nicholas Negroponte, tillika professor i mediateknolo-
gi, har samlat ett antal krönikor från den amerikanska tidskriften
Wired till en bok: Leva digitalt3.

Bland teknikskribenter är utopister och antiutopister de två tyd-
ligaste kategorierna. Men bland utopister finns också minst två un-
dergrupper. Den största skillnaden mellan olika utopister är om de
tar avstamp i befintlig teknik för att beskriva framtiden eller om de
hittar på helt ny teknik för en ny värld, som är vanligt i science fic-
tiongenren.

Negroponte är en typisk utopist av den förstnämnda typen. Leva
digitalt handlar om de förändringar i våra liv som han vill se i takt
med att den påbörjade digitaliseringen av världen fortsätter. Bäst är
Negroponte när han på ett pedagogiskt sätt demystifierar IT-
fenomen som hypermedia och virtuell verklighet – och när designern
inom honom kommer fram. Med korta och snärtiga formuleringar
kritiserar han dagens design av teknikens gränsyta mot människan.

Vårt sätt att interagera med datorer i dag är undermåligt. Men
det beror, menar Negroponte, inte på tekniken, utan på att vår före-
ställning om hur vi ska kommunicera med datorer är högst begrän-
sad; vi föreställer oss datorer som maskiner. Med maskiner talar man
inte. Därför knappar jag in denna artikel i datorn med ett tangent-
bord i stället för att tala in texten. Negroponte förespråkar mer män-
niskoliknande metaforer för datorer för att kunna utveckla nya for-
mer för dialog.

Sämst är Negroponte när han kommer in på ideologiska frågor
om framtidens teknikanvändning utan att behandla frågorna som
ideologiska. Som mediaforskare menar han att det är en gåta att te-
ven inte ännu har digitaliserats när så många andra saker i hemmet
har ett datorchips i sig.

Med en dator i teven blir vi tidsoberoende; råkar vi komma hem
klockan åtta och vill se Rapport kan programmet enkelt beställas
hem i digital form till den egna teven. Med en dator i teven kan vi



Del 1: Nätet

11

dessutom programmera in vår egen smak, så att teven presenterar
endast den typ av program som vi vill se. Total valfrihet, är mottot.

På samma sätt vill han se alla typer av informationsmiljöer vi
lever i. Den perfekta datorn är en dator som känner dig – en person-
lig dator i stället för en persondator – och levererar information som
datorn vet att du vill ha. I boken finns ingen reflektion över de poli-
tiska och moraliska implikationerna av hans framtidssyn. Negro-
pontes idéer om att leva digitalt har tydliga nyliberala drag. I hans
digitala värld räknas endast du och din vilja – inte någon annans.

Inte heller tycks han se något etiskt problem med att uteslutande
handla efter den egna viljan. Negroponte verkar mena att det man
vill ha är alltid detsamma som det man behöver. Det tror inte jag. Att
endast erhålla det jag för stunden tror mig vilja ha betyder att jag i
hög grad frånsäger mig oväntade intryck från andra. Frågan är i vil-
ken utsträckning medborgare i ett demokratiskt samhälle bör tillåtas
frånsäga sig detta.

Jag tolkar frånvaron av politiskt-moraliskt resonemang som att
han antar den bland teknikutvecklare konventionella uppfattningen
att tekniken är värdeneutral. Det är endast med teknikens användare
vi kan diskutera moral och politik; tekniken i sig har inga inneboende
värderingar.

Det är en uppfattning som inger obehag. Allt för mycket pekar på
motsatsen; att de handlingar ny teknik möjliggör och förhindrar
rymmer olika värderingar. Liksom Negropontes egna visioner om ny
teknik. Teknikutopister som Negroponte är livsnödvändiga, främst
därför att de lyfter fram olika tänkbara framtider till beskådande och
till diskussion. Däremot bör vi inte tro på dem.

*

Hastighetsfilosof kallas han, teknikfilosofen Paul Virilio. I den nyli-
gen utgivna (och enda) svenska översättningen av hans filosofi, För-
svinnandets estetik4, studeras tekniken som accelererare av hastig-
heten i samhället. Virilios teori – dromologi – beskriver hastigheten
som underliggande orsak till samhällsförändringar och historiska
förlopp. Virilios angreppssätt liknar antropologens utforskande av
främmande kulturer. Och i Försvinnandets estetik är tekniken en
främmande kultur, en gåta, som Virilio i första hand försöker for-
mulera och i andra hand lösa med hjälp av dromologin.

Försvinnandets estetik handlar om absensen, människans från-
varo i världen, och hur den accelererar i takt med teknikutvecklingen.
Detta försvinnande tar sin början i sensationen; ett inträde i en an-
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nan logik, i en annan värld där sanning och illusion, verklighet och
sken ersätts av tillfället, nuet. Ungefär som att bli uppslukad av ett
konstverk, så att såväl tiden som den rumsliga omgivningen försvin-
ner – eller med Virilios teori: så att betraktaren försvinner från tiden
och rummet.

Försvinnandets ursprung är dock förförelsen – ormens förförelse
av Eva i paradiset möjliggjorde den sensation äpplet gav; ett försvin-
nande från en värld till en annan. Försvinnandet är i första hand ett
medvetandefenomen, men försvinnandet sker inte av sig själv. Själva
försvinnandet utförs av en transportör – företrädesvis teknik. Att
accelerera denna rörelse blir teknikens mål.

Kan Virilios teknikfilosofi om försvinnandets estetik också säga
oss något om dagens trendtekniker, genteknik och informationstek-
nik? Med gentekniken som transportör verkar vi vilja försvinna från
den ofullkomliga människan till den fullkomliga, genom att manipu-
lera den genetiska koden. Men vad som menas en fullkomlig männi-
ska vet vi alltför lite om, varför också kortsiktigheten accelererar i
takt med den ofullkomliga människans eget försvinnande. Och där-
vid ökar ofullkomligheten.

De virtuella världar som bärs upp med IT, så kallade Multi-User
Dungeons (MUD), uttrycker också en önskan om försvinnande, men
ett försvinnande från idén om en enhetlig personlighet. I sådana
världar finns endast avatarer – representationer av olika personlig-
heter som inte förknippas med någon identitet. Subjektet försvinner
med ett musklick.

Försvinnandets estetik ger en ovanlig och viktig infallsvinkel för
att förstå dagens teknikutveckling som ju sker med tilltagande has-
tighet. Dock med ett pessimistiskt anslag. Likt Don Juan, menar Vi-
rilio, bestiger vi maskinerna och sammansmälter med dem till meta-
boliska farkoster – teknikens självgenererande hastighetsutveckling
mynnar ut i ett försvinnande av det mänskliga medvetandet. Det
övertas av tekniken.

*

Nu lutar kommunalrådet i Umeå åt att ta bort Umeås vägbulor (VK
010203). Orsaken är medborgarnas – läs bilisternas – låga acceptans
av dessa farthinder. Men varför är vägbulorna så avskydda?

Det handlar knappast om något så enkelt som en fysisk olägenhet
hos bilisterna. Ställt mot en ökad säkerhet för övriga, mindre skyd-
dade trafikanter, är olägenhetsargumentet svagare än svagt i de flesta
fall. Vem står inte ut med att sakta in för ett gupp om säkerheten för
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andra ökar? Svaret kan ligga i den moraliska sfären. Låt oss utgå från
att varje människa vill vara ett moraliskt subjekt. Det finns dock olika
omständigheter som medför att vår förmåga att vara moraliska varie-
rar.

En sådan omständighet är teknik. Ett generellt mål med en med-
veten design av teknik borde vara att när tekniken används, stöds
människans förmåga att vara moralisk. Tyvärr ser vi ibland exempel
på motsatsen. Att använda teknik försämrar ofta vår moraliska för-
måga.

Vägbulorna är inte bara upphöjningar i vägen; de är exempel på
en teknisk design vars mål är att öka säkerheten för gående och cyk-
lister vid övergångsställen, genom att bilarnas fart antas sänkas inför
dessa hinder. När trafikplanerare bygger vägbulor uttrycker de där-
med att instrumentella handlingar är att föredra framför moraliska.

Att sakta in för vägbulor är en instrumentell handling; att värna
gående blir en bisak. Att sakta in för människor är en moralisk hand-
ling; att värna gående blir en huvudsak. Risken är att människors
moraliska förmåga i trafiken minskar – att bilister vänjer sig vid att
enbart sakta farten för väghinder, men inte för människor.

Vi formar tekniken och tekniken formar oss. De som designar
vägbulor som teknisk lösning på ett moraliskt problem, formar män-
niskor till reaktiva maskiner i stället för aktiva moraliska individer. I
så fall har vi inte fått någon ökad trafiksäkerhet. Snarare tvärtom. De
övergångsställen där inga tekniska hinder föreligger riskerar bli farli-
gare, eftersom bilisterna saknar incitament att sakta farten.

Trafikingenjörernas uppdrag borde vara att utforma tekniska
lösningar som bevarar vår förmåga att vara moraliska subjekt –
samtidigt som trafiksäkerhetsmålen uppnås.

*

Att känna till en författare och dennes teser betyder inte nödvändigt-
vis att ha läst honom. Särskilt inte när det gäller Marshall McLuhan.
Ett välkänt namn, ofta citerad och refererad, men inte särskilt välläst.

Tillsammans med Gutenberggalaxen är Media5, som nu utkom-
mit i pocketversion, hans mest betydande verk (publicerad första
gången 1964). McLuhan är en verklig pionjär inom mediaforskning-
en. Han började som litteraturvetare, disputerade 1942, undervisade
i engelska på ett flertal universitet i USA, men kom slutligen till uni-
versitetet i Toronto i mitten av 50-talet, där han helt bytte forsk-
ningsinriktning, och dessutom stannade till sin död 1980.
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Detta var en tid när universitetsämnen som har media som stu-
dieobjekt ännu inte existerade. Som pionjär, med skarpa formule-
ringar och ett nytt sätt att förstå media, blev McLuhan något av en
medial stjärna på 60-talet. Hans böcker översattes till mer än 20
språk, han var med i tv-shower och han prydde omslaget på ett otal
tidskrifter.

Fortfarande är McLuhan något av en guru. Universitetet i To-
ronto har ett särskilt McLuhan-utbildningsprogram, den amerikans-
ka IT-tidskriften Wired håller honom som ”Patron Saint”, många
media- och teknikforskare har inspirerats av honom. Tesen ”The
medium is the message” – mediet är budskapet – är sannolikt hans
mest kända, och dessutom innehållsrikaste. En tes som efterföljande
mediaforskare varit manade att förhålla sig till.

Med denna tes menade McLuhan att för att förstå media kan vi
inte fokusera innehållet i ett visst medium, utan det är mediet självt
som måste analyseras och förstås. Det elektriska ljuset är ett typiskt
exempel: ett medium utan innehåll som förändrar vår tillvaro i hög
utsträckning. En sinnevärld blir till när ljuset tänds, och försvinner
när ljuset släcks.

Det är hur mediet verkar och påverkar oss som måste förstås,
inte dess innehåll. För att förstå hur film påverkar oss, både indivi-
duellt och strukturellt, kan vi inte fokusera enskilda filmer med sär-
skilt innehåll – exempelvis särskilda våldsfilmer. Det är filmmediet i
sig som förändrar vår tillvaro, och som därmed måste analyseras.
Innehållet är mindre väsentligt.

I dag, när innehållet på Internet diskuteras (nynazism, porno-
grafi med mera), skulle McLuhan hävda att det är Internet självt,
nätverket och dess logik – Nätet – som bör diskuteras och analyse-
ras. Hans studier av media är samtidigt studier av teknik och ett för
sin tid helt nytt sätt att tänka på teknik. Teknik, menar McLuhan, är
en utbyggnad av människan: bilen är en utbyggnad av människo-
kroppen, telefonen av örat och röstorganen, televisionen bygger ut
både syn och hörsel och boken är en utbyggnad av medvetandet och
minnet.

McLuhans metod för att nå kunskap om teknik är helt icke-
empirisk; det finns inga systematiska observationer eller annan data
som styrker hans analyser. Detta får naturligtvis empiriskt orientera-
de forskare att rynka på näsan. Vad McLuhan främst gör är att hos
olika medier fånga orsaken till ett visst tillstånd i samhället. Det be-
tyder att McLuhan vanligtvis betecknas som teknikdeterminist – ny
teknik skapar grundläggande förändringar i vår tillvaro, förändringar
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vi inte kan styra. Och i dag är teknikdeterminism närmast ett skälls-
ord.

Men jag vill föreslå en omtolkning. Även om hans sätt att ut-
trycka sig antyder en deterministisk teknikförståelse, ser jag inte
detta som huvudpoängen. Hans projekt i denna bok är snarare att
formulera teknikens essens; att teknik har ett slags väsen, en natur,
en kärna av bestämda egenskaper. Det är inte så olikt en annan tek-
nikessentialist, filosofen Martin Heidegger, som i sin uppsats Tekni-
kens väsen6 definierar teknik som ett sätt att uppdaga något. Med en
teknisk uppfinning kan något i tillvaron framträda, som vi inte förut
uppfattat.

McLuhans nyckelord för att fånga essensen hos tekniken är inte
uppdagande, utan biologisk utbyggnad, hastighetsökning och implo-
sion. Människan får nya ”proteser”, den mänskliga tillvaron accelere-
rar och världen krymper.

Någon teknikoptimism är svårfunnen; snarare motsatsen. Tele-
grafen, det första elektroniska kommunikationsmediet, är med
McLuhansk terminologi en utbyggnad av det centrala nervsystemet.
Att med telegrafen ”få sina nerver utanpå kroppen, och de fysiska
organen inuti nervsystemet, eller hjärnan, det innebär att man ska-
par en situation präglad av ångest, eller rentav ett nytt ångestbe-
grepp” uttrycker oro, minst sagt.

McLuhan förebådade dock dagens Internetinfluerade tid – den
som Manuel Castells betecknar informationsåldern. McLuhans be-
grepp är elektricitetsåldern, och förutsåg decentraliserade nätverk av
informationssamlande människor – nomader, mer nomadiska än
någonsin förut.

Som författare är McLuhan en slugger; han noterar gärna andra
forskares okunskaper om medias sanna natur. Och som sådan går
han ibland över gränsen. En del grumliga formuleringar i en ibland
profetisk stil gör McLuhan svårtillgängligare än han skulle kunna ha
varit. Ett exempel: ”Bara de ’inälvsbetonade’ och audiotaktila tyskar-
na och slaverna är tillräckligt immuniserade mot den visuella upp-
fattningsformen för att duga till forskning inom den icke-euklidiska
geometrin och kvantfysiken”.

Trots en ambivalens inför liknande teser är McLuhan läsvärd,
också med Internetglasögon, ty vi ser i dag liknande överdrifter och
överoptimism inför Internet som i debatten om TV på 60-talet. Det
betyder, skulle McLuhan säga, att vi fortfarande inte förstår media.

*
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I början av sjuttiotalet publicerades en bok med titeln Litet är vack-
ert7 av E F Schumacher. Boken anammades av politiska motståndare
till dyrkandet av ekonomisk tillväxt som samhällets ledstjärna.

Thomas Hylland Eriksens senaste bok Ögonblickets tyranni8 kan
läsas som en travesti på Schumachers bevingade titel: Långsamt är
vackert. Precis som Schumacher skrev att våra problem beror mera
på våra framgångar än våra misslyckanden, uttrycker Eriksens bok
att dagens stress- och tidsrelaterade problem beror på framgångarna
inom området kommunikationsteknik.

Eriksens egen brist på det han kallar långsam tid är upprinnelsen
till boken. Som professor i socialantropologi vid universitetet i Oslo
upplever han sin tid alltmer fragmentarisk och han får allt mindre
möjligheter att göra sådant som måste få ta lång tid – skriva längre
texter, läsa komplicerad litteratur, forska.

Den tes som drivs i boken (inspirerad av den franske hastighets-
filosofen Paul Virilio) är att all ny kommunikationsteknik – bilar,
flyg, mobiltelefoni, Internet, digitala media – driver upp hastigheten i
tillvaron. Tiden komprimeras; varje ögonblick fylls av information så
till den grad att Eriksen lanserar metaforen staplande för denna fö-
reteelse.

Staplandet består – bildligt talat – av att den växande informa-
tionsmängden i varje tidsögonblick inte längre ryms längs den hori-
sontella axeln (tid), utan börjar staplas i vertikal riktning. Hur den
vertikala axeln ska definieras är dock outsagt, men den något ab-
strakta metaforen är värd att reflektera över.

De två främsta, konkreta uttrycken i samhället för ögonblickets
tyranni är enligt Eriksen ungdomskulten (vår extrema dyrkan av
ungdomlighet) och krisen i kunskapsöverföringen (oförmågan att
lära av det förutvarande). Konsekvensen blir att ögonblicket är vikti-
gare än långsiktighet.

Redan i förordet vill Eriksen förekomma läsarens kategorisering
av boken som teknikfientlig och kulturpessimistisk genom att hävda
att målet är inte en tillbakagång till flydda tider, utan att förstå tekni-
ken så att oönskade konsekvenser kan motarbetas. En sådan dementi
riskerar dock att slå tillbaka. Visst andas boken milda fläktar av neo-
luddism. Men vad är det för fel på teknikkritik? Är det inte snarare
rimligt att förhålla sig kritiskt till en instrumentell och ofta konse-
kvensblind teknikkultur, där möjlighet blivit synonymt med nödvän-
dighet?

Boken vill övertyga genom vardagliga exempel. Läsaren anar
dock ett djup bakom exemplen, men Eriksen låter inte läsaren ta del
av detta djup. Därtill är Eriksen själv fast i detta ögonblickets tyranni
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som han vill varna oss för, eftersom en fördjupning av boken skulle
kräva långsam tid, både av författaren och av läsaren.

*

Virtuell, virtualitet, virtualisering – begrepp som har blivit allt vanli-
gare i vårt språkbruk på grund av utvecklingen och spridningen av
informationsteknik i samhället. Virtuell verklighet, virtuella världar,
virtuella gemenskaper, virtuella boklådor – exemplen är många och
välkända.

Den gemensamma betydelsen i de existerande definitionerna av
begreppet virtuell är att något är datorgenererat. Frågan är om denna
betydelse ger oss tillräcklig förutsättning att förstå virtualitet på dju-
pet. För att öka förståelsen av virtualitet bör dels själva begreppet
vidgas, dels företeelsen förankras historiskt. I litteratur om virtuell
verklighet som utgivits de senaste decennierna, lyser en historisk
förankring med sin frånvaro.

Skälet är med största sannolikhet idén om att virtualitet har för-
utsatt avancerad datorteknik. Med en sådan förståelse av virtualitet
är dess historia kort – knappast mer än tre decennier. Med en annan
förståelse av virtualitet har företeelsen en längre historia.

Varje ny teknik skapar politiska, kulturella och sociala frågor om
hur människor bör leva tillsammans. Dagens virtualitet genererar
frågor kring demokrati (Internetval, 24-timmarsmyndigheten), un-
dervisning (e-learning, flexibel undervisning), yttrande- och tryckfri-
het (personuppgiftslagstiftning, upphovsrättslagstiftning), samhälls-
gemenskap (virtuella gemenskaper) och flera andra.

Ingen teknik är dock statisk, utan ny teknik tolkas ofta utifrån sin
föregångare. Ett typiskt exempel är att kalla text- och bildpartier på
webben för webbsidor; en tolkning som utgår från tidningsteknikens
form och språk. Men varje aktuell teknik säger också något om fram-
tida användning och teknikutveckling. Därför är det viktigt för för-
ståelsen av virtualitet att undersöka vilka spår dagens virtualitet bär
med sig från gårdagens.

Antologin New Media 1740-19159 av Lisa Gitelman och Geoffrey
Pingree (red) ger upphov till dessa funderingar. Här beskrivs ingåen-
de och intresseväckande hur olika former av ny teknik har introduce-
rats genom den moderna historien. Det övergripande temat är vilka
politiska, kulturella och sociala frågor som genererades vid introduk-
tionen av tidiga former av teknik. Tre exempel får illustrera.

Det första zograskopet dateras till i mitten av 1700-talet. Genom
en konvex lins och en spegel kunde ett djup i den bild som reflekte-
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rades upplevas. Bilden upplevdes tredimensionell. Publikationer av
populär karaktär, liksom annonser, var de vanligaste källorna till
bilder för zograskop. Bilder på byggnader, städer och parker skapade
förutsättningar för den bildade borgerligheten (som hade råd att
tillgå ett zograskop) att få starkare intryck av sin omvärld.

Eftersom zograskopet frammanade en känsla av att ”vara där” –
vilket har tydligt samband med idén om virtualitet – skapades erfa-
renheter av andra platser och länder. Dessa erfarenheter skilde an-
vändare av zograskop från övriga. På så sätt lämnade zograskopet ett
litet bidrag till framväxandet av en borgerlig offentlighet i England.
Tekniken skapade förutsättningar för nya eller andra föreställningar
om samhället för en liten del av befolkningen.

Det andra exemplet är telegrafen. Under senare delen av 1800-
talet utvecklades telegrafnätet i många länder. Med morsealfabetet
kunde särskilda telegrafoperatörer kommunicera med varandra och
överföra meddelanden från allmänheten över stora avstånd. Genom
att enbart ett fåtal i samhället behärskade tekniken, fick dessa ope-
ratörer stor makt. Det var svårt, för att inte säga omöjligt att kon-
trollera att operatören översatte meddelandena rätt. Detta skapade
en viss oro hos industrin och handeln, som tidigt anammade tele-
graftekniken. Därför var det önskvärt att operatören så långt som
möjligt skulle sammansmälta med tekniken, det vill säga enbart age-
ra som en opersonlig översättare. Den optimale operatören var billig
och lätt att disciplinera. Av detta skäl föredrogs kvinnor som operatö-
rer.

Ett flertal historier skrevs och berättades om telegrafoperatörer-
nas förehavanden. Bland annat berättas om hur operatörerna levde i
två världar, den fysiska världen och en ”telegrafisk värld”, där de
kunde lyssna av många meddelanden som innehöll sorg och glädje,
nöjen och affärer. Likheten med att delta i olika e-postlistor eller
chatrum är stor. Denna kommunikation operatörer emellan, liksom
avlyssnandet av meddelanden, har i dag fått beteckningen virtuella
gemenskaper när likartade företeelser sker med datorteknik på In-
ternet.

Det tredje exemplet, stereoskopet, förevisades allmänheten första
gången 1838. Genom att varje öga genom en spegelkonstruktion pre-
senteras var sin bild av en tvådimensionell figur, blir perceptionen
tredimensionell. Att två plana ytor kunde upplevas ha djup ledde till
debatt om seendet och vetenskapen om relationen mellan perceptio-
nen av objekt och objektet självt. Experimenten med stereoskop ska-
pade situationer där man ser något som inte finns, vilket i sin tur
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ledde till antydningar om att relationen mellan synintryck och upple-
velse i viss mån är godtycklig.

Så utmanades det sedan länge vedertagna antagandet om en
direkt korrespondens mellan objekt och mänsklig perception. Stereo-
skopet bidrog därmed till ett annorlunda och mer problematiskt för-
hållande till verkligheten – vilket är typiskt för virtualitet.

Antologin ger utmärkta beskrivningar över frågor ny teknik har
genererat genom historien. Att göra den envetna kopplingen till vir-
tualitet är mitt eget projekt. Men antologin ger onekligen upphov till
olika tankar.

Därför, en eloge till Massachusetts Institute of Technology som
satsar resurser på teknikhistorisk forskning – och inte enbart på ut-
veckling av nya tillämpningar av en teknik med så stor förändrings-
potential som IT har. Teknikutveckling utan djupare teknikförståelse
kan vara ödesdigert.

*

Virtual Art10 av den tyske författaren Oliver Grau är en mycket
genomarbetad bok med syftet att visa den virtuella konstens historis-
ka rötter. Han fokuserar särskilt sådan virtuell konst, där datormedi-
et omsluter åskådaren (immersion, på engelska).

Virtuell verklighet har förvisso ett flertal egenskaper, men Grau
avgränsar sig till denna idé och mänsklig vilja att skapa konstverk där
gränsen mellan åskådare och verk upplöses, där åskådaren upplever
sig vara innesluten i konstverket. Virtuell verklighet är dagens opti-
mala teknik för att åstadkomma denna illusoriska effekt. Men hur såg
gårdagens teknik ut?

Oliver Graus syfte med en historisk exkursion är emellertid inte
att leverera avmätta påståenden som att ”inget är nytt under solen”
eller att ”allt är redan gjort”. Snarare tar han fasta på Theodor Ador-
nos varning: inget skadar vår kunskapsutveckling om modern konst
mer än att reducera den till vad den har gemensamt med tidigare
konst.

De tidigaste försöken att skapa konst som omsluter åskådaren
var väggmålningar, som exempelvis The Great Frieze i Villa dei Mis-
teri i Pompeji, ca 60 f kr. På varje vägg i ett rektangulärt rum målades
fresker på väggarna.

Den tidigaste målningen i modern, postantik tid, där gränsen
mellan åskådare och konstverk försöks upplösas finns i Chambre du
Cerf i Avignon, daterad 1343. Här omsluts åskådaren i ett rum, 8 x 9
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meter, med en sammanhållen målning som täcker varje vägg från ca
1,2 meter från golvet och upp till taket.

Dessa exempel är förhistorien till panoramat, den målningstek-
nik som i slutet av 1700-talet skapade en fullständig omslutenhet och
en för den tiden stark illusion hos åskådaren att vara närvarande i
konstverket.

Irländaren Robert Barker gjorde det första panoramat. Han för-
sökte livnära sig som konstnär i Dublin trots att han inte hade någon
formell utbildning. Runt 1780 flyttade Barker till Edinburgh, där han
försörjde sig som porträtt- och miniatyrmålare och teckningslärare.
Som autodidakt ansågs han sakna konstnärlig smak, men ägde det
egensinne som krävdes för att gå emot den allmänna smaken.

En dag promenerade Barker på Calton Hill nära Edinburgh, var-
ifrån man får en fantastisk utsikt över staden och dess omgivningar.
Här fick han idén om att göra en målning som gav samma upplevelse
som att befinna sig på Calton Hill (eller andra platser med samma
goda utsikt). Idén gick ut på att expandera utsiktsvinkeln i en mål-
ning till 360 grader. Genom att dela upp horisonten i ett antal lika
stora sektorer och göra en målning av varje sektor, kunde till slut alla
målningar placeras intill varandra i en vid cirkel med åskådaren i
mitten. Därmed skulle upplevelsen av utsikten från Calton Hill kunna
reproduceras.

Panoramat var fött. Men inte utan födslovärkar. Snart kom att
höras motstånd från det konstnärliga etablissemanget om att Barker
med panoramamålning bröt mot i stort sett alla konstnärliga regler
som fanns. Man försökte övertala honom om att inte ödsla energi på
ett sådant projekt och påvisa hur det skulle vara omöjligt att sälja en
sådan stor målning och därmed inte kunna nå någon ekonomisk
förtjänst på projektet.

Men Barker lyssnade inte, utan arbetade oförtrutet vidare med
sin idé.

Panoramamålningar visades i särskilda byggnader, rotundor, där
publiken betalade inträde och tittade på målningen från en plats i
rotundans mitt. Eftersom målningen var 360 grader, kunde inte
åskådaren fästa blicken någonstans annat än på målningen.

Under denna upplysningstid, den senare delen av 1700-talet och
framåt, skulle inte enbart förnuftet, utan även ögat frigöras från snä-
va vinklar och bredda synfältet. I vart fall gällde detta den borgerlig-
het som gavs möjlighet till upplysning.

Samtidigt som panoramamålningar tillfredsställde borgerlighe-
tens önskan att se saker från en annan vinkel, blev panoramat ett
fängelse för ögat, innesluten och i någon mening fången i själva 360-
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graders målningen. Men fängelsemetaforen upplevdes inte av åskå-
darna. Snarare upplevdes en efterlängtad öppning till en yttre värld –
om än en avbildad sådan – som ofta inte kunde upplevas på annat
sätt.

Ett väsentligt tillämpningsområde för panoramamålningar var
att imitera de upplevelser resandet ger. Upplevelser av exotiska plat-
ser blev snabbt åskådarnas favoriter, liksom bilder av krigshändelser.

Grau tar panoramamålningen The Battle of Sedan av Anton von
Werner från 1883 som exempel. ”Besökaren grips omedelbart; han
överraskas totalt och backar instinktivt. Man är rädd att bli nedtram-
pad av hästhovar. Damm och rök fyller luften”, skriver Neue Preussi-
sche Zeitung. ”Man tror att man står alldeles mitt i den fruktansvärda
striden”, skriver Berliner Tageblatt i sin recension.

Eller som kejsaren av Tyskland uttryckte sig: ”Det ser inte alls
målat ut; det är verklighet”.

Den väsentliga likheten mellan panoramamålningar och virtuell
verklighet är den obändiga önskan att befinna sig i bilden, i projek-
tionen, totalt omsluten. Att försvinna till en annan värld, en annan
verklighet.  Tekniken förändras, förnyas och förfinas, men männi-
skans drömmar är desamma.

*

Det är vanligt inom mediehistorien att tala om fyra olika revolutio-
ner; fyra innovationer av skriftlig kommunikation som har påverkat
den sociala verkligheten i sådan grad att begreppet revolution är
adekvat. Det två första är uppfinnandet av själva skriften och seder-
mera alfabetet. Den fjärde pågår för tillfället och stavas Internet.

Historikern John Man skriver om den tredje revolutionen i bo-
ken Gutenberg11: tryckpressen. Eller mer precist, tekniken att trycka
böcker med hjälp av lösa typer. Det är de lösa typerna som är Guten-
bergs stora bidrag. Visst kunde man före 1400-talet prägla eller
stämpla ett fördjupat mönster i form av bilder, tecken eller bokstäver
i en gjutform och hälla i smält metall, för att på så sätt få ett original.

Men Gutenberg uppehöll sig vid ett problem som vi brottas med i
dag, i den fjärde revolutionen: att skapa förutsättningar för att så
snabbt och billigt som möjligt skapa identiska kopior. Med lösa typer
kunde man revolutionerande snabbt sätta ett nytt original, en ny sida
som kunde pressas med tryckfärg mot papper.

Gutenberg behövde riskkapitalister och skickliga medarbetare
med hög integritet. En stor del av arbetet innebar att skaffa kapital
för att bygga instrument och avlöna medarbetare. Han bevakade sin
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uppfinning mot industrispionage, han skrev en mängd avtal, skuld-
förbindelser och kontrakt som han sedermera fick brottas med, han
fick konkurrens av sina närmaste medarbetare på ett sätt som kan
ses som svekfullt.

Dessutom fanns skrivarna, ett gammalt och vördat hantverkskrå
som i tryckpressen såg slutet för sitt hantverk. Därför, likt 1800-
talets ludditer, protesterade de kraftigt mot boktryckandets utbred-
ning.

Men varför Gutenberg? Vad drev honom? Var han ett altruistiskt
geni som ville världen gott?

Det är oklart. John Mans tolkning är att det var snarare det af-
färsmässiga som drev Gutenberg, och kallar honom den förste kapi-
talisten. Gutenberg såg vidöppna marknader för biblar och andra
religiösa texter, bara man hade en någorlunda rationell teknik. Klas-
sisk ekonomisk egoism, alltså. Gutenbergs 42-radiga bibel var förvis-
so inte hans första trycksak, men det överlägset mest kända. Att det
blev en bibel beror i hög grad på Gutenbergs marknadsanalys, men i
än högre grad på att den katolska kyrkan hälsade tryckpressen som
en gudagåva.

Snabbt spred sig boktryckarkonsten genom Europa – till en dess
södra gräns: islam. Tvärstopp. Inte för att muslimska samhällen var
kunskapsfientliga eller motståndare till innovationer. Ändå påverka-
des de inte av boktryckandet förrän på 1800-talet, 400 år efter Gu-
tenberg. Varför? Det finns flera tolkningar. John Man lutar mot is-
lams syn på kunskap. Äkta kunskap skulle bevaras i minnet och läsas
upp; muntlig tradering. Kunskapsöverföring skulle ske från minne
till minne. Böcker ansågs utgöra ett angrepp på det som ger kunska-
pen värde och auktoritet.

John Man skriver boktryckandets historia som en dramaturg. Vi
vet väldigt lite om Gutenberg själv och många av omständigheterna
kring tryckpressens framkomst är höljda i dunkel. Det John Man gör
är att arbeta med sannolikheter och försöker forma så passande pus-
selbitar som möjligt i det pussel av fåtaliga kända omständigheter.
Det är oerhört spännande. Här får också Da Vinci-kodens läsare en
godbit: självklart hade den 42-radiga bibeln en proportion av det
gyllene snittet; relationen mellan bokens höjd och bredd är 1,618.

Han slutar boken där det blir som mest spännande; när mediere-
volutionen möter sociala revolutioner. Utan tryckpress är det osäkert
om Martin Luther skulle lyckats reformera kristendomen i strid med
katolicismen. Luthers teser trycktes i stora upplagor och Luthers
predikningar publicerades i strid ström. En tredjedel av alla böcker
som trycktes i Tyskland runt 1520 var författade av Luther. Det är
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hisnande. Som om en författare i USA skulle sälja 700 miljoner böck-
er om året. Luther var i sanning den förste bestsellern i historien.

John Man borde ha skrivit ett kapitel till om nästa sociala revo-
lution, där tryckpressen verkligen var oundgänglig: den franska re-
volutionen. Frågan är om idéer om jämlikhet, demokrati, upplysning,
modernitet, ökad läskunnighet i allmänhet och allmän utbildning i
synnerhet skulle kunnat genomföras utan tekniken att trycka böcker
och tidningar. Dagens demokrati och upplysta värld har Gutenberg
att tacka för mycket.

*

Fortfarande har jag inte vant mig vid den mobila teleutvecklingen.
Jag äger ingen mobiltelefon. Bara en sån sak. Jag hajar fortfarande
till när en främmande människa på stan eller i affären plötsligt börjar
prata högt – men inte med mig eller någon annan, utan med sin
handsfreetelefon.

Dessutom känner jag mig närmast lite förnärmad när någon mitt
i ett samtal ansikte mot ansikte, föredrar att svara när mobilen piper.
Personen jag samtalar med signalerar ju tydligt vad som är viktigt för
denne – och vem.

Om människors tillvänjningsprocess när den stationära telefonen
infördes i Sverige, skriver etnologen Jan Garnert i Hallå! Om telefo-
nens första tid i Sverige12. En utmärkt blandning av teknikhistoria
och kulturhistoria. När det gäller att formulera just kulturhistorien
utgår Garnert väldigt mycket från August Strindberg, både hans le-
verne och hans romaner och dramer, för att förstå telefonens fram-
växt. Lysande ansats, inte sant?

Det är i de kulturella uttrycken där ny teknik ofta försöks begrip-
liggöras på ett tidigt stadium. Vad vore förståelsen av Internet utan
metaforen cyberrymden, först formulerad i William Gibsons roman
Neuromancer?

”Telegrafen, som talar” togs i bruk första gången 1877, endast ett
år efter Alexander Graham Bell erhållit patent på telefonen. Den allra
tidigaste idén om telefonens användning var att befordra musik från
konserter och kyrkopredikningar, men snart fick idén om Samtalet,
oberoende av kroppslig närhet, ensamt fäste. Inte bara föreställning-
en om kroppsoberoende samtal, utan även platsen blev mindre vik-
tig. Till en början var man tvungen att gå till en telefonstation, men i
takt med utbyggnaden av telenätet fanns telefoner allt oftare på ar-
betsplatser och i hemmen.
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Även tidsuppfattningen påverkades starkt. ”Tack vare denna lilla
tingest (…) kunna vi numera på några minuter ombesörja det som för
endast några få år sedan skulle medtagit timmar, ja ofta hela dagen”,
står det i Stockholms Dagblad 1887. Tiden mångdubblades. Upple-
velsen liknar den när elektriciteten införs i städerna så att människor
också kan utnyttja kvällar och nätter.

Telefonen bidrog också till kvinnors inträde på arbetsmarkna-
den. Det krävdes stora antal telefonister som kopplade samman
samtalen manuellt. Dessa var i stort sett alltid kvinnor. I Kanada
hade man provat med manliga telefonister, men det fungerade inte så
bra. Kvinnor var, till skillnad från män, lättare att underordna en
disciplinär verksamhet. Telefonisterna var ju telebolagens röster utåt,
varför deras beteende var viktigt. Kvinnliga telefonisterna beskrevs
som ”snabbare att koppla samtal, hederligare och samvetsgrannare
än män. Kvinnor ansågs fungera bättre i tjänande ställning än män.
Även om telefonisterna var navet i hos telefonbolagen, var de pigor
och uppassare till telefonerande männen.

Tillsammans med den nyförvärvda kunskapen att trycka och
distribuera dags- och veckotidningar bidrog telefonen i högsta grad
till att förstärka människors föreställning om nationen, dess innehåll
och omfattning. Människor fick allt mer kunskap om människors
verksamhet, tack vare den ökade samtidigheten i kommunikationen.

Denna samtidighet utgör en hörnsten i vår föreställning om
samhällsgemenskapen och upprätthölls genom kommunikationstek-
nik. Och så har kommunikationsutvecklingen fortsatt förstärka inte
bara nationell utan även global gemenskap; radio, teve, webben, mejl
och mobil kommunikationsteknik. Men det är en annan teknik- och
kulturhistoria.

*

Även om vi aldrig kan – eller ens vill – förutsäga framtiden, kittlar
framtidsforskningen oss. Kortsiktigt är tillförlitliga prognoser viktiga.
Med ett långt tidsperspektiv blir det dock svårare att säga något om
framtiden.

Vanligtvis har framtidsforskningen handlat om globala frågor om
miljö, hållbar utveckling och överlevnadsfrågor. Romklubbens studie
från 1972, Tillväxtens gränser, är ett klassiskt exempel. En vanlig
metod är scenarioteknik, där olika framtidsscenarier och -processer
beskrivs. En annan, kanske vanligare metod är dock prognoskon-
struktion eller trendframskrivning.
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Ray Kurzweil tillämpar trendframskrivning för att beskriva tek-
nikutvecklingen under 2000-talet i sin nya tegelsten The Singularity
is Near13. Detta är en viktig bok, av ett skäl: den torgför och beskriver
förutsättningarna för en teknologisk singularitet, så att vi kan för-
hålla oss till denna utveckling.

Kurzweil är inte först, men gör det hittills bäst. Begreppet tek-
nologisk singularitet beskrevs första gången 1993 i en artikel av ma-
tematikern och författaren Vernor Vinge14. Teknologisk singularitet
är ett värdefullt begrepp, men extremt svårbegripligt, såväl för Kurz-
weil som för andra. Singularitet är lånat från fysiken som beskriver
en ”punkt i rumtiden i vilken rumtidskrökningen är oändlig” och är
en egenskap i så kallade svarta hål i rymden. Jag kan inte utveckla
den fysikaliska betydelsen, utan nämner den för att peka på varför en
så komplicerad företeelse överförs till teknikutvecklingen. Den ge-
mensamma nämnaren är ett tillstånd när något oändligt blir ofatt-
bart.

Dagens teknikutveckling inom främst datorteknik, nanoteknik
och genteknik sker exponentiellt – inte linjärt. Det visar Kurzweil
tydligt med olika diagram över olika teknikers tillväxt. Det klassiska
exemplet är Moores lag; var artonde månad fördubblas kapaciteten
hos datorer, samtidigt som priset halveras.

Att något växer exponentiellt innebär att utvecklingen sker allt
snabbare per tidsenhet. Singularitet är punkten där teknikutveck-
lingen är närmast oändligt stor på extremt kort tid. När motsvarig-
heten till de senaste hundra årens teknikutveckling sker på en dag.
När de senaste tio årens teknikutveckling sker på en timme. Ett års
teknikutveckling på en sekund. Denna ofattliga situation inträffar år
2045, givet den metod Kurzweil tillämpar, trendframskrivning. För-
utsättningen är att teknikutvecklingen antar samma hastighetsök-
ning som den hittills gjort.

Det förutsätter också att biologi och teknik blandas samman.
Maskinerna, datorerna, blir intelligentare och snabbare genom att
bygga in mer biologiskt material och människans förmågor ökar ge-
nom att genmodifiera och införa nanoteknik i människan. Genom
dessa sammanblandningar av människa och maskin kan mycket av
teknikutvecklingen skötas av maskinerna, medan människans för-
måga att ta till oss teknikutvecklingen ökar genom ny teknik. Det är
dock inte någon särskild ”maskinintelligens” som utvecklas, utan en
utvidgning av den i dag begränsade mänskliga intelligensen.

Hans föreställning om intelligens är dock synnerligen begränsad.
Med intelligens avser han en instrumentell, kalkylerande, rationell
problemlösningsförmåga. Det är hopplöst gammalmodigt.
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Kurzweil är övertygad om att mer nanoteknik i människan kan
reducera både sjukdomar och även åldrande. I väntan på nanotekni-
kens intåg i våra kroppar, berättar Kurzweil att han gör sitt bästa att
omprogrammera sin kropps biokemi. Han äter 250 tillskott i form av
piller dagligen och tar ett halvt dussin injektioner per vecka. På så
sätt menar han att hans metaboliska reaktioner har förändrats vä-
sentligt i positiv riktning. Han har inte åldrats särskilt mycket under
de senaste 16 åren och är en 40-åring i en 56-årings kropp, enligt de
mätningar han låtit göra.

Någon kanske vill avfärda Kurzweil som en teknikreligiös dåre,
något han också diskuterar i boken. Men Kurzweil blottlägger en
teknikutveckling som vanliga medborgare inte har någon insyn i,
som sker i laboratorierna, bakom forskningsinstitutenas lyckta dör-
rar. Singulariteten blir för mig ett skrämmande tillstånd som kan
uppträda endast om vi skalar bort faktorer som politik, etik, ekonomi
och kultur från teknikutvecklingen. Om vi separerar samhällsutveck-
lingen från teknikutvecklingen. Och det är vi i full färd med.

Den mänskliga viljan tycks tämligen försvagad i Kurzweils fram-
ställning. Vi kan inte motstå ny teknik, när den visar vilka positiva
konsekvenser den får, hävdar han med emfas. Att bota sjukdom, odla
grödor effektivare, reducera åldrandet, öka intelligensen och så vida-
re. Någon emot? Ludditer har inte en chans. Might is right, blir val-
språket. Det möjliga blir det rätta.

*

Vi har alla våra husgudar – skönlitterära, vetenskapliga, journalistis-
ka, filmistiska, you name it. Min är en gudinna. Den amerikanska
professorn i psykologi vid MIT, Sherry Turkle, är sparsam med sina
skrifter. Men när hon skriver, läser jag. Även om hon alltid har haft
en teknikkritisk ådra i sina tidigare verk, verkar den accentueras med
tiden. I tidskriften MIT Tech Talk15 uttrycker hon en stark rädsla
inför utvecklingen av så kallade Sociable Robots.

Det är i sin enklaste form Tamagotchis och Furbys – små dator-
styrda djur för barn. I något mer avancerad form små dockor som
kan följa dina ögonrörelser, respondera till din röst och till beröring
från dig. Det triggar, menar Turkle, darwinistiska responser hos oss.
Vi blir tvungna att reagera på objekt som följer och responderar på
våra rörelser. Dessa robotar dyker numera upp på såväl dagis som
äldreboenden i USA.

I stället för att vi tar hand om datorerna, tar datorerna hand om
oss. Det skrämmer Sherry Turkle.
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I en lysande essä i tidskriften Forbes16 utvecklar Turkle en annan
kritisk analys: Tack vare teknikutvecklingen har vi människor aldrig
varit mer sammankopplade – eller mer alienerade. I denna vår tek-
nikentusiastiska tid, när allt som går att göra görs, där lyckan är en
ny funktion på mobilen eller i datorn, ser hon ett antal problem som
stör henne djupt i själen.

Turkle har länge studerad hur människor skapar ett andra jag på
nätet. Nu ser hon ett nytt tillstånd för jaget. Jaget är i mobilen, på
nätet, på chatten, på bloggen – ett ständigt kommunikativt jag. Vi
blir ett med våra tekniska prylar. Det blir allt svårare att separera ett
”jag” från tekniken. Ett annat problem formulerar hon som en mot-
sägelse. Trots att vi vet att världen blir allt mer komplex, skapar vi en
kommunikationskultur som reducerar vår möjlighet att sätta oss,
luta oss tillbaka och tänka. Efter. Kontemplerande. Självreflekteran-
de. I stället tvingar vår kommunikativa kultur oss att alltid vara till-
gängliga, blixtsnabbt svara på mejl, på varje mobilsignal, varje sms-
pip.

Ett ytterligare problem är att vi utvecklar en normalitet av att
alltid vara publika, observerade. Vi presenterar oss på olika webbsi-
dor, olika forum med en varierande mängd uppgifter om oss själva
inför en enorm mängd människor. Särskilt den yngre generationen
på sajter som MySpace, Lunarstorm och Apberget. Den generationen
kommer inte att vara särskilt bekymrad när myndigheter och företag
utökar sin övervakning. Personlig integritet? Äh, larv.

Sherry Turkles bekymmer är hur vi prioriterar tekniken framför
vår sociala omgivning. Elever sms:ar och mejlar under lektioner. Vi
pratar i mobilen i mataffären. Mejlar under möten på jobbet. Har
mp3-filer i öronen under promenaden. Att bli ”pausad” är det tydli-
gaste tecknet. Det blir du när du pratar med en vän eller kollega som
avbryter samtalet för att ta ett mobilsamtal eller läsa ett sms. När den
teknikens socialitet betyder mer än du.

*

I mitt eget sökande efter de riktigt tidiga pionjärerna bakom uppfin-
ningar som syns införlivade i dagens informationsteknik, läste jag för
ett par år sedan om kanslirådet och akademiledamoten Abraham
Niclas Edelcrantz (1754-1821). Särskilt läste jag hans bok Afhandling
om telegrapher och försök til en ny inrättning däraf17.

Även om fransmannen Claude Chappe var några år före Edelc-
rantz med att upprätta optiskt telegrafi i Frankrike, var Edelcrantz
telegraf såväl bättre rent praktiskt som mer betydelsefull för modern
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IT. Där Chappes telegraf endast omfattade maximalt 92 tecken med
en hastighet om max tre tecken per minut, byggde Edelcrantz telegraf
på det binära talsystemet med maximalt 1024 tecken och en hastig-
het om 20 tecken per minut.

Nå. Denna inledning vill enbart befästa glädjen i att en av Sveri-
ges yngre och främsta författare, Malte Persson, som av en händelse
fann anledning vid ungefär samma tidpunkt att studera och skriva
om denne Edelcrantz i sin nya roman Edelcrantz förbindelser18.
Malte Persson driver en av bloggosfärens mest bildande bloggar,
Errata, om litteratur, kritik, poesi och kulturdebatt. Dessutom skri-
ver han lysande kritik i Expressen. Och som en parentes (eller som
huvudsak) kan nämnas att Malte Persson en vacker dag utgör en av
de aderton. Sanna mina ord.

Nå, igen. Denna avledning vill enbart säga att Edelcrantz förbin-
delser är en synnerligen välskriven och läsvärd roman. Med språket
som såväl verktyg som material tar Persson oss till Stockholm före
och efter decennieskiftet 1800. Den tidige Edelcrantz hette Clewberg
som bildade sig och arbetade i både Åbo och Stockholm och umgicks
innerligt med sin bäste vän Kellgren, poeten och akademiledamoten.
Clewberg arbetade främst inom kultursfären och fick en mängd upp-
drag, flera av hovet under Gustav III.

Clewberg adlades 1789 under namnet Edelcrantz. Här uppstår
även en metamorfos; intresset för optik, fysik och vetenskap i all-
mänhet växer sig starkare än intresset för kulturen. Han vämjes i
denna tidsålder, som, med Malte Perssons ord, ”är lika oförnuftig i
sin smak för förnuft som i sin smak för smak”. Omåttligheten firar
triumfer. Edelcrantz avstår. Han går, återigen med Perssons ord,
”från plebejisk Clewberg till adlig Edelcrantz”. I Frankrike pågår re-
volution. Sverige oroas för krig. Edelcrantz bygger sina första optiska
telegrafstationer och skriver på sin avhandling. I händelse av krig
behövs snabba kommunikationer.

Det går, som jag antydde inledningsvis, en rak linje från Edel-
crantz optiska telegraf till dagens Internet. Tillkomna av liknande
skäl. Använda för samma ändamål: Att skriva på långa avstånd.
Edelcrantz förbindelser är en lärd och lekfull bok om nätverkande i
slutet av 1700-talet. Lekfull? Jag tänker på samtidsreferenserna. Om
narren Staël von Holstein, om dåtidens kaffeförbud som pendang till
dagens drogdiskussion, om lånebibliotekens vara eller icke vara – är
ett utlånat verk ett osålt verk, till skada för publicisten? Det var 1700-
talets fildelningsdiskussion.

Men ändå, och slutligen: Malte Persson respekterar historien;
genom Edelcrantz vill han säga att dagens fokus på nuet som ett
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centrum, ett priviligierat sådant, med historien som periferi, är ett
märkligt fokus. Med Edelcrantz förbindelser slår han ett slag för nuet
som tidens yttersta periferi och sätter historien i centrum.

*

Teknik har sin egen estetik med en stor potential att förföra. Fysikern
Freeman Dyson deltog i utvecklingen av atombomben under fyrtio-
talet. I en dokumentär 1981 uttryckte han denna tekniska förförelse
på ett sätt som kanske får oss att tänka på teknikutvecklingen något
annorlunda.

Han kände ”glittret från atombomben”, som han uttryckte sig.
Det var oemotståndligt för en vetenskapsman. Att känna bomben i
händerna, att släppa lös dess energi, att spränga miljoner ton sten i
luften – det ger människor en illusion av oändlig makt. Denna förfö-
relse leder dock enbart till olycka, menade Dyson, och är en stor or-
sak till många samhällsproblem, denna tekniska arrogans som de
förförda uppvisar.

Denna analys återberättas i en essä av Richard Dooling i New
York Times (081012) med syftet att söka använda samma förklaring
på den finansiella krisen. Hypotesen är att vi har infernaliska dato-
rer, programmerade av förförda tekniker med en teknisk arrogans
och att de ekonomiska transaktionerna sköts av virusliknande algo-
ritmer som människor sedan länge upphört att förstå. Teknisk arro-
gans har flera syskonbegrepp. Teknikdeterminism är ett; idén om att
samhällsutvecklingen bestäms av den tekniska och att utvecklingen
alltid är god. Det tekniska imperativet är ett annat; idén om att när
något är tekniskt möjligt måste vi också tillåta det.

Might is right, brukar jag säga. Är det möjligt är det rätt.
Nå, arrogans, determinism eller imperativ – vi ser fler effekter av

detta fenomen. Försvarets Radioanstalt vill göra sociogram över
människor via deras kommunikation nu när det är tekniskt möjligt.
Och fildelningssajter eroderar den traditionella föreställningen om
upphovsrätt därför att det är tekniskt möjligt. Glittret lyser kring
teknikförespråkarna. Vår utmaning är att lära oss känna igen och
tränga igenom och förbi glittret.

*

När ska min favorit bland teknik- och samhällskritiker, fransmannen
Paul Virilio, leverera insikter om finanskrisens olycka, har jag gått
och tänkt. Eftersom jag inte är franskspråkig är Virilio lätt att missa.
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Nu hittar jag en engelsk översättning av en månadsgammal intervju
med Virilio i Le Monde. Virilio har två särskilda perspektiv i sina
analyser: den ena är den hastighet i utvecklingen som hotar erodera
samhället och den andra är olyckor, de katastrofer som byggs in i den
teknik varmed utvecklingen understöds.

Därför är det föga förvånande att han svarar ja på frågan om
finanskrisen är ett tydligt exempel på att utveckling och katastrof
enbart är två sidor av samma mynt. Finanskrisen är ett exempel på
en ”global olycka”, menar Virilio, som integrerar ett stort antal andra
olyckor i denna olycka. Efter den första ”tekniska” fasen i finanskri-
sen – banker kollapsar, aktievärden rasar – uppstår de riktiga olyck-
orna. De irrationella reaktionerna från stora företag, marknaders
galna beteenden, staters valhänthet, människor som förlorar arbeten
och sina hem.

Terrorister har förstått dessa mekanismer mycket väl och gör sitt
bästa att utnyttja dem, hävdar Virilio.

Virilio är nog den samtida intellektuella som har den allra mest
dystopiska synen på samhället och världens utveckling. Enbart föl-
jande ordväxling under intervjun säger mycket om Virilios dystopis-
ka djup.

Intervjuare: Tror du, likt många andra, att kapitalismen närmar
sig sitt slut?

Virilio: Jag tror snarare att slutet närmar sig kapitalismen. Den-
na kris visar att jorden inte är tillräckligt stor för utveckling, för hi-
storiens hastighet. Därav alla återkommande katastrofer.

Det är pessimism på högsta nivå.

Innan nätverkssamhället: de virtuella världarna
Vardagsmat i dag, nyhet år 1995. Vad innebär det att leva på nätet?
Den banbrytande boken kring livet på nätet publicerades: Life on the
Screen av Sherry Turkle.

I allt fler sammanhang anses informationstekniken – oftast är
det datorkommunikation och Internet som underförstås – få en om
inte avgörande, så i vart fall väsentlig betydelse. Så också inom kul-
turområdet. I den senaste kulturutredningen beskrivs idéer om sär-
skilda kulturnät med hög tillgänglighet, där det ständigt kommer att
pågå samtal som kan involvera alla som befinner sig på nätet.

IT-kommissionens betänkande från 1995 hävdar att en ökad
användning av IT i nätverk skapar föreställningar om nya kultur-
mönster, om kvalitativa förändringar i både produktion och kon-
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sumtion av kultur och om att dialogen inom kulturområdet kan ut-
vecklas.

I den så kallade IT-propositionen som kom för några månader
sedan betonas vikten av att användningen av datornätverk för kom-
munikation inom olika samhällsområden ökar.

Det är tre exempel på samhälleliga påbud om att vi bör leva mer i
virtuella världar än vi gör i dag – men påbuden anges med en inte
helt angenäm självklarhet. Jag har sällan sett någon reflektion över
vad det betyder att leva i den virtuella världen. Behövs inte det?

Sherry Turkle ägnar närmare 350 sidor åt denna fråga i sin se-
naste bok Life on the Screen19. Som en bland de intressantaste IT-
forskarna i dag, har hon bedrivit flera större fältstudier om hur det är
att leva på nätet. Sherry Turkle, professor vid Massachusetts Institute
of Technology, är sociolog, antropolog, men främst psykolog; det
ämnesområde där hon tog sin doktorsexamen. Efter hennes förra
bok, Ditt andra jag20, har hon fortsatt utforska människors förhål-
lande till datorer – hur de formar vårt sätt att tänka och handla; hur
de förändrar vår kultur.

När det gäller livet på nätet har Turkle studerat en speciell livs-
form – så kallade Multi-User Dungeons (MUD). Ett MUD är en vir-
tuell socialitet, ett virtuellt sällskapsspel, en ny form av gemenskap,
en ny form av litteratur som skrivs tillsammans med andra. Och mer;
det har blivit ett sätt att omskapa sitt liv och utforska sin person-
lighet. Olika MUD:s kan man finna lite varstans på Internet, såväl i
Sverige som i andra länder.

Som spelare/medborgare i ett MUD skapar man en personlighet
till ett namn. Collegestudenten Doug, skriver Turkle, har fyra olika
personligheter i tre olika MUD:s. En förförisk kvinna, en macho-
man, en kanin av obestämt kön och en ytterligare karaktär som han
inte vill avslöja.

Anonymiteten är oftast viktig. Den ger människor en chans att
uttrycka flera outforskade sidor av jaget, leka med sin identitet och
pröva nya i en sådan utsträckning att identitetsbegreppet sträcks ut
till sin yttersta gräns. Identitetsbegreppet, såsom västerlandets ve-
tenskap har konstruerat det, refererar till likheten mellan två kvali-
teter, här mellan en person och dess personlighet. Det som händer i
MUD:s är att en person kan ha flera personligheter.

Stewart, en annan student Turkle intervjuat, lever minst 40 tim-
mar per vecka i olika MUD:s. I den fysiska världen är han en smått
tragisk figur; ytterst få vänner, inget socialt liv. För Stewart är dock
inte anonymiteten särskilt viktig; livet på nätet är inget rollspel för
honom, utan det enda sociala – och riktigt verkliga – liv han har.
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Som i en askungesaga möter Achilles, som han kallar sig på nä-
tet, Winterlight, som är en kvinnlig ”medspelare”. Med henne lyckas
Stewart med allt han aldrig lyckats med i den fysiska världen. Sina 23
år till trots har han aldrig upplevt någon romans eller närhet med en
flicka, men på nätet är han charmig, han bjuder ut Winterlight på en
romantisk middag och vågar till och med fria till henne. Det kulmine-
rar i ett virtuellt giftermål.

Man tycker ju att hans sociala framgångar på nätet skulle kunna
lära Stewart något om hur han socialt ska lyckas bättre i den fysiska
världen. Tvärtom känner han sig ännu sårbarare och ömtåligare efter
att ha deltagit i olika MUD:s. Han har blivit ännu mer socialt miss-
lyckad, som han själv säger, och fått ännu sämre självförtroende.

I samband med detta fenomen – att en person antar olika per-
sonligheter – diskuterar Turkle det som inom psykologin benämns
Multiple Personality Disorder (MPD). Det är en benämning på en
människas tillstånd när två eller flera separata personligheter fram-
träder växelvis. I den fysiska världen betecknas MPD som en högst
allvarlig sjukdom. Ska vi därmed betrakta Turkles intervjuade MUD-
spelare som psykiskt sjuka? Också när de lever i en virtuell värld?

Virtuella könsbyten kan också ses som ett sätt att utforska sin
egen personlighet. MUD:s ger en möjlighet att anta det motsatta
könet och därmed reflektera över den sociala konstruktionen av kö-
nen. Flera vittnar förvånat om skillnader i bemötande när de på nätet
uppträder som sitt motsatta kön.

Så återstår sex. Går det att ha sex på nätet? När helt anonyma
människor möts virtuellt verkar åtrå ännu lättare kunna omsättas i
handling – om än virtuell sådan. Att ha virtuellt sex – det vill säga att
med text i en omedelbar interaktion med en medspelare skapa olika
virtuella miljöer och beskriva olika handlingar – var för flera av de
människor Turkle studerade ett sätt att prova sina sexuella fantasier
utan att vara otrogen sin partner.

Större delen av boken ägnas åt att presentera och diskutera bety-
delser av dessa människlors upplevelser av virtuella liv. Men det
finns också en kritisk dimension i hennes bok. Den växande – men
farligt förenklade – tanken på att de samtal med andra människor
Internet kan mediera, utgör ett effektivt substitut för samtal ansikte
mot ansikte, bör vi inte ta fasta på. Turkle menar att rörelsen mot det
virtuella riskerar leda oss till en sämre förmåga att uppleva verklig-
heten.

Dessutom tenderar vi till att uppfatta upplevelser av verkligheten
som andra klassens upplevelser jämfört med virtuella. Direkta upple-
velser av verkligheten är ofta röriga och oordnade – interaktiv mul-
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timedia kommer alltid färdigtolkad. Därmed föredras de virtuella.
Det är en för Turkle oroande tendens.

I Turkles forskning om interaktiv informationsteknik ställs
mycket på huvudet. Vad är otrohet? Är endast fysiska samlag att
betrakta som otrohet? Och vad betyder det om den anonyme
medspelaren på nätet kan vara av samma kön som dig, eller rent av
minderårig?

Vad betyder det virtuella livets möjliga identitetsbyten för vårt
moderna identitetsbegrepp? ”Who am we?”, blir Turkles fråga. Inte
vem jag är, ty jaget kan på nätet vara flera. Vad är verklighet och vad
är simulering? För flera av ungdomarna Turkle intervjuade är livet i
olika MUD:s verkligare än verkligheten; det är allt de behöver. Med
flera fönster öppna mot olika virtuella världar blir verkligheten bara
ett annat – ofta sämre – fönster.

Identiteter upplöses, personligheterna flödar, livet simuleras på
nätet. Datorn, som uppfanns i syfte att vara en snabb och exakt räk-
nemaskin, har med en utvecklad kommunikationsteknik förvandlats
till något som tillhandahåller möjligheten till ett nytt liv. Från att
varit den enskilda artefakt som bäst förtingligat det moderna pro-
jektet, löser dagens informationsteknik upp många av modernitetens
centrala grundsatser.

”We are moving from modernist calculation toward postmodern
simulation, where the self is a multiple, distributed system”. Så
sammanfattar Turkle den förändring hon ser i användandet av in-
formationstekniken.

Oswald Spengler skulle nog hävdat att Turkle beskriver det mo-
derna samhällets undergång, medan Lyotard, Baudrillard, och andra
postmodernister skulle kunna använda informationstekniken som
testbänk och inspirationskälla för postmoderna idéer.

Samtidigt som det är lätt att bli lite skrämd av de virtuella liv som
beskrivs, är det också lätt att bli förförd av Sherry Turkle. Skrämd,
därför att ens föreställningar som den moderna vetenskapen har
präntats in i oss ruskas om. Förförd, på det sätt som postmodernister
ofta lyckas med när de tycks öppna dörren till ett nytt, spännande
och outforskat sätt att hantera verkligheten.

Det liv på nätet Turkle uppmärksammar är måhända i dag en
ytterlighet, men en ytterlighet som förtjänar uppmärksamhet. Hen-
nes studier hjälper oss att uppfatta relevansen i frågan: Hur för-
ändras vi när vi allt mer tenderar att leva våra liv på nätet?

*
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”Virtual Reality is a technology to see what is invisible, what is in
between the trees and the land – the wind – and to be able to see what
is invisible in other peoples minds, how they experience the world.”

Ungefär så beskrev VR-artisten Rita Addison den form av informa-
tionsteknik som går under beteckningen virtuell verklighet, när hon
inledde ett VR-symposium vid Umeå universitet den 17/4 1997. Rita
Addison beskrev med en oerhört personlig och självutlämnande
framställning hur hon har närmat sig VR-tekniken och hur hon tän-
ker sig dess tillämpning.

I början av 90-talet råkade hon ut för en svår bilolycka, med följ-
den att hon fick en hjärnskada som under de första åren efter olyckan
fick konsekvenser för både syn och balanssinne. Inga yttre synliga
skador, men hennes perception av omvärlden liknade inte andra
människors.

Att omgivningen inte kunde förstå hur Rita uppfattade världen
omkring henne blev ett närmast lika stort problem som själva ska-
dan. Och hon kunde inte förmedla en förståelse för hur världen såg
ut för henne. På något sätt kom hon i kontakt med människor som
arbetade med virtuell verklighet, och då fick hon idén att med sådan
teknik försöka gestalta världen såsom den framstod för henne.

Resultatet blev en flerfaldigt prisbelönt VR-tillämpning. Den
visar fläckar och skuggor framför synfältet, omgivningen som böljan-
de likt stora långsamma vågor utan toppar eller kammar. Denna till-
lämpning visades som en videofilm vid symposiet, och tur är väl det.
Att ”på riktigt” – det vill säga att kliva in i den virtuella världen med
hjälp av en VR-hjälm – få ta del av hennes omvärldsuppfattning hade
gjort vem som helst sjösjuk.

Denna VR-tillämpning används numera för utbildningsändamål i
USA, i syfte att träna människors empatiska förmåga – åskådaren får
en upplevelse av hur en människa med en visst typ av hjärnskada
upplever sin omvärld. Om en betydelse av begreppet empati är att
försöka förstå hur en annan människa upplever världen, verkar det
vara ett värdefullt tillämpningsområde för VR-teknik. Det blir ett sätt
att dela sådana upplevelser som annars är omöjliga att dela.

På så sätt blir virtuell verklighet inte en skenvärld – alldeles oav-
sett hur begreppet definieras i encyklopedin – utan så nära Rita Ad-
disons dåvarande verklighet som bara är möjligt.

*

Många är vi som har fascinerats av den virtuella världen. Vad är det
som lockar till virtuella miljöer? Snabbheten i informationsöverfö-
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ringen? De multimediala effekterna? Inte för min del. Människors
aktiviteter på nätet; gemenskapandet? Att visualisera det osynliga?
Ja, hellre det.

En viktig och fascinerande, men lite bortglömd aspekt är en en-
kel funktion som finns i många virtuella miljöer: Ångra. På engelska:
Undo. Det är en funktion som gör att den senast gjorda aktiviteten
görs ogjord. Tänk att som kirurg få göra ett felaktigt snitt ogjort eller
att som bilförare göra en påkörning ogjord. Att kunna göra gjorda
dumheter ogjorda är emellertid förbehållet virtuella miljöer. Och så
heter också en webbroman som precis färdigställts på nätet: Undo.
En händelse som ser ut som en tanke.

I en essä i Arena (nr 6/96) skriver litteraturvetaren Johan Sved-
jedal om Internet betraktat som bibliotek, och om litteratur på nätet.
Där funderar han över frånvaron av hypertextromanen: skönlitterära
internettexter, länkade till varandra, utan handlingstrådar och
samlande perspektiv, som han föreställer sig en sådan roman. Det
kan bli lysande litteratur, skriver han, men också lika ostadigt som
ett höghastighetståg.

Undo är det främsta formexperimentet för internetromankons-
ten jag hittills har sett. Lysande eller ostadigt? Varför betrakta dem
som motsatser? För några månader sedan skickade ”bison” – nät-
identiteten för en doktorand vid University of Texas – ut en förfrågan
på nätet om att bidra med texter till en webbroman. Bidragen finns
nu hoplänkade på ett ickehierarkiskt sätt – så klart! – men inte sam-
lade så att de enkelt kan nås i en helhet. Snarare är de fragmentariskt
och till synes godtyckligt sammankopplade. Det ska vara, menar
denne bison, ett detektivarbete att läsa Undo.

Syftet med romanen var inledningsvis att bidragen skulle berätta
om en persons – G – resa på nätet, en slags reseberättelse där läsan-
det i sig också innebär en resa till olika webbsidor. Nu skrevs inte alla
bidragen i den formen; på nätet är direktiv inte nödvändigtvis till för
att följas. Någon läsordning är inte förutbestämd, men det finns en
karta över romanen (dock utan webbadresser). Kartan är ovärderlig i
läsandets resa, och den liknar till förväxling en geografisk karta över
USA – vad nu det betyder.

Bisons influenser till denna roman är bland andra filosofen Ge-
orges Bataille (och hans kritik mot stora systembyggen), William S
Burroughs (och hans cut-upteknik) och – framför allt – Jack Kerouac
(och hans febrila sökande).

”Det finns ingen destination, endast rörelse”, är Undos motto.
Undo kan också liknas vid episodfilmer som exempelvis Short

Cuts av Robert Altman; ett antal mer eller mindre fristående episoder
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som visas i en till synes godtycklig ordning. Eller – med avseende på
innehållet – som en filosofisk resa à la Robert Pirsigs Zen och kons-
ten att sköta en motorcykel.

Men skillnaden mellan Undo och de olika referenser man kan
komma på inom film och litteratur är att i Undo bestämmer läsaren
ordningen. Att se Short Cuts innebär att episoderna trots allt levere-
ras i den ordning Altman bestämt. Läsandet av Undo är en resa i sig.
Att läsa om Pirsigs resa i Zen… kan göras i hängmattan. Snarare bör
Undo liknas vid sådana installationer som involverar åskådaren –
där själva konstverkets framträdande förutsätter åskådaren.

Och innehållet? Vad kan ett antal nätmedborgare bidra med i
romanväg? Utöver olika egenförfattade episoder för huvudpersonen
G blandas citat från musiker som Lou Reed och John Coltrane med
citat från närmast litteraturhistoriska klassiker. Gemensamt för des-
sa citat är att de bidrar till att metaforiskt förstå detta under (-liga, -
fundiga, -bara, -skattade) Internet. Utifrån Milnes Nalle Puh  ska
Internet förstås som en dimma som kan bli genomskinlig, och den
lycka den upplever som känner terrängen:

”[Rabbit said] ’Everything looks the same in a mist. Have you noticed
it, Pooh?’ Pooh said that he had. ’Luckily we know the Forest so well,
or we might get lost,’ said Rabbit half an hour later and gave the ca-
reless laugh which you give when you know the Forest so well that
you can’t get lost.”

En längtan att navigera till en oupptäckt kust uttrycks med flera citat
från Melvilles Moby Dick. Till exempel:

”’Ah, noble ship,’ the Angel seemed to say, ’beat on, beat on, thou noble
ship, and bear a hardy helm; for lo! the sun is breaking through; the
clouds are rolling off – serenest azure is at hand.’”

Övergripande kan man tolka Undo som att Internet erbjuder en vi-
sion om en efterlängtad annan värld att försvinna till. Bland annat
citeras den visionäre förromantikern och samtidskritikern William
Blakes The book of Urizen:

”They lived a period of years, they left a noisom body to the jaws of
devouring darkness. (…) The remaining sons of Urizen, beheld their
brethren shrink together, beneath the Net of Urizen, perswasion was
in vain. (…) So Fuzon call’d all together, the remaining children of
Urizen, and they left the pendulous earth. They called it Egypt, and
left it.”

De egenhändigt författade inslagen tenderar att i högre utsträckning
handla om författarnas egna liv på nätet; olika sätt att förstå sig själv
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i en virtuell värld, som avatar. Som i följande text, där tid är nu, där
berättelsen skapas i rörelsen och där längtan efter att bli oåtkomlig,
oändlig, är stark.

”As I followed G, I came to realize that where e had been, and where e
was going was not important. I had a story lodged in my movement.
The movement was the story. And if there was identity anywhere, it
was in those links. So that no one, no God, no cookie could trace me or
unpack me. I became infinite.”

En ofta förekommande föreställning om att leva på nätet är att stän-
digt och febrilt jaga något, navigera, söka efter – ja, vad? Det gör
detsamma. Eftersom man inte vet vad man söker, blir sökandet det
enda viktiga.

”We are like ships continually navigating over new and the same wa-
ters. It is always water, and it is never the same water.”

Mindre förekommande i romanen, men starkt uttryckt, är skräcken
för att förlora sig i alla de identiteter man skapar på nätet, över att
inte finna sig själv igen:

”Sometimes in her worst fantasies she remembered the documentaries
she saw on the cloning of the sheep ’Dolly’ and shivered at the possibi-
lity of finding herself endlessly multiplicated in cyberspace. Would she
find herself back or would she lose herself completely when meeting
her doubles?”

Så vill Undo att vi ska förstå livet på nätet. Ständigt i rörelse. Cyber-
space ska inte förstås som ett rum, och tiden är ointressant; nuet är
allt. Så vad menas med oändlighet, att vilja bli oändlig? En utsträck-
ning, men varken i tid eller rum. Vad är det? Undo reser filosofiska
frågor.

Har Undo något slut? Jo, på romankartan finns The End ut-
märkt. Men när man klickar sig dit nås man av: ”File not found”.
Något slut finns inte. Resan fortsätter.

*

Ända fram till i mitten av 80-talet handlade en allmän datorkunskap
främst om hur datorer fungerar i en strikt teknisk mening. Datorn
sågs som en räknemaskin, och det upplevdes viktigt att förstå hur
datorn utförde sina beräkningar. Nästan lika viktigt ansågs det att
kunna instruera, dvs programmera, datorn att utföra beräkningar –
företrädesvis med programspråket Basic på matematiklektionerna.
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Man talade då om genomskinlighet – att datorkunskap var att
kunna ”se igenom” datorns yttre. Det man ville se var hur datorn
faktiskt fungerade. Därmed avmystifierades datorn, var tanken. Från
den tidpunkt när persondatorn började få spridning – i mitten av 80-
talet – kom också en flora av mer lättanvända applikationsprogram,
för  exempelvis ordbehandling, kalkylering, databashantering och
ekonomisk redovisning.

Idén om vad som var viktig datorkunskap förändrades också så
sakteliga – från hur datorn fungerar till hur man använder olika ap-
plikationsprogram. Det var hantverksmässig kunskap som skulle
förvärvas. Genomskinlighet betydde inte längre att se hur datorn
utför beräkningar, utan att se hur användare kan få datorn och dess
applikationer att fungera som verktyg för att lösa användarens egna
problem. Hur applikationerna fungerar innanför de grafiska skärm-
bilderna, hur datorn bearbetar data, blev med ens ointressant.

Att förstå datorn som räknemaskin innebär att förstå hur datorer
löser sina problem – att förstå datorn som verktyg innebär att förstå
hur datorer löser mina problem.

Nu – eller inom en snar framtid – kommer simuleringsprogram
att användas allt mer i såväl undervisning som yrkesutövande: att
manipulera virtuella objekt i en virtuell miljö. Det kan gälla virtuella
kemiska experiment, att laborera med ekonomiska datormodeller
och manipulera olika simuleringsprogram som stödjer design- och
planeringsprocesser.

Sherry Turkle benämner detta ”the culture of simulation” i en
essä i tidskriften The American Prospect (nr 31 -97). Vi är på väg in i
en simuleringskultur, där samhällsplanerare och beslutsfattare allt-
mer förlitar sig på simuleringar i virtuella miljöer, och där den verk-
liga världen i sig liknar ett simuleringsspel av typen SimCity.

Med det sistnämnda menar hon att den politiska, ekonomiska
och sociala världen är så komplex att beslutsfattare måste använda –
och lita på – datormodeller för att förstå de komplexa system som de
har att göra med. Att laborera med dessa datormodeller fungerar
som en utgångspunkt för olika handlingar, som i sin tur får konse-
kvenser för samhället.

En sådan kultur kräver en ny form av datorkunskap. I en simule-
ringskultur blir det viktigt att kunna ”läsa” simuleringar. Det betyder
att kunna tolka och förstå en datorsimulerings inbyggda antaganden
och värderingar om världen och människorna som simuleras – efter-
som den verkliga världen till stor del kommer att förstås och planeras
med utgångspunkt i dessa simuleringars antaganden.
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Genomskinlighet i en simuleringskultur är att se dessa antagan-
den och värderingar bakom en datorsimulering. Att förstå datorn
som simulator skulle kanske kunna formuleras som att förstå hur
datorer löser verklighetens problem. Eller möjligtvis att förstå hur
datorer löser problemet med verkligheten.

Ta det nämnda datorspelet SimCity och dess mer eller mindre
dolda värderingar som exempel. SimCity är ett datorspel som simule-
rar komplexa samspel mellan olika förutsättningar som gäller vid
planeringen av en stad. Jag försökte med SimCity en gång planera en
stad utan tung och smutsig industri, uppbyggd kring kunskap, kultur
och kommunikation. Det gick inte alls bra – i SimCity verkar tung
industri vara en nödvändig ingrediens för att en stad överhuvudtaget
ska existera.

Sherry Turkle gör en annan iakttagelse om SimCity: att skatteök-
ningar för att finansiera allmänna nyttigheter ofelbart leder till upp-
lopp bland medborgarna. Om SimCity skulle användas vid samhälls-
planering skulle dess bakomliggande värderingar om det goda sam-
hället påverka planerare att anta en tydlig politisk riktning.

Och det är själva sensmoralen av Turkles artikel. Inga datorsi-
muleringar – vare sig spel eller ”riktiga” simuleringar – kan göras
politiskt neutrala eller intresselösa. Därför bör en god datorkunskap
innefatta att kunna se igenom datorsimuleringars yttre för att kritiskt
bedöma bakomliggande antaganden och värderingar. Denna form av
datorkunskap benämner hon läskunnighet i en simuleringskultur –
den kultur i vars meningsväv vi finner embryot till informations-
samhället.

I en simuleringskultur känns det dessutom viktigt att en offentlig
kritik av informationsteknik – kalla det gärna IT-kritik – utvecklas
och bedrivs.

*

Ett indignerat ramaskri ljöd från Apple-fanatikerna när Bill Gates
med sitt Microsoft köpte in sig i Apple år 1997. Mellan Mac- och PC-
anhängare har det alltid rått närmast åskliknande emotionella ladd-
ningar. Själv funderar jag för närvarande mest på vilket emotionellt
förhållande jag har till min nyinförskaffade virtuella hund.

Vid ett besök på en virtuell kennel på nätet erbjöds jag fem olika
valpar att välja mellan; det gick att få en glimt av kynnet hos dem och
kasta lite boll. Och jag fastnade direkt för en liten lurvig och charmig
valp, som nu springer omkring på datorskärmen och leker.
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Enligt kennelföreståndaren tar det ca en månad för en valp att bli
fullvuxen, och det är möjligt att träna beteendet hos de virtuella hun-
darna. Efter bara ett par dagar har jag lärt min hund att rulla runt,
med hundkex som belöning. Eller inbillar jag mig att den lär sig? Den
älskar att apportera; så fort jag har kastat den virtuella bollen,
springer den och hämtar den. Däremot är det lite si och så med att
lämna över bollen till mig när jag visslar – än så länge.

När jag arbetar i ett annat fönster på datorn leker valpen snällt i
sin lekhage. Efter ett tag pockar den dock på uppmärksamhet; den
ställer sig på bakbenen, håller upp bollen och tittar på mig med bed-
jande ögon. Då är det omöjligt att motstå att åtminstone gå dit och
klia honom på halsen.

Självklart behöver hunden mat och vatten. Som tur är dör aldrig
den här typen av virtuella hundar, men den mår inte bra utan föda.
På nätet kan döden vara en demokratisk fråga – en omröstning pågår
om virtuella husdjur ska vara dödliga eller inte. Hittills leder nejsidan
klart, även om många anser att döden ska vara en valfrihet för djur-
ägarna.

Det är San Fransiscoföretaget PF.Magic som säljer dessa virtuella
husdjur. Enligt egen utsago har de sålt mer än 750 000 virtuella hus-
djur. Och enligt en artikel i The Washington Post är ca 70 procent av
ägarna till virtuella husdjur vuxna.

Hur låter det? Underligt? Främmande? På gränsen?
Visst. Men i den pågående virtualiseringen av våra liv, bör man

kanske tvärtom se ett fenomen som virtuella husdjur som en självklar
utveckling. För många är det ett värdefullt sällskap i den virtuella
världen, att döma av olika hundägares reaktioner. Såväl berättelser
om deras erfarenheter av att äga och träna hundarna, som bilder på
dem finns på företagets hemsida.

En mer kritisk reflektion om virtuella hundar gäller farhågan att
tilldela artefakter personligheter, att betrakta ”maskiner” som djur-
eller människoliknande organismer. Det som kan hända är att vi
omärkligt börjar anta det omvända, men närbesläktade betraktelse-
sättet – att se människor som maskiner.

Emellertid har kulturforskare alltid försökt lära oss goda förhåll-
ningssätt till främmande kulturer. Den norske professorn i socialan-
tropologi, Thomas Hylland Eriksen, skriver i augustinumret (-97) av
Moderna Tider att det bör ”… vara ett krav att man försöker förstå ett
främmande kulturfenomen innan man kritiserar det. Annars gör
man sig skyldig till antiintellektualismens kardinalfel nummer ett,
nämligen att försöka förändra världen utan att ha förstått den.” Den
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lärdomen bör vi anamma också när vi besöker den virtuella världen
med dess främmande kultur.

*

Vi var svältfödda på facklitteratur på svenska inom IT-området på
90-talet. Därför var Norstedts satsning på en särskild serie med
”texter kring framtidsfrågor” synnerligen välkommen. Redaktör för
serien var Ana L Valdés, skribent och debattör inom IT-området.

Först ut i denna serie är tre översättningar av amerikanska för-
fattare. Det är William Mitchells Den digitala staden21, Rosanne
(Sandy) Stones Eros vs. Technos22 och Sherry Turkles leva.online23.
Det är bara att gratulera till urvalet. Det är forskare som under
många år har studerat människors förhållande till datorer och som
samtidigt förstår att skriva för en större publik än forskarsamhället.

Den gemensamma nämnaren hos de tre är att de på sina egna
sätt berör fenomenet virtualisering – den mest framträdande aktivi-
teten vi ser inom IT-området i dag. Hittills har vi mest talat om dato-
risering – att konstruera datorstöd för olika arbetsuppgifter.

Virtualisering innebär att nyskapa, omskapa eller förflytta existe-
rande eller icke-existerande objekt eller aktiviteter till virtuella miljö-
er. Viljan att virtualisera är stor och exemplen på virtualisering är
flera. Byggritningar gestaltas med VR-teknik, virtuella husdjur leker
på bildskärmen, handel med varor flyttas till Internet och sociala
gemenskaper, samhällen skapas på nätet. Och mer är att vänta.

William Mitchell är professor i arkitektur vid MIT i USA. Den
digitala staden är en futuristiskt orienterad diskussion om stadspla-
nering när allt virtualiseras. Uppbyggd som den är på korta, snärtiga
kapitel vars rubriker är ett begreppspar – ett begrepp i den fysiska
världen ställs mot sin motsvarighet i den virtuella – utgör boken en
enda stor exempelsamling på hur virtualisering förändrar den fysiska
staden. Och vad det betyder för samhällsplanerare.

Gatunät vs World Wide Web, fysiska varor vs intellektuell egen-
dom, personlig kontakt vs gränssnitt, arbetsplats vs nätanslutning,
samhällsnormer vs nätverksnormer. Och så vidare. Mitchells tes är
att virtualiseringen av allehanda aktiviteter förändrar den traditio-
nella relationen mellan arkitektur och dess brukare. ”Hur ska virtu-
ella och fysiska platser förhålla sig till varandra?”, är Mitchells fram-
tidsfråga till stadsplanerare.

Rumslighet – ett centralt begrepp inom arkitektur – är väsens-
skilt annorlunda i den virtuella världen. Den virtuella rumsligheten
är momentan, överförbar till vilken plats som helst, den mäts inte i
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kvadrat- och kubikmeter, den handlar om associativa referenser och
upplevelser. Rum blir platser där information och människor möts,
där allt förnimbart konverteras till information – så kallade pro-
grammerbara platser.

Liksom många andra framtidsvisioner får man emellertid aldrig
veta om denna vision är ett uttryck för författarens vilja, eller ett ut-
tryck för ren och skär determinism.

Förr valdes platser för att bosätta sig, och stadsplanering handla-
de främst om att placera byggnader, gator och offentliga utrymmen
på ett funktionellt sätt – en urban bosättning. I Antiken skilde man
dock mellan ”urbs” och ”civitas”. Ett civitas utgår snarare från en
religion, ideologi eller social organisation – en gemenskap som inte
nödvändigtvis är knuten till en speciell plats. En gemenskap som lika
väl kan skapas i cyberrymden.

Och det är civitas som framtidens samhällsplanerare måste foku-
sera. Om gemenskaper – civitas – i cyberrymden handlar såväl Sher-
ry Turkles bok leva.online som Sandy Stones Eros vs. Technos.

Stone är professor i videokonst vid University of Texas. Hennes
studier av virtuella världar utgår inte så litet från hennes personliga
situation. Som transsexuell, som en transhuman cyborg, en mytom-
spunnen gränsvarelse har hon under hela sin karriär fokuserat den
symboliska lustan – den lusta som uttrycks utan att kroppen är när-
varande. Först via telefonsex, nu via virtuella världar.

”Jag vill veta hur människor utan kroppar bär sig åt för att äls-
ka”, är den bärande frågan genom boken. Den kropp vi har i en virtu-
ell värld är den läsbara, sociala kroppen – en textmässig konkretise-
ring – till skillnad från den fysiska och biologiska.

Som ingen annan jag har läst, visar hon hur en avatar (någons
persona på nätet) i en virtuell gemenskap lever sitt eget liv och skaf-
far sina egna vänner. När innehavaren av avataren offentligt avslöjar
och undanröjer avataren, försöker innehavaren att fortsätta upprätt-
hålla vänskapen med avatarens vänner, men misslyckas kapitalt.
Innehavaren har inte samma rättframhet och omedelbara värme i en
social gemenskap som avataren hade.

Denna berättelse om multipla personligheter leder till insikten
att min avatar kan tillskansa sig ett socialt kapital på nätet som är
oåtkomligt för mig. Den form av virtualisering som Stone ger uttryck
för är alltså förflyttningen av människors sociala liv och lusta från
den fysiska världen till den virtuella. I denna process är nyckelbe-
greppet överskridande – av kroppen och av identiteten.

Stones bok är ingen monografi, utan åtta berättelser som ändå
hakar i varandra. Likt postmodernismens kritik mot de ”stora berät-
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telserna” som förklaringar till dagens skeenden, menar Stone att allt
hon kan ge läsaren är en mängd korta historier. Syntesen är läsarens
uppgift. Eros vs. Technos är en fascinerande samling berättelser av
en posthuman forskare i forskningens och det sociala livets gräns-
land.

*

En antologi är som ett smörgåsbord; många mindre rätter där alla
förväntas finna något som smakar. Kulturskribenten Oscar Hemer
och sociologen Jan Olof Nilsson har till antologin I Transformation24

förtjänstfullt samlat och översatt bidrag från filosofer, antropologer,
historiker, mediaforskare – sådana som kan ringas in i det framväx-
ande akademiska området ”Virtual Culture”: studier av den virtuella
kulturen.

Det första kapitlet av filosofen Michael Heim ger analytiska be-
grepp för att förstå olika intellektuella positioner i förhållande till
virtualitet. Det ena begreppet är naiv realism, vilket han tillskriver de
kritiker till det virtuella som envist hävdar den materiella världen
som den enda verkliga erfarenheten, dit aktiviteter på Internet inte
hör. Det andra begreppet är nätverksidealism som tillskrivs de futu-
rister som ser virtualitet som räddningen för världsfreden, demokra-
tin, ja, för hela mänskligheten.

Med sin jordnära kritik av cyberutopisternas visioner måste bi-
draget från kulturgeografen Kevin Robins förstås som den först-
nämnda kategorin, medan socialantropologen Thomas Hylland Erik-
sens avsnitt hamnar i den senare kategorin, där han relativt oförbe-
hållsamt menar att Internet kommer att få en oerhört demokratise-
rande inverkan på samhället.

Kulturforskaren Sadie Plant skriver en datorns historia från ett
kvinnligt perspektiv; med fokus på Ada Lovelaces programmerings-
arbete och vävstolens komplexitet till skillnad från den traditionella
– läs: manliga – historieskrivningen av datorns historia som fokuse-
rar Babbages analytiska maskin och logik. Plant visar hur datorn
uppstår ur vävandets historia och hur cirkeln sluts med den cyber-
rymd som nu skapas med hjälp av datorer sammanvävda i nätverk.

Cyberrymden väver en framtid där inget utrymme finns för den
historiske mannen, skriver Plant. Med kvinnan som metafor för da-
torn ser hon mannen förgäves försöka kontrollera den – varje expan-
sion av den virtuella världen innebär en förflyttning av kontroll från
mannen.
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Som av en händelse tar mediaforskaren Anne Balsamo vid där
Sadie Plant slutar; till frågan om betydelsen av genus i virtuella värl-
dar. Med utgångspunkt i den manligt förknippade cyberpunkkultu-
ren visar hon att föreställningen om att människor lämnar ras, kön,
ålder och nationell tillhörighet bakom sig vid inträdet i virtuella ge-
menskaper är en typisk manlig föreställning. När kvinnor beskriver
virtuella världar ser det inte likadant ut. I de flesta datorspel ser Bal-
samo främst kvinnlig passivitet och manlig aggression och vad dator-
baserad kommunikation beträffar ifrågasätter kvinnor antagandet
om dessa mediers könsneutralitet.

Att det postmoderna identitetsbyggandet skulle vara gränslöst,
historielöst och fritt från politik är enbart en manligt närd dröm.

Men det betyder inte, menar historikern Mark Poster i sitt bi-
drag, att vi bör hålla fast vid den moderna vetenskapens teorier när vi
analyserar den virtuella kulturen. Tvärtom. De nya kommunikations-
teknikerna kräver postmoderna teorier. Ska man till exempel tala om
Internets effekter bör det göras från en postmodern utgångspunkt.
Då måste Internet förstås som ett socialt rum, inte som en instru-
mentell teknik för informationsöverföring. Internets effekter på
människor liknar i högre grad Tysklands än en hammare, exemplifie-
rar Poster, men så länge vi uppfattar Internet som en hammare
kommer vi inte att upptäcka på vilka sätt det liknar Tyskland.

Detta sociala rum som rymmer cyberkulturen beskriver filosofen
Pierre Levy som det tredje stadiet i den kulturella evolutionen: en
universalitet utan totalitet. Det första stadiet utgjordes av små slutna
samhällen där kulturen traderades muntligt; en totalitet utan univer-
salitet. I det andra stadiet ser vi samhällen som anammat skriftsprå-
ket och som frambringar en totaliserande universalitet; med skrift-
språket möjliggörs en universell utbredning och auktoriteter som
strävar efter en enhetlig, global mening (eller sanning): totalitet.

Cyberkulturen, det tredje stadiet, bibehåller universaliteten men
löser upp totaliteten. Cyberrymden är global men alltför pluralistisk,
labyrintisk och oordnad för att någon auktoritet ska kunna skapa
enhetlig mening.

Det bestående intrycket från antologin är att den genererar en
ambivalent inställning till den virtuella kultur som växer fram. För
att sluta där jag började; en sådan ambivalens kan med fördel läsas
som Michael Heims syntes virtuell realism. Virtuell realism innebär
en balansakt mellan upplysningens teknikeuforiska framstegsopti-
mism och den medeltida, oupplysta skräcken för ny teknik. Denna
balansakt känns tillika igen som romantikens ambivalenta reaktion
mot ny teknik.
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*

Under de senaste årtiondena har mycket av svensk IT-debatt präglats
av en rädsla för storebror. Olika former av datoriserad övervakning
och registrering av personuppgifter föranledde rädslan. George Or-
wells bok 1984 refererades gärna. Informationsteknik utvecklades
mycket riktigt till största delen för myndigheter och företagens led-
ningsavdelningar, eftersom den var dyr och exklusiv. Och den gav
makt och handlingsmöjligheter.

På nittiotalet – med Internets utbredning – har debatten snarare
pekat mot hur IT kan utvecklas och användas av lillebror. Inte av de
som leder företag eller de som representerar staten, utan av den en-
skilda människan. Och det finns efterfrågan: så här formulerar sig en
på internetkommers trött insändarskribent i den amerikanska IT-
tidskriften Wired:

”Kom igen, visa oss hur IT förändrar våra liv, visa oss människor
som finner lycka och använder IT till att få bättre liv, inte enbart nå-
got kryp som adderar några nollor till sitt internetkapital.”

Frågan är vidöppen och bra svar är sällsynta.
Den franske filosofen Pierre Lévy levererar dock ett svar i boken

Collective Intelligence25, även om han inte riktigt kan leva upp till
förväntningarna i insändaren ovan. Efter att under många år ha pub-
licerat artiklar och böcker om informationsteknik, virtuell verklighet
och Internet på franska har nu Lévy börjat introduceras på engelska.
Född 1956 tillhör han generationen under andra franska intellektu-
ella med särskilt intresse för ny teknik, som exempelvis Jean Baud-
rillard och Paul Virilio.

Liksom så många andra centraleuropeiska intellektuella är bak-
grunden brokig; sociologi, vetenskapshistoria, informations- och
kommunikationsvetenskap och filosofi finns i bagaget. Med kollektiv
intelligens avser Lévy något för människan eftersträvansvärt, men
som vi aldrig skulle kunna uppnå utan modern IT (läs: Internet). Det
betyder dock inte att tekniken med automatik levererar kollektiv
intelligens – Lévy är ingen teknikdeterminist. Det krävs såväl vilja
som medveten design av tekniken för att uppnå det.

Kollektiv intelligens är Lévys vision om det goda samhället; kan-
ske en utopi i bokstavlig mening, kanske inte. Med begreppet kollek-
tiv intelligens avses en universellt distribuerad intelligens som koor-
dineras i realtid och resulterar i en ökning av människors kunskap
och förmågor. Ingen enskild vet allt och alla vet något; alla borde
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kunna bidra. Om du är frestad att döma någon som okunnig, skriver
Lévy, sök den kontext där dennes kunskap kan förvandlas till guld.

På nätet finns kontexterna; fora för att såväl dela med sig som
erhålla kunskap och erfarenheter från andra. Det kommer att vara
vår kunskap som skapar identitet i ”den intelligenta staden”. Du är
det du vet – inte ditt yrke, som dagens identiteter ofta bottnar i. Men
kunskap är för Lévy inte bara den teoretiska, akademiska kunskapen,
som så ofta avses när kunskapssamhället förs på tal, utan framför allt
livskunskap, praktisk kunskap.

Demokrati är det tillämpningsområde som Lévy främst ser berö-
ras av uppbyggnaden av en kollektiv intelligens. Han är bestämd om
att det enda sättet vi kan förbättra demokratin på är genom att till
fullo exploatera samtida kommunikationsverktyg. Den i dag vanli-
gaste formen av demokrati – representativ demokrati – vill Lévy med
en utveckling av den kollektiva intelligensen ersätta med realtidsde-
mokrati.

Atensk demokrati samlade några tusen medborgare som möttes
och diskuterade frågor på en allmän plats inom gångavstånd. När
moderna demokratier föddes var miljontals medborgare utspridda
över ett stort territorium. Det var därför praktiskt omöjligt att skapa
realtidsdemokrati i en bred omfattning. Representativ demokrati kan
ses som en teknisk lösning på ett koordinationsproblem, men när
bättre lösningar – cyberrymdens möjligheter – dyker upp finns det
ingen anledning att inte exploatera dem.

Lévys vision om realtidsdemokrati ska inte förväxlas med nylibe-
rala visioner om direktdemokrati, där själva beslutsfattandet ofta
fokuseras. En realtidsmekanism för demokrati i cyberrymden skulle
snarare medge medborgarna att utveckla och förfina gemensamma
problem och lösningar, introducera nya frågor, konstruera nya ar-
gument och formulera oberoende positioner om en stort antal frågor.
Det är deltagande Lévy är ute efter, inte omröstningar.

Medborgarnas politiska identitet skulle definieras av deras bi-
drag till konstruktionen av ett politiskt landskap; ständigt i flöde,
aldrig statiskt. De skulle betona olika problem (vilka de prioriterar),
anamma olika positioner (vilka de vill tillhöra), och anföra olika ar-
gument (vilka de väljer att använda). På det sättet skulle varje individ
ha en unik politisk identitet och roll, mindre beroende av de etable-
rade politiska partiernas problemformuleringar och argument.

Inom ett ramverk av kollektiv intelligens är realtidsdemokrati
antitesen till demagogin om snabb handling och massbeteendens
omedelbarhet. ”Den intelligenta staden” – som ska förstås som en
moralisk och politisk entitet i cyberrymden, inte en fysisk plats –
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byggs upp relativt långsamt, med förhandlingar och ständiga utvär-
deringar av nya visioner.

Det Lévy djupast sett är ute efter är inte att ge medborgarna ett
verktyg för att generera mera makt. Vårt bekymmer är inte längre att
ge makt till människor, eller deras representanter, eller någon annan.
I dag är det viktigaste politiska problemet inte att skapa makt, utan
att öka styrkan hos människorna, eller grupper av människor. Styrka
gör saker möjliga; makt fungerar som ett hinder. Styrka ackumulerar
energi; makt slösar det.

Lévy intar enligt min mening en särskild position bland forskare
och intellektuella som har det virtuella och cyberrymden som under-
sökningsobjekt. Han är en designer – om än inte i praktisk mening.
Han undersöker hur cyberrymden skulle kunna vara utformad, till
skillnad från empiriker, som säger oss hur cyberrymden är. Och till
skillnad från teknikdeterminister, som berättar hur det med nödvän-
dighet kommer att bli.

En fördjupad känsla för demokrati i en form av kollektiv intelli-
gens skulle kunna vara ett mål som är socialt användbart – och kan-
ske till och med uppskattat för de som praktiskt arbetar med att de-
signa virtuella världar. I Lévys vision betonas kollektiva handlingar
framför individuella, samtidigt som den enskilde individen och den-
nes liv är det viktigaste elementet i ”den intelligenta staden”.

Lévy visar att vi alls inte måste välja mellan kollektivistiska och
individualistiska lösningar. Tvärtom, vi får inte välja.

*

Den främsta kvaliteten i att mötas på Internet i stället för i den fysis-
ka världen, hävdas det från en del håll, är att sådana sociala markörer
som kön, etnisk tillhörighet, hudfärg, ålder och social status kan fås
att försvinna – eller omformas efter behag. Om man inte själv yppar
dessa kännetecken själv, vill säga. Därför anses virtuella möten mera
jämlika och demokratiska.

Trams, hävdar andra, särskilt feministiska IT-forskare. Vi bär
alltid med oss inlärda beteenden som kommer till uttryck vid kom-
munikation, och som härrör från dessa sociala markörer. Och på
nätet ser vi manlig aggression, kvinnoförtryck, rasism och så vidare.
Att sådana identitetsbyggande kännetecken skulle kunna trollas bort
i den virtuella världen är något som bara män med storslagna utopier
drömmer om.

Nu finns dock möjligheten för var och en att testa detta. Forskare
vid Georgia State University har skapat ett Turingtest för identitet i
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den virtuella världen. Turingtestet är namngett efter Alan Turing, en
av de viktigaste teoretikerna bakom dagens datorteknik och före-
gångare inom området artificiell intelligens. Turing var övertygad om
att det var möjligt att konstruera maskiner som kunde efterlikna
människors tankeförmåga.

För att övertyga skeptikerna konstruerade han ett test. En test-
person fick på en textterminal skriva frågor som gick till både en
maskin och en människa, vilka befann sig i olika rum. Om testperso-
nen utifrån de svar som inkom inte kunde avgöra vilka svar som ma-
skinen respektive människan levererade, ansågs maskinen besitta
(simulerad) mänsklig intelligens.

Beter sig män och kvinnor olika i virtuella miljöer? Kan man säga
vem som är man och vem som är kvinna vid kommunikation på nä-
tet? Kan man veta någons ålder, nationalitet, yrke etc genom att
samtala med någon anonym person på nätet?

Dessa frågor syftar detta Turingtest söka svar på – såväl forskar-
na som deltagarna får kunskap under testerna. Och i förlängningen
vill forskarna söka kunskap om möjligheterna att skapa virtuella
klassrum som är genusbefriade eller virtuella rättssalar utan männi-
skors hudfärg.

Detta kan ses som en vilja att kunna designa mera ”neutrala”
sociala miljöer; miljöer där kön, etnicitet, nationalitet upphör vara
betydelsebärande kategorier. Frågan är om sådana sociala miljöer
blir rikare eller fattigare. Svaret är inte alldeles självklart.

*

En av mina käpphästar är att när ett stort antal människor finner det
rimligt att spendera en stor del av sin tid med en företeelse som ver-
kar sakna mening, så finns det mening i den företeelsen. Som exem-
pelvis datorspel. Jag har försökt. Allt från tidiga arkadspel som Tetris
över simuleringsspel som Sim City och actionspel som Quake. Men
spelen lyckas inte fånga mig. Det kan bero på att jag är för gammal;
datorspel fanns inte i min barn- eller ungdom. Men det motsägs av
andra i min ålder som känner euforin från datorspel.

En ny nordisk antologi, Datorspelandets dynamik26 av Jonas
Linderoth (red), har ambitionen att placera datorspelandet på den
akademiska kartan, det vill säga formulera olika kunskapsintressen
för datorspel. Norrmannen Espen Aarseth är en av världens främsta
”ludologer”, det vill säga forskare inom genren. Ludologi är läran om
spel (från latinets ”ludus” som betyder spel och ”logi” lära.) Ett skäl,
menar Aarseth, till att datorspel nått akademin är att, till skillnad
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från många andra spel och sporter, innehåller datorspel ”ett lagrat
estetiskt material” i form av ljud, ord och bild.

Därmed blir datorspel ett estetiskt objekt, ett konstverk, liknande
film, konst och litteratur, vilka är typiska studieobjekt inom humani-
ora.

Antologin spänner över flera områden och ger olika infalls-
vinklar. Svenskan Anna Gunder analyserar spel som berättande; där
litteratur står som förlagor för utformningen av datorspel. Ludisering
är den exakta termen för denna överföring och Harry Potter och den
vises sten är hennes exempel. Den väsentliga skillnaden, menar
Gunder, mellan att läsa Harry Potter och att spela spelet är att läsa-
ren läser om Harrys värld, spelaren navigerar Harry genom världen,
läsaren läser utan att stöta på hinder, spelaren måste ständigt lösa
problem som uppstår, läsaren gör inga val, spelaren måste fatta be-
slut och läsaren kan inte göra fel medan spelaren kan lyckas eller
misslyckas.

Hon framställer spelandet som aktivt och läsandet som passivt.
Är det en rimlig tolkning? Tveksamt. För Gunder avgränsar bort alla
kognitiva processer som uppstår under läsningen av en roman, där
läsaren är kognitivt aktiv.

Dansken Simon Egenfeld-Nielsen gör ett nedslag kring datorspel
och pedagogik. Ett ilsket och ettrigt sådant. Han går snyggt och hårt
åt den speltradition som kallas edutainment. Tack för det. Den tradi-
tionen bygger föråldrade pedagogiska modeller à la behaviorismen –
betingning, stimuli och respons. Ett papegojliknande, mekaniserat
lärande, där spelet inte integrerats med lärandemål, utan syftar
främst till att roa. Och så, menar han, ser e-learningindustrin ut i
stort.

Författaren pläderar i stället för situerat lärande, gärna i olika
samarbetsformer, där den sociala miljön (såväl den virtuella som
fysiska) blir viktig. Lärarens viktigaste uppgift blir att balansera ele-
vernas spelupplevelser med andra aktiviteter. Det är inte spelens
innehåll som är primärt, utan elevernas engagemang och användning
av dem i lärandet.

Antologin är en utmärkt introduktion till ett självklart akade-
miskt fält i tillblivelse. Självklart, därför att det har blivit en domine-
rande kulturform som engagerar många medborgare. Som varje nytt
kunskapsfält brottas man med ämnestillhörighet, metodfrågor och
teoretiska grunder. Endast kring själva studieobjektet verkar enighet
råda: ”spel i virtuella miljöer”.

Och som varje nytt kunskapsfält utmanas universitetens tradi-
tionella fakultets- och ämnesindelning. Är det humaniora? Informa-
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tik? Psykologi? Datalogi? Designvetenskap? Antologin antyder att
humaniora har en viktig roll att spela.

Nätverket tar plats i samhällsstrukturen
Å ena sidan har småskaliga studier av människors sätt att skapa och
upprätthålla relationer visat en rörelse från plats till nätverk. I dag
upprätthålls relationer i större omfattning med kommunikationstek-
nik, och vi talar allt mer om sociala gemenskaper som nätverk – eller
virtuella gemenskaper, om de upprätthålls på Internet.

Å andra sidan har olika framtidsforskare försökt formulera idén
om informationssamhället. Det har ofta handlat om framtidsvisioner
där ny teknik spelat huvudrollen. Det har dock har dock ofta bemötts
med skepsis, främst därför att det har saknats empiriska belägg.

Nu, på millenniets sista årtionde, har ett stort verk skrivits; en
storskalig studie som empiriskt visar hur nätverkets logik genomsy-
rar det samhälle som ersätter industrisamhället. Författaren heter
Manuel Castells, en spanskfödd professor i sociologi vid Berkeley,
USA, en forskningsglobetrotter med närmare tjugo gästprofessurer i
fyra olika världsdelar. Världen är hans arena och studieobjekt.

Verket heter Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur.
Det omfattar närmare 1 500 sidor och är resultatet av mer än ett de-
cennium av forskning. Av praktiska skäl har verket delats upp i tre
band, och göteborgsförlaget Daidalos har omdömesgillt sett till att
verket översätts till svenska.

Det första bandet är precis utgivet och heter Nätverkssamhällets
framväxt27. Det andra och tredje bandet – Identitetens makt respek-
tive Millenniets slut – utkommer under år 2000. Detta är utan tve-
kan den mest omfattande studien av det sena nittonhundratalets
samhällsförändringar.

”Våra samhällen struktureras alltmer kring en bipolär motsats
mellan Nätet och Jaget”, skriver Castells, utan att med Nätet enbart
avse Internet. Nätet är en samhällsstruktur, en komplex interaktion
mellan sociala förhållanden och produktionsförhållanden, i vilka
datornätverk dock spelar en central och oumbärlig roll.

Det första bandets fokus är Nätet, medan det andra bandet foku-
serar Jaget; hur identiteter formas genom olika sociala rörelser i
nätverkssamhället. I det tredje bandet knyts trådar ihop från de två
första banden och en sammanhängande tolkning presenteras.

Castells samhällsanalys utgår från att vi ser slutet på den indust-
riella eran och början på en annan. För att bygga ett gott, nytt sam-
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hälle måste vi ha kunskap om denna förändring. Han för ett strikt
rationellt, analytiskt resonemang, utan några tydliga ideologiska
övertoner, och värjer sig hårt mot vad han kallar ”futurologiska ex-
cesser”. Hans metod är att förmedla sin teori genom analys av obser-
verade företeelser, vilket ger läsaren sammanhang och illustrativa
exempel. Det gör också verket mindre svårtillgängligt än det annars
varit.

Nätverkssamhällets framväxt börjar ca 1970 med den informa-
tionstekniska revolutionen – IT är vad ångmaskinen och elektricite-
ten var för industrisamhällets framväxt: en oumbärlig motor för för-
ändring. Den väsentliga skillnaden mellan IT och industrisamhällets
teknik är dock att vi använder IT för att generera information och
kunskap, vilket vi sedan bygger in i tekniken i syfte att generera mera
information och kunskap.

Detta sker i vad Castells kallar den verkliga virtualitetens kultur.
Det nya med IT är inte uppkomsten av virtuell verklighet, utan verk-
lig virtualitet. Den virtuella världen ersätter allt mer den fysiska värl-
den som källan till våra förstahandserfarenheter.

Castells myntar begreppet informationellt samhälle. Det är inte
bara ett samhälle där information är viktigt – det gäller i alla sam-
hällen – utan där kvaliteten i informationsbehandlingen utgör grun-
den för produktiviteten. En övergång från ett industriellt till ett in-
formationellt samhälle innebär självfallet inte att industriproduktion
upphör. Det är den logik som genomsyrar de dominerande aktivite-
terna i samhället som ersätts.

Nätverkssamhällets ekonomi är en än mera på profit fokuserad
kapitalism, där företag organiserar sig enligt en nätverkslogik i stället
för hierarkiska system. Från massproduktion till flexibel produktion,
från stora elefanter till små och medelstora företag, nya lednings-
metoder och virtuella företag. Förmåga att generera kunskap, att
anpassa sig till den globala ekonomins nycker, att vara flexibel ge-
nom att snabbt kunna förändra medel och mål samt att ständigt för-
nya sig genom ”kreativ förstörelse” är honnörsorden.

Vad betyder det för arbetstagaren? Den traditionella arbetsfor-
men med heltidsarbete och en tydlig yrkesidentitet urgröps, samti-
digt som arbetet individualiseras. Men fortfarande gäller den klassis-
ka arbetsdelningen i form av planering och utförande, men med an-
nan terminologi: anförare vs mänskliga robotar, de nätverkande vs
de avkopplade, beslutsfattare vs utförare. Nätverkssamhället är där-
med starkt polariserat. Toppen och botten i arbetsstrukturen (i form
av kvalifikationskrav och lönenivå) ökar kraftigt – kunskapsintensiva
arbeten och McJobs.
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Trots en uttalat neutral analys är det främst förespråkare av den
amerikanska modellen för att minska arbetslösheten – sämre löner
och anställningsavtal för lågkvalificerade arbeten – som kan hämta
argument hos Castells. Statistiken visar ju att USA bäst lyckas gene-
rera jobb. Här blottas dock en svaghet i kvantitativa analyser; endast
antalet arbeten räknas, inte kvaliteten i arbetena.

En viktig faktor för den informationella ekonomin är avregle-
ringar av olika marknader, vilket gör ekonomin global och förändrar
nationalstatens roll. Staten blir en aktör på en ekonomisk marknad
med uppgift att underlätta konkurrenskraften för de företag som är –
eller blir – belägna i landet.

I Europa har EU irriterats på att Irland lockar företag med låg
företagsskatt – vilket anses är att sabotera konkurrensen med poli-
tiska beslut. Men Irland agerar utifrån den informationella ekono-
mins logik – inte utifrån nationell folkvilja eller ideologi: ”Länder
som faller offer för sin egen ideologi ser sina tekniska och ekonomis-
ka positioner snabbt övertas av andra”, skriver Castells.

Vad händer med Afrika i informationsåldern? Är den informa-
tionella ekonomin dolkstöten i ryggen på de länder som behöver
dollar mera än dolkar? Till det återkommer Castells i det tredje ban-
det, men ett kort förhandsbesked är ”ja”.

Varför är nätverket den mest lämpliga organisationsformen i
informationsåldern? Castells svar – enlig min mening alltför enkla –
är att de företag som lyckas bäst i den informationella ekonomin är
organiserade som nätverk. Hur betydelsefull är nätverkslogiken? Den
viktigaste enheten är inte längre individen eller kollektivet, utan nät-
verket. Feed the web first – inte dig själv. ”Nätverkets logik är starka-
re än krafterna i nätverket”, är en utsaga vars betydelse växer under
läsningen.

Finns jag i nätverket, menar Castells, är avståndet (det ekono-
miska, kulturella, sociala, politiska) till övriga punkter i nätverket
noll; finns jag utanför nätverket är avståndet oändligt. Det är ”digital
logik”; ett eller noll, allt eller inget. Infogning och uteslutning i olika
nätverk formar samhället mer än något annat.

Överlever demokratin i ett sådant samhälle?

*

Det första bandet handlar om det framväxande nätverkssamhället
och den teknik som möjliggör det. Det andra bandet – Identitetens
makt28 – av den spanske sociologen Manuel Castells handlar om
betydelsen av nya sociala rörelser i denna samhällsförändring.
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Framväxten av nätverkssamhället ställer frågan om hur identi-
teter skapas under denna period och vilka nya former av social för-
ändring som blir konsekvenserna. Identitet är ett av samhällets fun-
dament, menar Castells; källan till mening för våra handlingar.

Castells fokuserar inte identitetsskapande processer på individ-
nivå, utan kollektiva sådana. I sin analys av dessa sociala rörelser
försöker han förstå dem inifrån dem själva, vilket leder till ingående
beskrivningar. En distinktion mellan tre olika former av identitets-
skapande inramar hans samhällsanalys.

Motståndsidentitet är en: Människor som formar ett kollektivt
motstånd mot olika former av förtryck. Det är människor som är eller
upplever sig vara nedvärderade eller stigmatiserade av samhällets
dominerande institutioner. Förtrycket definieras ofta av historiska,
geografiska eller biologiska faktorer, vilka sätter gränserna för mot-
ståndet. Etnisk nationalism, religiös fundamentalism och territoriella
gemenskaper är typiska exempel.

Castells tittar närmare på tre mostståndsidentiteter: Först Zapa-
tisterna i Mexiko, som kämpar mot regimens förtryck av indianer och
mexikaner. Sedan den amerikanska milisen, en patriotisk civil rörelse
långt ute på högerkanten i kamp mot ofrihet. Sist den japanska kul-
ten Aum Shinrikyo (känd för giftgasattacken i Tokyos tunnelbana
1995) som kämpar mot världskapitalismens och imperialismens för-
tryck.

De gemensamma nämnarna hos dessa sociala rörelser är dels att
globaliseringen i sig är deras fiende, dels att rörelsernas vapen är
nyttjandet av såväl media (som ger uppmärksamhet) som annan
kommunikationsteknik i form av Internet, video och fax. Särskilt
Zapatisternas användning av Internet har rönt uppmärksamhet. Des-
sa rörelser är i sig decentraliserade nätverk, utspridda över stora
geografiska ytor.

Paradoxen i sammanhanget är att fundamentet för deras existens
– nätverkslogiken – är samtidigt deras fiende i form av ett framväx-
ande globalt nätverkssamhälle.

En annan identitetsskapande process benämner Castells pro-
jektidentitet. Det är individer som tillsammans skapar en ny identitet
som omdefinierar deras position i samhället. Identitetsskapandet är
ett projekt för att skapa ett annat liv, kanske baserat på ett upplevt
förtryck, men inte nödvändigtvis.

Feminismen är det bästa exemplet på projektidentitet, när femi-
nismen övergår från att vara en renodlad motståndsidentitet för
kvinnors rättigheter, till att utmana hela patriarkatet – den patriar-
kala familjen, produktionsstrukturer, mänsklig reproduktion och
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sexualitet. Vi blickar mot patriarkatets slut, skriver Castells, vilket
innebär mycket mer än kvinnors frigörelse – det handlar om något så
stort som slutet på ett samhällssystem som är lika gammalt som
människan. En avgörande faktor är den patriarkala familjens kris.

När den viktigaste hörnstenen för det patriarkala samhället löses
upp i form av allt fler skilsmässor, ensamhushåll och särboende blir
följden att det samhället försvagas. ”Kris”? Menar Castells att patri-
arkatets upplösning utgör en kris för samhället? Nej, det ska tolkas
som ett uttryck för hans analytiska inifrånperspektiv; de som försva-
rar patriarkatet upplever en kris. Castells själv är uttryckligen neutral
i alla frågor.

I hans analyser framstår dock feminism enbart som en fråga för
kvinnor; män ser inte ut att rymmas i feministiska rörelser. Är inte
det en konservativ utgångspunkt? Eller är det så att jämställdhetsmi-
nister Margareta Winbergs egentligen självklara tes att män bör ta ett
kollektivt ansvar för att öka jämställdheten i Sverige är betydligt ra-
dikalare än vi tror?

Den tredje formen av identitetsskapande handlar om legitime-
ringsidentitet. Dominerande institutioner – kyrkan, fackföreningar,
politiska partier, kooperativer – försöker stärka sin dominans i det
civila samhälle som växt fram i det moderna industrisamhället. I
nätverkssamhället krymper dessa institutioners betydelse.

”Överlever demokratin i nätverkssamhället?”, avslutade jag min
förra artikel. Castells svar är att såväl den moderna staten som de-
mokratin är i kris. I takt med avregleringar förlorar staten makten att
kontrollera ekonomisk politik och media. Staten förlorar dessutom
sin legitimitet att lösa globala problem. Människors tillit sätts hellre
till organisationer som exempelvis Amnesty och Greenpeace.

Demokratins legitimitetskris har sin grund i politiska skandaler
och att den är fången i en form som inte passar nätverkssamhället.
Medborgarskapet blir otydligt i globaliseringsprocessen och politiska
partier tävlar om popularitet, fångade i medias makt, reducerade till
personifierat ledarskap. Partisystemet förlorar allt mer trovärdighet.

Castells är dock optimist, och lösningen heter IT. Han sätter sina
förhoppningar till att nätverkssamhällets framväxt av nya projekt-
identiteter har en potential att rekonstruera det civila samhället, och
att demokratin kan återskapas med hjälp av IT. Politiken flyttas till
den virtuella världen i syfte att förbättra samtalet och deltagandet.

Castells utmanar också med nya frågor: Kan vi tänka oss en stat
där nationen inte längre är den relevanta inramningen? Nya makt-
relationer som inte sammankopplar stat och nation, men som har
kapacitet att nå kontroll över delar av det globala nätverket?
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Makten, menar Castells, finns inte längre koncentrerad till in-
stitutioner (till exempel staten), organisationer (till exempel företag)
eller symbolkontrollanter (till exempel media). Så var finns makten i
nätverkssamhället om såväl staten som demokratin försvagas?

Det nya maktsystemet karakteriseras av ett stort antal källor till
auktoritet och makt, där staten bara är en nod bland många i nätver-
ket. Makten finns i nätverken av sociala rörelser där människors
identiteter formas och omformas – och förändrar samhället. Identi-
tetens makt.

*

Visserligen varnar oss Manuel Castells i slutet av det första bandet. Vi
ser början på en ny tidsålder, skriver han, men det är inte säkert att
vi gillar den synen. Jag tog inte riktigt det på allvar, eftersom de två
första banden i trilogin onekligen har ett positivt anslag. Samhälls-
förändringen innebär visserligen problem, men som kan tolkas som
övergångsproblem.

Lite förvånad blir jag därför vid läsningen av det tredje bandet,
som heter Millenniets slut29. Här kastas läsaren in i nätverkssamhäl-
lets svarta hål; analyser av samhällsförändringens skuggsida. Men
inte enbart; denna tredje del syftar till att samla ihop en del lösa trå-
dar från de tidigare banden.

Ett alldeles för kort, men intressant kapitel om hur den globala
kriminaliteten växer i nätverkssamhället, liksom framväxten av den
fjärde världen bildar en gemensam tråd. I sanning skakande läsning.

Nätverkssamhällets skuggsida benämns inte med vanliga be-
grepp som ojämlikhet, fattigdom eller misär, utan med begreppet
social exklusion. Det innebär en process där individer och grupper
systematiskt utestängs från positioner som möjliggör ett autonomt
liv inom rimliga sociala standards. Med andra ord: den informatio-
nella ekonomin skapar en knivskarp skillnad mellan värdefulla och
värdelösa människor.

Castells menar att tredje världen inte längre är ett relevant be-
grepp. Den fjärde världen växer fram som ett rikare begrepp och
representeras av Afrika, en kontinent som slits sönder av svält, etnis-
ka konflikter, AIDS, frånvaro av infrastrukturer och så när som på
Sydafrika ingen ekonomisk aktivitet. Och, måste man tillägga, ett
genuint ointresse från omvärlden, bortsett från exploatering av na-
turresurser.

Den fjärde världen är också delar av USA. Utslagningen och
ghettofieringen av framför allt afroamerikaner är också en social
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exklusion. En amerikansk underklass som går åt helvete; människor
utanför utbildningssystemet och arbetsmarknaden, men innanför
fängelserna. Castells skräder inte orden.

Det tredje exemplet på fjärde världens framväxt är samtidigt den
mest skakande läsningen: exklusionen av barn. Barnarbete växer i
omfattning, antalet gatubarn ökar, liksom barnprostitution och
barnpornografi. Otaliga barn dör dessutom som soldater i regelrätta
strider i krigshärjade områden.

Nätverkssamhället bidrar starkt till denna utveckling. Allt fler
barn väver mattor i Asien tack vare de utvecklade globala distribu-
tionsnäten. Allt fler pedofiler besöker länder med där barnprostitu-
tion förekommer på grund av framväxten av ett globalt resande.
Barnpornografin mångfaldigas på Internet bland nätverkande pedo-
filer.

Jag riktigt känner upprördheten bakom Castells strikt analytiska
fasad.

En annan tråd som tas upp i det tredje bandet är statens och
demokratins problem i nätverkssamhället. I band två (Identitetens
makt) beskrevs dessas kris som en legitimeringskris – människor
förlorar allt mer tilltro till dessa institutioners möjligheter att lösa
problem. Här gör Castells en djupdykning i det europeiska projektet
och beskriver EU som den första nätverksstaten. EU är i första hand
ett sätt att hantera globaliseringen av ekonomi, teknik och kommu-
nikation.

Ofta tror jag människor ser statens minskade makt som ett re-
sultat av EU, men Castells vänder på det och hävdar att EU är resul-
tatet av staters minskade makt. EU är en defensiv reaktion på globa-
liseringens virvelvindar. Sett som en nätverksstat karakteriseras EU
främst av maktdelning; i ett nätverk finns per definition inget cent-
rum, endast noder. Det betyder dock inte att maktdelningen är jämn.
Men det betyder att inte ens den starkaste noden – dvs den starkaste
nationen – kan ignorera de andra, inte ens den svagaste noden, vid
beslutsfattande. Och om en nod skulle göra så, ifrågasätts hela nät-
verket.

EU är en sådan projektidentitet som Castells satte sina förhopp-
ningar till i det andra bandet. EU byggs inte kring någon identitets-
markör som exempelvis religion eller etnicitet, inte heller kring de-
mokrati eller nationell identitet. Det finns alltså ingen europeisk
identitet, utan ett projekt bestående av en ritning som beskriver soci-
ala värden som en majoritet av medborgarna uppskattar, utan att
exkludera någon.
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Efter läsningen av närmare 1 500 sidor samhällsanalys av en
författare som likt gamla tiders multivetenskapsmän skickligt kastar
sig mellan olika ämnesområden och olika delar av världen, frågar
man sig: hur är det möjligt? Är Castells ett geni?

Utan att på något sätt förringa hans egen insats svarar jag nej.
Castells förkroppsligar den centrala företeelsen i hans egen analys:
nätverket. Castells är en extremt skicklig nätverksforskare, med
kontakter överallt i världen, och med en egen stab av studenter och
forskare vid Berkeley. Mycket av grundarbetet är gjort av studenter
och kollegor. Utan deras insatser skulle Castells näppeligen kunna
konstruera sin teori om informationsålderns samhälle.

Det är också den stora skillnaden mellan Castells grand theory
och Marx och Webers stora teorier: teorin om nätverkssamhället är
proppfull med empiriska data som gör fundamentet starkt – och
svagt. Teorin riskerar att bli hårt tidsavgränsad. Den är giltig så länge
empiriska data är giltiga.

Castells verk ställer också frågor om forskningspolitik. Den
knappt årsgamla svenska utredningen Forskning 2000 (SOU
1998:128) föreslår mindre resurser till samhällsvetenskap och huma-
niora, till förmån för teknisk och naturvetenskaplig forskning.

Det betyder, grovt uttryckt, mer resurser till att konstruera tek-
niska prylar och mindre resurser till att begripliggöra samhällsut-
vecklingen. Att göra är viktigare än att förstå. Resurskrävande sam-
hällsanalys framstår som ouppnåeligt med svensk föreslagen forsk-
ningspolitik.

Castells har agerat rådgivare åt såväl Jeltsin vid övergången till
en kapitalistisk ekonomi i Ryssland, som till EU (vilket skänker ett
förklarande ljus över hans positiva attityd). Som läsare frågar man
sig gärna varför han inte också kan ge läsaren några råd för hur vi
kan överkomma nätverkssamhällets svarta hål.

Skolad som han är under ett europeiskt, marxistiskt sextiotal,
skulle man kunna tro att även Castells anser att det är filosofens upp-
gift att förändra världen. Han är emellertid av motsatt uppfattning.
Varje gång en intellektuell inte bara svarat, utan också dennes svar
på frågan ”Vad måste göras?” seriöst implementerats, har det lett till
katastrof.

Forskarens uppgift är att skapa hållbar och relevant förståelse för
världen, inget annat. Castells har en omutlig tro på demokrati och på
möjligheten att alltid förbättra samhällsbygget – men det är det poli-
tiska systemet som ska avgöra vad som måste göras. Bäst är det för
medborgarna att inte påtvingas särskilda teoretiska eller ideologiska
modeller, utan att de själva kan använda den information och de
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analyser som finns tillgängliga under det kontinuerliga samhällsbyg-
get. Det är upp till oss att förändra världen.

*

När IT föreslås användas på ett nytt sätt är det värdefullt att testa
tekniken i en miljö som liknar den miljö tekniken i slutändan är av-
sedd för. Som exempelvis det aktuella Internetvalet vid Umeå stu-
dentkår. Testet kan ge kunskaper om bland annat hur röstningspro-
cessen förändras och om röstdeltagandet påverkas. Vissa problem
kan dock diskuteras redan innan testet är utfört. Ett sådant är val-
hemligheten.

Den tekniska säkerheten står dock inte i fokus i denna artikel –
den kommer likt andra IT-sammanhang att tävla med hackers och
crackers som vill pröva säkerheten. ”Systemet som ska användas
garanterar valhemlighet samt säkerhet”, försäkrar studentkåren i
pressmeddelandet. Att valhemligheten är absolut vid Internetval
uttrycks också som ett av fem grundkrav i förra årets valtekniska
utredning (SOU 2000:125).

Frågan är om ett val via Internet lyckas uppfylla detta krav. Ga-
ranten förändras; systemet garanterar inte valhemligheten, utan
väljaren själv. Det innebär i så fall en väsentlig förändring av inne-
börden i valhemligheten. Valhemlighet innebär att väljarna utan
insyn från andra kan avlägga sina röster. Den fysiska vallokalen är
utformad så att detta uppfylls.

Det är inte den virtuella vallokalen – väljaren måste själv ta an-
svaret för valhemlighetens bevarande.

Vid val via Internet skulle väljares röster kunna säljas genom att
deras identifikationer till sina röster köps. Tvångsröstning skulle
också kunna genomföras, från exempelvis en hotfull make eller en
grupp kompisar som står vid datorn i hemmet och utövar påtryck-
ningar att rösta på ett visst parti eller kandidat. I större sammanhang
än kårval skulle extremister eller terrorister kunna utveckla sofistike-
rade metoder att tvinga människor att rösta under hot.

Att köpa röster eller tvinga någon att rösta på ett visst sätt är
omöjligt i en fysisk vallokal. Även om någon utövar påtryckning mot
en medborgare, kan aldrig påtryckaren kontrollera vilken röstsedel
medborgaren stoppar i valurnan. Detsamma gäller röstköp; när kon-
trollen saknas, finns inte möjligheten att köpa röster. Därför garante-
rar den fysiska vallokalen medborgarna valhemlighet, medan Inter-
net som vallokal inte garanterar denna lagstadgade hemlighet.
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Det valsystem som studentkåren köpt löser dessa problem ge-
nom att ge möjlighet att både rösta på Internet och i en vallokal – en
röst som avlämnas i vallokalen upphäver en röst som lämnats via
Internet. På så sätt kan en röst som avlagts under tvång eller på-
tryckningar via Internet kunna tas tillbaka, och en ny röst kan avläg-
gas i en fysisk vallokal. Och att köpa röster blir svårare eftersom kö-
parens kontrollmöjlighet minskar.

Det betyder dock att om vi vill att valhemligheten ska vara abso-
lut – att väljaren garanteras frihet från insyn – krävs det i slutändan
alltid en röst i en fysisk vallokal. Internetval förefaller därför vara en
tveksam idé redan innan det prövats.

*

Förra gången World Trade Center utsattes för terrordåd genom en
utplacerad bomb, 1993, uttryckte sig den franske teknikkritikern med
särskilt intresse för krigsteknologi, Paul Virilio, ungefär som följer.

Vi har nått punkten där snart, om vi inte ser upp, en ensam
människa kan skapa en sådan katastrof som tidigare var förbehållet
militära operationer. Detta leder fram till en ekvation som är omöjlig
att föreställa sig: en man = totalt krig. Efter den terrorattack som
demolerat World Trade Center pekas nu en man ut som ansvarig:
Usama bin Ladin. Det skulle kunna tyda på att Virilios tes fortfarande
håller.

Det är emellertid inte självklart. Ordet nätverk har av forskare
och andra experter nämnts i media så många gånger de senaste dyg-
nen, när diskussionen har handlat om vem eller vilka som kan ha
utfört terrorattacken mot USA:s – och världens – ekonomiska och
militära centrum, att vi bör ta ordet på allvar. Terrorattacken var så
omfattande, välplanerad och välorganiserad att ingen enskild männi-
ska eller grupp av människor kan ha genomfört den, är tesen. Endast
ett nätverk av människor och grupperingar framträder som möjligt.

I det andra bandet i trilogin om nätverkens betydelse i informa-
tionsåldern analyserar Manuel Castells nya sociala rörelser i en glo-
bal samhällsordning. Gemensamt för dessa rörelser är att nätverket
utgör organisationsform. Några av de nätverksorganiserade sociala
rörelser som Castells analyserar är våldsamma och fundamentalistis-
ka samt benägna till terrorhandlingar.

Mycket av näringen till idén om nätverk som social organisa-
tionsform är hämtat från Internet – hur datorer är sammankopplade
i ett stort och icke överblickbart nätverk, där den enskilda noden
(datorn) är helt umbärlig för nätverkets funktionalitet. Om en nod
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slutar fungera, slutar inte nätverket fungera. Och nya noder kan hela
tiden haka på nätverket förutsatt att kommunikationskoden stäm-
mer. Om det sociala nätverket som organisationsform har likartade
egenskaper som Internet, innebär det att varje social nod är ersättlig
– nätverket fungerar lika bra utan den enskilda noden.

Översatt till terrorattacken i USA: om USA finner bevis för att en
nod – till exempel en grupp människor – i ett terroristiskt nätverk är
skyldig till terrorattacken och eliminerar denna nod, är nätverket
ändå lika funktionellt som tidigare. Rättvisa må ha skipats, vilket
naturligtvis är viktigt, men det är endast en kortsiktig lösning. Nät-
verket finns kvar – och flera noder kan ha lagts till nätverket.

Den långsiktiga lösningen stavas politik; global politik, interna-
tionell demokrati och dialog. En global politik som dels försöker för-
stå de mekanismer som utlöser dylika terrorhandlingar, dels arbetar
för att bekämpa dessa mekanismer.

*

Efter terrorattacken i USA har belastningen på Internet varit extremt
hög. Många söker den senaste informationen om katastrofen. Men
Internet är för informationssökaren en guldgruva och ett helvete på
samma gång.

Det visar en rapport med titeln Källkritik för Internet30, av Gö-
ran Leth och Torsten Thurén, forskare vid journalisthögskolan i
Stockholm. Denna rapport tar upp grunderna för källkritisk gransk-
ning, tillför några specifika kriterier för källbedömning på Internet
och ger exempel på källkritiska problem på nätet. En självklar rap-
port för journalister, men även för studenter, forskare och andra som
använder Internet som bred informationskälla.

Källorna på Internet är många: webbsidor, diskussionsgrupper,
e-postlistor med mera. Ett påstått citat av den franske astrologen
Nostradamus (1503-1566) har cirkulerat frekvent på e-postlistor de
senaste dagarna för att visa att katastrofen i USA redan har förut-
spåtts och för att påvisa dystopiska konsekvenser.

Citatet är dock en hoax – bluff på Internetjargong – hämtat från
en amerikansk studentuppsats. Påståenden via e-post är svårast att
källgranska, eftersom många – även vederhäftiga personer – sprider
påståendena.

På den internationella nyhetsplatsen Independent Media Center
hävdas att de tv-bilder som kablades ut dagarna efter katastrofen där
palestinier jublar över attentaten i USA, i själva verket är filmade
1991 när palestinierna firade invasionen av Kuwait. Enligt nyhets-
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platsen är det CNN som står för en medveten manipulation. Sant
eller falskt? Källkritik behövs.

Den som inte nöjer sig med tidningar och tv för att få informa-
tion om Usama bin Ladin går till Internet. Anger man hela hans
namn returneras 3 500 träffar i en sökmotor. Anger man bara ”bin
Laden” (vanligaste stavningen i den engelskspråkiga delen av värl-
den) returneras runt 78 000 träffar. Problem uppstår dock när man
försöker värdera informationen. Enkla uppgifter som ålder och
huvuddragen i hans liv går hyggligt, men vill man veta något om hans
karaktär och verksamhet blir det betydligt svårare. Uppgifter går isär;
informationen diversifieras.

Och när det gäller just Usama bin Ladin visar rapporten Källkri-
tik för Internet källkritikens nödvändighet, genom att tillägna ett helt
kapitel de problem det innebär att söka information om denne per-
son. Det säger något om såväl bin Ladin som Internet.

*

2006 lanserades en tjänst för att stoppa pedofiler och ”groomare”,
alltså vuxna som inleder förbindelser på Internet med minderåriga
med syfte att ha sex med dem. I brist på svenskt begrepp betecknas
sådana övertalningsförsök på nätet ”grooming”. På webbplatsen squ-
ill.se kan barn anmäla olika personer som de möter och som de upp-
fattar som suspekta. Antingen kan en e-postadress eller ett alias som
de möter på någon chattsida anmälas.

Man kan också ange en e-postadress eller ett alias på squill.se för
att se om en anmälan redan finns på denne personen, vilket i så fall
ska fungera som en varningssignal för barn att inte ha vidare kontakt
med denne figur. Det är Bris som står bakom webbplatsen och som
tar emot anmälningarna. Förhoppningen är att barn och ungdomar
ska använda tjänsten så mycket som möjligt för att hålla nätet renare.

Jag tänker dock direkt på hur lätt det är att missbruka en sådan
tjänst och vilka konsekvenser det kan få. Eftersom det räcker med en
anonym anmälan, kan naturligtvis barn anmäla kompisar, vuxna,
vem som helst – bara för att jävlas. På så sätt kan vem som helst få
ett oförtjänt rykte om sig som ”groomare”. Det vill ingen ha. Frågan
är hur squill.se kommer att hantera missbruk av tjänsten.

Ungefär samtidigt läser jag i Wired att det dyker upp en ameri-
kansk tjänst som erbjuder en motsatt tjänst: Att hjälpa nätanvändare
att bli av med illvilliga och oförtjänta rykten på Internet. Reputati-
onDefender heter webbplatsen och erbjuder mot betalning att ta bort
illvilliga utsagor, bilder eller annan obehaglig information om en
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person på nätet. Ett skäl är den utbredda användningen av Google
och andra sökmotorer bland personalrekryterare för att se i vilka
sammanhang en arbetssökande finns på nätet och vad som skrivs om
denne.

Det är på nätet ens vandel undersöks.
Självförskyllda misstag eller andra människors illvilja – det spe-

lar ingen roll. ReputationDefender försöker ta bort allt från nätet
som smutsar ned människors rykte. De har naturligtvis inga juridiska
medel att tvinga en ägare till en webbplats att ta bort information om
en viss person. Dock är man övertygad om att enbart risken att behö-
va trassla med lagar och regler gör att ägare till webbplatser tar bort
informationen vid påtryckning. De flesta, tror man, kommer att böja
sig för kravet, snarare än att ta en legal fight.

Vad har vi då? En webbplats som ger möjlighet att svärta ned
människors rykte på nätet – och en annan webbplats som ger möj-
lighet att få sitt nedsvärtade rykte på nätet tvättat. På så sätt kan vi
låta de olika teknologierna föra kampen mot varandra. Svärta, tvätta,
svärta, tvätta. Vart kampen leder vet vi inte.

*

Media is the message, hävdade Marshall McLuhan tidigt på 60-talet.
Omtolkat till dagens mediasituation: Internet är inte enbart en ny
informationskanal, utan det sätt att via nätet förmedla och motta
information påverkar vårt sätt att tänka och lära.

Det finns en växande oro i USA kring sättet vi – och främst den
yngre generationen – läser texter, tar till oss information och till slut
formar vår kunskap och världsbild. Oron kretsar kring Internet. I en
essä i The Atlantic Monthly (aug -08) frågar författaren och teknik-
kritikern Nicholas Carr om Internet gör oss korkade, med hänvisning
till några iakttagelser. Han menar att hans ständigt ökande
webbläsande gör att han upplever sig okoncentrerad och har svårt att
läsa längre texter.

En av Carrs kollegor har, trots en universitetsexamen i litteratur-
vetenskap, slutat läsa böcker – på grund av bekvämligheten i att läsa
korta, tillrättalagda texter på nätet. En annan kollega instämmer.
Hans tänkande har blivit mer staccato-liknande – mer likt hans lä-
sande; korta, snabba nedslag i webbsidor, bloggar och forum. ”Jag
kan inte läsa Krig och fred längre”, säger han vemodigt.

Ett steg längre går Mark Bauerlein, professor i engelska, i sin nya
bok The Dumbest Generation31. Tesen är att amerikanska ungdomar
aldrig har varit så okunniga, så ointresserade av sin sociala och poli-
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tiska omvärld, så historiskt ignoranta och så icke belästa som i dag.
Han hittar inte på, även om han spetsar till det. Tesen understöds av
ett flertal studier som genomförts av olika organisationer och myn-
digheter. Ett exempel: Andelen ungdomar som finner det mycket
viktigt att vara uppdaterad kring politiska frågor var 60 procent år
1966 – och 36 procent 2005.

Bauerlein visar en paradox. Samtidigt som livet aldrig har varit
så fritt, tillgången till prylar aldrig varit så stor och skolan aldrig varit
så lättillgänglig – har kunskaperna och den intellektuella färdigheten
inte följt samma utveckling. Det materiella innehavet har aldrig varit
större. Det intellektuella innehavet har aldrig varit lägre.

Bauerlein är säker på orsaken. Ungdomar läser allt mindre litte-
ratur till förmån för att tillbringa allt mer tid framför skärmen. Det
visas i flera studier. Det menar Bauerlein är ett stort kulturellt och
pedagogiskt misslyckande. Ungdomars mentorer har svikit, såväl
inom som utom skolan.

Det finns all anledning att ta upp denna diskussion i Sverige. När
en universitetslärare frågar en studentgrupp i vilken utsträckning de
läser fack- och skönlitteratur utöver kurslitteraturen, blir ofta svaret
”aldrig”, ofta i raljant ton. Känns det bekvämt?

Å andra sidan. Det är självklart att litteraturläsning är ett av de
mest effektiva sätten att ta del av andra människors erfarenheter.
Men är detta sätt det enda och allenarådande? Kanske är det även
frånvaron av fysiska samtal, där vi diskuterar öga mot öga, dryftar
antaganden och argument som är ett minst lika stort problem som
att läsningsgraden sjunker. Internet tycks dock vara centralt i pro-
blemsituationen.

Nätverkssamhällets ekonomi
”Den nya ekonomin” återfinns på mångas läppar. Begreppet har dock
börjat töjas ut och bli oprecist innan vi riktigt vet vad det betyder. Det
finns väl lika många betydelser som människor; i så fall är begreppet
redan oanvändbart.

Ofta tycks det som att IT är synonymt med den nya ekonomin –
ett IT-företag som säljer traditionella IT-tjänster framställs som att
det plötsligt agerar i en ny ekonomi. Helt fel. Viktiga aspekter av den
nya ekonomin är digitaliserbara produkter och humankapital (dvs
kunskap), vilket inte enbart har med IT och Internet att göra.

Internets betydelse ska dock inte underskattas – idén om nätver-
ket är en central faktor i två tidiga versioner av den nya ekonomin.
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Den första framställningen om en ny ekonomi tillskriver jag en ame-
rikansk programvaruutvecklare, Richard Stallman. Den andra till-
skriver jag Kevin Kelly, chefredaktör på tidskriften Wired. I flera
avseenden skiljer dessa sig åt, men bägge utgår från nätets betydelse.

Rickard Stallman är portalfiguren för en rörelse på nätet som
kallas öppen källkod (Open Source). Med öppen källkod menas pro-
gramvara som dels är gratis, dels är öppen att modifiera. Den basala
idén beskrivs i GNU-manifestet32. Syftet är att generera kollektivt
skapade produkter, utan upphovsrätt och utan prislapp. Operativsy-
stemet Linux, initierat av finländaren Linus Torvalds, är det mest
kända exemplet på en sådan produkt.

Någon initierar ett projekt. När denne av olika skäl inte arbetar
vidare på programvaran, placeras den på nätet där den kan hämtas
av någon som vill arbeta vidare på projektet. Och så rullar det på; likt
en stafett där programmet är stafettpinnen, men utan att arbetet
utgör någon tävling.

Det är en sorts gåvoekonomi, där renommén för att ha lämnat ett
väsentligt bidrag till en viss programvara är viktigare än pengar. Det
är också en ekonomi där omsorgen om produktens kvalitet är större
än profitens betydelse. I denna version av den nya ekonomin har
samarbete ersatt konkurrens som viktigaste förutsättning för att ska-
pa bra produkter.

Kevin Kelly beskriver en lite annorlunda version i boken Den nya
ekonomin: 10 strategier för en uppkopplad värld33 hur nätverket
som idé och manifestation i form av Internet skapar en helt ny eko-
nomi, vars regler vi är tvungna att förstå och följa. Den traditionella
ekonomin bygger på två grundläggande antaganden. För det första,
ju unikare ett ting är, desto högre värde betingar det. För det andra,
när ting mångfaldigas eller ökar i kvantitet, sjunker deras värde.

Guld, diamanter och olja är tydliga exempel. För att inte tala om
konst; endast originalverk kan betinga något värde – reproduktioner
kostar knappt något.

I en nätverksekonomi gäller motsatsen. När antalet noder i ett
nätverk ökar, ökar värdet på såväl noder som nätverk. På 60-talet var
faxen dyr att köpa (därför att den var sällsynt), men värdelös att an-
vända (därför att den var sällsynt). Faxen ökade i värde men minska-
de i pris ju fler som skaffade en. På samma sätt är det med e-post; ju
fler som använder den, desto värdefullare är den för varje individ.

En tydlig fokusförskjutning sker i nätverksekonomin. Från att
maximera värdet på det egna företaget, till att maximera värdet på
nätverket – nätverket är viktigare än det egna företaget. Kellys råd är
att prioritera nätverket av kunder, leverantörer, organisationer, kriti-
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ker – och konkurrenter! – före det egna företaget. Företaget och dess
produkter är flyktigt – nätverksekonomin premierar blixtsnabba
förändringar och omstruktureringar. När verksamheten går som bäst
– avveckla och förnya den.

Kreativ förstörelse är ett nyckelord i nätverksekonomin – det är
minst lika viktigt som kreativt skapande. Liksom ordet gratis. Priset
på de mest värdefulla produkterna i en nätverksekonomi går mot –
noll. Är en produkt eller tjänst gratis måste den vara värdefull.

Den främsta skillnaden mellan Stallmans och Kellys beskrivning-
ar av den nya ekonomin är det grundläggande syftet. Där Stallmans
mål är att maximera produktkvalitet, håller Kelly fast vid att maxi-
mera monetär profit. Den främsta likheten är att priset på produk-
terna ska vara gratis (eller närapå gratis), och att verksamheten är
nätverksbaserad.

Oavsett version verkar ett kriterium för företag som vill tillhöra
den nya ekonomin vara att produkter skänks bort. Än så länge är de
få.

*

Jag växte upp i Ö-vik. Tre biografer, två tevekanaler, någon Tjechov-
föreställning per år, en musikaffär som sålde topplistemusik och en
hygglig bokhandel. Det som räddade situationen var biblioteket. En
rätt vanlig småstad på sjuttiotalet. Så flyttade jag till Umeå. Större
filmutbud, en filmfestival, frodig teaterverksamhet, opera, såväl kon-
ventionellt som radikalt musikliv, flera boklådor och ett universitets-
bibliotek. Mina kulturella särintressen fick näring.

Så flyttade jag ut på nätet. Till nischernas paradis. Det går inte
att räkna upp hur kulturutbudet växte, såväl med kvantitativa som
kvalitativa mått. När den digitala transformationen når olika områ-
den, förändras de radikalt.

En sådan förändring beskriver redaktören för tidskriften Wired,
Chris Anderson, i den nyligen översatta boken Long Tail34. När kul-
turella uttrycksformer digitaliseras, som musik och film, eller säljs
via nätet, som exempelvis litteratur, myntar Anderson termen den
långa svansen för att beskriva det som sker.

Innebörden av den nya ekonomin beskrevs 1999 på ett ytterst
klargörande sätt av Kevin Kelly i boken Den nya ekonomin. För Kelly
var nätverket centralt för den nya ekonomin. I Long Tail är överflöd
centralt.

Boken är stark i pedagogiken och retoriken. Den långa svansen är
den intressantaste teorin om företeelser på Internet sedan nätverket.



Del 1: Nätet

66

Den vidgar vår förståelse för nätet – och om oss själva. Den långa
svansen är ett perfekt begrepp; en metafor, inte ny, men omedelbar.
Om ekonomi handlar om att hantera knapphet, handlar den långa
svansen om hur överflöd bör hanteras.

En klassisk 80/20-regel är att 20 procent av de mest sålda pro-
dukterna genererar 80 procent av ett företags vinst. Problemet är att
utkristallisera vilka dessa produkter är – det vill säga storsäljarna,
hittarna – och marknadsföra dem hårt. Den långa svansen visar att
denna regel är obsolet. Svansen består av alla de produkter som ald-
rig blir storsäljare, aldrig når topplistor. Med en hårddisk som lager i
stället för en butikshylla och Internet som distributionskanal i stället
för långtradare och varukorgar, kan plötsligt alla produkter ges
samma exponering.

I branscher med många olika produkter, som musik, film och
litteratur, syns den långa svansen tydligast. Om en stor skivaffär kan
hålla 10 000 olika cd-skivor i lager, kan iTunes eller annan säljare av
digital musik lagerhålla – all musik. I princip. Kostnaden för lager-
hållning och distribution närmar sig noll. Därmed öppnar sig en
marknad för nischer. Anderson har tittat på försäljningsstatistik på
en musikhandel på nätet. Till och med de låtar som ligger på plats
900 000 i försäljningsstatistiken säljer. Inte mycket, men det säljer.
Här, längst ut i svansen, finns nischerna: gammalt material, b-spår,
remixer, covers.

När Anderson tittar på Amazons bokförsäljning står de titlar som
inte tillhör de 100 000 populäraste för 25 procent av Amazons om-
sättning. Det är den långa svansens ekonomi. Långa svansar växer
alltså fram genom att mängden produkter ökar, men även genom att
distributionsverktygen demokratiseras. Datorn är bästa exemplet.
Svansarnas framväxt förutsätter dessutom intrikata sätt att hitta
nischprodukterna.

Det görs genom söksystem, rekommendationer, mun mot mun,
recensioner och – folksonomier. Taxonomier är vetenskapliga eller
expertbaserade klassificeringar. Folksonomier är de kategoriseringar
i efterhand som bygger på vad folk tycker är meningsfullt. Amazon
visar att folksonomier är viktigare än taxonomier genom att visa
kundernas kategoriseringar före Amazons egna.

Att ständigt skapa nya så kallade aggregatorer, program som
hjälper nischkonsumenten att hitta sin nischprodukt, är den långa
svansens flaskhals. Förmågan att uppmärksamma produkter är den
nya ekonomins knapphet. Skillnaden mellan ny och traditionell eko-
nomi handlar främst om vad som är en knapp resurs.
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Jag klassificerar Long Tail som ekonomisk litteratur. Dock kan
den, och bör den, delvis läsas som en bok om en omvandling av för-
utsättningarna för kulturproduktion och -distribution. Men som så-
dan finns några anmärkningar att göra.

Anderson tittar enbart på betalsajter. Mycket musik, film och
litteratur både produceras och distribueras utanför de kommersiella
kanalerna. Ta bara torrentaggregatorer som Pirate Bay. Det är ni-
schernas paradis i betydligt högre utsträckning än iTunes. Om man
betraktar den långa svansen som kulturdistribution och inte, som
Anderson gör, som betalning för kulturdistribution, har andra fildel-
ningssajter än de kommersiella en ännu längre och tjockare svans.

Som analys av en kulturell utveckling – och inte enbart en eko-
nomisk utveckling – hade Anderson vunnit mycket på att särskilja
kulturyttringar från kommersiella produkter. Han gör ingen sådan
åtskillnad, utan likställer köksgeråd och musik. Att nätets nya distri-
butionsvillkor gör att vi kan välja mellan 60 olika färger på en köks-
maskin är närmast betydelselöst. Betydelsefullt är att vi plötsligt får
enkel tillgång till miljontals låtar, böcker och filmer. För såväl individ
som samhälle.

Nätverkssamhällets villkor: integritet, övervakning
och informationsfrihet
Integritetsdebatten har fluktuerat relativt mycket under den tid In-
ternet har funnits. Under 90-talet var debatten närmast död. Jour-
nalisten Anders R Olsson tillhörde de få som ständigt höll liv i integ-
ritets- och offentlighetsfrågor.

Flera IT-debattörer hävdar att den nya informationstekniken
ställer i dag helt nya krav på den juridiska regleringen av områden
där tekniken tränger sig på. Vi måste börja om på nytt. Vi måste
”tänka bort” industrisamhällets sätt att hantera information.

I IT och det fria ordet – myten om storebror35 skriver journalis-
ten Anders R Olsson att, visst, juridiken måste ses över, men det är
ingen ny fråga. Dagens nyheter inom IT-området har endast margi-
nellt spätt på behovet av den juridiska översyn som har pockat i 20
år. Sedan slutet av sjuttiotalet har han fört en enveten kamp för att
bevara offentlighetsprincipen också när myndigheter datoriserar sina
verksamheter. Mest känd är han för att 1991 ha lämnat in en ansökan
till Datainspektionen om att på sin persondator få skriva en bok.

Först efter två år – och ett år efter boken publicerats! – kommer
beskedet: Nej. Datainspektionen tillåter inte att boken skrivs på da-
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tormedium. Därmed satte sig Datalagen ännu en gång över Tryckfri-
hetsförordningen, som är en grundlag. Och sådant älskar Anders R
Olsson att hata.

Olssons problem i denna bok är hur offentlighetsprincipen ur-
holkas i takt med att myndigheter ökar sin IT-användning. Därige-
nom urholkas även demokratin. Friheten att nå samhällsinformation
– och hålla det mesta offentligt – är enligt honom den viktigaste
hörnstenen i ett demokratiskt samhälle. I en synnerligen polemisk
anda utpekas fienden till en sådan informationsfrihet – privacy-
etablissemanget.

Privacy-etablissemanget är en samling människor som blint för-
svarar den personliga integriteten, i alla lägen. Dessa menar att sam-
körning och registrering av personuppgifter i myndigheters informa-
tionssystem alltid är av ondo. Och de slåss frenetiskt. Datainspektio-
nen hör självfallet till etablissemanget, liksom vissa politiker, forska-
re och byråkrater i offentlig sektor. Den som får personifiera privacy-
etablissemanget är Jan Freese, stridbar och debattglad före detta chef
för Datainspektionen (fram till 1986).

Privacy-etablissemanget framställs som nyliberaler i SAF:s led-
band, förespråkande ett samhälle där individen – förläst på George
Orwell och livrädd för Storebror – ska bestämma vad staten ska veta
om människorna.

Olssons försvar för informationsfriheten blir ett försvar av upp-
lysningens Utopia; ett genomrationellt samhälle, där människorna
har befriats från sina fördomar och vidskepelser, där tänkandet är
reduktionistiskt och där endast den som har något att dölja har an-
ledning att frukta att få sina förehavanden granskade.

Efter halva boken viker han av från polemikens autostrada, där
slagorden krockar så tätt att bärgningsbilen till slut inte orkar rycka
ut, till en landsväg med intressanta upplevelser invid vägkanten. En
sådan är att läsa hur vi måste se bortom uppgiftsbegreppet när vi ska
tillämpa offentlighetsprincipen. Också de datorprogram som används
för att skapa dokument bör gå under offentlighetsprincipen.

Det resonemanget grundar Olsson på att ett datorprogram ut-
trycker i allmänhet en viss teori om hur samhället och människor är
beskaffade. Det inverkar i högsta grad på myndigheternas sätt att
agera. Om långa och komplicerade utredningar som används till un-
derlag för myndighetsbeslut har utförts manuellt lyder de under of-
fentlighetsprincipen, men inte om en dator gjort jobbet.

Om någon med stöd i offentlighetsprincipen vill granska en
myndighets agerande, borde därför de datorprogram som använts
vid myndighetsutövandet också finnas tillgängliga för granskning. En
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lysande tanke. Det känns än viktigare när allt fler myndigheter auto-
matiseras – när besluten fattas i högre grad av datorer med regel-
systemen inprogrammerade, än av människor.

Om handlingar endast ses som pappersdokument är offentlig-
hetsprincipen enkel att tillämpa, men i datormiljö finns även begrep-
pet potentiell handling. Ett informationssystem som består av en
mängd uppgifter kan sammanställa dessa på hart när oändligt många
sätt. Varje tänkbar sammanställning är en tänkbar handling. Både
potentiella handlingar och datorprogram är, hävdar Olsson, gåtfullt
nog undantagna offentlighetsprincipen.

*

För totalitära eller starkt auktoritära regimer är Internet såväl ett hot
som en möjlighet. Ett hot, därför att medborgare ges möjlighet att ta
del av ocensurerad information och uttrycka sig fritt. En möjlighet,
därför att Internet framstår också för dessa regimer som en möjlighet
till ekonomisk tillväxt.

Organisationen Reporters Sans Frontières, Reportrar utan grän-
ser, är en oberoende organisation som arbetar för en fri press och
därmed såväl informationsfrihet som yttrandefrihet. I ett protestbrev
skriver de att i 45 av världens länder läggs restriktioner på medbor-
garnas tillgång till Internet. Tjugo av dessa har valts ut som särskilda
fiender till Internet, som på ett eller annat sätt kontrollerar medbor-
garnas åtkomst till Internet.

I vissa länder är censuren av internettrafiken total, som exempel-
vis i Burma, där till och med datorinnehav måste meddelas till re-
geringen. Annars väntar ett straff på upp till 15 års fängelse. Censu-
ren av Internet i Iran är densamma som landets censur av andra
media, och täcker samma områden: sex, religion, kritik mot islam,
samt nämnandet av Israel, USA och så vidare. Det betyder också att
till exempel medicinstuderande inte kommer åt webbsidor som
handlar om anatomi.

Länder som Syrien och Libyen ser ut att gå längst med ett offici-
ellt förbud för enskilda individer att nå Internet. I Syrien tillåts en-
bart officiella organisationer få tillgång till nätet.

Reporters Sans Frontières kräver av dessa länder att de upphäver
det statliga monopolet och kravet på att medborgare måste ansöka
och/eller registrera sig hos regeringen för att erhålla tillgång till In-
ternet. De kräver också att dessa stater upphör att censurera nätet
genom olika former av blockeringar av webbsidor från andra länder.
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Men framför allt kräver de att den internationella konventionen
om civila och politiska rättigheter respekteras. Ett demokratiskt
statsskick kan vara en lösning på vägen.

*

Den sedan 1998 gällande personuppgiftslagen (PUL) syftar till att
skydda enskilda individers integritet genom att i princip förbjuda all
behandling av personuppgifter i digitala forum och medier, som ex-
empelvis Internet.

Två undantag från detta förbud finns dock. Det ena undantaget
innebär att om samtycke att nämna någon vid namn har inhämtats
från en person är det tillåtet att publicera dennes namn på nätet. Det
andra undantaget innebär att personuppgifter som publiceras med
journalistiskt ändamål, eller som utgör del av konstnärligt eller litte-
rärt skapande, tillåts publiceras på Internet och andra digitala forum.
Utan att samtycke från namngivna individer har inhämtats.

Nu har Högsta Domstolen (HD) i en dom (mål B 293-00,
010612) tydligt angett vad som är att betrakta som journalistisk verk-
samhet. Och därmed ökat yttrandefriheten på nätet för vanliga med-
borgare som inte är fackjournalister.

Börje Ramsbro har i såväl tingsrätt som hovrätt dömts för brott
mot PUL, eftersom han har publicerat värderande omdömen om
Nordbanken och personal där. Detta har gjorts på bankrättsförening-
ens webbplats. Ramsbro har hela tiden anfört ett journalistiskt än-
damål med sin debatt om och sin kritik av bankers arbetssätt, men
detta har ogillats i tings- och hovrätt. Men HD skriver i sin dom att
syftet med att från PUL undanta texter med journalistiska ändamål
kan inte vara att ”privilegiera etablerade massmedier eller personer
som är yrkesverksamma inom sådana medier”.

HD skriver att den debatt och kritik Ramsbro formulerar på
webbplatsen måste ”anses ligga väl inom ramen för ett journalistiskt
ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhälls-
frågor av betydelse som rör allmänheten”. Och i slutet av domen
skriver HD att om personuppgifter publiceras som upplevs kränkan-
de av en individ kan naturligtvis detta vara straffbart enligt andra
lagar, som till exempel förtal, men att sådant inte ska prövas mot
PUL.

Tidigare har fallet varit att om jag, som inte är journalist av fack-
et, i en artikel på denna kultursida framför kritik mot någon person,
exempelvis författare, politiker eller debattör, har det varit tillåtet att
publicera artikel på tidningens webbplats – men jag skulle inte tillå-
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tas publicera samma text på min webbplats. Med HD:s dom blir det
tillåtet – för mig och andra medborgare.

Domen innebär emellertid inte att var och en blir journalister.
Domen innebär att journalistiskt ändamål definieras på ett sätt så att
inte enbart fackjournalister omfattas av definitionen. Inte heller in-
nebär domen att problemen med PUL försvinner. Fortfarande är det
problem att förstå när personuppgifter utan journalistiskt ändamål
får publiceras på nätet. Men domen utgör en tydligt förstärkning av
yttrandefriheten på nätet.

*

I ett informationellt samhälle som vårt finns det ett viktigt och svårt
avvägningsproblem, som utgår från att betydelsen av och effektivite-
ten i behandling av information ökar. Problemet gäller avvägning
mellan samhällsinformationens offentlighet, medborgarnas infor-
mationsfrihet och medborgarnas personliga integritet. Dessa tre om-
råden påverkar varandra på olika och komplicerade sätt. Att värna
alla tre är dock nödvändigt.

Att myndigheters information i allt väsentligt är offentlig är vik-
tigt för att få insyn i beslut; ytterst för att säkerställa rättvisa. Infor-
mationsfriheten behövs för att medborgare ska få yttra sig i det of-
fentliga rummet om stort och smått, och ta del av andras yttringar;
ytterst för att möjliggöra medborgerligt ansvar. Personlig integritet
är betydelsefull för att behålla en egen sfär som andra inte har insyn
i; ytterst för att behålla ett visst inflytande över sitt eget liv.

Ett avvägningsproblem som detta kan aldrig lösas, i betydelsen
klaras av så att vi kan lämna det bakom oss. Snarare är det en avväg-
ning vi ständigt måste diskutera så länge samhället förändras.

Den som i Sverige ägnat stor del av sitt liv åt dessa frågor är
journalisten och författaren Anders R Olsson. I hans senaste skrift,
Efter 11 september: kan Storebror hejdas?36, undersöker han hur
staten – Storebror, i Orwellsk anda – i olika delar av världen in-
skränker medborgares personliga integritet efter terrordåden den 11
september.

Olsson gör ett viktigt påpekande: i Sverige saknas organiserad
forskning kring hur problem beträffande integritetsskydd hanteras
under den pågående IT-utvecklingen. Märkligt. Det gör hans skrifter
än värdefullare.

”In God we trust, all others we monitor”, sägs vara mottot för
National Security Agency, NSA. Det är USA:s och världens största
övervakningsorganisation. Huvuduppgiften är att avlyssna och ana-
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lysera kommunikation, allt från interntelefoni i det kinesiska kom-
munistpartiet till all e-post som utväxlas mellan USA och övriga värl-
den.

Ett informationssystem betecknat Echelon har blivit allmänt
känt som NSA:s främsta verktyg för att avlyssna, filtrera och analyse-
ra e-postmeddelanden. Innan den 11 september gick den kritiska
debatten om Echelon varm, inte minst från EU, men dog ut efter
flygplansattackerna. Om terroristdåd medför att det blir politiskt
omöjligt att ifrågasätta en oreglerad och okontrollerad internationell
avlyssningsverksamhet, så är den personliga integriteten i fara.

Echelon och NSA är bara ett exempel från Olssons lägesrapport.
The Patriot Act är ett annat. Ytterligare exempel är FBI:s system Car-
nivore och ett terrorismförebyggande samhällsprogram betecknat
TIPS (som i allt väsentligt liknar östtyska Stasis informationsverk-
samhet). Vad har hänt i Europa och Sverige? Inte alls lika mycket.
EU:s ministerråd beslöt 2002 att tillåta (inte avkräva) medlemslän-
derna att tvinga kommunikationsföretag att spara trafikdata. Det
innebär exempelvis att varje internetleverantör skulle vara tvungen
att spara alla uppgifter om den e-post som leverantören förmedlar.

Medlemsländerna är dock splittrade i övervakningsfrågan. Re-
geringen i Storbritannien drev linjen att all trafikdata borde sparas
hos internetleverantörer i sju år för att finnas tillgängliga för polisut-
redningar. I andra länder är det inte aktuellt. Om Sverige finns det
knappt något att säga, eftersom det inte har fattats några beslut om
utvidgad övervakning. Det följer en inarbetad tradition: avvakta
andra länders hantering innan något görs. Till gagn för integriteten.

Ett grundläggande problem med Internet och möjligheten att
övervaka människor där, är att vi inte har lyckats skapa en demokra-
tisk kontroll över nätets tekniska utveckling. Till lycka för naiva cy-
berlibertiner (”information wants to be free”). Till lycka för polisiära
och militära organ som vill övervaka och avlyssna datatrafiken över
nätet. Till olycka för medborgares personliga integritet.

Demokratisk kontroll över Internet är enligt min mening den
överlägset viktigaste frågan om Internets utveckling, men också den
minst uppmärksammade.

*

Något så enkelt som en sökmotor är Internets hetaste potatis just nu.
Google nästlar sig sakta men säkert in i våra liv. Det började med
språket. Vi söker inte på webben numera; vi googlar. Att googla bety-
der helt enkelt att söka med Googles sökmotor.



Del 1: Nätet

73

Det fortsatte med det som kom att kallas Googledance, Google-
dans. Det innebär en intrikat jakt på uppmärksamhet hos Google.
Företag försöker lista ut vilka nyckelord man bör skriva på sin webb-
sida för att hamna högt i Googles resultatpresentation, i syfte att få
gratis annonsplats.

Google svarar med att förändra sina metoder att presentera sök-
resultat. Företagen svarar med försöka anpassa sig till de nya meto-
derna. Så fortgår det. Som en trandans. Sedan dök fenomenet Goog-
lebombning upp. Den som för några månader sedan skrev sökorden
”miserable failure” i Google och klickade på knappen ”Jag har tur”
(inte den vanliga sökknappen), kom direkt till George W Bush på Vita
Husets webbplats. Den som gör samma sökning i dag kommer till
Michael Moores webbplats.

Även statsminister Göran Persson är googlebombad. Skriv ”totalt
fiasko” och klicka på ”Jag har tur”, så kommer du till statsrådsbered-
ningens presentation av statsministern.

Nyligen presenterade Google sitt nya webbaserade kontaktnät
Orkut, där olika sociala nätverk byggs med en imponerande hastig-
het. Vad du gör är helt enkelt att synliggöra såväl dina vänner och
bekanta, som dina intressen och professionella förehavanden. På så
sätt blir också dina bekantas sociala nätverk tillgängliga för dig. Lik-
som dina bekantas bekanta, i all oändlighet.

Så till det senaste från Google: G-post. Precis som Yahoo och
Hotmail har Google en gratis e-posttjänst. Och precis som de andra
finansierar Google tjänsten med reklam. Men med tillägget att Go-
ogle kommer att läsa igenom e-posten, leta nyckelord och låta företag
som har köpt respektive nyckelord placera reklam i e-brevet.

Som om inte det vore nog. Googles sökmotor fungerar så att den
lagrar alla sökord du någonsin skriver i sökmotorn. Dessa kan inte
hänföras till dig som person, utan enbart till din datoradress. Men
om du väljer tjänsten g-post, så har Google också din personliga
identitet kopplad till dina sökord. Väljer Google också att samköra
din g-post och dina sökord med ditt sociala nätverk på Orkut, så ska-
par Google en väldigt avancerad profil av dig som person. Sådana
profiler över ett stort antal användare, borde betinga ett hyfsat pris
för kommersiella aktörer.

Detta är inte långt borta. I en intervju säger Larry Page, en av
Googles grundare, att ”It might be really interesting for us to know
that information”. Frågan är bara vad de ska använda informationen
till. Vem kommer de att sälja den till? Vad kommer den som köper
informationen att göra med användarprofilerna? Ingen vet.
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Förr var det staten och myndigheters registrering av medborgare
och samkörning av registren som utgjorde integritetshoten. I dag
kommer hoten från kommersiella krafter i samarbete med de som
levererar nödvändiga funktioner på Internet. Så se upp när något är
gratis på nätet. Priset kan vara din integritet.

*

Så har EU-parlamentet röstat ja till förslaget att alla EU-länders IT-
och teleoperatörer måste lagra alla trafikuppgifter i sex till 24 måna-
der. Alla uppgifter om vem du ringer till, när du ringer, varifrån du
ringer, hur länge du ringer ska lagras. Alla uppgifter om vem du
mejlar, när du mejlar, varifrån du mejlar ska lagras. Likaså uppgifter
om dina sms och mms.

Förslaget omfattade också att uppgifter om de webbplatser du
besöker ska lagras, men ett rykte gör gällande att webbsurfning inte
kommer att omfattas i direktivet. Det är dock tveksamt, eftersom
myndigheterna i så fall missar alla mejl som skickas som webbmejl,
från webbsidor (exempelvis Hotmail). Varje lands polismyndighet
ska kunna ta del av dessa personuppgifter för att utreda grova brott.
Vad som räknas som grovt brott ska varje medlemsland själv få be-
stämma, men en riktlinje är ett brott som ger minst två år fängelse.

Det finns många problem med detta beslut till direktiv. Jag nöjer
mig med att resonera kring tre.

För det första är det integritetskränkande. Varje medlemslands
dataskyddsmyndighet – i Sverige Datainspektionen – har med detta
argument starkt motsatt sig direktivet. Det borde vara en funda-
mental rättighet att kunna kommunicera konfidentiellt, utan myn-
digheters kännedom. Det borde också vara en fundamental rättighet
att inte utsättas för sådan detaljerad övervakning utan att någon
brottsmisstanke föreligger.

För det andra är risken för ändamålsglidning uppenbar. Det kan
förutspås med stor säkerhet. Om denna övervakning visar sig effek-
tiv, varför inte bredda dess tillämpningsområde? Varför inte införliva
andra potentiella brott? Varför inte vara så effektiv som möjligt?
Redan talas om att tillämpa direktivet på fildelning och gömmande
av flyktningar. Vilka andra ”grova” brott kommer att införlivas?
Måste en situation överhuvudtaget vara av brottskaraktär i framtiden
för att polisen ska komma åt medborgarnas kommunikation?

För det tredje är det ett irreversibelt beslut. I en demokrati bru-
kar det hävdas att alla beslut som är fattade demokratiskt också kan
rivas upp. Till och med grundlagar kan ändras, givet vissa betingel-
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ser. I princip, ja, men i praktiken är dock vissa beslut oåterkalleliga.
Hur skulle någon i framtiden kunna argumentera för att åtkomsten
till dessa personuppgifter plötsligt inte skulle behövas i polisers
brottsutredningar? Att terrorism är utrotat? Att all brottslighet har
upphört? Att solen har slocknat?

Några sådana argument finns inte. Det övervakningssamhälle
som bland annat – och kanske främst – Thomas Bodström har arbe-
tat hårt för att genomföra inom EU är ett storebrorsamhälle vi aldrig
sett och vars utveckling vi knappt kan ana. Ett vet vi, dock. Bod-
strömsamhället är här för att stanna.

*

I en debattartikel på DN Debatt (060420) tycks Bonniers styrelse-
ordförande, Carl-Johan Bonnier, vilja två motstridiga saker samti-
digt. Det ena är att försvara Expressens utvidgning av svensk press-
etik i samband med publiceringen av personuppgifter kring Haga-
mannen, med hänvisning till kvällspressens roll som förnyare och
spjutspets. Det andra är att kräva att det som skrivs på Internet ska
följa samma pressetiska regler som tryckta tidningar; att, som han
skriver, ”komma till en ordning för nätet som vi redan har för andra
områden”.

Låt oss som exempel använda fallet med Hagamannens exploate-
ring i media (inkluderat Internet). En tolkning av Expressens extremt
snabba exploatering av Hagamannen är att Expressen har influerats
av en digital kultur. Eller med ett aktivare ordval, Expressen omfam-
nar en digital kultur, där ett grundideal är informationsfrihet ställd
på sin spets.

I ett av Sveriges offentliga forum på nätet har Flashback en sär-
ställning som förespråkare för informationsfrihet. När polisen går ut
och hävdar att en misstänkt grov brottsling är gripen, och att polisen
är helt säkra på att det är rätt person, startas en tråd i Flashback med
syfte att gräva fram information om den misstänkte och brottens
omständigheter. Och det är forumdeltagarna skickliga på. Samma
kväll som polisen håller sin presskonferens, startar grävandet. Men
vid halv elvatiden på kvällen skriver en deltagare att ”umeborna på
detta forum borde skämmas ögonen ur sig – att man inte kan knäcka
en sån här nöt på snart tolv timmar är för jefla beklagligt”.

Kritiken tar skruv. Kl 23.20 är deltagarna i forumet helt säkra på
namnet på Hagamannen, hans födelsedata, hemadressen, sambons
namn, arbetsplatsen. VK:s BB-bild på hela familjen när det yngsta
barnet föds rotas också fram, dock inte från vk.se, där bilden redan



Del 1: Nätet

76

var borttagen, utan från en sökmotors bildarkiv. Sedan fortsätter
grävandet i de olika brottens omständigheter, där Flashbacks delta-
gare är snabbare än både Expressen och andra media på att informe-
ra allmänheten om detaljer.

I dag omfamnar kanske inte så många i Sveriges befolkning en
digital kultur, men allt fler söker sig till bloggar, nätforum och e-
postlistor för att informera sig. Expressens publicering av Hagaman-
nens namn och bild kan tolkas som ett svar på konkurrensen från
Internets olika forum. Samtidigt som Carl-Johan Bonnier försvarar
Expressens omfamning av en digital kultur av informationsfrihet, vill
han begränsa samma informationsfrihet genom en bättre ”ordning”.

Det är ytterligare ett exempel i raden på viljan att reglera ett
samhälle med Internet med samma regler som skapats för ett sam-
hälle utan Internet. När kommer vi att inse att det är ogörligt?

*

Tänk, så fel det går att ta ibland. Särskilt när en bedömning görs
snabbt och omedelbart, i stället för eftertänksamt och reflektivt. Jag
tänker på folkpartiets hantering av socialdemokraternas datornät.
Den instinktiva bedömningen är att det rör som om informationsspi-
oneri, olagligt intrång och en smutsig valrörelse. Den bedömningen
utgår dock från att status quo alltid måste förbli det samma; att det
rådande är det bästa.

Det luktar inte så lite Voltaire; att vi lever i den bästa av världar.
Men visst var Voltaire djupt ironisk?

När även politiken flyttar ut på nätet, bör vi fundera på om nätet
gör skillnad. Vi kan le i mjugg åt den självständighetsdeklaration
John Perry Barlow formulerade 1996 för cyberspace. Vi kan flina åt
devisen ”Information wants to be free”, som formulerades av pionjä-
rerna. Men gång på gång ser vi hur detta bekräftas. Nu senast när
folkpartiets funktionärer vill befria informationen på sap-net.

Det kommer alltid att finnas ett brottsligt tillskansande av det
som ett samhälle betraktar som dess knappa resurs. Mark tillskansa-
des på otillbörliga sätt när marken var samhällets knappa resurs.
Kapital stjäls när kapital är samhällets knappa resurs. Information
stjäls när information är den knappa resursen.

Låt oss göra tankeleken att det inte är information som är politi-
kens knappa resurs, utan, säg, ideologi, så här i tider när politiker
behandlar väljare som politikkonsumenter i stället för samhälls-
formande medborgare. I så fall har folkpartiet initierat en god rörelse
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i svensk politik. Tänk att som medborgare få slippa alla patetiska
politiska plattityder från reklamblad och affischer runt vägarna.

En plattityd är som bekant en utsaga som omöjligt kan sägas
emot, och är därför helt meningslös. ”Fler jobb.” ”Bättre skola.”
”Högre kvalitet i vården.” Någon emot? Ser vi slagord som ”Färre
jobb” ”Sämre skola” ”Lägre kvalitet i vården”? Nej, jag tänker inte
det. Politiska plattityder lånar formspråk från simpel reklam och
reducerar medborgare till konsumenter.

Tänk att som medborgare slippa alla valtaktiska utspel, alla
strategiska försök att ställa det egna partiet i medialjuset och alla
andra partier i mediaskugga. Tänk att slippa partiledarutfrågningar
och politikerdebatter, där enbart ytan avhandlas och där det är per-
sonernas framtoning som avgör kvaliteten. Att slippa politikens
estetik och koncentrera oss på dess etik och förnuft.

Då skulle vi få tillfälle att samtala om politikens filosofiska skill-
nader, för att tala med Anders Ehnmark. Om samhället också bortom
nästa mandatperiod. Om det goda livet. Om utopier och dystopier.
Att släppa informationen fri skulle befria det politiska samtalet från
flera perverterade bojor. Tack för ett gott försök, folkpartiet.

*

Den växande övervakningsbranschen stöter på nya problem. Nej, inte
att medborgare övervakas i allt högre grad, i allt fler situationer eller
att medborgares integritet tunnas ut allt mer. Problemet för överva-
karna är kostnadseffektivitet. Det är oerhört personalkrävande att
titta på alla bilder och filmer som de tusentals – miljontals – kameror
genererar. Identifieringsprocessen måste rationaliseras.

I ett nyhetsbrev från Sveriges integritetsförsvarare nummer ett,
Pär Ström, meddelas att forskare vid universitetet i Maryland har
utvecklat programvaror som helt automatiskt ska kunna identifiera
människor. Utvecklingen av programvaror för ansiktsigenkänning
har pågått ett tag. Nu handlar det om gångigenkänning och längdi-
genkänning. Människor har, menar forskarna, unika gångstilar; ett
slags ”gångstils-DNA”.

Programvaran ska också kunna upptäcka asymmetriska föremål
som inte tillhör människors normala fysionomi. Om någon exempel-
vis bär på en pistol fasttejpad innanför byxorna störs symmetrin i
gången och därmed upptäcks detta. Problemet så här i utvecklings-
skedet är dock om människor försöker gå på ett för dem okarakteris-
tiskt sätt. Då kan man lura datorprogrammet. Eller om vi sträcker på
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oss för att lura längdigenkänningen. Skillnaden mellan en krum
gångstil och en sträckt kan nog vara uppemot en decimeter.

Slutsats: När vi ser allt fler människor gå likt John Cleese i
Monty Pythons klassiska sketch ”Ministry of Silly Walks” vet vi att
dessa människor enbart vill värna sin personliga integritet i ett allt
mer övervakat samhälle.

*

Skatteverket tar ett ytterligare steg mot Odenbergsamhället (tidigare
Bodströmsamhället). Odenbergsamhället myntades strax efter för-
svarsministern Mikael Odenberg lade fram förslaget att låta Försva-
rets Radioanstalt (FRA) avlyssna all telefon-, e-post, fax- och sms-
trafik som korsar landet. Våra förehavanden på Internet är högvilt
för en kontrollerande statsapparat. Oron för den personliga integri-
teten på 1970-talet handlade om samkörningen av dataregister mel-
lan myndigheter. Det är dock en mild västanvind jämfört med den
orosstorm vi bör känna över att staten (och kapitalet) i allt högre
utsträckning övervakar oss på offentliga platser – torg, gallerior,
varuhus, vägar, affärer med mera – och allt mer på Internet.

I en artikel i tidskriften Wireds nätupplaga37 beskrivs hur några
länder, däribland Sverige, samarbetar kring ett projekt som syftar till
att dammsuga Internet på uppgifter om individers handel och van-
del. En spindel är benämningen på en programvara som automatiskt
hämtar webbsidor på nätet och hittar nya sidor via länkarna på
webbsidorna. Spindlar används framför allt av sökmotorer som Go-
ogle för att lagra webbsidor i sina sökdatabaser.

Projektet är benämnt Xenon. Syftet är att finna skattesmitare.
Metoden är att identifiera individer på webbsidor där ekonomisk
verksamhet bedrivs och samköra dessa uppgifter med nationella
skatteregister. På så sätt hoppas man kunna fånga upp svart verk-
samhet. Ofta känner webbplatser igen spindlar och ovälkomna
spindlar kan spärras. Därför har Xenon utvecklat ”långsamsökande”
spindlar, så att dessa ska kunna förväxlas med människor som surfar
till de olika webbplatserna.

Skatteverkets projektledare Dag Hardyson är entusiastisk och
säger till Wired: ”Internet ligger vidöppet för verktyg. Det är mycket
mera lätthanterligt än den verkliga världen”. Vidare säger Hardyson
att Skatteverket sparar kopior av allt som deras spindlar samlar in.
Alla webbsidor, alla aktiviteter på svenska e-handelsplatser – som
uppgår till ca 55 000 per dag – lagras. På så sätt kan kommande ak-
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tiviteter knytas till tidigare och Skatteverket kan jaga folk för händel-
ser långt tillbaka i tiden.

Den informelle integritetsombudsmannen i Sverige, Pär Ström,
intervjuas också i Wireds artikel. Han är inte förtjust. Visst är infor-
mationen på webben publik, säger han, men tanken har aldrig varit
att den ska användas på detta sätt. Det är på gränsen till det oetiska,
hävdar han. Projektet ligger dock helt i linje med den politiska strate-
gi som verkar vara regeringsöverskridande: mer övervakning och
kontroll av medborgarna. Var för sig kanske inte så skrämmande,
men många små steg skapar en tydlig rörelse.

Det är essensen av de små stegens tyranni.

*

I dag (070614) beslutar riksdagen om den så kallade FRA-lagen, den
lag som ska tillåta Försvarets Radioanstalt att avlyssna all telekom-
munikation i Sverige. FRA har redan beställt en superdator som blir
en av världens absolut kraftfullaste. Allianspartierna är för lagen,
naturligtvis. Men hur är det med den enskilde riksdagsledamoten
som mår illa över att det öppna samhället stängs ytterligare? Vars
personliga moral påbjuder att rösta nej? Som inte vill bidra till ter-
rorns och kriminalitetens seger över det öppna samhället?

På centerpartisten Fredrick Federleys öppenhjärtiga blogg får vi
veta. Han kommer nämligen mot sin djupa övertygelse att rösta ja till
FRA-lagen i dag. Centerns riksdagsgrupp gjorde klart för honom att
det inte är okej att rösta enligt något annat än partipiskan. ”Frågan
jag får ställa mig är alltså inte vad jag tycker om förslaget utan om jag
vill ha inflytande över politiken de kommande tre åren”, skriver han
och antyder vad som händer om moralen får råda.

Självfallet kan han rösta moraliskt, men då blir han persona non
grata i centern. ”Att tvingas rösta mot sin vilja och sin fullkomliga
övertygelse för att man annars kommer att anklagas för illojalitet är
en ingen rolig övning”, skriver han och menar att detta är den värsta
dagen i hans politiska liv.

Om vi fortfarande inte vet varför människor inte vill engagera sig
partipolitiskt, utan väljer andra former för politik – enfrågeorganisa-
tioner, gatans parlament, black bloc – så står svaret i Federleys blogg.
Endast en masochist kan njuta av partipiskan mot sin krökta rygg.

*
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Den kanadensiske mediefilosofen Marshall McLuhan var långt före
sin tid. Redan 1964 presenterade han ett radikalt sätt att förstå och
tala om teknik. Teknik, menar McLuhan, är en utbyggnad av männi-
skan: bilen är en utbyggnad av människokroppen, telefonen av örat
och röstorganen, televisionen bygger ut både syn och hörsel och bo-
ken är en utbyggnad av medvetandet och minnet.

Om telegrafen skrev han i Media, ett av hans huvudverk, att det
är en utbyggnad av det centrala nervsystemet. I dag får McLuhans
kroppsligt orienterade teknikförståelse oväntat understöd. Tidskrif-
ten Wired ställer frågan om en laptop – en bärbar dator – är ett ba-
gage eller en utvidgning av medvetandet hos en resenär. Den frågan
håller på att avgöras i amerikansk domstol.

Historien började med att en resenärs bagage slumpmässigt ge-
nomsöks på Los Angeles internationella flygplats, inklusive resenä-
rens laptop. Där finner man pornografiska bilder som misstänks vara
barnpornografi. I domstolen ogillar emellertid domaren i Kaliforni-
ens domstol bevisningen. ”Elektroniska minnesenheter fungerar som
en utsträckning av vårt eget minne”, menar domaren.

”Dessa är kapabla att lagra våra tankar, allt från de vimsigaste till
de mest djupsinniga. Därför måste statens intrång i medvetandet
förtjäna en noggrannare prövning utifrån det fjärde tillägget i kon-
stitutionen än intrång som är fysiska till sin natur”, fortsätter doma-
ren.

Om dessa formuleringar skulle bli vägledande, kommer det i
USA att krävas betydande grad av misstanke om brott för att få un-
dersöka en bärbar dator. Liksom alla artefakter av datorkaraktär;
bärbara mp3-spelare, mobiltelefoner, elektroniska kalendrar och
dylikt.

Denna domares tilltag gillas inte av USA:s regering som överkla-
gar den kaliforniske domarens beslut. Justitiedepartementet menar
att inget skiljer en dator från andra artefakter som omsluter person-
liga ägodelar, som exempelvis resväskor. Huvudargumentet stavas
naturligtvis terrorism. Om det blir svårare för polis och tull vid flyg-
platser att genomsöka datorer, kommer terrorister, smugglare och
andra kriminella att kunna dölja viktiga bevis i datorer de reser med.

Att allt fler människor, såväl affärsresenärer som turister, tar
med sig sina datorer på resor. Där finns allt från företagshemligheter
till privat brevväxling, kanske privata bilder, filmer, forskningsresul-
tat, opublicerade artiklar och bokmanus – vad vet jag. Det är lätt att
sympatisera med den kaliforniske domarens tydliga ståndpunkt; ur
integritetssynpunkt är det skillnad mellan att ens väska genomsöks



Del 1: Nätet

81

och att innehållet i ens dator ska kunna kopieras för analys, utan
brottsmisstanke.

Men den McLuhanska frågan blir: Är genomsökning av din dator
att jämställas med bagagekontroll eller kroppsvisitation?

*

Hösten 2007 rapporterade vår informelle integritetsombudsman, Pär
Ström, i ett nyhetsbrev att övervakningen av våra bilfärder drastiskt
ska öka. Med gps-teknik ska varje rörelse vi gör med bilen registre-
ras. Vägverket initierar ett projekt med syfte att övertala försäkrings-
bolag om att skapa så kallade övervakningsförsäkringar, där ditt för-
säkringsbolag kan avläsa var du kör, hur fort du kör, där farten jäm-
förs med tillåten hastighet.

Även körstil ska kunna registreras – häftiga inbromsningar, ex-
empelvis. Dina bilkörningsdata bedöms av en programvara i en dator
med avseende på risktagande. Lågt risktagande ger lägre försäk-
ringspremier och omvänt. Försäkringsbolagen uppges vara synnerli-
gen intresserade. ”Pay as you drive” kallas fenomenet internationellt.

Integritetsombudsmannen är självfallet emot. ”Det är en själv-
klar medborgerlig rättighet att kunna röra sig med bil i sitt eget land
utan att det registreras – där kan stöd hämtas i FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, artikel 12”, hävdar Pär Ström. För att inte tala
om risken för ändamålsglidning. Varför inte använda dessa övervak-
ningsdata till andra ändamål än bestämning av försäkringspremier?

Polisen kan montera ned fartkamerorna efter vägarna och böt-
fälla bilister via detta register. Skatteverket kan kontrollera körjour-
naler hos yrkeschaufförer. Försäkringskassan kan kontrollera sjuk-
skrivnas rörelser. Blotta existensen av ett bilövervakningsregister
kommer att skapa en flödande kreativitet.

*

Varje gång en misstänkt person kan bindas till ett grovt brott med
hjälp av DNA-analys, väcks frågan om vi inte borde ha ett nationellt
DNA-register i Sverige, så att DNA som återfinns på brottsplatser kan
jämföras med befolkningens DNA. På så sätt skulle polis och åklagare
betydligt snabbare kunna ringa in misstänkta personer, är tanken. Så
hände när Hagamannen greps, så sker nu när lastbilschauffören från
Torsåker har gripits.

Tanken är god, men ibland är det goda det bästas fiende.
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Om vi försöker erinra oss kunskap om dataregister (som ett
DNA-register formellt är), så vet vi att generella DNA-register inte
kan finnas. Vad ett dataregister är, bestäms alltid av dess syfte. Till
ett dataregister samlas relevanta uppgifter för att uppnå ett visst
ändamål. En biobank innehåller prover från människor för att an-
vändas för vissa medicinska ändamål, enligt socialstyrelsen. Ett
skatteregister får användas för taxeringsändamål, enligt skatteregis-
terlagen.

De som ropar efter ett nationellt DNA-register, ropar egentligen
efter ett nationellt brottsregister, eftersom ändamålet med registret
avses vara att identifiera potentiella brottslingar. Det betyder att
varje registrerad person, det vill säga varje svensk medborgare, måste
ses som en potentiell brottsling. Vill vi att staten betraktar varje
medborgare som en potentiell brottsling? Vill du, trots ditt fläckfria
förflutna, finnas upptagen i polisens brottsregister? Inte jag heller.

*

Efter ett av den svenska bloggosfärens största skalv, har traditionella
media de senaste veckorna inte skrivit om så mycket annat än den
förestående omröstningen i riksdagen om den så kallade FRA-lagen.
(Möjligen EM-fotboll, då.) Övervakning och medborgerlig integritet
har varit huvudspåret. Stickspår har varit hur effektiv en sådan
enorm övervakning av digital trafik är för att spåra terrorism och
annan grov brottslighet. De som uttalar sig i media är enhetligt emot
och bygger argument. De som är för är tysta. Det är en situation att
vara missbelåten med.

Det som skrivits är lovvärt i polemisk anda. För att också förstå
detta fenomen, införandet av lagen om FRA:s rätt till övervakning av
kommunikation också i kabelnäten, måste vi närma oss de filosofiska
frågorna.

Jag går till den italienske filosofen Giorgio Agamben och hans
bok Undantagstillståndet38. Hans tes, att de västerländska samhäl-
lena är på väg in i ett undantagstillstånd, är i högsta grad tillämpbar
på FRA-lagen. ”Som en konsekvens av den ohejdbara utvecklingen av
det som definierats som ett ’globalt inbördeskrig’ tenderar undan-
tagstillståndet att framträda som det dominerande paradigmet för
regerande i den samtida politiken”, skriver Agamben.
Agamben bok är skriven som en intellektuell reaktion mot den terro-
rism och det krig mot terrorism (det han kallar ”globalt inbördes-
krig”) som har eskalerat efter den 11/9 2001. Ett undantagstillstånd
är en situation som utspelas i skärningspunkten mellan politik och
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juridik, menar Agamben. Tillståndet uppstår ur en politisk situation
– en kris – och får juridiska implikationer.

Uttryckt annorlunda; ett undantagstillstånds ursprung är nöden.
Vi känner igen detta som ordstäv: ”nöden känner ingen lag” och ”nö-
den stiftar sin egen lag”. Ett undantagstillstånd är en situation som
undantar medborgare vissa rättigheter. Ett vanligt exempel är ute-
gångsförbud.

Är den situation FRA-lagen avses tillämpas på en situation av
kris – eller nöd? Det har övervakningsförespråkarna inte lyckats visa.
Problemet med ett undantagstillstånd är att den är i en mening
”olaglig” – FRA-lagen strider mot såväl vår intuitiva som rationella
föreställning om ett demokratiskt samhälle. I en annan mening är
undantagstillståndet rätts- och författningsenligt – om riksdagen
röstar ja till FRA-lagen är den förenlig med svensk rätt.
Eller som Agamben skriver: i ett undantagstillstånd förblir normen
giltig, men tillämpas inte, eftersom den blir kraftlös utan lagstöd. I
stället får de extrema handlingarna kraft från lagen. Vi vill fortsätta
värna integritet, demokrati, brevhemlighet och frånvaro av statlig
insyn i våra förehavanden på nätet som den förhärskande normen,
men lagen ger undantagen från denna norm kraft.
Agamben använder Durkheims term ”anomi” för att ge en slutgiltig
definition av ett samhälles undantagstillstånd; en zon där ”skillnaden
mellan privat och offentligt har deaktiverats”. Det är också FRA-
lagen i ett nötskal.

*

”En seger för integriteten”, jublar det fåtal bland alliansens motstån-
dare till FRA-lagen – Annie Johansson, Fredrick Federley, Birgitta
Ohlsson, Cecilia Wikström och Karl Sigfrid – när riksdagen återre-
mitterade lagförslaget till försvarsutskottet. En perfektare illustration
av en pyrrhusseger har sällan skådats. Inget är vunnet. Allt är förlo-
rat. Lagen är så gott som implementerad tack vare återremissen.

När riksdagen beslutar om den kosmetiskt uppdaterade FRA-
lagen är ett nej helt omöjligt. Utskottet har ju gått de fem till mötes.
Att dels uppdra till Datainspektionen, dels tillsätta en parlamentarisk
kommission för att bevaka FRA:s förehavanden utgör möjligen ett
litet integritetsskydd på väldigt kort sikt. På längre sikt betyder det
intet.

Det stora integritetshotet stavas nämligen ändamålsglidning. På
det hotet biter inga myndigheter eller kommissioner. Och till detta
integritetshot har regeringen och övervakningsföreträdare aldrig
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behövt ställas till svars i debatten. Om en myndighet som FRA av-
lyssnar och lagrar en enorm mängd kommunikation via kabelnätet i
syfte att möta terroristhot, kommer staten att vara enormt lockad att
använda alla dessa uppgifter också för andra syften.

 Om denna övervakning visar sig effektiv, varför inte använda
dessa övervakningsdata för att lösa andra samhällsproblem så effek-
tivt som möjligt? Varför inte bredda tillämpningsområdet? Låta
andra myndigheter använda kommunikationsuppgifterna? Vem vill
inte att staten är så effektiv som möjligt? Might is right – är det möj-
ligt är det rätt.

Mot riskerna för ändamålsglidning vid uppbyggnad av personre-
gister av FRA:s karaktär finns enbart en åtgärd – att inte alls tillåta
sådan övervakning och registrering. Det är den enda effektiva åtgär-
den mot ändamålsglidning. Men de fem jublande riksdagsledamö-
terna har omöjliggjort denna åtgärd.

Nätverkssamhällets offentlighet: sociala medier
Jag läser i min blogg39 att jag 1995 förutspådde att webben skulle
innebära att var och en blir sin egen publicist; att ingen refuserande
förläggare eller kvalitetsgranskande redaktör finns att sätta stopp för
publikationen. Visst hade jag fel, delvis. Men det var inte en felbe-
dömning av människors vilja att publicera texter av olika slag, utan
en felbedömning av teknikens utveckling. Under dessa tio år utveck-
lades inte webbpubliceringsverktygen mot ökad enkelhet, utan mot
en ökad komplexitet. Bra för proffsen, mindre bra för privatperso-
nen.

I början av 2000-talet kom enklare publiceringsverktyg att kon-
strueras, där den som vill publicera på Internet kunde göra det utan
särskilt avancerade tekniska kunskaper. Bloggen var uppfunnen –
såsom vi känner den i dag. Men egentligen är bloggen lika gammal
som webben. Blogg är en förkortning av ordet weblog, som i sin tidi-
gaste tappning var dels en form av loggböcker för programmerare
som ville dela sina programmeringsproblem med andra, dels dag-
böcker där människor delade med sig av sina vardagshändelser.

De bloggar som växt fram de senaste åren är varken eller. Snara-
re är de publiceringsplatser för kommentarer kring samhälle, politik,
kultur, litteratur med mera. Dagens bloggare blir dessutom irriterade
över att en blogg definieras som en ”dagbok på nätet”. Bloggarna har
betydligt större ambitioner – eller pretentioner – än så.
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Nu när de större dagstidningarna börjat blogga uttrycks denna
konflikt om definitioner än starkare. Med Expressens dagboksskri-
vande journalister, Per Svensson, PM Nilsson, Linda Skugge med
flera, tycker många seriösa bloggare att Expressen för bloggfenome-
net till en sandlådenivå. Om bloggosfären har ofta sagts att den är
mansdominerad och politiskt högervriden. Nyligen gjordes en större
enkätstudie av den svenska bloggvärlden, kallad BloggSverige 1.0 av
Hans Kullin, publicerad på hans blogg Media Culpa40.

Enkäten nådde ca 360 svenska bloggare. Män är i övervikt, men
inte så stor: 60 procent är män. De flesta bloggare är mellan 20 och
35 år, 80 procent har svenska föräldrar och ca 60 procent har hög-
skoleexamen. Men att den typiske bloggaren är moderat kan inte
beläggas i denna studie. Andelen moderater, folkpartister och social-
demokrater är ungefär lika stor: runt 15 procent. Mellan blocken är
det ytterst jämnt. Framträdande är att andelen osäkra väljare är hög:
23 procent.

Varför bloggar människor, egentligen? Skälen är kanske inte så
annorlunda i förhållande till de som skriver i papperstidningar: exhi-
bitionism, att bidra till det goda samtalet, tron att de egna texterna är
unika, föreställningen om att andra är intresserade av vad skribenten
har att säga, viljan till bekräftelse och så vidare.

Enkätstudien visar att bloggare omfattas mer eller mindre av
dessa skäl till att ägna tid till att publicera personliga reflektioner på
nätet. Men också mediekritiska skäl; svensk media anses för snäv och
likriktad. Kanske ledarskribenter på de stora dagstidningarna också
bloggar av detta skäl, även om de inte uttalar det?

Bloggare läser också andras bloggar, vilket leder till någon form
av gemenskap. Bloggar refererar gärna och ofta till varandra i form
av länkar. Att läsa 10 bloggar om dagen är vanligt. Superbloggarna
läser mer än 25 bloggar om dagen. De mest framträdande skälen att
läsa bloggar är att de är mer personliga än andra medier, vilket leder
till fler synvinklar på aktuella företeelser.

Men, frågar man sig, varför blogga, när det finns en uppsjö av
diskussionsforum på webben, chattar och mejlinglistor? Jag tror det
handlar främst om att inte vilja vara en bland tusentals inlägg, utan
att vara en tydligt urskiljbar röst. För inte gör någon tio i topplistor
över Sveriges bästa chattare? Däremot har Timbros nyliberale
thinktank Johan Norbergs blogg utsetts till Sveriges bästa av tid-
skriften Internetworld.

Om vi försöker distansera oss lite, vad betyder ett ökat bloggan-
de? I en C-uppsats41 i journalistik pekar författarna och tillika blog-
garna Jenny Isaksson och Steffanie Müller på den demokratiska po-
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tentialen. Möjligheten att blogga utvidgar det offentliga rummet, där
traditionella medias monopol på rapportering, analys och debatt
bryts. Möjligheten till opinionsbildning underifrån ökar, när inte
traditionella media begränsar utrymmet.

Det offentliga samtalet sväller. Över sina bräddar? Vem läser allt
som skrivs? Vem läser alls när alla skriver? Den pessimistiskt lagde
drar sig till minnes despotens våta dröm: Om alla talar och ingen
lyssnar, kan Makten osynligt föra fram sina dekret och styra männi-
skorna relativt omärkbart.

*

När ny teknik får en viss spridning, dyker en politisk fråga alltid upp:
Hur ska teknikanvändningens konsekvenser begränsas? Genom in-
formationsteknikens korta historia dyker frågan alltid upp när många
människor börjar använda en viss teknik. Människors möjligheter att
delta i olika diskussionsforum på nätet medförde att lagen om elek-
troniska anslagstavlor formulerades. Syftet var att begränsa vissa
former av diskussioner och vissa typer av texter.

Webben gav medborgare förutsättningar att publicera texter på
nätet. Det medförde att EU formulerade ett lagdirektiv, som i Sverige
resulterade i personuppgiftslagen. Här var syftet att personuppgifter
inte får publiceras utan samtycke (något som sedermera har luckrats
upp ordentligt). När fildelning genom enklare programvaror spreds
till allmänheten, skärptes snabbt upphovsrättslagen, så att det blev
förbjudet att kopiera filer även för eget bruk.

I dag, bloggåret 2005, har bloggning fått en enorm spridning
bland medborgarna på väldig kort tid. Ökningen av bloggarna på
nätet är exponentiell. Kvalificerade uppskattningar säger att det finns
minst 25 000 i Sverige, de flesta tillkomna det senaste året. Antalet
bloggar i världen går knappast att uppskatta, men det torde vara
miljontals.

Dåså. Då vet vi vad som händer.
EU-parlamentet arrangerade nyligen den första i en serie debat-

ter om bloggning – inte om dess demokratiska potential, inte om att
det politiska samtalet bland medborgarna kan vitaliseras, inte om att
reducera nyhetsproducenternas relativa monopol. Utan om hur kon-
sekvenserna av det allt mer spridda bloggandet kan begränsas. Vilka
konsekvenser? Bland annat läser jag om hur representanter från
etablerade media försöker lobba med att påstå att bloggarna verkar
tro att de befinner sig i Vilda Västern.
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Bloggare, menar man, påstår saker utan att ange källor. Bloggar,
påstår man, kan innehålla produktreklam utan att man som läsare
uppfattar det. Bloggar, hävdar man, hotar den personliga integriteten
genom påståenden om och bilder av människor. Som om inte all
press, särskilt tabloidpress, ständigt gör övertramp i dessa riktningar,
utan att någon skriker om nya lagar för det.

Än finns inga konkreta tecken som tyder på någon specifik lag-
stiftning kring bloggandet. Att EU diskuterar konsekvenser av en
bred bloggning behöver inte nödvändigtvis betyda ny lagstiftning.
Däremot vet vi att en bred användning av ny teknik brukar medföra
nya lagar som begränsar användningen. Därför skulle inte jag förvå-
nas över en blogglag.

*

Göran Persson skriver en kommentar på SvD:s debattsida Bränn-
punkt (070329) kring dokumentären/reportaget/dokusåpan Ordfö-
rande Persson. Han beklagar SVT:s klippteknik, som han menar
resulterat i ”att flera av de resonemang som jag har fört om olika
personers styrkor och svagheter nästan uteslutande har klippts på ett
sådant sätt att enbart det negativa framkommit”.

Drivkraften hos SVT, menar Persson, att ”klippa, vinkla och där-
efter spegla så många förment fientliga uttalanden som möjligt tog
över”. Persson menar också att ”SVT har gett den bild som de velat
ge. Men de har inte varit min egen bild av vad som hänt, och det har
inte varit mitt urval av material.”

Självklart. Trodde Persson att han kunde manipulera media?
Trodde han att han skulle kunna underställa tevemediet sina egna
syften? Trodde han något annat än att tevemediets syften skulle få
dominera redigeringen av intervjuerna? Trodde Persson att han
skulle kunna vinna den kampen?

Ytterst naivt i så fall. Alternativt en stark släng av hybris. För vill
man förmedla exakt och enbart sin egen syn – och slippa andras
vinklingar, frågor eller intressen – på tillvaron i realtid, finns det
bara ett sätt, vilket Carl Bildt är en av få rikspolitiker som fattat.
Börja blogga!

*

Till speglar har människan genom historien haft en ambivalent in-
ställning. Å ena sidan har spegeln accepterats som en sant avbildan-
de teknik genom dess reflekterande förmåga. Å andra sidan har spe-
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geln samtidigt beskyllts för att visa allt omvänt, att skapa osanna
simuleringar, att skapa fantastiska eller overkliga former genom olika
typer av spegelkombinationer och därigenom bidra till osanning och
bedrägeri.

Dessa två sidor – verklig/illusorisk, fysisk/metaforisk, utsi-
da/insida, under/över, synlig/osynlig, sann/falsk – har genom år-
hundraden gjort spegeln till en kraftfull artefakt inom många områ-
den. Spegeln är tillika virtualitetens förfader. Inträder man det virtu-
ella får man räkna med spegeln, på ett eller annat sätt.

På nittiotalet användes spegeln i studier av människors liv på
nätet. Med spegeln som metaforiskt verktyg gjorde exempelvis Sher-
ry Turkle analyser av människors olika personligheter, hur de ut-
tryckte olika persona på nätet och vilken betydelse det fick.

När nu Carl Bildt med ett omgivningens buller inträtt bloggosfä-
ren med sin blogg Alla dessa dagar, har han under de senaste veck-
orna väldigt konkret fått känna på virtualitetens spegel. Raljant och
kritiskt till Bildts utstrålning – den som ofta uppfattas som överläg-
sen och arrogant – gör bloggen med det långa namnet Carl Bildt som
klippan i okunskapens malström42 fejkande uttalanden i Bildts
namn.

Valspråket för denna spegel-Bildt är ”Ditt vetande är värdelöst
om inte andra vet att du vet” som formulerades av den romerska
skalden, satirikern och stoikern Persius.

Den andra spegeln heter detsamma som Bildts egen blogg, drivs
av två socialdemokratiska studerande och vill med bloggen bedriva
politisk kritik i den politiska satirens form. Bland annat skriver blog-
gen i Bildts namn att den diplomatiska insatsen för frigivandet av
journalisten Dawit Isaak i Eritrea beror på etnicitet. En rågblond
svensk journalist hade inte suttit fängslad 2 000 dagar med så litet
stöd från hemlandet.

Såväl debatten kring det lämpliga i att en utrikesminister blog-
gar, som alla dessa speglar i bloggosfären, får mig att tänka på den
magiska teatern i Stäppvargen av Herman Hesse, med dess virrvarr
av speglar i vindlande utrymmen. ”Endast för förryckta. Inträde
kostar besökarens förstånd. Icke för vem som helst.” Så marknads-
fördes denna magiska teater. Oemotståndligt. Om de virtuella speg-
larna kan hjälpa oss – likt Harry Haller i Stäppvargen – att få syn på
oss själva, vore de en välgärning.

*
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Förr lät rika, välbärgade människor måla sina självporträtt som ett
slags dokument till eftervärlden. En markering av välfärd likväl som
en tillbedjelse för odödlighet. Porträtten skulle ge fingervisningar om
de avmålades yrken, status och ambitioner. I dag behöver vi inte vara
rika eller välbärgade. Självporträtterandet har demokratiserats i dess
olika digitala former: virtuella sociala nätverk som exempelvis Face-
book, den senaste trendsajten bland de sociala nätverken.

I en välformulerad essä i tidskriften The New Atlantis (nr 17 -07)
gör historikern och tillika en av redaktörerna, Christine Rosen, några
kvalificerade nedslag i denna pågående trend. Hon ställer den
grundläggande frågan: Likt varje annan ny teknik måste vi förstå
vilken typ av beteende det virtuella nätverkande uppmuntrar. Vilka
konsekvenser får det virtuella nätverkandet?

Antikens orakel i Delfi gav sina besökare rådet ”känn dig själv”.
Facebook och andra virtuella nätverk ger sina besökare rådet ”visa
dig själv”.

Sociologen Mark Granovetter skrev 1973 en banbrytande och ofta
refererad artikel43, där han hävdade styrkan hos svaga band. Relatio-
ner såsom kollegor, affärsrelationer och människor man möter till-
fälligt men behåller viss kontakt med, har svagare band än familje-
medlemmar och nära vänner. På Facebook återfinns relationer med
svaga band. Ingen hävdar att den som har en lista på 300 vänner i
Facebook har starka och nära band till dessa. Men det är relationer
med svaga band man är ute efter.

Vad är det för slags vänskap vi skapar på Facebook, frågar Chris-
tine Rosen. I den fysiska världen traderas normer, integritet och so-
ciala konventioner i sociala gemenskaper. Men vad gör du med en
”vän” som skriver opassande kommentarer på din anslagstavla i Fa-
cebook? Vad gör du om en ”vän” publicerar en generande bild på dig
på sin anslagstavla?

Raderar ”vännen” med ett musklick? Visst, men vad hjälper det?
Och vad betyder det om du inbjuds att vara någons vän – men

avvisar inbjudan? Är det lika allvarligt som ett ”dra åt helvete” rätt i
ansiktet? Eller mildare? Hur mycket mildare? Facebook blir ett facit
till vänskapsbildande även i den fysiska världen. Det blir allt vanliga-
re att kolla upp den man träffar på en tillställning; vilka intressen
denna har, ideologiska markörer, politiska, sociala, litterära, you
name it. Vill jag fortsätta kontakten? På Facebook finns svaret.

Detta ”vänskapande” på virtuella nätverk ska dock inte samman-
blandas med det mänskliga behovet av vänskap. Det blir snarast en
statusjakt, en kapprustning i att visa upp så stor vänlista som möjligt.
Jakten är så viktig att det startas ”väntjänster” på nätet; nätverkshal-
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lickar som mot betalning ser till att du får såväl ”vänner” som med-
delanden och hälsningar på din anslagstavla. Så kan även den socialt
inkompetente göras till en nätverksmagnet. Men har han fått några
vänner?

*

Förr talades ofta om den svenska modellen. Men handen på hjärtat,
vet vi riktigt vad den består av i dag? Vill vi bevara ett begrepps inne-
håll måste det ständigt upp till ytan för att beskrivas och diskuteras.
Som av en händelse besökte Fredrik Reinfeldt den ärevördiga School
of Economics i London den 26/2 2008 och höll ett tal till studenter
om den nya svenska modellen.

En grundläggande idé i retorik är att inleda tal med att visa au-
ditoriet välvilja; att smeka publiken medhårs. Det kallas captatio
benevolentiae – ”vinnande av välvilja”. Reinfeldt inleder naturligtvis
enligt denna form. Men vad är det han säger inledningsvis?

”Det är ett nöje att vara här på LSE. Den som vill studera globali-
sering bör börja vid denna institution. Jag tror att ni har den största
andelen internationella studenter i världen. Och ni är smarta. Det har
sagts mig att ni lånar fyra gånger så många böcker som den genom-
snittlige studenten i Storbritannien. Uppenbarligen spenderar ni inte
alltför mycket tid på Facebook, YouTube eller MySpace.” (Min övers.)

Att böcker bidrar till kunskap och bildning är självklart, närmast
en plattityd. Men att ställa det mot sociala nätverk är märkligt. Är
sociala nätverk en distraktion för kunskapstillägnande, eller sker det
bäst i sociala miljöer? Förutsätts bildade och belästa människor sak-
na sociala nätverk? Sociala nätverk på Internet har ofta skapats i
akademiska miljöer (för att inte tala om Internet per se). Facebook
skapades på Harvard University. Nätverket ”London School of Eco-
nomics” på Facebook har 19 704 medlemmar.

Ska Reinfeldts inledning tolkas som att nätverk och interaktion
över nätet inte ingår i den svenska modellen? Att den digitala trans-
formationen som pågår runtomkring oss inte angår Sverige? Det
ligger nära till hands att svara ja. Hans tal om den svenska modellen
är besudlat av ekonomiskt resonemang – tillväxten är den heliga
graal, den nu klassiska arbetslinjen är huvudprincipen och detta
motar utanförskapet. Vi känner igen regeringens retorik.

Han avslutar emellertid talet med att precisera den svenska mo-
dellen: ”Good pay for a hard day’s work”. Det ger associationer till
industrialismens barndom, där sjåarna stod vid hamnen, arbetarna
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utanför fabriksgrindarna, väntande på att bli utpekade för ett dags-
verke. I den svenska modellen är vi alla daglönare.

*

Mycket har kommenterats kring bytet av Svenska Akademiens stän-
dige sekreterare, särskilt kring herrar Engdahl och Englunds likheter
och olikheter, kring arbetets karaktär, huruvida detta leder till någon
förändring av akademin och dess arbete. Ett, närmast historiskt,
traditionsbrott har nämligen skett. Peter Englund är inte enbart en
flitig författare till historiska böcker och kritiker på DN:s kultursida –
utan även en flitig bloggare.

Just det, landets mest traditionstyngda institution får en blog-
gande sekreterare. I går (081221) skrev Peter Englund på sin blogg44

en lysande, känslig och ödmjuk intervju, där hans jag intervjuar hans
mig kring utnämningen till honom som ständig sekreterare. Bland
många andra tecken, måste nog detta ses som det främsta tecknet på
att bloggen som publiceringsform sakta men säkert har nått en viss
status; att medielandskapet är satt i förändring – det är i bloggosfä-
ren vi hittar de intellektuella i dag.

Det fattar naturligtvis även de intellektuella, utom vissa kveru-
lanter, senast statsvetarprofessorn Bo Rothstein som retade gallfeber
på bloggosfären med sin liknelse av bloggvärlden som en kloak: ”att
titta in i denna sfär är som att öppna locket till en kloakbrunn”, skrev
han i Göteborgs-Posten tidigare i höst (081112). Han avslutade sin
drapa med samhällets undergång: ”Den deliberativa demokratiteo-
rins vackra tanke om det civiliserade meningsutbytet som demokra-
tins grundbult tycks med bloggandets hjälp komma allt längre bort.”

Peter Englund med många andra svenska intellektuella visar hur
fundamentalt fel Rothstein har. Den som inte hittar intressanta blog-
gar som tillför det offentliga samtalet kvaliteter utöver traditionella
media, har överhuvudtaget inte sökt.

Nätverkssamhällets fundament: kopiornas flykt
Nu bedriver Antipiratbyrån en egen jakt på Internetanvändare som
piratkopierar musikfiler, film och datorprogram för spridning, enligt
Internetworlds nätupplaga (021017). Antipiratbyråns anställda
kopplar upp sig på kända fildelningsprogram och spårar upp dator-
adresserna hos de som sprider upphovsskyddat material. Därefter
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anmäls datorinnehavarna till Internetleverantörerna i hopp om att
spridarna ska stängas av.

I allmänhet är olaglig spridning av filer ett kontraktsbrott, varför
också Internetleverantörerna i de flesta fall stänger av användaren
direkt. Vissa varnar dock först.

Upprörda nätanvändare talar om Stasifasoner. Att byta musikfi-
ler med varandra på nätet har blivit en självklar verksamhet. Precis
lika självklar som att på vinylens och kassettbandens tid låna skivor
av sina vänner och spela in dem på kassettband.

Positionerna är låsta i extremlägen. Någon form av kompromiss
behövs. Eftersom en dialog sannolikt är omöjlig att få till stånd, be-
hövs medlare. De främsta kvaliteterna hos medlaren torde vara insikt
i kultur och insikt i teknik. Kombinationen är dock ovanlig.

Det gäller att förstå både nätanvändares protest som ligger im-
plicit i beteendet och upphovsmäns självklara behov av ersättning för
arbete. En dialogöppnare vore en betalform för exempelvis musikfiler
på nätet, där betalningen går direkt till upphovsmannen. En musik-
älskare skulle sannolikt inte ha något emot att betala några tjugor för
en cd under sådana förutsättningar.

En annan dialogöppnare vore att diskutera ”den nya ekonomin”
inom musikbranschen. Vore det möjligt att skänka bort musikfilerna
på nätet och ta betalt för annat? Om huvudsyftet för branschen är att
upphovsmännen ska få en rimlig ersättning för arbetet, spelar det
ingen roll hur de ersätts.

För ett är säkert: att tro att det går att hindra nätanvändare att
byta filer med varandra är enbart befängt. Det går nämligen inte att
använda Internet till annat.

*

Uppkomsten av Napster och efterföljande så kallade peer-to-
peersystem – platser på Internet där människor kan utbyta musik
och film mellan sig – har utmanat musik- och filmindustrin. Minst
sagt. Mer än en gång har skivindustrin hävdat att kopieringen på
nätet är dödsstöten mot musikframställning. Vem vill producera
musik om alla kopierar musiken av varandra på nätet utan att ersätta
musikskapare och producenter?

Musikindustrin världen över anlitar olika vaktbolag, i Sverige
Antipiratbyrån, för att övervaka och skrämma användare som kopie-
rar musikfiler. Man vädjar både till det juridiska systemet och till
människors moral för att förhindra kopiering. Nu har en federal
domstol i USA i en dom gett två internetföretag rätt att sprida musik
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och film över nätet. Under förutsättning att domen håller också i
nästa instans – domen har överklagats – står musikindustrins hopp
endast till människors moral.

Frågan är om inte musikindustrin missförstår situationens mo-
raliska fråga. Den viktiga moralfrågan gäller inte musikkopierarens
moral, utan musikindustrins moral.

Varje samhälle består av två fundamentala funktioner, skriver
Platon i Staten: handlaren och väktaren. Dessa är lika viktiga för
samhället, men deras funktioner får inte sammanblandas. Handlaren
tillverkar och säljer varor och tjänster. Väktaren arbetar i det offent-
ligas tjänst för det allmännas bästa.

Dessa funktioner är inte enbart en arbetsfördelning, utan ett
fundament till samhällsmoralen. Jane Jacobs skrev för ett decenni-
um sedan en bok med titeln Morallära för 2000-talet45, där hon med
dialogens format utvecklar och moderniserar Platons moralsystem.
Handlaren och väktaren följer helt olika moraliska normer. Det som
är moraliskt riktigt för den ene, är moraliskt förkastligt hos den and-
re.

Handlarens moralregler är till exempel ”konkurrera”, ”sky våld”,
”visa initiativ och företagsamhet”, ”var effektiv”, ”gör frivilliga över-
enskommelser”, ”investera i produktivt syfte”. Väktarens moralregler
är annorlunda: ”sky handel”, ”var lydig och disciplinerad”, ”respekte-
ra hierarkin”, ”var lojal”, ”var generös”, ”var ståndaktig”.

Att finansiera parkeringsvakters eller polisers löner genom de
böter de har rätt att utfärda, vore att tillämpa en handlarmoral inom
staten. Det skulle leda till affärsverksamhet, mutor och rättsosäker-
het. Därför måste väktaren sky handel.

Att handlaren själv infångar brottslingar och utdömer straff,
eller, ännu värre, att handlaren stiftar egna lagar och agerar utifrån
dem, vore att tillämpa en väktarmoral inom handeln. Det leder i
bästa fall till en ineffektiv verksamhet, i värsta fall till maffiaverk-
samhet.

Väktarmoralen fungerar inte på marknaden, lika lite som hand-
larmoralen fungerar i offentlig verksamhet.

I sin iver att behålla lönsamhet – vilket är legitimt för handlaren
– agerar musikbranschen väktare, när man jagar dem som kopierar
musik på nätet. Det är ett omoraliskt agerande, eftersom moralsy-
stemen blandas samman. Ett för handlaren moraliskt sätt att hantera
problemet vore att utveckla handeln med musik på Internet. Med
andra ekonomiska modeller, ett effektivt betalsystem och hög till-
gänglighet till musik, skulle fler köpa musikfiler i stället för att kopie-
ra musik i olika fildelningssystem.
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För många vore det värt några tjugor att snabbt få tag i en CD på
nätet som håller garanterad kvalitet, särskilt med vetskapen om att
större delen av tjugorna går till musikskaparen. Men så länge mu-
sikindustrin agerar väktare i syfte att fortsätta kränga CD-skivor i
handeln för 200 kr styck, kommer internetanvändaren att söka sin
musik på nätet, kopiera gratis och bränna musiken hemma på CD-
skivor för sju spänn styck.

Om musikindustrin hävdar att internetkopieraren är omoralisk,
skulle Platon hävda att de kan ta varandra i hand.

*

På första maj såg vi en ny typ av demonstration i Umeå och andra
städer, som hade väldigt lite med arbetarrörelsen eller solidaritetsrö-
relser att göra. Piratbyrån tågade nämligen med plakat som uppma-
nade till att slopa upphovsrätten och för rätten att få kopiera fritt på
Internet. Att kopiera text, musik och film på Internet ser Piratbyrån
som en rättighet. Därtill ses allt upphovsrättsskydd som konservativt
och utvecklingsfientligt.

Demonstrationen sker också mot Antipiratbyrån, en samman-
slutning av branschorganisationer för datorspel, video och film med
syftet att bekämpa piratkopiering. Bägge rörelserna är ytterlighetsrö-
relser och utgör inte någon lösning på problemet med immateriell
upphovsrätt på Internet. Där Piratbyrån vägrar erkänna författare
och konstnärer rätten till sina verk, vägrar Antipiratbyrån erkänna
betydelsen av den pågående digitala transformationen.

Det går inte att lösa upphovsrättsproblem på nätet utan att för-
söka förstå och utgå från skillnaden mellan ett analogt verk och ett
digitalt dito. Därför borde lagstiftare och lobbyister från bägge flan-
kerna hellre på allvar fundera på hur upphovsrättsfrågan bör hante-
ras för digitala verk. En god början är att inte utgå från hur lagstift-
ningen skyddar analoga – fysiska – verk.

Utgångspunkten måste vara skillnaden, inte likheten.
En god fortsättning är att ta del av den franske mediafilosofen

Pierre Lévy och hans bok Becoming Virtual46. Där diskuterar han en
tänkbar väg: övergången från territoriella rättigheter till cirkulations-
rättigheter. Den som vill använda ett digitalt foto på en webbsida
måste i dag betala en ersättning till fotots ägare. Antingen hyrs eller
köps fotot, annars får det inte användas. Vi förstår i dag fotot som ett
mikroterritorium; som en bit tomtmark.

Med cirkulationsrättigheten som princip menar Lévy att man
mäter användningen av det digitala verket hos slutanvändaren. Med
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samma exempel skulle inte webbsidans innehavare betala royalty i
förskott till fotoägaren, utan i stället ska slutanvändaren, det vill säga
den som läser webbsidan, betala för informationen. Lévy kallar detta
att betala för aktualiseringen av ett digitalt verk. När exempelvis en
digital film enbart finns lagrad på en dator bör den vara gratis, men
när någon tittar på filmen, aktualiserar den, ska denna akt mätas och
prissättas.

Hur skulle en teknisk lösning för denna idé se ut? Där får Pierre
Lévy hoppas på teknikutvecklares kreativitet, för den sortens lösning
har han själv inga förslag till. Det är inte filosofens uppgift.

*

Det virtuella kriget mellan Antipiratbyråns upphovsrättsfanatiker
och Internets fildelningsfanatiker trappas upp. Inte alla, men många
fildelare är ideologiskt övertygade aktivister för en förändrad syn på
upphovsrätten i den digitala eran.

Nu har Antipiratbyråns hemsida hackats av organisationen Unga
Arga Hackare, där de avslöjar den svenske infiltratör Antipiratbyrån
avlönat i flera år för att kunna namnge de riktigt stora fildelarna på
nätet. Rena spionthrillern.

Antipiratbyrån understöds också av regeringen och EU. En ny lag
träder sannolikt i kraft till sommaren som förbjuder kopiering av film
och musik på nätet för eget bruk. Därmed försvinner en grundbult i
svensk och internationell upphovsrättslagstiftning: fair use, som
amerikanerna säger. Att kopiera för eget bruk, kallar vi det.

Jag är övertygad om att fildelningskulturen finner motåtgärder.
När Napster förbjöds skapades andra fildelningsprogram, som byg-
ger på helt annan teknik. En tänkbar motåtgärd till den nya kopie-
ringslagen är kryptering, så att ingen ser vad filerna som byts inne-
håller.

Ställningskrig kring ny teknik är dock inte nytt.
När det första världsomspännande kommunikationsnätet – tele-

grafen – skapades på 1800-talet, var det till en början förbjudet för
andra än myndigheter att skicka meddelanden i kodad form. Men
folk fann olika sätt skapa chiffer som inte såg ut som chiffer, för att
dölja att meddelanden var kodade.

Efter ett par decennier, 1865, insåg man att det inte gick att hind-
ra, så man tillät kodade meddelanden. Ett skäl var att hindra privat-
personers och företags hemligheter att läcka ut via telegrafisterna.
Det mest framträdande skälet var emellertid att det blev billigare att
skicka telegram som komprimerats med kod, eftersom priset be-
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stämdes av antalet ord. Så man skapade märkliga, långa ord med
stort informationsinnehåll.

Telegrafbolagen svarade med förbud mot långa ord; ord som var
längre än fem bokstäver ansågs vara kodade och belades med en hög-
re avgift. Användarna skapade då effektivare koder. Telegrafbolagen
svarade 1885 med att kodord fick inte vara längre än tio bokstäver.
Användarna blev ännu effektivare. Telegrafbolagen svarade med att
höja avgiften för alla ord som inte ingick i bolagens officiella tele-
gramvokabulär.

Scenariot känns igen. Likheterna mellan telegrafins reglering i
dess barndom och Internets reglering i dess barndom är stora. Men
också skillnaderna. Dagens fildelare har en kunskap och förmåga att
förändra tekniken, produktionsmedlen skulle Marx ha sagt, som
1800-talets telegrafanvändare inte hade.

*

En gång byggdes ett nytt, stort torg för medborgarna. Torget var dock
inte som andra torg. Här kunde alla befinna sig utan att trängas;
utrymmet var oändligt. Torget medgav även aktiviteter som delvis
var bekanta, delvis helt nya. Utbudet av olika saker var enormt. Det
märkliga var att de saker medborgaren hämtade från torget försvann
inte. Hämtades en sak, blev det inte en sak färre på torget.

Att sakerna aldrig tog slut var torgets mest nyskapande egen-
skap. Och plötsligt upptäckte människorna att även mat kunde delas
mellan varandra på torget. Om ett paket pasta eller en fläskfilé häm-
tades, försvann inte maten. Fantastiskt, tyckte människorna.

Maten blev gratis. För att öka möjligheten för andra att hämta
mat, kunde man lägga ut lite mat på sitt eget lilla stånd på torget, så
att medborgarna kunde hämta mat från varandra. Aldrig hade så
mycket ny mat prövats, nya rätter ätits, som aldrig skulle ätits an-
nars. Maten var ju så dyr.

Detta gillades inte av alla. ”Hur ska de som producerar maten få
betalt om alla hämtar gratis mat på torget?”, hördes organisationen
Antimatbyrån vråla över torget. ”Maten ska köpas i de speciella mat-
affärerna!”, skrek byrån. Dessa mataffärer sålde maten till ett för
medborgarna ohyggligt högt pris, varav bara en bråkdel hamnade i
matproducenternas fickor. Medborgarna hade svårt att förstå varför
de skulle betala överpris för mat som fanns att hämta gratis på Stora
torget; mat som dessutom aldrig försvann hur mycket man än häm-
tade.
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”Det är stöld!”, skrek Antimatbyrån. ”Ni går ju inte och stjäl
smycken på guldsmedsaffärer”, menade byrån, ”så varför stjäla
mat?”. Men ingen medborgare uppfattade mathämtning som stöld.
Maten försvann ju inte. Om smycken stjäls, försvinner de från äga-
ren. Det är en helt annan sak.

Antimatbyrån gick vidare och krävde att det skulle vara olagligt
att hämta mat och dela maten med andra. Därför krävde byrån att
medborgarna skulle legitimera sig, så att de kunde polisanmälas. Nu
gick inte det, eftersom något legitimationstvång inte existerade i det
fria samhället.

Då gick Antimatbyrån till justitieministern, pekade på ett uni-
onsfördrag och krävde att hela mathanteringen på Stora torget skulle
göras olaglig. Justitieministern gick utan invändning byrån till mötes
och skrev en ny lag som förbjöd i princip all mathantering på Stora
torget, som inte var sanktionerad av byrån. Denna lagtext kunde
hämtas på Stora torget i hur många antal som helst utan att den tog
slut, precis som alla andra saker på Stora torget. Men maten skulle
förbjudas.

”Sälj då maten till rimliga priser på Stora torget”, ropade med-
borgarna till matproducenterna, men de vägrade. Ingen förstod var-
för. Var Stora torget så skrämmande för matproducenterna? Kunde
de inte hantera matförsäljning där? De gav inga svar.

Justitieministern lovade att inga enskilda medborgare skulle
jagas av polisen när antimatlagen infördes. Medborgarna blev ännu
mer förvirrade. ”Varför skapas en lag som inte efterföljs”, undrade
medborgarna. Inget svar här heller. Ingen visste. Förvirringen var
stor.

Alla partier var dock inte ense med det statsbärande partiet. Det
tredje miljöpartiet (mp3), var som vanligt motvalls och menade att
mathämtning för eget bruk måste vara tillåtet. Och medborgarna
fortsatte så klart att hämta mat på Stora torget. Ätandet ansågs vik-
tigt för det goda livet.

*

Inte för att jag brukar läsa Dagens Industri särskilt ofta, men jag
stötte på en artikel där krönikören Christer Mårdbrant (050621)
riktar skarpa formuleringar mot musikindustrin.

”Det är inte ofta man ser en storindustri vända röven mot sina kunder
och förolämpa dem efter bästa förmåga”, skriver Mårdbrant, och
fortsätter: ”I stället för att se dessa film- och musikälskare som po-
tentiella kunder ses de av industrin som fiender”.
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Den pågående digitala transformationen i samhället kan antingen
bejakas eller motarbetas. Mårdbrant bejakar denna transformation,
så det står härliga till:

”Är det inte alltmer uppenbart att vi står inför ett klassiskt teknik-
skifte där en ålderdomlig, tungfotad och bortskämd bransch blivit
överkörd av unga, entusiastiska och uppfinningsrika entreprenörer
som förstått att använda ny teknik?”

Lobbyarbetet som skapat den märkliga skärpningen av upphovs-
rättslagen är de sista dödsryckningarna från en musik- och filmindu-
stri som allt mer framstår som ludditer, som 1800-talets teknikmot-
ståndare kallades. Teknikfientliga och reaktionära. Rest in peace.

*

Sveriges första fildelningsdom föll i Västerås häromdagen och kom-
menteras på alla nyhetssidor. Den som vill läsa mer intrikat kritik
kring denna händelse, bör emellertid söka sig till bloggosfären. Att
domen är grumlig beträffande bevisvärderingen är en sak – att den
ena partens intresseorganisation bistår rättsväsendet med bevisma-
terial som är enormt enkel att manipulera är häpnadsväckande.

Jag sätter ihop en skärmdump med ditt namn och ip-adress, som
”bevisar” att du har spridit upphovsrättsskyddat material på ett par
minuter. Men bortsett från bevisvärderingen finns även andra
aspekter som gör ärendet märkligt.

Oscar Swarts resonerar i sin blogg Texplorer47 om det märkliga i
att Antipiratbyrån valde just den svenska filmen Hip Hip Hora som
galjonsfigur för en skärpt upphovsrättslag. Hip Hip Hora är i allt
väsentligt en ungdomspolitisk film som anses så viktig att många vill
att filmen ska ses av så många som möjligt. Myndigheten för skolut-
veckling och Svenska Filminstitutet erbjuder skolor att visa filmen
utan att behöva betala filmhyra. Under hösten 2004 hade filmen
visats mer än 400 gånger i minst 100 kommuner (enligt SF:s resul-
tatredovisning 2004).

Filmen har också överlämnats i DVD-format som gåva till AV-
centraler i landet, så att skolorna ännu lättare ska kunna visa filmen
för högstadieelever. Om nu den 28-årige Västeråsbon har spridit
filmen på nätet (själv nekar han till detta), har han ju agerat helt i
enlighet med filmbolagets intentioner.

Ett annat spår att fundera över i domen mot 28-åringen är på-
följden. I dagar som dessa, där HD nyligen fastställde strafftiden till
1,5 år för den rattfulle föraren som vållade två personers död i
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Flurkmark utanför Umeå, ligger det nära till hands att jämföra på-
följden med andra brott. När en s-politiker i Uddevalla i våras fälldes
för urkundsförfalskning och bedrägeri mot Försäkringskassan mot-
svarande 100 000 kr, blev påföljden för denne toppolitiker 80 dags-
böter om 130 kr. För fildelaren blev straffet 80 dagsböter om 200 kr.

Att förvara en film på sin hårddisk som andra kan komma åt,
utan någon ekonomisk vinning, anses alltså ur påföljdssynpunkt vara
lika grovt som att blåsa Försäkringskassan på hundratusen till egen
ficka.

Jag tillhör dem som självklart värnar ett upphovsrättsskydd –
men en upphovsrättslag som inte blundar för Internets existens – för
immateriella produkter. Men det är just därför jag kan bli lite upp-
rörd när jag läser tingsrättens formulering i fildelningsdomen. ”Att
göra en film tillgänglig för allmänheten på Internet får stora konse-
kvenser för filmindustrin. (…) Detta talar för att man bör se allvarligt
på dessa brott”, skriver tingsrätten i domskälet.

Men var det inte de som skapar musik och film en skärpt upp-
hovsrättslag skulle skydda, så att de kan leva på sitt skapande?

*

Att publicera nekrologer på förhand är en riskfylld verksamhet. En
förhandsnekrolog kan fungera som livgivare, genom sin utmaning. I
historisk belysning minskar dock riskerna betydligt. Inget lever för
evigt – inte ens biografen.

Genom historiens gång har ny teknik som presenterat kollektiva
upplevelser tilldragit sig stora åskådarskaror inledningsvis, för att
snart förtvina. Det främsta skälet har varit att tekniken har utvecklats
– antingen har tekniska innovationer gjort tidigare former obsoleta,
eller så har tekniska innovationer gjort artefakterna mindre och mer
tillgängliga för hemmabruk. Biografens utveckling ser ut som det
sistnämnda.

Ett argument jag alltid har åberopat för att se film på bio är kva-
litet i ljud och bild. I takt med utvecklingen av DVD-spelare med
kraftiga förstärkare som levererar ett surroundljud som liknar bio-
grafernas blir ljudargumentet allt tunnare. Dessutom sjunker priser-
na till behagliga nivåer. När det gäller bild närmar sig den största
platta eller plasmaskärmen samma storlek och kvalitet som den
minsta duken på biografen, vilket reducerar bildkvalitetsargumentet.
Även om priserna inte är helt behagliga ännu, så sjunker de relativt
fort.
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De mest konservativa filmkonnässörerna hävdar att film ska ses i
en biograflokal, tillsammans med andra, för att ge den mest fullän-
dade filmupplevelsen. Det är i själva verket mitt huvudargument mot
att se film på bio; aldrig förstörs filmupplevelsen så mycket som på
en biograf. När biograferna har förvandlats till snabbmatsrestau-
ranger, med popcorn, godis och läsk i varje knä, har filmtittandet
förvandlats till en bisak. Den flottiga stanken, slurpandet från coca-
colasugrören och besökarnas asociala, högljudda filmkommentarer
har gjort biografen helt och hållet undgänglig.

Idén att sitta bland hundratals främlingar i allmänt stök och tro
sig få en kulturupplevelse till livs blir allt mer bisarr. Biografens enda
existensberättigande har varit dess monopol på filmvisning. Nu blir
biografen emellertid allt mer en dinosaurie. Och dinosaurier dör
alltid ut, såväl bokstavliga som bildliga. Huvudargumentet för att
filmupplevelsen är bäst hemma stavas emellertid Internet. Aldrig
någonsin i historien har vi sett ett större, bättre eller mer tillgängligt
filmarkiv som fildelningsnätverken utgör.

Alla kan hitta allt – i det närmaste. Klassiker som Bergman och
John Ford. Aktuella filmer som Syriana och Capote. Om filmutbudet
i en mellanstor stad ligger på 25 samtidiga filmer, är nätets filmutbud
tusentals, endast ett par knapptryckningar bort. Argumenten för
biografernas existens upphör inom kort att vara giltiga. Då dör de ut.
Men som alla andra dinosaurier kommer biograflobbyn under termi-
naltiden att kämpa vilt för sin existens. Men när nekrologen nu är
skriven, är det kört.

*

Biblioteket i Alexandria var, strax innan det förstördes ca år 50, värl-
dens genom tidernas största bibliotek. Uppgifter går isär, men de
mest positiva bedömarna hävdar att uppemot 70 procent av världens
skrifter fanns där.

Det har berättats om hur detta biblioteks samling växte sig så
stor. Kung Ptolemaios III av Egypten skapade en förordning som sa
att alla besökare måste leverera sina böcker och skriftrullar, så att
bibliotekets skrivare kunde skriva av dem. Ägaren fick kopian, medan
biblioteket behöll originalet. Ett sådant bibliotek för 2000-talet
drömmer Wired-redaktören och författaren Kevin Kelly om i essän
”Scan this book!” i New York Magazine (060514).

Ett universalbibliotek för 2000-talet skulle innehålla en kopia av
all världens böcker, vetenskapliga artiklar och dagstidningsartiklar.
Och vidare; en kopia av alla offentliggjorda målningar, foton, filmer



Del 1: Nätet

101

och musikstycken. Och varför inte en kopia av radioprogram och
teveprogram. Och webbens litteratur; alla blogginlägg.

I dag produceras det mesta digitalt, så biblioteket kan genom en
förordning liknande den Ptolemaios III införde i Egypten växa rela-
tivt enkelt. Äldre material, som exempelvis böcker, måste skannas till
digital form. Det är en pågående process. Såväl företag som bibliotek
skannar böcker i parti och minut. Bokhandeln Amazon har digitalise-
rat hundratusentals samtida böcker. Flera tunga universitetsbibliotek
i USA skannar sina boksamlingar.

Det låter tidsödande, men tekniken utvecklas. Stanford Univer-
sity använder en specialgjord skanner som gör hela jobbet själv; den
vänder automatiskt blad i boken som skannas och har en kapacitet på
tusen sidor i timmen. Samma process pågår i Kina. Ett företag i Bei-
jing har hittills skannat 1,3 miljoner kinesiska böcker.

När litteratur finns digitaliserad kan mycket hända. Människor
som inte har ett bibliotek, en bokhandel eller ekonomiska resurser
får del av världens litteratur – studenten i Somalia, vetenskapsman-
nen i Kazakstan, pensionären i Peru ges nya resurser. När en text är
digitaliserad kan den indexeras, länkas, klustras, taggas, sökas –
texter kan ges nya betydelser när intertextualiteten utvidgas.

När böcker digitaliseras kan själva läsningens gemenskap utvid-
gas. De egna ”lässpåren” kan delas med andra, bibliografier bytas,
människors läsvanor kan skapa nya möten. Texter som är marginali-
serade, främst därför att förlagen slutar trycka dem, får ny publik
genom att de tillgängliggörs.

Problemet med Kevin Kellys vision är att biblioteket saknar
böcker. Förlag och bästsäljande författare kommer att med all kraft
motarbeta visionen, medan marginaliserade och obetalda författare
sannolikt har en annan uppfattning. Det är en gammal affärsmodell
som kolliderar med en ny. Enligt den gamla är det den massproduce-
rade, fysiska kopian som skapar ekonomiskt värde. Enligt den nya
affärsmodellen är digitala kopior fria, medan ekonomiskt värde ska-
pas i kopiornas omgivning. Ett alexandrinskt bibliotek förutsätter
detta modellskifte.

*

Nu börjar även moderaterna och vänsterpartiet vackla i frågan om
kriminaliseringen av fildelning. Såväl centern som miljöpartiet var
redan emot den nya upphovsrättslagen som beslutades 2005. Men
Bodström står stum som en klippa. Gemensamt för alla som nu ser
det som orimligt att stoppa fildelning genom att kriminalisera den, är
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den ständigt återkommande bisatsen ”men vi måste se till att upp-
hovsmännen kompenseras ekonomiskt”.

Det hetaste förslaget för att kompensera upphovsmän (notera att
upphovskvinnor aldrig nämns) är en ”bredbandsskatt”; en sorts all-
män avgift som alla Internetuppkopplade medborgare solidariskt ska
betala. Sedan är tanken att denna skatt fördelas till upphovsrättsin-
nehavarna – och problemet är löst. Fildelning släpps fritt och upp-
hovsrättsinnehavarna får sina intäkter. Denna lösning är emellertid
alltför problemfylld.

Lösningen är en ren kopiering av den kassettskatt som infördes
på 1970-talet. Redan då hotade musikindustrin med musikens död
genom parollen ”Home taping is killing music” och lyckades lobba
fram en skatt på tomma kassettband som sedan fördelades till upp-
hovsrättsinnehavare i proportion till försäljningsvolymen.

Den märkliga logiken var att de artister som sålde mycket också
antogs vara de artister som kopierades mest. Det var att göra det lätt
för sig. Om musik, film och texter till största delen flyter mellan
människor i olika fildelningsnätverk, kan inte en sjunkande försälj-
ningsstatistik hjälpa till att fördela skatteintäkterna. Vi vet helt enkelt
inte med exakthet vad som strömmar mest.

Vi kan dock med goda skäl anta att pornografiskt material är
högfrekvent. Är det då skatteförespråkarnas mening att det är porr-
filmsskaparna som ska få lejonparten av bredbandsskatten? Porr-
producenterna måtte jubla.

Ska då skatten i stället fördelas helt jämlikt mellan upphovs-
rättsinnehavare vars filer delas? I så fall dyker ett annat problem
upp. Nätet är nämligen fullt av upphovsrättsinnehavare. Ett flertal
webbplatser, som exempelvis myspace.com, erbjuder människor att
lägga upp sin musik till allmän avlyssning. På webbplatser som ex-
empelvis deviantart.com och flickr.com finns tusentals bilder som
människor laddat upp till beskådande. På alla bloggar finns myriader
av texter som alla är upphovsrättsskyddade. Alla dessa upphovs-
rättsinnehavare torde kräva sin del av bredbandsskatten. Det blir i
storleksordningen någon miljondels promille till var och en. Det
kommer inte att glädja filmbolagen.

Att avkriminalisera fildelning är ett gott steg på vägen mot en fri
digital kultur. Nästa steg måste vara att fortsätta fundera över hur vi
vill att kulturskapande ska finansieras för de kulturella artefakter
som är digitala. Bredbandsskatt är en dödsryckning från den ekono-
miska hanteringen och värderingen av analoga, fysiska produkter.
När det gäller digitala produkter måste de ekonomiska modellerna se
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annorlunda ut. Att fundera och samtala kring frågan är bättre än att
stressa fram nya skatter.

*

Det finns inga gratisluncher. Allt som är gratis har en dold kostnad.
Bjuder någon dig på lunch är det sannolikt att någon söker en gen-
tjänst av dig. Det är kapitalismens negativa konnotation: inget kan
vara gratis. Altruism kan inte existera.

Gratis representerar också en siffra: noll. Uppfunnet av babylo-
nierna, fruktat av Antikens filosofer – eftersom Gud är oändlig, kan
inte noll existera, menade de – och matematiskt ointressant i den
tidiga grekiska matematiken, eftersom den byggde på geometri. Inte
förrän på 1600-talet blev siffran noll helt accepterad i den kristna
världen; därtill var Aristoteles nollfientliga filosofi, alltför inflytelse-
rik. Via Arabien lyckades nollan leta sig till Europa.

Att noll är ett speciellt pris på en vara eller tjänst, visar några
forskare inom ett område som kan översättas till ”beteendeekonomi”
– ett slags tvärvetenskap mellan psykologi och ekonomi – i en forsk-
ningsartikel i tidskriften Marketing Science48. I en serie experiment
visar de hur priset noll skiljer sig markant från andra priser med
avseende på hur konsumenter reagerar på prissättning. Vi tenderar
överreagera, det vill säga reagera alltför positivt, närmast irrationellt,
på varor och tjänster som är gratis.

Vi tenderar värdera varor som är gratis inte enbart som att vi
reducerar vår kostnad för att köpa varan i fråga, utan vi tenderar
även att ge vara ett högre värde för oss själva enbart därför att den är
gratis. En gratis vara blir därmed värdefullare än en vara som kostar
marginellt mer än gratis. Det, menar forskarna, är något att tänka på
för marknadsförare som med lockpriser vill fånga konsumenter till
sin handelsplats. Det effektivaste lockpriset är alltid gratis.

I någon mening ger experiment som dessa stöd för de som före-
språkar ett fritt utbyte av digitalt material på Internet. Ett förekom-
mande argument är att gratis nedladdning av musik utgör en effektiv
marknadsföring av en artist, vilket genererar större uppmärksamhet
och i sin tur fler åskådare på konserter. Även om allt fler webbplatser
säljer musikfiler till olika priser, blir konkurrensen med gratis ned-
laddning omöjlig. Gratis har ett alltför högt affektivt värde för kon-
sumenten.

Men även om nedladdning av digital kultur skulle legaliseras, är
uttrycket ”det finns inga gratisluncher” adekvat. Det finns tendenser
till att betalningsviljan för konsertinträden ökar, vilket innebär att
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gratis musik på nätet genererar ett högre pris för livemusik. Samma
princip torde gälla på annan digital kultur. Gratis är gott, men frågan
är det kan existera i en kapitalistisk ekonomi.

Den stora vinsten med att legalisera fritt utbyte av digital kultur
blir, med hänvisning till den beteendeekonomiska forskningen ovan,
är inte ekonomisk utan affektiv. Om digital kultur i form av musik,
film, foto, texter, konstverk etc vore gratis, betingar den ett högre
värde för oss kulturkonsumenter än om priset vore ack så lågt. Det är
ett hyggligt argument i fildelningsdebatten.

*

Det har länge legat i tiden att staten undandrar sig allt fler ansvars-
områden, överlåter till privata aktörer där staten av tradition har
varit ensam aktör och framför allt betonar marknadens suveränitet.
Den osynliga handen, Adam Smiths klassiska begrepp, löser alla pro-
blem bäst, menar borgerliga politiker. Inte för att svensk tradition
skulle tillåta en nattväktarstat som enbart sköter rättsväsende och
försvar, men riktningen är angiven.

Tills nu. Med filosofen Martin Heideggers begrepp har vi sett ett
breakdown i finanskrisens kölvatten. Han menade att många objekt
eller företeelser är oss så invanda att de är osynliga, tills de går sön-
der eller slutar fungera. Då blir vi medvetna om deras betydelse och
funktion.

Politikens betydelse för bilproduktionen, till exempel. Trots en
djup konjunkturnedgång lämnar regeringen den osynliga handens
politik och bestämmer att den rådande krisen inte är konjunkturell,
utan strukturell. Gång efter annan sägs att Volvo, Saab och andra
biltillverkare misslyckats att leverera vad kunderna vill ha. Därmed
måste man omstrukturera sin produktion och drar negativa parallel-
ler till varvskrisen på 70-talet och positiva paralleller till stålkrisen på
80-talet.

Men hur vet politiker att krisen är strukturell och inte konjunk-
turell? Har kundernas efterfrågan tvärsvängt på mindre än ett år?
Eller är detta miljöpolitikens stora chans att driva fram en struktur-
omvandling, det vill säga tvinga bilindustrin till miljövänligare pro-
dukter?

I en annan bransch har en stark strukturomvandling pågått
länge, utan några tecken på konjunktursvängningar som orsak. Ock-
så i denna bransch struntar politikerna i den osynliga handen och
reglerar – men mot strukturomvandlingen. När det gäller produk-
tion, distribution och konsumtion av digital kultur har en struktur-
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omvandling pågått i ett decennium. Från branschproducenternas
totala monopol på produktionsformer, distributionsformer och där-
med makt över konsumtionsformer, till en gräsrotsrörelse som vill
främja fri kultur och fri kunskapsspridning. Idén om försäljning av
digitala exemplar av kulturfenomen som musik och film är på lång
sikt lika dödsdömd som produktionen av stora bilar som slukar fos-
sila bränslen.

Trots det skärper politikerna lagstiftningen i flera omgångar,
senast med den så kallade Ipred-lagen, allt för att förhindra den på-
gående strukturomvandlingen.

Vad som möjligen skiljer dessa branscher åt är att bilindustrin
har upplevt ett breakdown, medan den digitala kulturindustrin har
tuffat på som vanligt. Skillnaden blir därmed, i enlighet med Heideg-
ger, att bilindustrin har begripliggjorts, medan den digitala kulturin-
dustrin fortfarande är svårbegriplig.

Vad som däremot förenar dessa branscher är att politikerna är
synnerligen närvarande och vägrar överlåta något åt den osynliga
handen. Allt är politik, således. Låt oss inte låtsas om annat.
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Arbetets villkor
Arbetstidsförkortning och sextimmars arbetsdag verkar så sakteliga
vinna gehör också utanför vänsterpartiet och socialdemokraternas
kvinnoförbund. Socialdemokraternas partikongress antog också
denna linje, mot partiledningens vilja. På det sättet kommer arbets-
löshetsproblemet att lösas, hävdar förespråkarna. Genom att dela på
jobben kommer fler att få jobb, är trossatsen.

Men mot detta ställer sig de mäktigaste parterna på arbetsmark-
naden. LO:s dåvarande ordförande Bertil Jonsson uttalade sig i ett
nyhetsprogram i samband med partikongressen, att en arbetstidsför-
kortning inte kan leda till annat än en högst marginell förändring av
arbetslöshetssiffrorna.

SAF går ut med annonser med budskapet ”Mindre arbete ger
faktiskt inte mer jobb”. Utgångspunkten i dessa annonser är att alla
arbetstagare är så specialiserade och unika att ingen är utbytbar –
om just du arbetar mindre kan ingen annan utföra det du inte hinner
med om din arbetstid förkortas.  SAF meddelar tydligt budskapet att
vi ska arbeta mer än vi gör i dag.

Problemet är att förespråkarna för arbetstidsförkortning använ-
der fel argument. Ekonomimaskinerna hos LO och SAF kommer
alltid att kunna visa på ”objektiva” beräkningar som visar att arbets-
lösheten inte minskar med kortare arbetstid. Och mot dessa kämpar
man förgäves.

Att förkorta arbetstiden är att öka vår frihet; att förlänga arbets-
tiden är att öka nödvändighetens slaveri, menar Göran Rosenberg i
en artikel i Moderna Tider. Med utgångspunkt i Aristoteles frihets-
begrepp ger han sig ut på en resonerande färd mellan frihet och nöd-
vändighet. I stället för att minska det nödvändiga arbetet, skriver
han, har arbetets rationalisering lett till motsatsen: frustration och
olycka hos miljontals arbetslösa människor som upplever sig beröva-
de sin funktion i samhället.

”Människan (…) som utestängs från produktionen av det nöd-
vändiga, har blivit vår civilisations mest tragiska figur, i stället för
dess mest eftersträvansvärda.” Det får representera Rosenbergs
aristoteliska kritik mot samhällets (o)ordning.

När förespråkarna för arbetstidsförkortning hävdar ökning av
arbetstillfällen som sitt främsta argument sällar de sig mer eller
mindre medvetet till sina meningsmotståndare. Nyansskillnader,
visst, men målet är det samma: mer arbete till flera.
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Det är en konservativ väg att vandra; föreställningen om arbetet
som begrepp och företeelse stadfästs därmed som det moderna sam-
hällets viktigaste hörnsten. Förespråkarna borde snarare argu-
mentera för att en generell förkortning av arbetstiden ökar männi-
skans frihet.

Och att frihet är viktigare än arbete.

*

I debatten om arbetslösheten verkar arbetstidsförkortning dyka upp
allt oftare som en tänkbar väg att lösa problemet, även om arbets-
marknadens parter inte är positiva till att generellt öka människors
fria tid.

Lasse Ekstrand går ett steg längre i Arbetets död och medbor-
garlön49. Arbetstidsförkortning behandlas snarast som en parentes.
Arbetets död är metaforen för ett samhälle som med medvetna ratio-
naliseringar behöver allt mindre arbetskraft – och medborgarlön
uttrycker visionen om det postindustriella samhället.

Det är en fortsättning på Den befriade tiden från 1995. Eller sna-
rare en fördjupning. Ekstrand drar sig inte för att kalla sin nätta bok
(138 sidor) ett utkast till en teori om ett samhälle vars grundbult inte
är arbetet. En samhällsvetare utan samhälle att studera, enligt egen
utsago. Det är en postmodern teori för ett postmodernt samhälle. Det
är lika mycket en kritik av den moderna samhällsvetenskapens (läs:
positivistisk sociologi) sätt att studera samhällsfenomen, som av den
samhällsideologi (läs: socialdemokrati) som sätter lönearbetet i för-
sta rummet.

Den främsta kritiken han fått för sina ideer om medborgarlön
handlar – inte förvånande – om ekonomi. ”Hur ska den finansieras?”
är den ständiga frågan. Ekstrand gör misstaget att försöka sig på en
finansieringsplan som inte känns vare sig genomtänkt eller trovärdig
– eller på detta stadium ens nödvändig.

Men den bärande idén är trovärdig: En skatteväxling så att ma-
skinerna beskattas i stället för mänskligt arbete. Aristoteles menade
att slavarna skulle utföra det som är människorna ovärdigt. Ekstrand
ser maskinerna som vår tids slavar. Och med en sådan tankefigur bör
automatiseringen intensifieras, så att människorna får mer tid över
till kontemplation.

Medborgarlön presenteras inte som en lösning på arbetslöshets-
problemet. Medborgarlön är lösningen till problemet med tvåtredje-
delssamhället, som enligt Ekstrand nu har permanentats. Över-
gripande är medborgarlön dock en idé om hur det goda livet kan
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skapas; medborgarbegreppet kan återskapas och människan kan
förverkliga sig själv (vilket för Ekstrand är att bli någon hon inte
trodde sig kunna bli).

Att kalla Ekstrand en ”frisk fläkt” i debatten vore ett förolämpan-
de underbetyg. Förutom att boken är uppkäftig, olydig och lätt kao-
tisk är den också en stringent kritik av samhällets övervärdering av
lönearbetet. Och som sådan en seriös utmaning till försvararna av
dagens ordning.

*

Det finns fler som forskar om distansarbete än distansarbetare,
skämtar somliga forskare. Att distansarbete inte är så utbrett be-
kräftas dock av Lennart Sturessons doktorsavhandling Distansarbe-
te: teknik, retorik, praktik50, som nyligen lades fram vid Tema teknik
och social förändring, Linköpings universitet.

Distansarbetet har under ett par decennier lyfts fram som en
positiv symbol för informationssamhället, medan Sturessons rika
material visar att distansarbetets framväxt går långsamt – trots en
snabb ökning av datorer i hemmen. Det tyder på att andra faktorer
än IT är betydelsefulla för distansarbete, även om retoriken ofta gör
motsatsen gällande.

En viktig faktor är vad arbetstagaren levererar. Traditionellt har
arbetstiden mätts, värderats och avlönats, men de arbeten som leve-
rerar innehåll, där produken värderas, är betydligt lättare att sköta
på distans. Arbetsgivarens behov av kontroll under arbetsprocessen
sjunker nämligen markant.

Typiska distansarbetare är till största delen högskoleutbildade
män, antingen egenföretagare eller högre tjänstemän. I retoriken
kring distansarbete framställs mannen på en flygplats med bärbar
dator och attachéväska, medan kvinnan är i hemmet med ett barn i
knät mellan sig och datorn. Det ger en öppning för ett genusperspek-
tiv i analysen, men Sturesson är – tyvärr – ytterst sparsam därvidlag.

Avhandlingen reser den intressanta frågan om vad distansarbete
egentligen är. Sturesson formulerar distansarbetets idé som att med
en viss teknik försöka undkomma urbaniseringens och teknifiering-
ens nackdelar. Att vara modernitetens spjutspets, men bo i en röd
stuga på landet. Att äta kakan och ha den kvar. I Sturessons egna
studier är distansarbete liktydigt med hemarbete; det finns en be-
stämd arbetsplats, men viss del av jobbet görs hemma. Den föreställ-
ningen utmanas av allt fler faktorer.
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En sådan är det virtuella företaget – en ytterst liten kärna, men
med många olika samverkanspartner, leverantörer och entreprenö-
rer. Ett nätverksföretag. Organisationen hålls samman i cyberrymden
och arbetsplatsen virtualiseras. Den fysiska distansen mellan männi-
skor är inbyggd i företagsidén. En annan, liknande utmaning av di-
stansarbetet är det mobila arbetet. Människor som reser och arbetar
samtidigt, med portabel teknik till sin hjälp. Distansarbetare, men
sällan hemma.

Sturessons slutsats är att informationssamhället inte längre be-
höver ”distansarbete” som retorisk figur och idealbild.

*

Min egen pension har aldrig intresserat mig. Jag har ingen pen-
sionsförsäkring. Flera har försökt övertala mig att skaffa en, alla med
samma argument: med det nya pensionssystemet är det säkrast så.
Varför det? Är inte ett av det demokratiska samhällets fundamentala
socialpolitiska mål att tillse den åldrande befolkningens levnadsstan-
dard? Därför har jag inte försökt sätta mig in i det nya pensionssy-
stemet, men en gnagande känsla säger att jag borde.

Till min glädje dimper två tidskrifter ned i min brevlåda med ett
par dagars mellanrum, med två artiklar som tydliggör det nya pen-
sionssystemet. Det är dock ingen uppbygglig läsning.

I Moderna Tider (nr 115 -00) fokuserar förre generaldirektören
för Riksförsäkringsverket, KG Scherman, på häpnadsväckande tek-
niska lösningar (den så kallade nödbromsen och pensionsreservens
försvinnande). I Ordfront Magasin (nr 5 -00) beskriver författaren
Sven Lindqvist hur dagens pensionsreform har genomförts på ett
från demokratisk synvinkel synnerligen otillfredsställande sätt. Bäg-
ge har dock liknande beskrivningar av de märkliga antagandena bak-
om pensionssystemet, liksom konsekvenserna.

Om man (löne)arbetar hela livet med en jämn inkomst, om me-
dellivslängden inte ökar, och om reallöneökningen i Sverige är minst
1,6 procent per år, då ger garantipensionen (tidigare folkpensionen)
samma belopp som under det gamla systemet.

Men vem arbetar oavbrutet ett helt liv? Varför skulle inte medel-
livslängden öka? Och, värst av allt, reallöneökningen har i Sverige
under de senaste 25 åren inte ökat med mer än 0,5 procent per år. Så
det enda garantipensionen garanterar är att pensionsbeloppet mins-
kar. Vem förlorar mest? Sven Lindqvist visar med brutal tydlighet att
de största förlorarna är kvinnorna, eftersom det obetalda arbetet i
samhället fortfarande till största delen utförs av kvinnor.
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Det är väl bara att krypa till korset och skaffa sig en pensionsför-
säkring, vars värde följer börsens värderingar? Visst, om man, som
Sven Lindqvist syrligt skriver, ”månar om hög arbetslöshet, låga lö-
ner och ett näringslivsvänligt samhällsklimat”.

Så vad gör den som månar om låg arbetslöshet, höga löner och
ett medborgarvänligt samhällsklimat? Letar upp ättestupan vid sex-
tiofem?

*

Vad är ett gott dagsverke? Vad utmärker en lyckad arbetsdag? Går
detta över huvud taget att mäta?

Det är frågor som är genuint viktiga i ett samhälle där arbetet
fortfarande sätts på piedestal, och som blir särskilt aktuella nu när
mångas semester snart är till ända. Infinner sig känslan av välbefin-
nande när ett visst antal detaljer monterats, när ett visst antal pro-
dukter sålts, när ett visst antal patienter tagits om hand? Med andra
ord, mäts en lyckad arbetsdag i kvantitativa termer?

Eller är ett gott dagsverke uppfyllt när trågaren i bageriet gjort en
särskilt bra limpdeg, när ingenjören lyckats lösa ett tekniskt problem,
när läraren märker hur en elev plötsligt förstår ett komplicerat sam-
manhang? Med andra ord, mäts en lyckad arbetsdag i kvalitativa
termer?

Ingetdera, menar den franske författaren Jean-Philippe Toussa-
int i sin senaste roman T V51. Huvudpersonen funderar över dessa
frågor och kommer fram till följande.

”Det som bäst kunde hjälpa en att bedöma om en arbetsdag varit
lyckad eller inte föreföll mig nog vara det sätt på vilket man upplevt
tidens flykt under de timmar man arbetat, den förmåga som tiden
hade haft att ta på sig arbetsbördan, förenat med den uppenbart mot-
sägelsefulla känslan som den givit av att ha förflutit väldigt fort, på
en och samma gång späckad med det utförda arbetet, som fyllde den
med mening och fick den att väga tungt av alla erfarenheter som
gjorts, och så enastående lätt att man inte ens hade märkt hur fort
den flytt sin kos”.

Måttet på det goda dagsverket förflyttas från produktionens område
till tidens förmåga att ta på sig arbetsbördan hos den enskilda män-
niskan. Ett ytterst tilltalande mått.

*
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Mediadrevet exploderade hösten 2002. Jan O Karlsson bör avgå,
utropade kvällsstidningarna! Jag har haft svårt att se de avgörande
argumenten – annat än att tidningar vill sälja lösnummer med mör-
dande rubriker.
 Nog bör även ett statsråd få göra fel, som i fallet med den privata
middagen som Karlsson missuppfattade som arbetsmiddag. Jag har
svårare att fördra att det kontrollsystem som ska förhindra dylika
misstag inte fungerar. Och att Karlsson har en övergångslön om 8
800 Euro skattefritt per månad från sitt arbete vid EU:s revisionsrätt
säger snarare något om EU än om Karlsson.

Men efter måndagens presskonferens rågades även mitt mått.
Jan O Karlsson meddelade där att han skänker hela sin statsrådslön
till en minnesfond. Varför? För att blidka opinionen. Det betyder att
han åtar sig ett av det offentliga Sveriges absolut svåraste arbete,
utan lön – gratis. Snacka om att sänka ackordet för övriga statsråd.

Frågan inställer sig genast: Vad är det i statsrådsarbetet som
lockar i sådan omfattning att arbetsinsatsen inte behöver avlönas?
Det enda svar jag kan komma på är makt; att få bevara sin plats i
maktens korridorer; att få behålla sitt inflytande; att få tillhöra den
innersta kretsen. Att få bestämma.

Makthunger är det sämsta skälet att bli statsråd. Att arbeta för
sin lön är ett betydligt bättre skäl. Särskilt för en socialdemokrat.

*

Varje år görs en omfattande, internationell undersökning över män-
niskors attityder och värderingar, kallad ISSP (International Social
Survey Program). 40 länder över hela världen deltar. I år är männi-
skors attityder till arbete i fokus. För svensk del har cirka 2000 per-
soner besvarat en enkät. Sammanställningen uppvisar en del om-
ständigheter som är anmärkningsvärda.

På frågan hur ofta man kommer hem utmattad från arbetet sva-
rar hela 84% att så är fallet ibland, ofta eller alltid. Räknar man en-
bart de som svarat ofta eller alltid är det 34%. På frågan hur ofta man
upplever sitt arbete som stressigt är motsvarande siffror 88% och
41%.

Med dessa siffror borde vi nog vara förvånade att inte fler svens-
kar drabbas av stressymptom, utmattningssyndrom och utbrändhet.
Är det så vi vill ha vår arbetssituation? Ja, märkligt nog, för så måste
man nog tolka ett annat enkätsvar. På frågan hur nöjd man är med
sitt arbete svarar 78% att man är ganska, mycket eller helt nöjd med
sitt arbete.
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Frågan är hur det kan komma sig att graden av nöjdhet med ett
arbete som i stor utsträckning skapar utmattning och stress är så
stor. Hur har utmattning och stress på arbetet blivit det normala?
Varför är inte motsatsen norm? Det ger inte undersökningen svar på,
men den väcker frågorna.

Trots att så många är nöjda, pekar undersökningen på att vi ändå
inte riktigt vill ha det så här. På frågan hur man skulle vilja arbeta om
man helt fick bestämma över sin arbetssituation, skulle 45% vilja
arbeta enbart deltid, medan lika många föredrar heltid. Det antyder
att arbetssituationen kanske ändå inte är tillfyllest. Problemet är
inkomsten. Endast 12% kan tänka sig att gå ned i arbetstid om det
medför en lägre inkomst. Det pekar på behovet av ekonomisk trygg-
het i synnerhet och trygghet i allmänhet.

Under senaste åren har lagen om anställningsskydd debatterats
och flera röster har höjts för att skrota den. Anställningsskydd anses
av dem som vill avskaffa det som det största hindret för människor
att få ett arbete. Undersökningen visar att hela 92% menar att an-
ställningstrygghet är viktigt eller mycket viktigt. Så något stöd hos
befolkningen för att skrota LAS verkar inte finnas.

Arbetet i sig är av synnerligen stor vikt för svenskarna. Ett arv
från Luther, kanhända. Den som icke arbetar skall icke heller äta.
Hela 65% skulle nämligen uppskatta att ha ett arbete även om man
var ekonomiskt oberoende. Det visar på vilken betydelse arbetet har
fått i Sverige. Vilka andra länder sätter arbete på en sådan piedestal?

*

Att bestämma en persons lön utifrån den tid denne har arbetat är en
väl inrotad föreställning om lönesättning. Frågan är om det är en
rimlig princip i ett framväxande kunskapssamhälle. Under industri-
samhällets framväxt på 1800- och 1900-talen skildes arbetarna från
produktionsmedlen. Fabrikören – kapitalisten – ägde fabrikslokaler,
maskiner och verktyg, medan arbetaren ägde sin arbetskraft.

Tillträde till produktionsmedlen fick arbetaren genom att sälja
sin arbetskraft till fabrikören. Relativt snabbt blev arbetskraft defini-
erat som tid; fabrikören köpte en överenskommen tid av arbetarna
till ett överenskommet pris. Ett alternativ hade varit att köpa en
överenskommen volym arbete, men den principen blev aldrig mer än
ett allt mer försvinnande komplement; ackordet.

Därmed låg fältet vidöppet för den så kallade vetenskapliga ar-
betsdelningen vars huvudfigur är F W Taylor. Det viktigaste inslaget i
taylorismen var hur medelst rationaliseringar fabrikören kunde få ut
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maximal produktion på en given tid. Metoderna var att öka arbetar-
nas arbetstempo genom ökad kontroll och effektivare arbetsorgani-
sation (löpande band) och att utveckla allt bättre produktionsmedel i
form av maskiner och verktyg (automatisering).

Utgångspunkten för rationaliseringssträvandena är att det är
kapital som är den knappa resursen. Med ökad produktivitet ökar
kapitalistens kapital. Vad händer om vi ser kunskap som den knappa
resursen i ett samhälle där många yrken blir allt mer kunskapsinten-
siva? Ska kunskapsarbetaren sälja sin tid, precis som i industrisam-
hället? Eller ska värderingen av kunskapsarbete utgå från helt andra
principer?

Jag har inte svaret, men sällan har jag sett en bättre illustration
av frågans relevans än nedanstående anekdot (min översättning),
som jag fann på en amerikansk blogg.

Legenden säger att Pablo Picasso satt och skissade i en park när
en kvinna närmade sig honom.

– Det är ju ni – Picasso, den store konstnären. Åh, ni måste rita
mitt porträtt. Jag insisterar.

Picasso gick med på att rita hennes porträtt. Efter att ha tittat på
henne en kort stund, skapade han hennes porträtt med ett enda
penndrag. Han överlämnade sedan sitt konstverk till kvinnan.

– Det är perfekt, sprudlade hon. Ni lyckades fånga min essens
med ett streck, i ett moment. Tack! Hur mycket blir jag skyldig?

– Fem tusen dollar, svarade konstnären.
– M-m-en, va?, fräste hon. Hur kan ni vilja ha så mycket pengar

för detta porträtt? Det tog er ju bara någon sekund att rita det!
Till detta svarade Picasso:
– Madame, det tog mig hela mitt liv.

*

Det är alltid värdefullt när klarspråket får företräde framför skitpra-
tet. Nationalekonomen Lars Calmfors artikel på DN Debatt (061106)
om reformeringen av a-kassan utgör ett sådant klarspråk. Den mode-
rata regeringen, företrädd av arbetsmarknadsminister Sven-Otto
Littorin, talar om konsekvenserna av ökade egenavgifter kombinerat
med ett sämre inkomstskydd vid arbetslöshet, levererar skitpratet
som försöker dölja det Calmfors frilägger.

Calmfors pekar på att den viktigaste effekten med en försämrad
arbetslöshetsförsäkring återfinns på löneområdet. Människor skulle
tvingas ta jobb till låga löner, vilket bidrar till en ökad marknad för
låglönejobb och en försvagad lönebildning. En effekt av att avgifterna



Del 2: Politiken

115

till a-kassorna differentieras, det vill säga att kassor med hög arbets-
löshet har högre avgift än kassor med låg dito, är ”ansvarsfulla löne-
ökningar”.

Det innebär att lägre löneökningar leder till lägre arbetslöshet,
vilket minskar kassornas arbetslöshetsersättningar. Alltså borde
medlemmarna ha ett egenintresse av modesta lönekrav i förhand-
lingarna. I vågskålens fat väger ett sämre försäkringsskydd mot högre
låglönesysselsättning. Calmfors önskar en utvidgad låglönemarknad
och ökad lönespridning framför trygghet vid omstruktureringar av
arbetsmarknaden.

En förstärkning av klassamhället helt enkelt.
För ekonomer är siffror, statistik och kvantiteter centralt. För

medborgare är kvaliteter ännu viktigare. Vilken livskvalitet ger en
lägre arbetslöshetsersättning de som trots allt lever i arbetslöshet?
Vilken arbetskvalitet innehåller jobben på den framväxande låglö-
nemarknaden? Vilken samhällskvalitet präglar samhällen som utgörs
av stora klassklyftor?

Samhällen med ökade klasskillnader brukar präglas av ökade
problem i form av kriminalitet, konflikter och utanförskap. Talas det
klarspråk råder ingen tvekan om att det är dit vi är på väg.

*

Den märkliga historien om Postens vd Lars G Nordström och hans
lön innefattar två väsentliga problem. Det första problemet är själva
lönenivån. Att någon måste ha 900 000 kronor per månad för att
utföra ett arbete är omoraliskt. Det spelar ingen roll om det är Pos-
tens styrelse som anser att lönenivån är nödvändig, eller om det
Nordström som kräver det. Om 900 000 i månaden är en omoralisk
lönesättning, vilken lönesättning är moralisk?

Låt oss gå till filosofins förste statsbyggare, Platon. I dialogen
Lagarna52 argumenterar han för att i det goda samhället är löne-
spridningen mellan den med lägst respektive högst inkomst fyra
gånger.

Platons tyngsta argument för denna inkomstprincip är att i ett
gott samhälle får det varken finnas extrem fattigdom eller extrem
rikedom, eftersom bägge alstrar splittring och uppror i samhället.
Debatten kring Nordströms och andras vd-löner och bonusar kan ses
som ett svagt, men ändå tecken på splittring och uppror. Jag vet inte
vilken den lägsta lönen i Sverige är för en vuxen heltidsarbetande,
men jag hoppas verkligen att den inte understiger 18 000 kronor per



Del 2: Politiken

116

månad. Med Platons lönespridning måste en vd se till att den lägsta
lönen höjs om vd:ns lön ska vara högre än 72 000 kronor per månad.

Det andra problemet i denna historia är att Nordström avsäger
sig sin lön när debatten drar i gång. Frågan inställer sig genast: Av
vilket skäl vill någon arbeta gratis, särskilt som vd i ett företag som
står inför en komplex och svår process – sammanslagningen av Pos-
ten med Post Danmark? Vad är det i detta förändringsarbete som gör
att det är värt en ideell insats? Vägen ligger öppen för spekulation:
Att få fortsätta tillhöra en toppkrets, att behålla makt? Eller glädjen
över att slå samman två länders postverk?

Han är en förklaring skyldig. Att hänvisa till att debatten blev för
jobbig duger inte. Nordström får beröm från olika håll, till och med
från statsministern. Själv ser jag snarare risk för problem med tilliten
och respekten. Jag har svårt att känna respekt för och tillit till gratis-
arbetare. Lika svårt har jag att respektera människor som måste ha
närmare miljonen i månadslön för att göra ett gott arbete.

Slutsatsen av denna märkliga historia är att vi faktiskt inte vet
vad en rimlig lönesättning är – om vi låter diskussionen gå utanför
marknadsargumenten: ”En korrekt lön är den som marknaden be-
stämmer”, där ”marknaden” utgörs av företagets styrelse.

När vi börjar blanda in olika samhällsvärden i diskussionen öpp-
nas en smärre avgrund. Vad är en korrekt lön? Vad är en korrekt
lönespridning i ett samhälle? Jag menar inte att vi måste följa Pla-
tons lönesättningsmodell per se, men vad händer om vi följer den i
princip? Vid vilken nivå, i relation till arbetsmarknadens lägsta lön,
blir en chefslön omoralisk, chefen girig och respekten för personen
krackelerad? Och hur argumenterar vi för att gränsen går precis där?

Samhället och moralen
I tidskriften The American Prospect53 har den amerikanske forskaren
Robert D Putnam i ett par artiklar uttryckt sin oro för det sjunkande
civila engagemanget i det amerikanska samhället. Civilt engagemang
kan innehålla flera aspekter; kanske är det deltagandet i (vardags-
)politiska processer det första man tänker på.

Men det kan också betyda något så fundamentalt som med-
mänsklighet. I det senaste numret av Moderna Tider (nr 78 -97)
sätter den kroatiska författarinnan Slavenka Drakulic fingret på hur
en typiskt svensk rationell lösning till ett problem leder till oönskade
konsekvenser. Det är det i sig praktiska och ordningsskapande kösy-
stemet med kölappar vi ser på postkontor, systembolag, apotek och



Del 2: Politiken

117

banker hon reflekterar över, och jämför med kroatiska motsvarighe-
ter. Fördelen med kösystemet i Sverige, menar Drakulic, är att man
slipper stå inklämd mellan två svettiga kroppar, för att till på köpet
riskera att någon smiter före i kön. Tekniken bevakar platsen åt oss.

Nackdelen med detta rationella köande är att incitamenten för
konflikter och gräl minskar, liksom därmed spontana debatter om
olika frågor. Man lär sig en hel del om brännbara sociala och politis-
ka frågor bara genom att stå i kroatiska köer, skriver hon. Vad kan
man lära sig i svenska köer? Att tiga är guld?

Men Drakulic är ute efter ett viktigare problem detta till synes
jämlika och rättvisa kösystem skapar: att människor som av olika
skäl behöver gå före i en kö får betydligt svårare att göra det. Det är
betydligt lättare för åldringar, handikappade och gravida att bli fram-
släppta i en synlig kö av människor än en osynlig kö av siffror.

Det är också möjligt att gå ett steg längre genom att hävda att
problemet berör minst lika mycket de som inte står i behov av att gå
före i kön. Fundera över tillfredsställelsen i så enkla handlingar som
att få lämna sin sittplats i bussen till en som bättre behöver den, att
få hjälpa en ensam förälder att lyfta in barnvagnen, att överhuvudta-
get få vara medmänniska.

Tillfredsställelsen bottnar, tror jag, i att uppleva sig vara ett mo-
raliskt subjekt. Den tillfredsställelsen riskerar att försvinna i förläng-
ningen av den allt mer rationaliserade tillvaron – vilket liknar Zyg-
munt Baumans tes i boken Postmodern etik54: att moderniteten sna-
rare förhindrar än uppmuntrar människan att vara ett moraliskt
subjekt. Och vårt rationella kösystem kan ses som ett exempel i
Baumans anda.

Men finns det någon som vill ha tillbaka de svettiga kropparnas
kösystem? Knappast. De reaktionära lösningarna är sällan de lycka-
de. Därför bör den som designar ett kösystem som såväl stödjer mo-
dernitetens ordningsskapande ideal som tillåter oss att vara moralis-
ka och medkännande tilldelas något slags kulturpris.

Ett sådant designideal skulle förhoppningsvis också kunna an-
vändas på andra områden där det moderna projektet hotar köra över
det moraliska subjektet.

*

Klonade människor utan huvuden är möjliga att framställa i konst-
gjorda livmödrar, hävdar en engelsk forskare enligt en artikel i DN
(971020). Försök med grodor har redan gjorts. Därmed skulle pro-
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blemet med organbrist kunna vara löst. Reservdelarna odlas fram på
beställning.

Fördelen ligger enligt förespråkarna på ett etiskt plan – en or-
ganodling i en människoliknande kropp utan huvud definieras inte
som ett levande embryo, enligt dessa forskare. Även om svenska
forskare ställer sig tveksamma till möjligheten att överhuvudtaget
skapa sådana reservdelsmänniskor, är det intressant att fundera över
själva idén. Vad betyder den? Hur kan en sådan idé förstås? Vad är
det vi gör om/när vi skapar sådana kloner?

Genom historien verkar vi människor alltid ha haft ett behov av
att ha en eller flera kategorier av mänskligheten omdefinierade som
ickemänniskor. Anledningen har varit att slippa agera moraliskt mot
vissa människor, att slippa ta ett moraliskt ansvar för dem och att –
oftast brutalt – använda dem för egoistiska syften.

Slavar är det kanske tydligaste uttrycket för en sådan vilja. Na-
zisterna definierade om judarna till att vara ickemänniskor så att de
kunde utrotas utan moraliska implikationer. Att definiera människor
från andra kulturer som mindre värda betyder också att vi har kun-
nat behandla dem annorlunda utan att det uppfattas som omoraliskt.

Män har genom historien inte ens sett kvinnan som en fullvärdig
människa, utan som någon man kan objektivera och använda efter
behag. Men nu ser det ut att ta stopp. I takt med en ökad kulturrela-
tivism och jämlikhetssträvan blir det allt svårare att definiera om
vissa människor som ickemänniskor; vi har alla samma värde.
Knappt kan djur längre ses som varelser som vi inte behöver känna
samma moraliska ansvar för som för oss människor, enligt veganis-
men.

Så vad gör vi? Vi skapar en klon, en konstgjort mänsklig, men per
definition ickemänsklig människa, som vi slipper vara moralisk mot.
En ny sorts varelse som vi kan behandla efter individuella mål och
behag utan moraliska bryderier. Utan sådana varelser tycks männi-
skan inte kunna leva.

*

Under 1999 begåvades vi med en ännu en politisk-ideologisk tid-
skrift, Salt, som nyss utkom med sitt första nummer. Redaktörer är
Per-Olof Bolander och Jonas De Geer. Det ideologiska budskapet är
konservatism, eller snarare kulturkonservatism, den bestämning
redaktörerna använder i ledarartikeln. Salt inleds med ett antal osig-
nerade korta artiklar, där konservatismens samtida motståndare
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häcklas. Målen är förutsägbara: feminism, abort, homosexualitet
med mera.

Genom att kritisera den samtida feminismen, som hävdar att
könsroller är sociala konstruktioner som kan förändras, kan konser-
vatismens motsatta budskap levereras: Det verkliga kvinnoförtrycket
består i att lösa upp traditionella, naturbestämda könsroller, att
hindra kvinnorna från att förbli i hemmen och att tillåta dem att göra
karriär i jämlikhet med männen.

Patriarkatet måste bevaras.
Dessa osignerade artiklar ger en fadd smak i munnen genom det

hånfulla uttrycket. Att kalla festivalen Gaypride för ett sodomijippo
är ett exempel; såväl homosexuella som de som försöker stödja dessa
framställs som onormala. Heterosexualitet inte bara är konservatis-
mens normalitet, utan också den naturliga ordningen. En natur som
självfallet enbart konservativa korrekt kan avläsa.
I en annan av dessa osignerade artiklar försvaras det beslut som skol-
styrelsen i den amerikanska delstaten Kansas fattade härförleden; att
i skolorna stryka den darwinistiska utvecklingsläran till förmån för
den kristna. Likt den kristna högern i USA ”... föredrar vi att en lokalt
förankrad kristenhet styr undervisningen i Kansas framför den upp-
sjö av moderna och postmoderna irrläror som omfattas av de Dar-
win-dyrkande eliterna”.

Och så fortsätter det också i de signerade artiklarna. Varje arti-
kel, varje essä, varje anmälan innehåller i någon form hyllning till
konservatismen. När Åsa Ljungquist anmäler boken Spökbarn av Sue
Townsend hävdar hon att abort är ett uttryck för kvinnlig maktfull-
komlighet och ondska; en kvinnlig ondska som ”... på senare tid inte
så mycket förtigits som förväxlats med kvinnlig självständighet  och
frihet”.

Detta första nummer toppas av en essä av konservatismens
grand old man i Sverige: Tage Lindbom. Eller snarare radikalkonser-
vatismens. För Lindbom intar en speciell position. Som radikalkon-
servativ är han inte ute efter att bevara fundamentala värden, utan
han vill återskapa de värden som existerade före modernismens
brytning med det traditionella samhället på 1700-talet.

Modernismen, upplysningen, demokratin, liberalismen, sekulari-
seringen har skapat dagens sagovärld som enligt Lindbom är ”... ett
dråpslag mot varje traditionell form av mänsklig gemenskap”. Vi
måste bryta med det moderna och ta oss tillbaka till ett slags premo-
dernt samhälle, med dess tradition, dess patriarkat och dess under-
dånighet och skuld inför Gud.

Tillbaka till – mörkret?
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*

”Är högerextremism och nazism samma sak?”, frågar Tage Lindbom,
husgud i den konservativa tidskriften Salt, apropå kritiken mot tid-
skriftens första nummer.

I en artikel i det andra numret av Salt tycker han sig se en om-
vänd McCarthyism i Sverige; en kamp mot högerextremism i stället
för kommunistjakt. En häxjakt där konservativa stämplas som fa-
scister och nazister.

Högerextremism behöver sannolikt inte vara synonymt med
nazism. Likväl som det finns distinktioner mellan olika extrema
vänsterrörelser finns det distinktioner mellan olika högerrörelser.
Men det är upp till högerextremisten att skapa distinktionen.

När en tidskrift som Salt publicerar artiklar med starka främ-
lingsfientliga inslag, som exempelvis artikeln av Ingrid Björkman,
aktiv i den flyktingfientliga lobbyn i Sverige och centralfigur i olika
flyktingfientliga nätverk, ser vi samma argument om invandrarpolitik
som hörs från nazistiskt håll.

När Salts redaktion kritiserar de fyra dagstidningarnas publice-
ring av svenska nazister i ledande positioner, utgår kritiken från
samma grunder som nazisternas egen kritik: Det är hyckleri att inte
tidningarna också publicerar bilder på förbrytare med invandrarbak-
grund. Bägge bortser därmed från nazismens ideologi och historia,
och ser de offentliggjorda nazisterna som vilka brottslingar som
helst.

Så länge samma saker hävdas i tidskrifter med en intellektuell
skrud som skanderas av människor med rakade skallar och marsch-
kängor kommer sammanblandningen dem emellan att kvarstå.

Maria Schottenius, kulturchef på Expressen, skrev apropå Salt
att ”hur skrämmande skinnhuvudena än ter sig är det ideologerna
som skapar förutsättningar för kristallnätter”. Det är upp till Salt att
visa att tidskriften inte är en sådan försåtlig ideologisk överbyggnad.
Till dess är sammanblandningen rättmätig.

*

Som uttolkare av moderniteten – och därmed postmoderniteten –
har den synnerligen produktive sociologiprofessorn Zygmunt Bau-
man blivit hyllad. Flera av hans senare böcker – Döden och odödlig-
heten i det moderna samhället, Postmodern etik, Skärvor och frag-
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ment och Vi vantrivs i det postmoderna – har också ett annat tema:
mänsklig moral i förändring.

Det gäller även hans senaste bok, Arbete, konsumtion och den
nya fattigdomen55. ”Moralens kärna är att känna ansvar för integri-
teten och välbefinnandet hos andra människor som är svaga, olyckli-
ga och lidande”, skriver Bauman. Hur bör detta ansvar utövas i över-
gången från modernitetens produktionssamhälle till dagens kon-
sumtionssamhälle?

 I produktionssamhället rådde en arbetsetik som hyllade arbetets
egenvärde, som disciplinerade människor och som formade kollekti-
va arbetsformer. Att vara fattig innebar att vara arbetslös. Därför
infördes arbetsplikten – ”arbete åt alla”.

I konsumtionssamhället råder en konsumtionsestetik som hyllar
valfrihet, individualism och som avskaffar varje normativ reglering.
Att vara fattig innebär att vara en otillräcklig konsument; känna
samma begär, men sakna förmågan att handla. Det innebär inte nöd-
vändigtvis att vara arbetslös; ”arbetande fattiga” blir ett begrepp.

För att bota fattigdomen skapades i produktionssamhället en
välfärdsstat som ger ekonomiskt stöd till de människor som bäst
behöver det. Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov.
Konsekvenserna av behovsprövning har dock blivit dels en allmän
försämring av välfärdstjänsternas kvalitet, dels att människor som
behovsprövas stigmatiseras som misslyckade och exkluderade.

Hur bör vi ta moraliskt ansvar för konsumtionssamhällets fattig-
dom? Bauman föreslår en klassiskt liberal lösning: ett universellt
tillhandahållande av sociala förmåner. En moral som är produktions-
samhällets raka motsats. I stället för att erbjuda hjälp när rädslan,
förnedringen och overksamheten har fått grogrund hos människor,
bör välfärdsstaten bidra till att ”förverkliga den liberala drömmen om
djärva, självhävdande, självsäkra och självständiga människor”, som
Bauman formulerar det.

Zygmunt Bauman har skrivit en liten tät, analytisk bok vars bud-
skap är att vårt moraliska handlande bör följa de samhällsföränd-
ringar vi skapar. Allt annat vore omoraliskt.

*

Jag har länge känt en viss irritation över de reaktioner media –
främst kvällspressen – lyckats skapa kring enstaka djurs öden. Att en
chimpans, noshörning eller björn hamnar i fel människohänder och
utsätts för lidande är naturligtvis beklagligt, men jag får ofta en
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känsla av att människors upprördhet är större än när barn svälter
eller när civila dör i krig.

Varje gång slås jag av samma farhåga: Bidrar en uppvärdering av
djur en devalvering av människovärdet? Denna fråga diskuterar då-
varande chefredaktören på Kvällsposten Per Svensson i boken Musse
är ingen mus56.

Vare sig vi tar utgångspunkt i kristen människosyn (människan
är skapelsens krona) eller sekulär humanism (människan är alltings
mått) intar människan en särställning. Denna särställning ifrågasätts
i dag. Per Svensson ger uttryck för stark indignation och viss ängslan
för att djurrättsrörelsen, i sin legitima iver att minska djurs lidanden,
också reducerar människans absoluta värde.

Framför allt är det den utilitaristiske filosofen Peter Singer som
är måltavlan för Svenssons kritik, eftersom Singer har framstått som
djurrättsfilosofins galjonsfigur. Singers utgångspunkt är att vi inte
kan ge företräde till en viss varelses liv enbart på grund av dess art-
tillhörighet. I så fall gör vi samma sak som rasister; ger företräde åt
dem som anses tillhöra samma ras. Denna ”rasism” kallar Singer
speciesism, eller med ett försvenskat ord, artism.

Jämförelsen stinker ordentligt. Vi delar på goda grunder in varel-
ser olika arter, men på lika goda grunder finner vi inga människora-
ser. De som gör denna jämförelse (till exempel genom att likna slak-
terier med nazistiska utrotningsläger) utgår från en rasistisk ideologi.

I Svenssons kritik av Singers filosofi blir snarare speciesism en
del av humanismen. För en humanist är människan nämligen unik.
Hon är dömd till frihet, för att tala med Sartre. Hon är dömd till mo-
raliskt ansvar för sin frihet att ständigt kunna välja sin värld och inte
vara styrd av sin biologi. Och dömd att känna ångest inför sina val.

Helt i motsats till djur.
Det är den biologistiska grundsynen hos djurrättsrörelsen som

Svensson reagerar extra starkt mot. ”Det måste vara något i grunden
fel med en filosofi som krymper människan till den grad att hon ryms
i samma moraliska diskurs som en mollusk”, skriver han.

Att hävda likheter mellan människa och chimpans med argu-
mentet att deras arvsmassor till 97 procent är identisk, är enbart ett
försåtligt argument. Försåtligt, eftersom det utgår från att generna
definierar människan. Men arvsmassan är ett högst godtyckligt och
ytterst tveksamt kriterium på mänsklighet.

Med ett annat kriterium, till exempel kemi, är vi till 100 procent
lika. Är då inte människa och chimpans samma sak? Naturligtvis
inte. Så frågan är vad som gör människan till människa. Bland ett
flertal av Svenssons kriterier framstår ett som övergripande de andra.
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Det är förmågan att överskrida naturen - friheten att handla mot sina
intressen, också mot sina biologiska intressen.

En invändning mot boken är den guilt-by-association-teknik
Svensson tillämpar. Frågan är om Peter Singer fortfarande är djur-
rättsrörelsens galjonsfigur, eller om rörelsens ideologi förändras.
Vissa kan säkert reta sig på Svenssons förmenta vuxenhet, i det att
han i viss mån reducerar den viktiga fråga han debatterar till en ung-
domsfråga. Han jämför 60-talets vänstervåg med dagens djurrättsrö-
relser, och antyder en försiktighet till att övervärdera dagens ung-
domsrörelser. Särskilt i en tid när ”ungdom” närmast mytologiseras
så till den grad att tjugoåringar förutsätts ha insikter vuxna aldrig
haft (eller förlorat med tiden).

Men den retoriskt kraftfulla frågan reses ur denna jämförelse
mellan 60-tal och 90-tal: Spelar det någon roll om det politiska enga-
gemanget kommer från bilden av en flicka brinnande i napalm, eller
från bilden av en broilerbur? För Per Svensson är svaret givet. Ja, det
spelar roll.

Musse är ingen mus är ett debattinlägg mot djurrättsrörelsens
grundläggande idéer. Men i ännu högre grad är boken en påminnelse
om vad människan är – och bör vara. En behövlig påminnelse.

*

Är det dags för en renässans för en mer stoisk livshållning? Med
största intresse läser jag tre essäer om en något marginaliserad filo-
sofi, närmast en livshållning, i senaste numret av Axess (nr 6/2002).

Eva-Carin Gerö, lektor i grekiska, skriver i sin essä stoicismens
framväxt, från grundaren Zenon från Kition 300 f kr, till Epiktetos i
Rom andra århundradet efter Kristus. Idéhistorikern Bo Lindberg
tecknar mötet mellan stoicismen och den moderna tiden, från senre-
nässansen och framåt.

Stoicismen som livshållning innebär i huvudsak att undertrycka
sina känslor till förmån för förnuftet, idka stark självbehärskning,
utöva principfasthet – och framför allt att underkasta sig ödet. Det
som sker, sker av nödvändighet. Stoicismens tes är att ”man i nöd-
vändigheten är som friast”. Att göra det jag måste är att göra det jag
vill.

Sett genom ett genusraster kan stoicismen ses som en livshåll-
ning som appellerar mer till manen än till kvinnan. I romanen En
riktig man uthärdar Tom Wolfes huvudperson sitt öde genom att
läsa Epiktetos i fängelset. Och blir en riktig man. En tolkning av Su-
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san Faludis bok Ställd är att samhällets nedvärdering av stoiska ideal
upplevs som ett förräderi mot amerikanska män.

I den tredje essän i Axess diskuterar idéhistorikern Karin Johan-
nisson stoicismen bland annat i samband med nutidens ohälsa i form
av stressymptom, utmattning och utbrändhet. Med en mer stoisk
livshållning skulle människor kanske härda ut bättre inför de fakto-
rer som skapar ohälsan. Människor skulle bättre acceptera sin situa-
tion. För dagens upplysta människa kan stoicismens ödestro lätt bli
en undergivenhet inför överheten, dess självbehärskning ett sätt att
tvingas bita ihop inför påtvingad stress och merarbete, och dess un-
dertryckande av känslor kan skapa likgiltiga människor fria från en-
gagemang.

Så frågan är om stoicismens ideal är önskvärda som ett sätt att
komma tillrätta med dagens utbrändhet. Kanske är vi till och med
alltför stoiska i vårt förhållande till arbetet. Kanske borde vi känna
efter ännu mer och inte bita ihop så förbannat.

*

Göteborgskommittén föreslog 2002 i Göteborgskravallernas kölvat-
ten ett maskeringsförbud för demonstranter. Är det ett bra förslag?
Nej, kan man med fog hävda: staten ska inte bestämma min klädsel
när jag utövar min rättighet som medborgare att demonstrera. Ja,
hävdar jag med viss emfas: ett synligt ansikte är grunden för ett mo-
raliskt förhållningssätt mellan människor.

I boken Postmodern etik undersöker Zygmunt Bauman, med
utgångspunkt i Emmanuel Levinas moralfilosofi, ansiktets betydelse
för moralen. Den Andre – medmänniskan, ens nästa – är i relationen
till mig grunden för min moral. Att vara moralisk är att ta ansvar för
den Andre, redan innan den Andre har uttalat något behov. Men den
Andre har ingen makt över mig. Jag avgör ensam ansvaret.

Jag finns alltså till för den Andre. Det är ett obegränsat ansvar.
Den Andre är dock inte personen – utan ansiktet. En person;

härlett från begreppet persona som betyder mask, den mask som
bärs för att beteckna en roll. Ansiktet; en auktoritet. ”Ansiktet är
inget våld. Det är en auktoritet. Auktoritet är ofta utan våld”, skriver
Bauman. Denna moraliska hållning är som en smekning på den And-
res kind. Ett maskerat ansikte blir inte smekt. Ett maskerat ansikte
tillåts inte smeka den Andres kind. Jag ingår ingen moralisk förening
med ett maskerat ansikte.

Förslaget om maskeringsförbud för demonstranter kan alltså
tolkas som ett moraliskt gott förslag. Men förslaget är otillräckligt.
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Avkrävs demonstranten ett ansikte måste den som ställer kravet av-
krävas en motprestation. Den som ställer kravet är samhället, ut-
tryckt i en offentlig utredning. När den moraliska föreningen mellan
mig och den Andre växer i omfång, skapas den Tredje: samhället, en
grupp, en enhet som är större än summan av sina delar.

Den Andre och den Tredje skiljer sig från varandra. Den väsent-
liga skillnaden är att den Tredje inte har något ansikte, utan flera
masker. Klasser och grupperingar av masker, stereotyper, funktioner,
roller, konkreta uniformer. Masker är inte lika pålitliga som ansikten.
Men i min relation till den Tredje måste jag ändå kunna lita på mas-
kerna. Jag har inget val.

Därav följer att om den Tredje – samhället – kräver en demaske-
ring av den Andre – demonstranten – är det moraliskt rimligt att
kräva att den Tredje agerar så att tillit möjliggörs. Identifierbara poli-
ser, en polisledning som inte döljer sina intentioner och som tar an-
svar för sina brister, en säkerhetstjänst som öppet deklarerar sina
föreställningar om vad som är samhällsfarligt, bättre insyn i olika
registrerings- och övervakningsprocesser av enskilda människor, ja,
mycket kan göras för att tilliten till den Tredjes olika masker ska
kunna öka.

Det är graden av tillit till den Tredje som avgör om demonstran-
ter maskerar sig. Och därmed omfattningen av våld vid demonstra-
tioner. Ansiktet är som sagt inget våld.

*

Ground Zero blev den ödesmättade benämningen på ruinerna efter
terrorattacken mot de två tornen, World Trade Center i New York.
Två franska kultfilosofer, kända för sin motsträvighet, har skrivit
varsin bok om händelsen den 11 september.

Bägge hyser visst intresse för krig. Jean Baudrillard, media- och
symbolforskare, skrev i början av 90-talet en uppmärksammad essä
om Gulfkriget (The Gulf War did not take place). Paul Virilio, tek-
nologifilosof, skrev tidigt om krig och teknik (t ex War and Cinema).

I The Spirit of Terrorism57 försöker Baudrillard förstå terroris-
men och dess anda. Se tornens kollaps från terrorismens utgångs-
punkt. Undersöka terrorismens förutsättningar. Terrorism är själv-
klart något omoraliskt, men det är en omoralisk reaktion på något
omoraliskt, sett från terroristens utgångspunkt. Den amerikanska
hegemonin, västvärldens ekonomiska och ideologiska dominans över
övriga världen skapade förutsättningar för attacken.
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I en symbolisk mening begick Twin Towers självmord, skriver
Baudrillard. Väst deklarerade krig mot sig själv genom sin gudomliga
allmakt och totala moraliska legitimitet – det Gud gör är alltid rätt,
och västvärlden ikläder sig alltmer Guds position. Denna terror-
handling är signifikant för det fjärde världskriget, vilket startade med
denna handling. Det första världskriget avslutade Europas överläg-
senhet och dess koloniala era. Det andra avslutade nazismen. Det
tredje, i form av det kalla kriget, avslutade kommunismen.

Det fjärde världskriget kommer att utkämpas på olika arenor,
och är per definition ett krig mot varje ”hegemonisk dominans”, varje
världsherravälde. Om islam hade dominerat världen skulle terroris-
men rikta sig mot islam.

Men hittills har vi inte ringat in terrorismens anda, endast dess
förutsättningar. Som symbolforskare ser Baudrillard dess anda i för-
hållandet mellan verklighet och symbolik. Terrorismens anda är att
skapa död som blir mer än verklig, det vill säga en död som också blir
symbolisk. Revolutionära krig eller inbördes krig misslyckas ofta –
sett från de attackerandes perspektiv – därför att den död man ska-
par inte lyckas överskrida det reella. Den blir inte symbolisk.

Varför blev Twin Tower-attacken så symboliskt kraftfull? Inte på
grund av antalet döda människor (fler dör av civila handeldvapen i
USA varje år), utan därför att terroristerna var lika ivriga att dö som
amerikaner är ivriga att leva. Döden, inställningen till och föreställ-
ningen om den, är kärnan i Baudrillards förståelse av terrorismen.

Vi ser därmed en ny form av terrorism, nya terrorister. Det bor
mitt i bland oss – Hamburg, Florida, New Jersey. Plötsligt aktiverar
de sig som terrorister, tar fiendens eget vapen (civila flygplan) och
aktiverar sitt eget dödliga vapen: sin egen död, den egna viljan att dö.
Självmordsterror har alltid setts som den fattiges enda tillgängliga
form av terrorism. WTC-attacken visar den rikes självmordsterror.
Terroristerna hade alla nödvändiga resurser: planerings- och koordi-
nationsförmåga, flygkunskap, symbolkunskap, mediakunskap. Och
viktigast av allt: viljan att dö.

Virilio inleder sin bok Ground Zero58 i en annan ände än Baud-
rillard. Det är en framställning av en extrem kritik av västvärldens
idé om Framsteg och Utveckling. Den vetenskapliga utvecklingen,
tillsammans med dess tillämpning, teknologin, har alltid varit en
transportör av hat, skriver Virilio. Teknisk-vetenskaplig utveckling är
liktydig med lik, den biologiska människans självförintelse.

Bomben är, med Virilios speciella terminologi, vetenskapens
olycka (accident), vetenskapens förstörelseset som med varm hand
erbjuds varje vilja till dominans. Konsten går samma väg som tekni-
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ken och vetenskapen: en förlorad del av mänskligt framsteg. Kons-
ten, hävdar Virilio, blir allt mer oigenkännlig (utan konstkritiker som
avgör vad som är konst skulle vi inte uppfatta den), och präglas allt
mer av scientism och teknik.

Med sin extremt dystopiska analys av utvecklingen, efterfrågar
Virilio moraliska förbud. Har förbudet att förbjuda – den basala lag
teknovetenskapen utgår från – blivit den enda lagen i en laglös
värld?, frågar han.

Relationen mellan informationsteknik och krig är tydlig. Såpope-
ror som Big Brother och dess kloner är direkta arvtagare till multi-
mediapresentationerna av krigen i Gulfen och i Kosovo. Arvet är re-
altidsteve, en mediastrategi som föregick och inspirerade terrorat-
tacken mot WTC i New York. Det andra planet, en kvart efter det
första, blev bra teve. Det visste terroristerna.

Denna mediastrategi är inte förbehållen terrorister, utan invade-
rar även vårt privatliv. I vår ovilja att acceptera vår ofullständighet är
vi nu beroende av närhetssimulatorer – teve, webben, mobiltelefo-
ner. Denna informationstekniska utveckling är den mest dystopiska
människan skådat, menar Virilio.

Bägge böckerna är skrivna innan kriget mot Irak. Vad säger de
oss om detta krig? Av Baudrillard lär vi oss att den död Bush och
Blair sprider i Bagdad och Basra förblir endast reell, aldrig symbo-
lisk. Därför kan kriget inte vinnas, även om den reella döden nume-
rärt överskrider terrorattackens antal offer. Döden i New York var
symbolisk, knappast döden i Bagdad.

Av Virilio lär vi oss att kriget mot Irak inte är det krig som borde
utkämpas. Bra generaler utkämpar alltid det föregående kriget, dåli-
ga generaler alltid kriget dessförinnan. Vi verkar alltid vara ett krig
efter. Det krig som borde utkämpas just nu, verkar alltid omöjligt att
åstadkomma. I så fall är Irakkriget det föregående kriget. Det krig
som borde utkämpas efter den 11 september är ett annat krig.

Vilken är den slutgiltiga symboliska betydelsen av terrorattack-
en? Att världens starkaste symbol för ekonomisk makt är försvunnen
– och att själva försvinnandet i sig symboliserar möjligheten till den
ekonomiska maktutövningens försvinnande.

Ground Zero – platsen alltså – kan ses som en metafor för väs-
terlandets undergång. En bild av en teknisk, vetenskaplig och konst-
närlig undergång – det som på ytan ser ut som framsteg och mänsk-
lig utveckling är något annat. Ground Zero skulle kunna lära oss nå-
got om människans ofullständiga förhållningssätt till sin egen ofull-
ständighet. Men lär vi oss något?
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*

Torbjörn Tännsjö äger förmåga att irritera människor. Även mig.
Men jag hyser även beundran för honom. Varje gång han skriver ett
inlägg – alltid i svåra, brännande frågor – på DN Debatt är det in-
tressant.

Handikapporganisationer har gått i taket för hans uppfattning
om fosterdiagnostik, kristdemokraterna för Tännsjös kritik mot den
kristna moralen som värdegrund i skolan (därför menade Alf Svens-
son en gång att Tännsjö borde få sparken från universitetet), idrotts-
rörelsen för en artikel där han jämför elitidrott med fascism. Med
mera. Han berör, minst sagt.

Vad är det som retar upp mig när jag läser Tännsjös böcker och
artiklar?

Ett svar finner jag i hans normativa hållning. En vanlig ansats
inom praktisk filosofi är tillämpad etik. Med det avses förmågan att
tillämpa en moralisk princip på ett praktiskt problem, och kunna dra
rätt slutsats om hur vi bör handla för att lösa problemet. Tännsjös
ansats, som jag förstår han hållit sig till från sin doktorsavhandling
på 70-talet till dagens professorsstol, är den normativa etiken. Det
räcker inte med att kunna formulera vad som är ett moraliskt riktigt
handlande. Först måste vi finna den korrekta moralläran. Det är hans
filosofiska projekt.

Enligt Tännsjö kommer utilitarismens moralprinciper närmast
sanningen. Enligt denna lära ger varje moraliskt korrekt handling
goda konsekvenser, med vilket i sin tur avses att maximera välbefin-
nandet – lusten, lyckan – för så många som möjligt. Om vi finner att
tillämpningen av utilitarismen vid olika moraliska problem ger dåliga
konsekvenser, bör utilitarismen förkastas. Helt enligt dess egen
grundprincip. Att den fortfarande tillämpas och är vitt spridd i sam-
hället tyder på att den ger goda konsekvenser.

När bilvägar byggs, till exempel, värderar man människoliv och
jämför med kostnader för olika säkerhetsanordningar. Därefter fattas
beslut om en viss säkerhetsnivå. Skulle samhället i stället utgå från,
säg, en pliktetik som hävdar att människolivet är heligt och allt som
kan bör göras för att förhindra människors död, skulle varje bilväg
utrustas för maximal säkerhet, oavsett kostnad.

Så varför återkommer Tännsjö gång efter annan med argument
för mer utilitarism om samhället redan tillämpar den? Svaret är att
för vardagsutilitaristen är denna morallära svår att konsekvent till-
lämpa i svåra frågor. Som exempelvis dödshjälp, som han menar bör
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tillåtas i ett samhälle som utgår från en utilitaristisk morallära. Tänn-
sjö är konsekvent som ingen annan.

Det går att uppfatta honom som en missionär, likt en kyrkans
man som propagerar Guds ord. Ett typexempel är hans Grundbok i
normativ etik, där han undersöker sju olika moralläror. I sin under-
sökning och kritik av dessa, fungerar hela tiden utilitarismen som
rättesnöre. Missionärsmetaforen är dock missvisande med sin kon-
notation till religionen. Tännsjö är ateist. Kristen eller annan religi-
ons moral är närmast en motsägelse för honom. ”Gud saknar mora-
lisk relevans”, har han skrivit.

Men alldeles oavsett vad man tycker om hans morallära, består
hans skicklighet. Han är extremt tydlig, extremt avgränsad och väljer
exempel och argument som ställer stora krav på den som försöker gå
honom emot.

Det är ingen slump att han ofta skriver i dagspress. Ju mindre
utrymme han har, desto skarpare framstår hans argumentation. Ock-
så genom analys av andras (o)moral, som hans senaste artikel på DN
Debatt om att Bush, givet sin egen kristna morallära, agerar djupt
omoraliskt i kriget mot Irak, propagerar Tännsjö för utilitarismen.
Krig kan nämligen lätt motiveras från utilitaristiskt håll.

Det kanske var sådana som Torbjörn Tännsjö Voltaire tänkte på
när han formulerade upplysningens frihetsaxiom: Jag avskyr det du
säger, men är beredd att gå i döden för din rätt att säga det. Yttran-
defrihetens grundsats brukar vi blint ställa oss bakom och gärna cite-
ra. Men den som gör det, handlar helt i enlighet med utilitarismens
moral. Att behålla yttrandefriheten intakt ger många människor hög-
re välbefinnande än en enskild persons fortsatta liv.

För utilitaristen är människan ett medel, en vara, något som kan
kalkyleras med. Därför avskyr jag utilitarismen. Men det är svårt att
värja sig.

*

Från rapporteringen av den tortyr krigsfångarna i Abu Ghurayb-
fängelset i Irak har fått utstå av amerikansk militärpersonal, hörs ett
och samma mantra från de identifierade personerna som utfört tor-
tyren: vi lydde bara order.

Avsikten är naturligtvis att påverka rättsväsendet att söka ansvar
och skuld högre upp i den militära hierarkin. Men kan i så fall de som
utfört tortyren undgå ansvar? Nej. I sin behändiga bok Grundlägg-
ning av sedernas metafysik59 skriver upplysningsfilosofen Immanuel
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Kant att det praktiska förnuftet, den moral som bygger på mänskligt
förnuft, förutsätter människans frihet.

Människans frihet uttrycks främst i hennes fria vilja – att välja
sina handlingar och att välja bort handlingar. Kants moral har som
utgångspunkt det kategoriska imperativet: ”jag skall aldrig handla
annorlunda än så, att jag också kan vilja, att min maxim skall bliva en
allmän lag”. Kants slutsats angående imperativets relation till mora-
len är att ”en fri vilja och en vilja, som står under sedliga lagar, [är]
ett och detsamma”.

Översatt till vardagssvenska betyder det: att göra det man måste
är att göra det man vill.

Hävdar amerikanska militärer att de var tvungna att utföra tor-
tyr, utfördes tortyren därför att de ville det. De agerade utifrån sin
fria vilja, som enligt Kant är underställd deras moral. Såsom jag har
förstått Kants moralfilosofi är det omöjligt att avstå sitt moraliska
ansvar, varför det är beklämmande att höra militärer försöka svära
sig fri med den blinda lydnaden som svepskäl.

Den amerikanska militären har med den enorma mängd bilder
på en makaber tortyr förlorat sin civilisation. Kants praktiska förnuft
ingår i människans civiliseringsprocess, i upplysningens frigörelse
som förutsätter att människan använder sitt förnuft.

Därför bör amerikanska senatorers tillmälen om barbarer på den
irakiska sidan direkt slå tillbaka på dem själva. Ociviliserad och bar-
barisk är nämligen synonymer.

*

I november 2005 behandlade Högsta Domstolen åtalet mot pingst-
pastorn Åke Green i för hets mot folkgrupp. Bakgrunden är välkänd.
Green anslog en skarp ton mot homosexualitet som en sjukdom, en
samhällets cancersvulst och en synd med hänvisning till olika bibel-
citat. Det intressanta i ärendet är inte rätten att följa bibeln bok-
stavstroget. Den rätten gör ingen gällande. Man kan nästan på måfå
slå upp ställen i bibeln som pläderar sådant som ingen människa i
dag troget följer. Exempelvis moseböckerna.

Köper någon sina slavar bland hedningarna i grannskapet (3 Mos
25:44)? Säljer någon sina döttrar som slavar (2 Mos 21:7)? Dödas
den som arbetar på söndagarna (2 Mos 35:2)? Görs syndoffer me-
delst getter eller får, eller om syndaren inte har råd, duvor, inför en
försonande präst, som vrider huvudet invid halsen och stänker synd-
offrets blod på altarets vägg (3 Mos 5:5-8)?
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Jag föreställer mig inte det. Så varför skulle Green, liksom de ca
600 prästerna i svenska kyrkan som undertecknat ett upprop mot
kyrkomötets beslut att välsigna homosexuella par, bibeltroget be-
trakta homosexualitet som synd? Svaret ligger kanske i hur begrep-
pet synd uttyds.

Svensk litteraturs meste pastor, Gregorius, från Hjalmar Söder-
bergs Doktor Glas, har givits nygestaltning av Bengt Ohlsson i boken
Gregorius60. Här irriterar sig Gregorius på den alltför triviala bety-
delsen av synd och kräver en annan. Att vara syndfri, menar Gregori-
us, får aldrig reduceras till att avhålla sig allt som är förbjudet – av
rättsväsendet, lagboken eller polismakten. Syndfrihet är inte något så
trivialt som att lyda lagar och regler, för då har man inte högre tankar
om sig själv än man har om ett djur.

Med en sådan förståelse av synd kan man dressera djur – exem-
pelvis en hund – till att leva ett liv utan synd. Härav torde också följa
att vi knappast är fria från synd bara för att ett annat regelverk, som
exempelvis bibeln, följs slaviskt. Så vad är då synd enligt Gregorius?

Det är ”att man avhänder sig möjligheten att bli en älskande
människa”. Synd är att inte utnyttja sin förmåga att vara en älskande
människa. Det som friar oss från synd är förmågan att få någon an-
nan människa att känna sig älskad.

Om pastor Green och kyrkans homofientliga präster skulle inför-
liva Gregorius definition av synd skulle ”ett uppfordrande pekfinger
borra in sig i deras bröst. Det skulle riva upp en avgrund framför
deras fötter. Det skulle tvinga dem till många svåra omprövningar”,
som Gregorius säger. För om några är syndiga, är det inte älskande
människor oavsett kön, utan dessa präster som är likgiltiga inför
andra människor i sin iver att blint lyda en bok som omöjligen kan
lydas blint.

De vänder sig från Gud, skulle pastor Gregorius säga, och begår
därmed synd.

*

Ett sätt att förstå det politiska eftermälet och den debatt som följde
publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten är hur
begränsad kulturrelativismen är som idé överfört till praktisk hand-
ling.

Kulturrelativism handlar i allt väsentligt om omöjligheten att
inordna olika kulturer i en hierarkisk värdeskala. Ingen kultur är
bättre än någon annan. Att människor utövar sin tro, visar glädje,
uppfostrar barn och tillfredsställer sina behov på olika sätt i olika



Del 2: Politiken

132

kulturer, måste värderas inifrån den specifika kulturen, inte utifrån
någon ”universell” kultur – som alltid råkar vara värderarens egen.

En antropolog som ofta nämns som kulturrelativismens portalfi-
gur är Margaret Mead, som gick så långt i sin kulturrelativistiska
hållning att hennes studier av den samoanska kulturen utgjorde ett
korrektiv till den egna, amerikanska kulturen. Vilket leder bort från
en kulturrelativistisk hållning. Kulturrelativism är till synes ett em-
patiskt och respektfullt förhållningssätt. Allt är lika mycket värt och
ingen kultur är förmer.

Om kritikerna av karikatyrteckningarna från muslimskt håll och
yttrandefrihetsförespråkarna i Europa varit kulturrelativister, hade
bägge noterat varandras synpunkter, respekterat dem och ingen de-
batt eller konflikt uppstått. Denna till synes positiva position är
emellertid komplicerad. Raden av frågor där ett kulturrelativistiskt
förhållningssätt är problematiskt växer.

Vem vill hävda att omskärelse av flickor i delar av Afrika är rätt,
med hänvisning till att det sker i en annan kultur som vi inte har rätt
att värdera, i stället för att fördöma det med hänvisning till univer-
sella mänskliga rättigheter? Vem vill hävda att en dödsdom mot Sal-
man Rushdie är rätt, med hänvisning till att vi lever i olika världar,
där människoliv tillåts värderas olika beroende på kultur?

I dessa fall framträder det som självklart att det bör finnas ett
universellt människovärde, som överordnas enskilda kulturer. Frå-
gan beträffande Muhammedkarikatyrerna är vilka universella värden
vi alla måste omfattas av, eftersom ingen sida i konflikten accepterar
kulturrelativism.

I sin iver till respekt och empati skapar kulturrelativismen fler
skarpa gränser mellan kulturer än föreningar. Människor generalise-
ras till avgränsade kulturtillhörigheter – i detta exempel islamsk
kultur vs västerländsk kultur – och bortser helt från individuella
skillnader, kulturella sammanblandningar, värdeförskjutningar och
föränderlighet.

Det är därmed tveksamt om kulturrelativism leder till ökad för-
ståelse för olika kulturer. Frågan är om inte äkta kulturmöten – där
kulturers dogmer diskuteras, stöts och blöts – är viktigare än något
annat i en globaliserad och mångkulturell värld. Om sådana kultur-
möten skapas på grund av Muhammedkarikatyrerna, har de trots allt
tjänat ett gott syfte.

*
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Röster från medborgarna fortsätter att höjas mot försäkringskassans
allt rigidare tillämpning av sitt regelverk. På senare tid ser vi även fler
läkare som ifrågasätter försäkringskassans rätt att ifrågasätta läkar-
nas utlåtanden och rehabiliteringsprogram. Inom parentes inställer
sig frågan varför läkare reagerar så senfärdigt och så sporadiskt, när
de skulle kunna agera hårt och samfällt.

Frågan här handlar dock inte om läkarprotester, utan om hur vi
ska förstå det rätta och det rättvisa i försäkringskassans handlägg-
ning av sjukanmälningar. Det är möjligt att ett beslut om att inte
medge sjukpenning för en gravid kvinna med smärtsam foglossning
är rätt – samtidigt som det är möjligen är rätt att medge en manlig
korpfotbollsspelare sjukpenning vid en meniskoperation.

Men är det rättvist? Skillnaden mellan rätt och rättvisa behand-
las i en nyligen utgiven bok av den franske filosofen Jacques Derrida,
Lagens kraft61. ”Rätten är inte rättvisan. Rätten är beräkningens
element, och det är riktigt att rätten finns; men rättvisan är omöjlig
att beräkna”, skriver Derrida. Ett korrekt beslut kan med logikens
hjälp härledas från ett antal tydliga regler, men ett rättvist beslut kan
inte härledas, inte garanteras, från samma regler.

För att fatta inte enbart rätt beslut i en given situation, utan ock-
så ett rättvist beslut, krävs det att beslutsfattaren är rättvis gentemot
rättvisan. För att kunna skipa rättvisa måste skiparen ge akt på rätt-
visan, förstå dess härkomst, dess historia, dess gräns – och vad rätt-
visan vill oss. Dessutom måste vi förstå att rättvisa alltid riktar sig till
en enskild människa, även om anspråket är universellt.

För att kunna fatta ett rättvist beslut måste – och detta är tving-
ande, enligt Derrida – i varje situation det oavgörbara beaktas, inte
enbart det som existerande regler föreskriver. Det oavgörbara är det
som är främmande i varje beslutssituation, det som särskiljer en si-
tuation från en annan, det som inte omfattas av existerande regler.
Utan hänsyn till det oavgörbara, kan inte ett beslut bli rättvist.

Det stora problemet att fatta rättvisa beslut utgörs av tiden. Rätt-
visan väntar inte. Eller som Derrida skriver: ”Rättvisan är det som
inte får vänta”. Ett rättvist beslut måste fattas nu, genast, inte om
några veckor eller månader. Det får inte ta den närmast oändliga tid
det tar att insamla information och kunskap om reglernas förutsätt-
ningar och de hypotetiska föreställningar som alltid föregår regler.

I slutändan måste rättvisan handla om att skapa en syntes mellan
regler och moral. Ett för en handläggare på försäkringskassan rättvist
beslut måste innefatta ett ansvar inför både regelverket och den And-
re – den som ansöker om sjukpenning. Att vara moralisk inför den
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Andre innebär att ta ansvar för denne, att finnas till för den Andre,
att smeka – inte örfila – den Andres kind.

Att vara moralisk och samtidigt respektera regelverket – respekt
innebär inte blind lydnad – är varje handläggares utmaning.

*

Rättsprocessen som pågick i Umeå 2005 kring åtalet av den miss-
tänkte Hagamannen Niklas Lindgren är en märklig historia. I efter-
hand kommer den säkerligen att analyseras och vändas in och ut på.
Vi vet ju hur svårt det är att göra snabba analyser av det som pågår
framför oss.

En märklighet är Lindgrens försvarsadvokat Leif Silberskys roll.
Som den ende från rättssalen som uttalar sig för media, ges han möj-
lighet att förmedla en föreställning om Niklas Lindgren som inte
motsägs. Det senaste utspelet är att Lindgren ber de kvinnor han
erkänt att han har misshandlat och våldtagit (eller försökt våldta) om
förlåtelse.

Förlåtelse är ett komplext och mångfacetterat begrepp. I varda-
gen används det som ett sätt att avvärja en konflikt, eller som ett sätt
att ge någon återinträde till en gemenskap som den part som ber om
förlåtelse på något sätt har komprometterat. Emellertid är förlåtelse
främst ett religiöst begrepp som uttrycker en sorts relation mellan en
gud och en människa. Ofta är förlåtelsen förknippad med offer eller
en handling av gottgörelse.

Guden ska först blidkas för att sedan ge absolution. Med dess
religiösa över- och undertoner är förlåtelsen en absurd företeelse i ett
sekulärt samhälle. I ett samhälle, där medborgarna är sekulära de-
mokrater, är förståelse viktigare än förlåtelse.

Den sekuläre ateistens förlåtelseprocess är en förståelseprocess;
en process där såväl den som gjort någon illa försöker förstås, samti-
digt som man försöker förstå sig själv och sina känslor inför sin plå-
goande. Förståelse innebär i allt väsentligt att försöka uppdaga en
djupare mening än den som omedelbart kan uppfattas. I en rättssal
pågår en helt annan process, nämligen en förklaringsprocess. Det
innebär att en eller flera händelser utsätts för logiska analyser, olika
typer av orsakssamband fastställs och där det fastslås vad som fak-
tiskt har hänt, så långt det är möjligt.

I fallet med Niklas Lindgren hyser jag inga tvivel om att rättspro-
cessen kommer att förklara och fastslå vad som hänt. Men det är en
förståelseprocess jag efterlyser för sådana brottsliga företeelser som
ligger bortom vår omedelbara förståelsehorisont. Någon sådan pro-
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cess finns inte institutionaliserad. Media gör sitt bästa att anta den
rollen. Ibland, som i Lindgrens fall, får rättspsykiatrin chansen att
bidra till förståelsen. Men när deras resultat är ”frisk i juridisk me-
ning”, som i Niklas Lindgrens fall, har inte vår förståelse ökat.

Förståelsen är viktigare än en eventuell förlåtelse. Förståelsen
involverar oss alla; det handlar inte alls enbart om att förstå föröva-
ren, utan också om att förstå oss själva och den samhällsutveckling vi
befinner oss i. Det är en synnerligen svår process, men nödvändig.

*

Mitt förhållande till vatten är ambivalent. Jag har alltid bott och vis-
tats i vattnets närhet; havet, älven, sjön, tjärnen, ån. Jag skulle ha
omåttligt svårt att bo på en plats utan vatten. Det är en självinsikt
som växt sig starkare. Det betyder dock inte att jag tycker om att
vistas på vatten. Kanske inte så mycket en rädsla, som en förbehåll-
samhet, en genuin ovilja. Att sitta på en gungande koloss till färja är
närmast ett straff. Att ge mig ut på en seglats finns inte ens i min
föreställningsvärld.

Jag tycker inte om att flyta eller när det flyter. Frågan är om jag
ens tycker om att ha flyt. Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi myn-
tade begreppet flow för ett sinnestillstånd där en människa totalt
uppgår i ett handlande, uppgår i total koncentration, tappar tid och
rum, blir ett med uppgiften. Ett flytande sinnestillstånd lockar inte.

Liknande inställning har jag när det gäller samhällsgemenska-
pen. Olika flytande metaforer har använts för att kritiskt analysera
samhällsutvecklingen. Marx var tidigt ute med att påvisa det fastas
upplösning och ett flytande samhälle: ”Allt fast och beständigt för-
flyktigas…”

En bortglömd systemteoretiker i marginalen, Geoffrey Vickers,
ägnar boken Freedom in a Rocking Boat62 från 1970 till att analysera
samhällets behov av reglering för att människorna ska kunna vara
fria. För hur fria kan vi vara i en gungande, skvalpande båt mitt på
havet?

Denna båt, antyder Vickers, är ett samhälle som saknar stabilitet.
Båten är tillika den fälla vi är fångade i. En fälla är en fälla endast för
individer som inte kan lösa fällans problem. Om vi inte kan lösa de
ständigt uppkommande problemen ett samhälle i ständig rörelse
skapar, har samhället blivit en fälla. ”Människan har skapat en värld
hon inte klarar av att leva i”, skriver han. Dagens klimatdebattörer
skulle läsa Vickers.
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 Under 2000-talet har sociologen Zygmunt Bauman plockat upp
stafettpinnen och använder metaforen ”flytande” i sin analys av det
moderna samhället i ett antal böcker. Bauman har i boken Liquid
Modernity63 myntat begreppet flytande modernitet i stället för det
uttjatade begreppet postmodernitet. Vi befinner oss, menar Bauman,
fortfarande i en modern tid, men där allt mer är avreglerat, allt mer
privatiserat, där allt mer flyter i en värld av kommersiella, konkurre-
rande aktörer.

Världen blir en allt mer osäker plats för individen. Ett flytande
liv, menar han i boken Liquid Life64, kännetecknas av att människan
inte längre kan göra några förutsägelser om sin framtid. Förmågor i
dag kan vara oförmågor i morgon. Kompetens är dagsfärsk. Gjorda
erfarenheter räknas inte nästa vecka. Det flytande livet i ett flytande
samhälle är ett liv i ständig rörelse, i konstant gungning och osäker-
het.

Metaforen smyger sig också in i våra privata relationer. I boken
Liquid Love65 visar Bauman hur våra kärleksförhållanden besmittas
av den ständiga rörelsen. Den flytande kärleken innebär relationer
utan förpliktelser, utan löften, lätta att bryta upp från eftersom inga
bindningar finns.

 Till sist tar Bauman metaforen till vårt psykologiska inre. I Li-
quid Fear66 exponerar han de rädslor som uppstår i ett flytande sam-
hälle som allt mer saknar grundelementen i ett civiliserat liv – orga-
nisering, rutinmässighet och förutsägbarhet. Rädsla, osäkerhet och
farhågor är det som återstår när faror inte kan förutses, kalkyleras –
eller ens uppfattas. När vi inte ens kan se de fällor vi skapar.

Många människor älskar när det flyter. När det gungar. När det
rör på sig. Annars skulle inte samhällsutvecklingen se ut som den
gör. Inte jag. Jag tycker inte om när vatten sköljer över samhället och
tvingar oss flyta. Att tvingas flyta är frihetens motsats. Låt oss som
dväljs i metaforernas värld lära oss från den konkreta världen; Katri-
na, tsunamin.

Att skapa system som stabiliserar det flytande samhället, såväl i
metaforikens som i fysikens värld, är utmaningen för 2000-talet.

Om utbildning
Det blir alltid intressant när etnologer studerar olika samhällsområ-
den. De kommer vanligtvis med omfattande fältstudier bakom sig,
varierar gärna det partikulära med det generella och omkullkastar
invanda föreställningar.
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Lundaetnologen Jonas Frykman utgör med boken Ljusnande
framtid!67 inget undantag. Han möter nittiotalets skola i kris och
ställer den för dagens skolreformatorer lite obekväma frågan: Vad
kan vi lära oss från den skolkultur vi så ivrigt lämnar?

Dagens skolkris ringar Frykman in med att hävda att dagens
skola är ännu sämre än gårdagens på att främja social mobilitet –
vilket har lett till att den sociala snedrekryteringen till högre utbild-
ning ökar. Trots ökade resurser och fler studieplatser.

Orsaken till dagens kris bör inte sökas i skolans omvärld utan i
dess innersta kärna. Frykman pekar på en alldeles specifik kulturell
förändring: Dagens skolkultur inriktar sig på elevens vara; att eleven
ska få vara och utveckla den är, som vore eleven en färdig individ
redan i skolstarten, medan gårdagens skolkultur inriktade sig på att
eleven skulle bli något – eleven skulle förändras, överskrida det ele-
ven var, för att bli något annat.

Med denna distinktion levererar Frykman det viktigaste inlägget
i skoldebatten på flera år.

För att förstå gårdagens skola är motsatsernas spel ett viktigt
tolkningsmönster. Frykman menar att elevens överskridande till nå-
got annorlunda understöddes av det regelbestämda spel skolan ut-
gjorde, där läraren var elevens motsats, någon eleven kunde göra
uppror mot. Och ”tilläts” göra uppror mot. Bestraffning av eleven
ingick i spelet; eleven bekräftades och regelverket blev tydligt.

Ett av de främsta tecknen på skolans kris i dag är, hävdar Fryk-
man, frånvaron av bus; practical jokes och olika upptåg. I dag är
skolan stökig och bråkig och det rapporteras grova förolämpningar
och mobbning. Men i fältstudierna uppfattas inte något bus – livs-
elixiret för den elev som ska forma sig och sin framtid.

Skolan har i dag blivit för mycket communitas och för lite struc-
ture, för att använda Frykmans analytiska begrepp. För mycket in-
formalitet och för lite regler. För mycket lik sin omvärld och för lite
en egen värld.

Det är lätt att känna igen sig i beskrivningarna av gårdagens
skola – trots att jag tillhör generationen under författarens. I bu-
skulturen, i upproret, i motsatsernas spel. Ändå hämtar han många
exempel från en tid när jag inte ens var född. Så varför känner jag
igen mig? Kan det bero på att vi båda är män? Exemplen på bus är
hämtade från pojkarnas och männens värld. Jag har svårt att inordna
flickor i den buskultur – eller pojkstreckkultur – som beskrivs. Vare
sig i hans exempel eller i minnet av mitt eget busande som grabb.

Nittiotalets skola drivs i en postmodern riktning, där auktoriteter
och regler suddas ut och framtiden ersätts med nuet. Frykmans ide-
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alskola är modernitetens skola – med framtidstro, tydliga auktorite-
ter och regler. Är denna skola ett ideal för pojkar mera än för flickor?
Jag får den känslan. Frykman fokuserar så starkt på skolans och
bildningens effekter på pojkar att flickorna helt osynliggörs. Han
menar bland annat att gårdagens skola till skillnad från dagens lyck-
ades förändra pojkars föreställning om manlighet, och att indirekt är
den i Sverige uppnådda graden av jämlikhet de bildade och självre-
flexiva männens förtjänst.

Är inte det att göra kvinnornas vardagskamp för jämlikhet och
den feministiska rörelsen en ruskig otjänst? Framträder här månne
Frykmans egen kulturella identitet – man, fyrtiotalist, uppväxt under
en stark moderniseringsprocess och så vidare – som betydelsefullt
för valet av tolkningsmönster?

*

Skolan är i kris. Mantrat genljuder samhället på ett sätt att det inte
går att tro annat. Elever mobbar och mobbas, en alltför hög andel
elever går ut grundskolan utan godkänt betyg i kärnämnen som
svenska och matematik och lärarna tvingas ofta syssla med annat än
undervisning.

Men frågan är om inte skolan alltid har befunnit sig i en kris,
men att krisen sett annorlunda ut i olika tider. Dagens mobbning
iklädde sig förr termer som ”inkilning” med ofta väldigt pennalistiska
drag. Se bara Jan Guillous självbiografiska bok och film Ondskan.

Även förr gick elever ut grundskolan med svaga kunskaper i
kärnämnen. Skillnaden är kanske inte större än att i dag har vi ett
betygssystem som tydligare identifierar detta. Det är sannolikt att en
elev i den gamla skolan med betyget ett i kärnämnen hade lika dåliga
kunskaper som de elever i dag med betyget icke godkänt. När lärare i
dag ofta tvingas agera kuratorer och idka omsorg i stället för att un-
dervisa, agerade Stig Järrel i rollen som den demoniske läraren Cali-
gula ett militäriskt underbefäl med rätt att piska i stället för att un-
dervisa.

Frågan är om det var bättre förr i alla avseenden.
Det frågar sig inte Inger Enkvist (red) i sin nya skolkritik Skolan

– ett svenskt högriskprojekt68. Snarare är det uppenbart för henne.
Inger Enkvist, professor i spanska i Lund, framstår genom kritiska
artiklar och sin förra bok Feltänkt som dagens framträdande kritiker
av skolan.

Enkvist och övriga författare i boken är överens om att skolans
verksamhet bara blir sämre. Hon bidrar själv med fyra kapitel där
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hon hävdar att huvudskälet till skolans kris inte är bristande resur-
ser, utan ideologisk. Skolan lider av dåligt ledarskap, misslyckade
pedagogiska experiment och hög ineffektivitet på grund av märkliga
idéer om skolverksamhet. Detta åtgärdas inte med mer pengar, utan
genom att återinföra gamla idéer om undervisning.

I flera avseenden träffar bokens kritik mitt i prick, men utan att
kritiken är särdeles originell. Särskilt etnologprofessorn Jonas Fryk-
mans idé om att skolan måste forma en egen kultur, i stället för att
försöka efterlikna andra samhällsområden är värdefull.

I andra avseenden blir jag nästan mörkrädd.
När Enkvist själv beskriver ett misslyckat pedagogiskt experi-

ment vid en skola i Sverige, utgår hon från ett fall som beskrivs i en
studentuppsats. Det finns med största sannolikhet andra student-
uppsatser som studerat lyckade pedagogiska försök, men sådana
passar inte in i den bild Enkvist vill förmedla. Det är ett tendentiöst
urval av källor: att ensidigt välja källor som stödjer ens fördomar, i
stället för att visa öppenhet inför ämnet som undersöks.

När matematikprofessorn vid Chalmers, Ulf Persson, vill påvisa
degenereringen inom matteundervisningen, hävdar han uppfattning-
en att lärarens uppgift inte är att fostra elever till demokratiska med-
borgare, utan förmedla kunskap och kulturell tradition. Själv häpnar
jag inför sådana utsagor. Skulle inte lärarens uppgift vara demokra-
tisk fostran av elever? Det sista jag vill att skolan ska misslyckas i, är
dess demokratiska fostran.

Att kunskap dessutom skulle kunna förmedlas är en tveksam och
ålderstigen idé som är mogen för pensionering. Information kan
förmedlas genom tal, skrift och bild medan kunskap måste tillägnas
genom olika former av bearbetning av information. Lärare kan stödja
elevers bearbetning på olika sätt, men inte förmedla kunskap.

När det gäller pedagogik i högre utbildning finns två kapitel i
boken. Ett bryter det negativa mönstret. Leif Alsheimer, lektor i
rättsvetenskap i Jönköping, beskriver det sannolikt bästa universi-
tetspedagogiska experimentet på många år: att låta juriststuderande
läsa ett stort antal skönlitterära klassiker parallellt med kurslitteratu-
ren. Syftet är att studenter ska bildas, inte enbart utbildas.

Vi behöver naglar i undervisningsreformisternas ögon i form av
böcker som denna, men läser vi kritiken okritiskt är risken stor att vi
kommer tillbaka till ruta ett. Och det är därifrån vi vill.

*
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Det går en våg av missnöje med den svenska skolan genom samhäl-
let. Utbildningsminister Jan Björklund har länge argumenterat för
att lämna något han kallar ”flumskolan” för att återupprätta kun-
skapsmålen som skolans huvudsak. Mona Sahlin hakade nyligen på
och vill se en förändring i samma riktning som Björklunds, men utan
att gå lika långt.

Vi läser till och från om lärare som irriteras över att de i så hög
grad måste hantera sociala problem hos eleverna, så att den rena
undervisningssysslan kommer i bakgrunden. Forskare, som exem-
pelvis Jonas Frykman och Inger Enkvist, har i olika böcker påpekat
ett närmast förfall i skolan. Och svensk lärarutbildning har fått stryk i
Högskoleverkets utvärdering.

Situationen är som gjord för en kulturanalys av skolan. Som av
en händelse finns en nypublicerad sådan i form av antologin Kultur-
navigering i skolan69 av redaktörerna Gösta Arvastson och Billy Ehn,
bägge professorer i etnologi.

I antologin får vi följa nio olika etnologers fallstudier inom sko-
lans värld, tematiskt indelade. Analyserna kring temat genus är yp-
perliga. Utgångspunkten är den klassiskt konstruktivistiska: kön
finns inte, kön görs. Skolan ses som en arena för normskapande.

Här läser vi om lärare som medvetet normerar vad en riktig man
är. En riktig man är inte en ”feglort” eller ”pysseljocke”. En manlig
förskollärare irriteras över den feminina förskolemiljön, där pojkar
inte får utrymme att vara pojkar och bli män. En annan manlig för-
skollärare berättar ängsligt om sin homosexualitet och rädslan över
reaktionerna från såväl barn som föräldrar.
I intervjuer med barn visas tydligt hur normer om maskulinitet re-
spektive femininitet har internaliserats på ett tidigt stadium. Men
vad skulle hända om vi inte fostrar pojkar till den dominerande defi-
nitionen av manlighet? Varför är femininitet så hotande? När det
gäller manliga gymnasister har könsnormerna befästs, visar en an-
nan fallstudie. Här betonas entydiga och klara könsgränser och tra-
ditionell rollindelning mellan män och kvinnor, där den fysiska man-
ligheten betingar ett överlägset värde. Homofobin är ständigt närva-
rande hos elever. Heteronormen verkar vara svår att överge hos lära-
re.

På liknande sätt studeras etnicitet. Lärare visar ambitioner att
inte låta elevers bakgrund och härkomst särskilja elever, utan vill
vara oliksblind, som det kallas. Det är en strategi för att förhindra
diskriminering. Emellertid visar sig denna strategi vara svår att upp-
rätthålla och kan ibland vara kontraproduktiv. En annan fallstudie
visar nämligen att för barn med annan etnicitet än den svenska, är
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det ofta extremt viktigt att vara trofast mot sitt ursprung, att ge ur-
sprunget betydelse. Olikhetsblindheten riskerar då motarbeta dessa
barn.

Glädjande i denna antologi är två saker. Den ena är att den visar
hur kulturanalys av den egna verksamheten kan frambringa flera
betydelser än vi omedelbart kan se, den kan hjälpa oss att ompröva
rådande uppfattningar, kritisera stereotypa indelningar av männi-
skor – att bota hemmablindhet, med andra ord.

Den andra är antologins sista fallstudie om lärarstudenters re-
flektioner och visioner över sitt framtida yrke. Det är som en saga
man önskar ska bli sann. Det går att vara förhoppningsfull kring
framtidens lärare, trots det stryk lärarutbildningarna får från alla
tänkbara håll.

Om dessa fallstudier säger något gemensamt, så är det att lärare
måste analysera den del av lärarrollen som kan kallas normfömedla-
re. Jag kommer på mig själv att jag struntar fullständigt i om elever-
na lär sig namn på floder eller regenter – bara lärarna lyckas vara
goda normförmedlare. Kulturnavigering i skolan är en bok som in-
bjuder till att inleda en kulturanalys av den egna undervisningen. Det
är bara att tacka ja till inbjudan.

*

För den som tycker att pedagogisk litteratur understundom lider av
ett filosofiskt underskott till förmån för pragmatiska undervisnings-
tips, rekommenderas Immanuel Kants lilla skrift Om pedagogik70.
Den gavs ut 1803, ett år innan Kant dog, och har först nu översatts
till svenska. Om pedagogik är en sammanställning av ett antal före-
läsningar som Kant höll under andra halvan av 1700-talet. Det är en
tillämpning av Kants upplysningsfilosofi på undervisningsområdet.
Frågan för pedagogiken var, och är: Hur blir människan en männi-
ska?

”Människan är den enda varelse som måste uppfostras”, är bo-
kens inledningssats. Ett för Kant grundläggande påstående. Djuren
har sina instinkter, som ofta fungerar direkt från födseln. Att bli
människa innebär att medelst förnuftet övervinna sitt primitiva till-
stånd. Som barn behöver man hjälp med det. Därav Kants intresse
för pedagogik.

Kants pedagogik är ett frihetsprojekt, precis som hans upplys-
ningsfilosofi: Upplysning innebär ”människans utträde ur sin själv-
förvållade omyndighet”. Människan kan aldrig drillas till frihet, utan
måste själv ta ansvar för sitt eget frihetsprojekt.
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På ett tidigt stadium slår Kant fast några principer. En är att pe-
dagogiken aldrig får bli mekanisk, utan måste vara omdömesgill. En
annan är att pedagogiken aldrig får begränsas av människans nuva-
rande tillstånd, utan bör avse människans framtida tillstånd. Peda-
gogiken bör ha världens bästa för ögonen; ett uttryck för Kants kos-
mopolitiska hållning.

En människas fostran går genom fyra stadier. Det första är disci-
plinering, vilket innebär mänskliggörandet, ett tämjande av impulser
och begär. Det andra är kultivering, vars syfte är att göra människan
skicklig, men utan att ange vad människan ska bli skicklig på. Skick-
lighet ska kunna bistå flera olika syften.

Det tredje är civilisering, att bli klok, att passa in i samhället som
en offentlig person och få ett offentligt värde. Det fjärde och vikti-
gaste är moralisering. Såväl skicklighet som klokskap måste använ-
das enbart för goda syften. Moralisering innebär att skapa den egna
omdömesförmågan.

Kant ger barnen stor integritet, frihet och värdesätter deras be-
hov av lek och fritid. Samtidigt är han en torr och sträng pedagog.
Det är ett underliggande tema i boken; å ena sida, å andra sidan. Det
kan tolkas som motsägelser, men inte nödvändigtvis. Även om barn
måste tränas i lydnad, får lydnaden aldrig bli blind. Barn får inte
skämmas bort, men deras vilja får heller aldrig brytas ned. Barn bör
ges möjlighet till lek, men inte till förströelse.

Att läsa Kants pedagogik innebär att använda sin egen omdö-
mesförmåga. För visst märks det att tvåhundra år har gått när han
skriver om spädbarn, det olämpliga i att vagga dem, hur de ska matas
och läras att gå. Liksom vilka lekar som det lite äldre barnet bör ägna
sig åt och det förkastliga med onani.

När det gäller praktisk undervisning förespråkar Kant den so-
kratiska metoden; dialogen. Som pedagog bör man ”försöka hämta
fram förnuftskunskaper ur barnen, i stället för att själv inplantera
dem”, som han skriver. Människosläktet bär ett gemensamt förnuft
inom sig. Pedagogens uppgift är att förlösa kunskapen. Samma me-
tod gäller undervisning om människans högsta: moralen. Läraren får
aldrig vara en moralens väktare som bestämmer moral och förmedlar
moraliska lärosatser. Nej, moralen måste bygga på barnets eget för-
nuft och förmåga att ställa upp maximer för den egna moralen.

Läraren ska stödja barnets moraliska utveckling, men aldrig be-
stämma den. Förnuftet ska tränas, liksom omdömesförmågan.

Kants pedagogik syftar till frigörelse och är mer besläktad med
emancipatorisk pedagogik än med auktoritär undervisning. Disciplin
i Kants anda har inget att göra med ”hårdare tag” eller polisiära in-
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satser mot skolkande elever, utan med – frihet. Om disciplin förväx-
las med dressyr, menar Kant att vi snarast skapar viljebefriade och
räddhågsna människor. Frågan är om det är denna förväxling vi ser i
dagens skolpolitiska diskussioner.

Genus och jämställdhetens problem
Ett tänkbart problem med att tillsätta en man som Jämställdhetsom-
bud (utan att för den skull förringa Claes Borgströms förtjänster) är
svårigheten att leva sig in i situationer som endast kvinnor upplever.
Jag förstår, jag känner med kvinnor som upplever sig utsatta och jag
känner enorm upprördhet över att den så kallade Hagamannen i
Umeå – för att ta ett aktuellt exempel – sprider sådan skräck att
kvinnor inte törs gå ensamma och att de överväger att beväpna sig.

Men, nota bene, jag kan inte uppleva kvinnors rädsla och utsatt-
het i detta avseende.

Jag drar mig till minnes ledarartikeln i nummer tre av nättid-
skriften ROJ71. Det är en tidskrift för män – dock miltals från den
mansvärld som andra 90-talstidningar för män konstruerar. Så långt
från Slitz, Café och Man’s Health det går att komma.

Chefredaktören Rickard Lundberg berättar i ROJ:s ledare att han
ofta tar en genväg genom ett skogsparti på sin hemväg och ibland har
han hamnat några steg bakom olika ensamma kvinnor. ”Varje gång
har de nervöst sneglat över axeln och börjat småspringa när de mär-
ker att någon är bakom dem. I mörkret är alla män likadana.”

Enkelspårigt – men ytterst vanligt – vore att som man hävda att
det är de ”onda” männen som misshandlar och våldtar, och att vi
”goda” män måste straffa dem. Lundberg menar att ”när vi (män,
min anm) tar avstånd från förövaren och skriker oss hesa efter längre
fängelsestraff och tuffare fängelsemiljöer tar vi också avstånd från ett
gemensamt ansvar. (...) För att skapa en miljö där kvinnor vågar
vistas utan att bli ofredade krävs det att vi inte delar upp oss själva i
vi och dem.”

Hon fick mycket mothugg, Margareta Winberg, för hennes försök
att få män att ta ett större ansvar för jämställdheten i Sverige – att
jämställdhet inte får förbli enbart en fråga för kvinnor. Jag finner
detta svårt att förstå. Män måste ta ett kollektivt ansvar för att främja
ett förhållningssätt till kvinnor som kan minska våldet mot kvinnor –
i barnuppfostran, i skolan, på jobbet och framför allt i mäns relation
till varandra.
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Att det ansvaret inte tas är ett genomgående problem i all jäm-
ställdhetsproblematik.

*

”Din dotters liv!”, ”Sexism”, ”Vägra vara objekt!”, ”Hata H&M!”
Det hann inte gå många timmar från att affischerna klistrades

upp vid busshållplatserna, till att slagorden mot sexism och kvinno-
förtryck sprayades på affischerna. I år är det en smärt blondin som
ska sälja Hennes & Mauritz underkläder – och samtidigt tala om för
kvinnor och unga tjejer hur en kvinnokropp ska se ut.

Det är en gåta varför politikerna i Umeå kommun bidrar till att
vidmakthålla sexism och objektivering av kvinnor i samhället, här
genom H&M:s försorg. Det är obegripligt att Umeås politiker väljer
att motarbeta jämställdhet mellan könen i samhället. Att kommunen
har sålt affischeringsrätten på busshållplatserna till ett privat företag,
och därmed påstår sig sakna inflytande över vilken reklam som sätts
upp, är ingen ursäkt. Umeå kommun hade nämligen kunnat välja att
inte sälja den rätten.

Kommunen bär ett ansvar för att medborgare inte ska behöva
uppleva förtryck och förnedring på offentlig plats. Det ansvaret väg-
rar Umeå kommun uppenbarligen att ta.

Därför blir jag glad när jag ser slagorden som sprayats på dessa
reklamaffischer. Det tyder på ett politiskt engagemang hos unga
människor (jag antar att det är unga människors verk) som vi ibland
trott varit försvunnit. Det tyder på en vilja att skapa ett bättre sam-
hälle. Det tyder på ett rättvisepatos. Det tyder på demokrati.

*

Skriver du kvinnligt eller manligt? Präglas överhuvud taget texter av
författarnas kön? Intuitivt svarar nog många av oss – dock knappast
alla – ja på den frågan. Nu kan vi genustesta våra texter på nätet. På
sajten Bookblog72 klistrar man in text och ett program analyserar
texten och talar om vilket kön författaren har. Tyvärr fungerar det
enbart på engelsk text. Jag prövade med tre egna texter och mitt
textuella kön motsvarade mitt biologiska.

Tyvärr vill jag nog säga, när jag undersöker hur texten analyse-
ras. Bakom denna textanalysator ligger ett resultat från en tvärveten-
skapligt sammansatt israelisk forskargrupp. Gruppen analyserade ett
stort antal texter, både fiktion och facktexter, för att se vilka språkliga
kännetecken som kan hänföras till författarens kön.
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Typiskt för manliga författare är främst en högfrekvent använd-
ning av bestämningsord (till exempel bestämd artikel, det, denna,
dessa) och kvantifierare (till exempel ett, två, flera, några). Typiskt
för kvinnliga författare är främst användningen av personliga pro-
nomen (jag, du, hon, han, henne, honom).

Särskilt beträffande användningen av andra person singular –
”du” – är skillnaden mellan män och kvinnor extremt tydlig. Män
skyr det, kvinnor föredrar det. Det gäller såväl fiktion som facktext.
På så sätt lyckas kvinnor bättre skapa ett tilltal som involverar läsa-
ren. Att kvinnor dessutom i högre grad väljer att använda första per-
son singular – ”jag” – medför att författaren blir mer levande och
närvarande. Vad beträffar tredje person singular används ”han” och
”hon” betydligt mer av kvinnor än män, medan ”den” och ”det” an-
vänds relativt lika mellan könen.

Generellt kan sägas att män specificerar och konstaterar i sitt
skrivande, medan kvinnor involverar och skapar relationer.

Den textanalysator jag refererade till i inledningen avläser helt
enkelt förekomsten av de genusspecifika orden och summerar dem.
Den ordkategori som används mest i en text anses motsvara författa-
rens kön.

Jag känner att det inte räcker att bara testa mina egna texter. Jag
väljer ut tio artiklar på måfå från en vetenskaplig nättidskrift inom
IT-området, First Monday, alla skrivna av kvinnor och kopierar ar-
tiklarna till textanalysatorn. Alla, säger analysatorn, är författade av
män. Alla. Vad betyder det? Att forskargruppens resultat är fel eller
att textanalysatorn inte fungerar? Nej, det är inte min slutsats.

En rimligare tolkning är att den språkliga formen – och normen!
– för vetenskapligt skrivande har under århundraden utvecklats av
män. Om kvinnliga forskare ska kunna publicera sig måste de skriva
som – män. Tolkningen framstår som särskilt uppenbar när jag läser
artikeln Att skriva emancipatoriskt av Umeåforskarna Annelie Brän-
ström Öhman och Mona Livholts i Kvinnovetenskaplig tidskrift73, där
de undersöker förutsättningar för feministiskt skrivande i akademin.

Artikeln är i sig ett formexperiment i vetenskapligt sammanhang,
skriven i dialogform, men inte i dualitetform; som ett samtal utan
konfrontation. Det traditionella vetenskapliga skrivandet är, skriver
de, ”… vad som sker under objektivitetens täckmantel: skarpvässade
knivar skär sig systematiskt igenom det skikt som förbinder text och
läsare, omöjliggör relationen, dialogen och därmed det Patricia Hill
Collins benämner teorins möjlighet att skapa rörelse”.

På så sätt underordnas läsaren författaren och bägge blir objekt
för varandra i det traditionella, manliga, akademiska formspråket.
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Frågan är om akademin har tillräckligt högt i tak för att tillåta kvinn-
ligt, ja till och med feministiskt skrivande.

*

”Vi anklagar alla män för varje våldtäkt” basunerar ETC på senaste
numrets omslag (nr 1/04). Varannan kvinna är utsatt för sexuellt
våld. Anmälningarna för våldtäkt har ökat med 40 procent det se-
naste decenniet. Trots det finns det fortfarande män som vägrar se
sig som en del av det manliga våldet mot kvinnor.

Problemet är, som ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg skriver,
att män ständigt osynliggör sig själva. Låter det motsägelsefullt i ett
patriarkat? Det är det inte. Genom att män och manlighet är normen,
behöver aldrig något ges ett mansattribut. Vi säger fotboll och dam-
fotboll. Vi säger rockband och tjejband. Det manliga attributet är
alltid underförstått, därför behövs ett kvinnligt attribut vid avvikelser
från normen.

Osynliggörandet av män sker när män kategoriskt förnekar att
det finns en manskategori, manliga strukturer, en samhällsgrupp
som kallas män. Kvinnor, visst, och invandrare, journalister, kändi-
sar, politiker, vad som helst, men inte män. När någon alltför sällan
vågar hänföra kvinnovåld till kategorin män, reagerar alltför många
män med total ansvarslöshet: det är alltid någon annan som våldtar.
Inte jag. För dessa män finns enbart individer, inga strukturer.

Men varje man som inte reagerar över H&M:s förnedrande kvin-
nosyn är en del av våldet mot kvinnor. Varje man som skrattar åt ett
mansskämt om kvinnor i omklädningsrummet, som kallar manlig
svaghet för kärringtakter, som ropar bögjävel åt någon, som inte
kräver högre lön för underbetalda kvinnoyrken, som tar mindre an-
svar för hem och barn än sin fru är aktiv i våldet mot kvinnor.

Inte passiv eller neutral. Aktiv. Och mest aktiv är den man som
febrilt försvarar sig med att ”jag är ingen våldtäktsman, angrip de
som våldtar”. Det är att vägra se sig själv i den struktur man ingår i.

Män som förnekar existensen av en manlig struktur solidariserar
sig, inte med våldtäktsoffren, utan med de män som inte våldtar. Det
är ett ruttet solidaritetsval. Är det män som inte våldtar eller våldtag-
na kvinnor som bäst behöver solidaritet? Svaret borde vara givet,
men är det inte.

*
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Det så kallade Tumbamålet, där fyra män stod åtalade, först i tings-
rätten, sedan i Svea hovrätt för grovt sexuellt utnyttjande av en kvin-
na och frikändes, rönte stor uppmärksamhet. Riksåklagaren överkla-
gade målet, vilket nu behandlas i Högsta Domstolen.

Det som slår mig vid läsning av hovrättens dom (B 4086-03) är
frågan om moraliskt ansvar. Hovrätten fastslog att kvinnan var up-
penbart berusad, med endast fragmentariska minnesbilder och där-
med befann hon sig i ett hjälplöst tillstånd. Och ett otillbörligt ut-
nyttjande av en person i ett sådant tillstånd är straffbart.

Var männens upprepade samlag med kvinnan i hennes hjälplösa
tillstånd otillbörligt? Nej, svarade hovrätten.

Männen var medvetna om kvinnans berusning, men eftersom
kvinnan frivilligt åkt med i männens bil, bjudit upp dem till lägen-
heten och eftersom en av männen ryktesvägen kände till att kvinnan
deltagit i gruppsex tidigare, menar hovrätten att männen inte kunde
förstå att hon befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Skälet är att männen
upplevde kvinnans medverkan frivilligt.

Ur moralisk synvinkel är detta problematiskt. Grunden för den
mänskliga moralen är den Andre. Att agera moraliskt är att ta ansvar
för den Andre – även innan den Andre har uttalat något behov av
ansvar. Den Andre har dock ingen makt över mig; det är inte med-
människan som avgör när jag ska ta ansvar för henne och vilket an-
svar jag bör ta. Jag avgör ensam ansvaret.

Överfört till händelsen bakom Tumbamålet hade de fyra männen
ett ansvar för kvinnan oavsett hennes beteende. Detta moraliska
ansvar innebär att män inte begår upprepade sexuella handlingar
med en kvinna även om hon i ett svårt alkoholpåverkat tillstånd
skulle ge samtycke till det (kvinnans alkoholhalt uppskattades till två
promille).

Frågan är varför hovrätten inte kan avkräva att männen som
närvarade den aktuella natten tar detta ansvar. Det är också huvud-
frågan i riksåklagarens överklagande (RÅ 2003/1254). Mot bakgrund
av brottsbalkens bestämmelse om det brottsliga i att otillbörligt ut-
nyttja en människa som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, hävdar
riksåklagaren följande:

”Samtycke från offret utesluter inte ansvar. Det hänger samman med
att bestämmelsen avser att skydda människor som av en eller annan
anledning inte kan värja sig eller fatta övervägda och rationella be-
slut om sina sexuella handlingar.”

De fyra åtalade männen borde därmed, oavsett kvinnans agerande,
skyddat henne mot dem själva i stället för att ha sex med henne –
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eftersom det är fastslaget att kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd.
Riksåklagaren visar tydligt hur juridik kan vila på en moralisk grund,
och att det är denna moraliska grund frågan om otillbörligt sexuellt
utnyttjande bör utgå från.

*

Det finns inget samhälle, det finns endast individer, hävdade Marga-
ret Thatcher med formulering som blivit klassisk. Under åttiotalet
blev detta ett slags mantra för den framväxande nyliberala, konser-
vativa individualismen.

Med denna utgångspunkt – eller axiom – tar sig Susanna Popova
an uppgiften att kritisera feminismen i boken Elitfeministerna74. Det
är i sig en lovvärd uppgift. Det är viktigt att diskutera sådan veten-
skap som så ofta används i politiska sammanhang. Popova fullgör
emellertid inte alls sin uppgift, milt uttryckt. Snarare utgör boken ett
formidabelt försvar för en patriarkal samhällsstruktur, förklätt till ett
individualistiskt samhälle. Till detta hör att analysen och argumen-
tationen är riktigt undermålig.

Susanna Popova är medialt skicklig. Strax innan boken kom ut
presenterade hon en längre artikel i Axess liksom på DN Debatt, med
fokus på hennes kritik mot genusforskaren Anna Wahl på Handels-
högskolan i Stockholm. Tillsammans med Wahl är en salig blandning
av före detta jämställdhetsminister Margareta Winberg, ekonomen
Agneta Stark, litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström, journalisten
Maria-Pia Boëthius och krönikören Linda Skugge Sveriges elitfemi-
nister – enligt Popova. Dessa sätter dagordningen och andra följer
den.

Anna Wahl har dock en särställning. Efter sin disputation har
hon engagerats i olika offentliga utredningar som rör jämställdhet
mellan könen. Därmed får hon ett orättmätigt stort inflytande. I bo-
ken insinueras att Wahls avhandling var på gränsen till ett under-
kännande, eftersom avhandlingen dels var omdiskuterad redan in-
nan den kom ut, dels kritiserades av opponenten. Det visar på okun-
skap om det akademiska spelet kring en disputation.

Att en avhandling är omdiskuterad i förväg vittnar oftare om en
positiv förväntan än om motsatsen. Om dåliga avhandlingar talas det
knappast alls. Att opponenten är kritisk ingår i själva idén med att
opponera. Därtill kan kritiska frågor, om de formuleras rätt, rentav
förstärka avhandlingens kvalitet. Popova begår ett kardinalfel i sin
egen läsning och kritik av Wahls avhandling i det att hon bygger upp
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kritiken utifrån helt andra vetenskapliga utgångspunkter än Wahls
egna. Det är en intellektuellt ohederlig kritik.

Ungefär som att anklaga en muslim för att inte vara rättrogen för
att denne inte följer Bibeln, eller anklaga en kristen för att denne inte
följer Koranen.

I ett annat avseende gör Elitfeministerna en försåtlig analys av
dagens feminism. Popova måste vara den enda människan i världen
som på fullaste allvar är rädd att Valerie Solanas SCUM-manifest ska
realiseras – att en kvinnorörelse avser att utrota alla män. Denna
rädsla försöker hon överföra på läsaren genom att använda manifes-
tet som utgångspunkt för att jämföra feminism med nazism.

Genom att en grupp människor upplever sig förtryckta, kan de
uppleva sig ha rätt att överta förtryckarens beteende, skriver hon
med referens till en artikel i psykologi. Att en feminism såsom den
beskrivs i SCUM-manifestet, där män betecknas som kollektivt skyl-
diga till förtryck av kvinnor och underlägsna varelser, leder till
masstortyr och etnisk utrotning i enlighet med nazismen är nog ändå
långsökt, menar Popova.

Att något är långsökt betyder dock att något är möjligt, men inte
uppenbart. I bästa fall, menar hon, leder radikalfeminismen endast
till mediala angrepp mot män. Och i värsta fall? Utrotningsläger?

I Elitfeministerna görs en försåtlig analogi mellan feminismens
strävan efter ett jämställt samhälle och nazismens diskriminering –
och sedermera utrotning – av judar. Att skapa utrymme för kvinnor i
offentliga, ledande och beslutande områden i samhället sker enligt
Popova på männens bekostnad – därmed diskrimineras män på
samma sätt som judarna diskriminerades i 30-talets Tyskland.

Det är en analogi som jag enbart känner äckel inför.
Gång på gång hävdas i denna bok att feminismens utgångspunkt

är att alla män förtrycker alla kvinnor. Det är en remarkabel miss-
uppfattning. Aldrig har jag sett den utgångspunkten i feminismen.
Samtidigt är missuppfattningen begriplig, rimlig, och kanske till och
med medveten. Från en individualistisk utgångspunkt måste femi-
nismens begrepp ”strukturell underordning” översättas med ”alla
män förtrycker alla kvinnor”. I en nyliberal önskevärld existerar inga
strukturer, inga grupper, inga sociala förbindelser mellan människor.
Förmågan att se längre än till den enskilda individen saknas.

Det är bokens axiom, dess grundsats, de bestämda glasögon Po-
pova betraktar feminismen genom. Vissa glasögon skärper synen,
dessa grumlar. Elitfeministerna övertygar inte i sin kritik av femi-
nismen. Tvärtom blir jag än mer övertygad om att kön har betydelse.
Och att feminismen är nödvändig.
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*

Två tonårspojkar har vid Östersunds tingsrätt nyligen dömts till ska-
destånd till två jämnåriga flickor för att ha kallat dem hora, slampa
och slyna. Brottet rubriceras som ofredande. Fanny Ambjörnssons
färska avhandling I en klass för sig visar emellertid att ord som hora
även kan användas flickor emellan. Ambjörnsson visar hur gymna-
sieelever från en viss samhällsklass kallar varandra för hora och
slampa så att stigmatiseringen mister sin udd.

För dessa flickor innebär det inte nödvändigtvis en kränkning att
kallas hora, eftersom de har införlivat ordet, tagit kommandot över
det och därmed blivit mindre sårbara inför dess kraft.

Betyder det att dessa flickor bör åtalas och dömas på samma sätt
som de bägge pojkarna? Samma ord, samma handling, likhet inför
lagen? Inte alls. En kränkning kan inte reduceras till semantik. Det är
inte orden i sig som utgör kränkningen, utan ordens mening hos
avsändaren och tolkning hos mottagaren.

Ords betydelse bestäms i de språkspel orden ingår i, har Witt-
genstein lärt oss. I ett språkspel betyder hora en sak, i ett annat
språkspel får ordet en helt annan betydelse. En kränkning kan där-
med aldrig bedömas objektivt. En kränkning kan enbart bedömas
utifrån den som upplevt kränkningen. Och den upplevelsen är alltid
korrekt.

*

Minns ni det så kallade Tumbamålet, där fyra män stod åtalade, först
i tingsrätten, sedan i Svea hovrätt för grovt sexuellt utnyttjande av en
kvinna. Sedermera gick målet även upp i Högsta domstolen. Kvinnan
var uppenbart berusad, vilket var en nyckelfaktor i målet.

Såväl hovrätten som Högsta domstolen friade dock männen,
eftersom männen inte kunde förstå att hon befann sig i ett hjälplöst
tillstånd. Dessutom – och viktigt för målets utgång – upplevde män-
nen kvinnans medverkan som frivilligt. Likheten med affären kring
de tre hockeyspelarna och den berusade 21-åriga kvinnan på ett ho-
tellrum är uppenbar. ”Hon var ju med på det”, upprepar hockeyspe-
larna om och om igen till sitt försvar, och förstår inte uppståndelsen
kring händelsen.

Ur moralisk synvinkel är detta ett dilemma. Dilemma, har Robert
Pirsig lärt oss, betyder ”två horn”. Saken har två sidor som svårligen
förenas. Ju vassare horn, desto svårlösligare.
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Å ena sidan ansvar. Grunden för den mänskliga moralen är den
Andre. Att agera moraliskt är att ta ansvar för den Andre – även in-
nan den Andre har uttalat något behov av ansvar. Det är därmed
oansvarigt att flera män begår upprepade sexuella handlingar med en
berusad kvinna, även om hon i ett alkoholpåverkat tillstånd skulle ge
samtycke till det.

Å andra sidan frihet. Grunden för ett jämställt samhälle är att
människor av bägge könen bör ges samma frihet till sin sexualitet.
Att moralisera över att kvinnor känner kåthet och skulle kunna lock-
as av gruppsex med tre vältränade idrottsmän, vore att förneka kvin-
nor rätten till sin sexualitet – en sexualitet som män alltid haft rätt
till.

I detta fallet är emellertid inte dilemmat särskilt svårlösligt. Lös-
ningen ligger i kvinnans berusning och det reducerade omdöme som
alltid följer med berusning. Hockeyspelarna borde ha skyddat henne
mot dem själva i stället för att ha sex med henne. Att skydda andra
mot sig själv verkar vara ett svårt ansvarsåtagande.

*

Från en god analys kan olika slutsatser dras. Det låter självklart, men
är det inte. I dess renaste form närde positivismen en dröm om att all
forskning skulle kunna reduceras till logiska satser, beskrivna med
ett objektivt, genomskinligt språk, där forskarens värderingar kunde
döljas.

Den drömmen borde vara krossad. Särskilt visas drömmens
omöjlighet i de sociala vetenskapsområdena. Ändå fortsätter forskare
att dra slutsatser från datamaterial och analyser, som om slutsatser-
na objektivt följer av analyserna. Som om forskarnas egna fördomar,
ideologier, normsystem, värdesystem och politiska hemvist inte har
någon betydelse för de slutsatser som dras.

Ett bra exempel på detta gavs på DN Debatt (050210) där en
medicinare och en civilekonom gör goda analyser från ett datamate-
rial som handlar om kvinnors ohälsa – men där vissa slutsatser är
ytterst ideologiskt impregnerade. De visar att 90 procent av alla
kvinnor har en lägre nettoinkomst när de arbetar jämfört med när de
är sjukskrivna. Detta är särskilt tydligt inom traditionella kvinnoyr-
ken som vård och omsorg och gäller inte kvinnor inom akademiker-
yrken där lönen är betydligt högre.

Från denna analys skulle jag dra slutsatsen att kvinnors löner –
särskilt inom kvinnodominerade yrken – måste öka. På så sätt kan
kvinnors nettolön vid arbete överstiga nettolönen vid sjukskrivning.
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Forskarna på DN Debatt drar slutsatsen att ersättningen för sjuk-
skrivning måste minska, för att uppnå samma mål. Bägge slutsatser-
na utgår uppenbart från var sitt ideologiska värdesystem.

De visar även att kvinnor som under arbetslivet har haft flera
barn och tagit hela ansvaret för dem och hemmet genom att ta ut all
föräldraledighet och vårdpenning för sjuka barn, riskerar långtids-
sjukskrivning i högre grad än kvinnor som inte haft totalansvaret.

Från denna analys skulle jag dra slutsatsen att ersättningssyste-
men måste främja jämställdhet i hemmen, så att männen tvingas ta
ett större ansvar. På så sätt ges kvinnor lika möjligheter som män att
utvecklas på arbetsmarknaden. Forskarnas slutsats att det är de ge-
nerösa möjligheterna till föräldraledighet som skapar långtidssjuk-
skrivning och kvinnors utslagning på arbetsmarknaden. Implicit – de
skriver det inte rakt ut – menar de att om föräldraledigheten görs
mindre generös minskar ohälsan för kvinnor på arbetsmarknaden.

Det vore rimligt att forskare redovisar sina politiska och ideolo-
giska värdesystem så att medborgarna kan förhålla sig kritiska till
resultaten.

*

Att upprördheten är enormt stor över Umeå kvinnojours Gunilla
Nordenfors uttalanden i Dokument inifrån tror jag beror på två sa-
ker. Det första är formen; teve är ett uselt medium för att tala om
svåra frågor, med mediets krav på sekundsnabba svar och med dess
förmåga att sammanställa material på olika sätt. Det andra skälet är
att vi är så inskolade i ett manligt perspektiv att vi vägrar se det pro-
blem – våld mot kvinnor – som Nordenfors uttalade sig om från
kvinnans synvinkel.

Män har en obändig förmåga att osynliggöra sig själva – när det
passar. Och synliggöra sig – när det passar. Som samhällsnorm ser
män det som en självklar rättighet. Denna förmåga spiller gärna ock-
så över på kvinnor när de vägrar se manligt våld som ett strukturellt
problem. Osynliggörandet av män sker när vi kategoriskt förnekar att
det finns en manskategori, manliga strukturer, en samhällsgrupp
som kallas män.

Essensen i Gunilla Nordenfors uttalanden är att många män är
benägna att använda våld – sexuellt eller icke-sexuellt – mot kvinnor.
Det finns stöd för en sådan uppfattning. En av de största undersök-
ningarna i Sverige om manligt våld mot kvinnor heter Slagen dam
och publicerades 2001.
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Där framgår att två tredjedelar av kvinnorna i undersökningen
har erfarenhet av våld och/eller sexuella trakasserier av män. Varan-
nan kvinna har varit utsatt för våld från en man. Mer än hälften upp-
ger att de någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier. En tred-
jedel av kvinnorna som skiljt sig uppger att de blivit utsatta för våld
av tidigare make eller sambo.
 Problemet är alltså inte att vi saknar kunskap om det manliga
våldets existens. Problemet är att vi vägrar ta ansvar för att bekämpa
det. Majoriteten av män – liksom många kvinnor – reagerar alltför
ofta med att reducera mäns ansvar: Det är någon annan man som
slår eller våldtar. Inte jag, säger mannen. Inte min sambo, säger
kvinnan. Eniga är de om att män som utövar våld måste bestraffas
hårdare.

Men från kvinnans synvinkel är detta nonsens. Det går inte att se
på en man om denne någon gång kan tänkas ta till våld vid konflikt-
lösning eller inte. En kvinna kan inte se om mannen som går bakom
henne på en mörk cykelväg är av den ena eller den andra kategorin. I
mörkret är alla män lika.

Det finns nämligen inget sätt att på förhand kategorisera vilka
män som någon gång kommer att trakassera, slå, sexuellt utnyttja
eller våldta en kvinna. Det syns inte i ansiktet, på kroppshållningen
eller på kläderna; inte heller säger yrke eller utbildningsnivå något.

Därför kan vi aldrig – från kvinnans synvinkel – dela upp män i
de som utövar våld och de som inte gör det. Alltså krävs att både män
och kvinnor ta ett kollektivt ansvar för att främja ett manligt förhåll-
ningssätt som kan minska våldet – i barnuppfostran, i skolan, i id-
rottsföreningen, på jobbet och framför allt i mäns relation till var-
andra. En sätt är att vägra demonisera Gunilla Nordenfors och hen-
nes uttalanden.

*

Visst kan det finnas situationer där män underordnas kvinnor. I en
strävan mot ett jämställt samhälle ska naturligtvis inte ojämställdhet
råda åt vare sig det ena eller andra hållet. I det har debattören vid
stiftelsen Den nya välfärden Pär Ström helt rätt. Men det är också det
enda rätta i hans bok Mansförtryck och kvinnovälde75. Och det är i
sig inte mycket, enär det är en självklarhet, närmast en plattityd.

I övrigt består bokens närmare 200 sidor av ett patetiskt, okun-
nigt och infantilt kverulerande utan belägg för sina påståenden.

Det är infantilt när Ström vill hävda den stora orättvisan i att
män inte har möjlighet att välja att använda sin kropp – klä av sig i
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media, förstora brösten etc – för att bli kändis och stjärna. I samma
anda hävdar han att kvinnor har en härskarteknik som inte män kan
utnyttja – att bete sig ”kvinnligt” (visa hjälplöshet och gråta) liksom
att klä sig sexigt utmanande i syfte att manipulera män. Ström begri-
per inte att tillämpningen av sådana möjligheter och ”härskartekni-
ker” innebär att kvinnan reducerar sig till objekt, förminskar sig och
därmed underordnar sig den hon försöker behärska. Därför är det
ingen härskarteknik, utan en underordningsteknik.

Patetiskt blir det när han gång efter annan påstår att feminister
hatar män, att vi feminister skulle drivas av ett manshat. Det är na-
turligtvis befängt, och självfallet kan Ström inte göra några hänvis-
ningar till sådana uttalanden eller visa andra belägg för sin tes. Ännu
mer patetiskt blir det när han i bokens avslutning gör en Zola (från
Dreyfus-affären i slutet av 1800-talet) och benämner ett kapitel ”Jag
anklagar”, där han anklagar feminismen för grovt sett alla orättvisor
som kan tänkas uppstå i ett samhälle.

Ströms förslag om att staten ska styra svensk forskning är ett
intellektuellt haveri utan dess like. Trots lagstiftning om forsknings-
frihet, menar Ström att forskning inom genusområdet måste regleras
så att varje forskningsprojekt måste undersöka alla tänkbara aspek-
ter av ett fenomen. Avgränsningar av forskningsproblem förbjudes
härmed.

Ett annat intellektuellt haveri består dels i att Ström påstår att
patriarkat, könsmaktsordning och samhällsstrukturer inte finns
(därför att han inte vet vad det är), dels i att han menar att dessa
begrepp är uppfunna med syftet att visa hur män konspirerar i hem-
lighet för att förtrycka kvinnor. Dessa haverier betyder naturligtvis
inte att Pär Ström är dum, men han verkar ha lite otur när han tän-
ker. Eller också skriver han mot bättre vetande, av något outgrundligt
skäl.

Pär Ström är normalt en god analytiker inom övervakningsom-
rådet och bevakar integritetsintrång på ett förtjänstfullt sätt. Det bör
han fortsätta med.

*

Jag hajar till vid titeln. Visst strävar författare efter att komma på
catchy boktitlar som verkar intresseväckande. Frågan är om antolo-
gin Jämställdhetens pris76 av Umeåsociologerna Anne Grönlund och
Björn Halleröd (red) har en onödigt catchy titel.

Kan jämställdhet ha ett pris? Och därmed en kostnad? Och där-
med ge någon möjligheten att göra en cost-benefitanalys av jäm-
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ställdhetsarbetet? Om nyttan av jämställdhet understiger kostnaden,
bör vi enligt en sådan tankefigur lägga ned jämställdhetsarbetet.

Kan vi ställa samma fråga om demokrati? Om kostnaden visar sig
för hög, låter vi landet styras av en diktator en tid. Knappast. Jämlik-
het? Om likhet inför lagen visar sig kosta för mycket, låter vi lagen
gälla olika för olika människor. Inte det heller. Jämställdhet, demo-
krati och jämlikhet är tre hörnstenar i samhället som är omöjliga att
prissätta.

Så vad menar författarna i antologin med titeln? Författarna är
alla forskare inom sociologi, nationalekonomi socialt arbete respekti-
ve hälsovetenskap, med fokus på genus- och familjeforskning i vid
mening. De visar exempelvis att risken för separation är minst där
jämställdheten mellan paren är ”lagom”. Par med traditionella köns-
roller, där kvinnan gör största delen av det repetitiva hushållsarbetet
och par som är jämställda där paret delar på hemarbetet, föräldra-
penning etc, löper störst risk för separation.

De visar även att par som har en stark ambition att vara jäm-
ställda uppvisar fler och starkare konflikter kring hushållsarbetets
genomförande. Ju positivare par är till jämställdhet, desto större är
oenigheten.

Dessa två exempel skulle kunna antyda att jämställdheten har ett
pris. Men är det viktigare att par inte separerar än att de är jämställ-
da? Visst är oenighet och konflikt självklara ingredienser vid social
förändring? Alternativet är ju att människor är nöjda med en ojämlik
fördelning av resurser och arbete, till kvinnors nackdel. Det är ett
pris, tänker jag med antologins terminologi, en kostnad som vi inte
bör betala. Frånvaro av jämställdhet kan kosta, men inte jämställd-
het.

Det är emellertid inte så självklart som jag tänker. Andra resultat
i antologin gör att jag kommer på mig själv som en aning fyrkantig i
tanken, väl så dualistisk i min uppfattning.

Flera resultat visar att kvinnor har en sämre tillgång till hushål-
lets resurser och att de därmed innehar en relativt underordnad po-
sition. Mindre pengar att röra sig med och större ansvar för hushål-
lets utgifter. I en studie undersöks varför den ojämlika resursfördel-
ningen bibehålls. I en del fall avstår kvinnor medvetet från att försö-
ka få större del av mannens resurser – för att slippa hamna i en bero-
endeställning till mannen. Kvinnor kan värdera jämställdhet i form
av oberoende högre än jämställdhet i form av ojämlik fördelning av
hushållets pengar. Detta kan ses som ”en strävan att uppnå den grad
av oberoende som män tar för givet att de har och alltid har haft”.
Priset är ojämlik ekonomi i hushållet.
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Inledningsvis reagerade jag mot titeln Jämställdhetens pris, men
den har en stor kvalitet. Den gör läsaren väldigt fokuserad på huruvi-
da jämställdhetssträvande kan ha någon form av baksida, någon
kostnad. Redaktörerna Grönlund och Halleröd svarar själva: ”Jäm-
ställdheten har alldeles uppenbart ett pris, men ojämställdhetens pris
är större”.  Ändå knastrar det i mitt huvud över att tänka på jäm-
ställdhet i termer av nytta och kostnad. Men varje bok som får det att
knastra i huvudet är en lysande bok.

Forskningsresultaten i denna bok är tidigare publicerade, mesta-
dels i internationella forskningstidskrifter. Det är en välgärning att
sammanställa dessa på ett så tillgängligt sätt, utan att förlora i preci-
sion. Det borde fler forskare göra.

Globalisering
Shanghai, Libyen, Serbien, Israel, Irak, Centralafrika, Palestina, Syd-
amerika. Jorden runt på 36 sidor. Internationell politik. Världshän-
delser. Globalisering.

Den franska månadstidskriften Le Monde diplomatique har pub-
licerat sitt första nummer (2000) i svensk översättning, vilket är det
åttonde språket tidskriften översätts till. ETC med Johan Ehrenberg i
spetsen står som utgivare, men alla artiklar utgör ett urval från den
franska ursprungsversionen. Tidskriften trycks i tabloidformat, fyra
spalter, utan extravagant layout, med fokus på texten mer än på bil-
den. Långa och välskrivna artiklar. Det som dock stör är de flertaliga
korrekturfelen. 20-30 korrekturfel i en enda artikel irriterar.

Det är en radikal tidskrift. Den ansvarige utgivaren i Frankrike
heter Ignacio Ramonet. Han är samtidigt en förgrundsfigur i Attac,
den rörelse som gjort sig känd vid demonstrationer i Seattle, Wash-
ington och Prag när företrädare för världshandelsorganisationer har
sammanträtt.

”Huliganer”, kallades Attac i en debattartikel i DN av Mauricio
Rojas, Alf Svensson med flera från högersidan. Själv ser Attac sig som
en radikal rörelse som vill reglera den globala ekonomin med syftet
att förhindra en växande global ekonomisk snedfördelning - att
minska den klyfta mellan rika och fattiga som aldrig varit djupare än
den är i dag.

Det radikala anslaget går igen i de flesta artiklarna i Le Monde
diplomatiques första nummer. Ett exempel. Ett reportage om mega-
staden Shanghai i det nykapitalistiska Kina skulle i en annan tidskrift



Del 2: Politiken

157

kunna handla om stadens ökande affärsliv, om internationell handel,
om regional tillväxt eller om kinesisk entreprenörsanda.

I Le Monde diplomatique handlar det om skuggsidan; de sociala
konsekvenserna av en avreglerad ekonomisk utveckling. Det handlar
om de som bygger staden och lever där under närmast slaveriliknan-
de förhållanden, i relation till den elit som utnyttjar frukterna.
”Shanghai finner sig skoningslöst återbördad till en social uppdel-
ning som påminner om kolonialtidens”, skriver Philip Golub, journa-
list och lärare vid ett universitet i Paris.

Tidskriftens raison d’etre kan sägas vara att ge en röst till de frå-
gor och människor som glöms bort eller medvetet marginaliseras i
globaliseringens virvelvindar. Le Monde diplomatique har en gjuten
plats i det svenska utbudet av tidskrifter. Inte för att det saknas radi-
kala tidskrifter – Ordfront Magasin, Arena och ETC hör till de eta-
blerade – utan därför att tidskriften tillför det globala perspektivet.
Med konsekvens och eftertryck.

*

Förmågan att irritera i sådan utsträckning att hans debattartiklar
ibland anmäls till pressombudsmannen beror på att filosofen Tor-
björn Tännsjö äger en logisk argumentationsförmåga över genom-
snittet och är fullständigt kompromisslös med sin moraliska ut-
gångspunkt: utilitarismen.

Det är självklart också utgångspunkten i hans senaste bok Lä-
get77, en samling artiklar han skrivit om och efter 11 september 2001.
Det är alltid intressant att följa hans moralanalyser av världens till-
stånd; om den omoraliske Bush, om ondskan i världen, om veder-
gällningars existensberättigande, om fosterdiagnostik och om kol-
lektiv skuld.

Till varje av dessa ämnen kan recensenter resa diskussioner och
visa oenighet med Tännsjös moraliska normer. Här uppehåller jag
mig i stället till några avsnitt där Tännsjö är uppenbart politisk, men
utan utilitaristiska falsettoner.

Som politisk varelse är Tännsjö socialist med förflutet i vänster-
partiet. Föga förvånande är han motståndare till EU och särskilt de
federationstankar som florerar. Hans huvudargument är att en sådan
konstitution skulle bli en kvasidemokrati; demokratin skulle under-
grävas i nationalstaterna på grund av den ständigt oklara ansvarsför-
delningen mellan olika instanser samt ett folkligt svagt förankrat
parlament.
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Lite mer förvånande och därtill mycket intressantare är hans
plädering för en kosmopolitisk demokrati. Huvudsyftet med en
världsregering, ett världsparlament och världsmedborgarskap är
världsfred. Som fredsprojekt menar han att EU är omöjligt, i polemik
med filosoferna Habermas och Derrida som för några år sedan pläde-
rade för ett starkt EU som USA:s motvikt.

Varför skulle ett Europa med traditioner av brittisk, fransk, bel-
gisk och portugisisk kolonialism, italiensk och spansk fascism samt
tysk nazism vara bäst skickad att bevara fred? Skulle vi ha lärt oss
läxan av historien? Det vore kanske att överskatta vår förmåga.

Målet med en världsregering skulle likna nationella politiska
mål: att skapa en mänsklig tillvaro som präglas av allmänt välstånd
och rättvisa mellan människor.

Tännsjö gör något för en filosof så ovanligt som föreslår ett pro-
gram för hur en demokratisk världsregering kan skapas. Och beskri-
ver de risker som en sådan process bär med sig. Utrymmet här räcker
inte till att redogöra för denna process, utan jag nöjer mig med två
kommentarer. I ett representativt världsparlament skulle enbart
Indien och Kina utgöra en tredjedel. Skulle europeiska länder med
koloniala historier och strukturer och supermakten USA acceptera
sådant parlament?

Om argumentet mot en europeisk federation är ett demokratiskt
underskott i nationalstaterna, varför är inte detta argument giltigt
mot en världsregering; en ännu högre nivå än EU? Dock tilltalas jag
av tanken på en världsregering, vars primära uppgifter måste vara att
skapa global ekonomisk, juridisk och social rättvisa samt att avrusta
de då meningslösa och dyra nationella försvarsmakterna. Vore inte
det en moraliskt riktig politik?

*

Den polskfödde brittiske sociologiprofessorn Zygmunt Bauman fort-
sätter, med hög publiceringsfrekvens och kvalitet, analysera vår
samtid. Under nittiotalet lade han stort fokus på modernitet och
postmodernitet. De senaste åren har han fokuserat mer på politiken
och dess gränser.

2005 års essäbok heter Europa – ett oavslutat äventyr78. Euro-
pas stater står inför ett paradigmskifte: från socialstat till säkerhets-
stat. Socialstaten utvecklades under 1900-talets andra hälft; en stat
som gav sina medborgare löfte om frihet. Ja, Bauman preciserar so-
cialstaten som ett frihetsprojekt. Det var frihet från fruktan och
rädsla som var målet. Frihet från att drabbas av marknadsekonomins
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oförutsägbara nycker, där tryggheten skapades av solidariska försäk-
ringssystem mot sjukdom, arbetslöshet, ålderdom och andra sociala
otryggheter.

Ironiskt nog är det samma politiska parti, socialdemokratin, som
byggde socialstaten och som demonterar den, först genom att sluta
kontrollera kapitalets förehavanden, sedermera genom att överlåta
gemensamma resurser till marknadskrafterna och allmän försämring
av allmänna försäkringssystem.

Säkerhetsstaten utgör också en idé om medborgerligt skydd, men
skyddet gäller inte medborgarnas plats i samhället, personlig värdig-
het, mänsklig förståelse eller mänsklig behandling i utsatta situatio-
ner. Inte heller skydd mot dem som hindrar människor att arbeta
eller förnedrar de människor som har ett arbete. Nej, säkerhetssta-
tens skydd gäller enbart vår kropp och våra egendomar. Skydd mot
dem som gör intrång, kringstrykande personer, sexualförbrytare,
rånare, flygplanskapare och bombdetonatörer.

Säkerhetsstaten behöver andra redskap för att skydda medbor-
garna. ”Det lämpliga vapnet i kampen mot arbetslöshet, armod på
gamla dar, social exkludering och social degradering passar inte i
kampen mot terrorismen. Varje rädsla har sitt eget lugnande medel”,
skriver Bauman. Men säkerhetsstaten är under uppbyggnad, så vi får
se vilka medel den tillgriper. Hittills har vi mest sett inskränkningar
av det öppna samhället som vapen mot terrorism och andra hot mot
våra kroppar och egendomar.

Jag tänker här på ökad kameraövervakning på offentlig plats,
ökad medborgarkontroll, Thomas Bodströms envetna arbete för att
övervaka både våra telefonsamtal och vårt informationsutbyte via
datorer. Bland annat. Men Bauman har en obändig tro på att det är
just Europa som kan bidra till en bättre värld, om världen vill ta emot
Europa. Europa har givit världen tre grandiosa idéer: rationalitet,
rättvisa och demokrati.

Om Europa fortsätter framhålla dessa värdegrunder finns det
hopp. Det är dessa värden som gör att Europa fortfarande kan vara
ett äventyr.

*

Att kunna se företeelser från andra synvinklar än enbart den egna är
en god egenskap. Moralisk förmåga börjar med att se något från den
Andres synvinkel. Förmågan att skapa en hållbar utveckling för värl-
den börjar med att se något från evighetens synvinkel.
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På samma sätt måste vår förmåga att vara medborgare i dagens
globaliserade värld börja med att se företeelser, inte enbart ur ett
snävt nationellt perspektiv, utan från världens synvinkel. På så sätt
kan vi bli världsmedborgare, inte enbart medborgare. Så tolkar jag
essensen i den danske filosofen Peter Kemps nya bok Världsmedbor-
garen79. Det är en fantastiskt rik bok som tar sin början i Antiken och
slutar i pedagogiken.

Världsmedborgaren är inte någon ny idé. Den som först utropade
sig som världsmedborgare var den grekiske filosofen Diogenes på
300-talet f Kr. Människovärdet skulle inte bestämmas av ursprung
eller vistelseplats. Denna tanke utvecklades några århundraden sena-
re av Cicero och den stoiska filosofin. Man tänkte sig en människa
som någon som är medborgare i två samhällen, dels det samhälle
hon är född i, dels världssamfundet. Stoikernas grundidé var en
sammanhållen värld, till vilken alla människor bidrar, vilken också
alla människor har ett moraliskt ansvar inför.

Den moderna idén om världsmedborgaren utvecklades dock av
Kant på 1700-talet. Egentligen, menar Kemp, handlade Kants prak-
tiska filosofi, det vill säga hans etik, om människans förmåga att vara
– eller bli – en världsmedborgare. Det ansvar ett världsmedborgar-
skap förutsätter, kan ses som en härledning ur Kants klassiska defi-
nition av upplysning; som ”människans utträde ur hennes självför-
vållade omyndighet”.

För att kunna utgöra en god världsmedborgare krävs också en
etik, hos Kant det kategoriska imperativet; att aldrig handla på annat
sätt än att ”min maxim skall bliva en allmän lag”. Med detta ansvar
och denna etik grundlades den moderna människans förmåga att se
företeelser ur världens synvinkel.

Men idén om världsmedborgaren tonades ned inför 1800-talet.
Idén om nationalstaten växte sig stark och blev den grundbult från
vilken alla politiska beslut utgick. Och se hur det gick, skriver Kemp,
när världsmedborgartanken kopplas bort från världsordningen: ett
flertal krig med ofattbara lidanden. Därför, i trakten av millennie-
skiftet, i krigens eftertanke, i en tid när folkrätten överträds gång
efter annan, är idén om ett världsmedborgarskap viktigare än någon-
sin.

För att vara en filosof är Kemp utomordentligt praktisk. Hur
skapar vi världsmedborgare? Är vi inte det redan, så beresta runt
världen vi är? Nej, svarar Kemp, det innebär inte nödvändigtvis att vi
är världsmedborgare.

Kant lämnade aldrig staden Königsberg. Ändå var han världs-
medborgaren per se.
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Världsmedborgarskapet tar sin början i bildningen, den del av
utbildningen som utgör formandet av både det personliga och det
gemensamma livet. Kemp är oroad, milt uttryckt, över att dagens
utbildningssystem, från lekis till universitetet, har förtunnat bild-
ningsinnehållet intill försvinnande. Utbildning ses ofta som värdene-
utral – kemiska beståndsdelar och elektricitetens funktion är inte
normativ kunskap. Ett grundfel, menar Kemp. Utbildning i allmän-
het och bildning i synnerhet är aldrig värdeneutralt, utan måste alltid
vara en vision om det goda livet, en vision om mänskliga relationer,
en vision om en rättvis världsordning.

Denna pedagogiska filosofi, där han sätter mimesis i centrum,
bör läsas av varje pedagog. Mimesis, eller ”produktiv efterlikning”, är
en förutsättning för all bildning och utbildning. Men dagens pedago-
gik är skräckslagen inför efterlikningens svarta associationer – in-
doktrinering, likriktning och manipulation – och kapitulerar inför
individualismen: varje elev ska forma sig själv utifrån sina egna pre-
misser.

Men så bildas aldrig världsmedborgare. Världsmedborgaren står
i opposition till individualismen och inser att såväl jag som världen
blir till genom andra.
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Akademin vs de intellektuella
Ibland händer det att den figuren som kallas den intellektuelle och
dennes roll omskrivs. 1995 fick några statsråd kritik för att de samla-
de ett antal intellektuella kring sig som rådgivare.

När några statsråd (bland annat Margot Wallström och Mona
Sahlin) öppet redovisar de konstellationer av människor de främst
väljer att ta intryck från, öppnar de sig också för kritik. Och kritiken
kommer som på beställning. Misstroendet mot politiker bottnar ofta i
föreställningen om att politiker är för dåliga på att hämta intryck
utanför sin egen politiska sfär. Borde inte därför dessa statsråds age-
rande ses på med blida ögon?

Det värdefulla i debatten handlar emellertid inte så mycket om
statsrådens agerande, utan om de människor som valt att ingå som
rådgivare åt olika statsråd. Dessa intellektuella – Maria-Pia Boëthius,
Agneta Stark, Suzanne Osten, Ebba Witt-Brattström för att nämna
några – förlorar enligt kritikerna sin integritet om de arbetar som
avlönade rådgivare åt statsråden.

Varför det? Tror man verkligen att de riskerar bli korrumperade?
Svaret ligger i föreställningen om den intellektuelles roll i det moder-
na samhället.
 Edward Said beskriver i Den intellektuelles ansvar80 den intel-
lektuelle som en person vars uppgift är ”… att ställa obekväma frågor,
ifrågasätta ortodoxi och dogmer (och inte producera dem), att vara
någon som inte utan vidare kan knytas till regeringar och storföretag
och vars raison d’être är att representera alla de människor och de
frågor som i allmänhet glöms bort eller sopas under mattan.”

Den intellektuelle balanserar alltid mellan ensamhet och upp-
bindning, hävdar Said. Han förfäktar solitären men förnekar neutra-
liteten. Den intellektuelle har självfallet en åsikt, ett engagemang för
något, men engagemanget är aldrig avlönat.

För den intellektuelle är publiken viktig; den intellektuelle är i
första hand en som framställer något, gestaltar något för någon, vare
sig det sker i teve, tidningar eller radio. Men publiken är inte en kund
som ska roas eller tillfredsställas; poängen är att vara genant, mot-
stridig och ibland otrevlig.

Problemet för statsrådens rådgivare är att de förlorar sin status
som intellektuella i Saids tappning. Men det handlar så klart om hur
dessa vill uppfattas av sin omgivning. Vill de fortsättningsvis inneha
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den intellektuelles roll kan de dock inte välja uppdragsgivaren som
publik.

Men varför denna omtanke om dessa människor? Varför bekym-
ra sig om dessas status som intellektuella?

Anledningen måste vara att de behövs. I en tid när avlönade in-
tellektuella sysslor ökar och antar många olika former – konsulter,
journalister, lobbyister, sakkunniga, krönikörer med mera – bör vi
vara måna om den oberoende rösten.

*

Vad är en intellektuell? Finns hon bland alla snabbt växande white-
collaryrken; bland lärare, journalister, konsulter, think-tanks, för-
fattare, filosofer och vetenskapsmän? Eller döljs hon där?

Inte sedan Edward Said skrev Den intellektuelles ansvar i mitten
av 1990-talet har vi sett en bok som försöker ringa in den intellektu-
elle. Förrän nu: The Intellectual81 av vetenskapssociologen Steve
Fuller.

Undertiteln är en fantastisk sammanfattning av intellektualism:
The positive power of negative thinking. En intellektuell genererar
en positiv kraft i sitt negativa tänkande. Kritikern som samhällsför-
bättrare. Kritikern som uttrycker det obehagliga. Kritikern som av-
skyr mittfåran. Kritikern som älskar att problematisera.

Fuller hyllar Machiavelli som arketypen för en intellektuell, men
den intellektuelles rötter är Antikens sofister. Avskydda och förakta-
de genom historien – wise guys, inte visa män, arroganta och
vårdslösa med sanning och kunskap. Inte desto mindre tillskriver
Fuller sofisterna äran för att Platon skrev ned sina dialoger, mot Sok-
rates uttryckliga vilja.

Ett av den intellektuelles väsentliga arv från sofisterna är per-
spektivisering intill paranoia, vilket en äkta intellektuell ibland snud-
dar vid. Allt kan ses från fler synvinklar; allt måste ses från fler syn-
vinklar.

En intellektuell har ett förhållande till sanning som skiljer henne
från de vetenskapligt skolade. Den intellektuelles mål är hela san-
ningen – alla perspektiv på en företeelse måste belysas. Att vissa
påståenden inte alltid är bevisade som sanningar i vetenskaplig me-
ning stör henne därför inte alls. Lika lite stör det henne att bli korri-
gerad. En intellektuell kan uttrycka en osanning, men aldrig med
syftet att bedraga, vilket gör att hon aldrig ljuger.

Man skulle kunna tro att en akademiskt skolad filosof är en ty-
pisk intellektuell. Den föreställningen tar Fuller snabbt ur läsaren
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genom en intressant, men rätt snårig dialog mellan en intellektuell
och en filosof. Den intellektuelle är, till exempel, betydligt mer in-
tresserad av bred än djup kunskap.

Den intellektuelles kritik av universiteten och dess forskning är
tydlig. Forskningssamfundets sätt att fastställa sanning – genom
peer-review, expertgranskning – innebär enbart att bevara en tradi-
tionell uppfattning om vad som är sant. Sanningsparadigm får inte
hotas.

Men den kanske främsta egenskap jag ser hos Fullers rika be-
skrivning av den intellektuelle är dess förmåga till reduktionism. Nej,
inte den vetenskapliga reduceringen av någonting till dess minsta
beståndsdelar. Snarare förmågan att destillera det väsentliga ur nå-
got snårigt. Det är en förmåga som också skiljer både forskaren och
filosofen från den intellektuelle

Att förstå – och närma sig – akademin
Året var 1986. Eller 1985. Möjligen 1987. Det spelar ingen roll; jag
läste boken en gång varje år på den tiden. Ingen bok har vare sig förr
eller senare förändrat både min föreställning om mig själv och delar
av min omvärld i sådan utsträckning.

Några år efter att jag tagit en väg in i ett yrkesliv som blir allt
ovanligare med åren – via lärling till hantverk – började jag läsa litte-
ratur på allvar. Successivt insåg jag också att jag möjligen borde börja
studera mera systematiskt, men högre utbildning existerade aldrig
som ett alternativ, uppvuxen som jag är i en miljö helt utan studie-
traditioner. Jag började visserligen läsa på komvux, men fortfarande
var universitetet lika främmande som det mörkaste Afrika. Tillträde
endast för andra. Jag vågade knappt ens tänka tanken.

Mer eller mindre av en slump satte en kamrat jag inte känt sär-
skilt länge boken i mina händer: Robert Pirsigs Zen och konsten att
sköta en motorcykel82. Läs den här, sade han och flinade, du som har
haft motorcykel.

Det var dock inte Pirsigs berättelse om hans motorcykelsemester
tillsammans med hans tioårige son Chris och två goda vänner som
fängslade mig, utan alla dessa chautauquaer – olika filosofiska un-
dersökningar av metafysiska fenomen, där förståelse av Kvalitet är
det yttersta målet.

Metafysik? Det visste jag inget om. En värld bortom den fysiska?
Fantastiskt.
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Kvalitet? Det vet väl alla vad det är? ”Vad är gott, Faidros, och
vad är icke gott? Behöver vi fråga någon för att få veta dessa ting?”,
skriver Pirsig. Nej, svarar han själv, i de flesta fall vet vi. Så vad är
Kvalitet? Långt mer komplicerat än jag någonsin kunde ana.

Kunskap? Det är väl vad jag uppfattar med mina sinnen, tänkte
jag då. Vad jag ser och hör, det vet jag. Inte alls, svarade Pirsig, empi-
rismen bygger på en märklig idé om forskaren som en tom tavla som
fylls med sinnesintryck samt en godtycklig uppdelning av världen i
subjekt och objekt.

Så hamnade jag i Pirsigs – eller rättare sagt Faidros, som han då
kallade sig – idé om det sanna universitetet: förnuftets kyrka. Det
sanna universitetet är inte ett materiellt objekt, förklarar Faidros, det
äger ingen fast egendom, betalar inga löner och tar inga avgifter. Det
sanna universitetet är snarare en idé och ett sinnestillstånd.

Kopplat till detta sanna universitet finns även ett annat univer-
sitet: den juridiska personen, i Sverige vanligtvis inom statlig förvalt-
ning. Men detta andra universitet undervisar inte, kan inte skapa ny
kunskap eller överväga nya idéer. Dessa bägge universitet får emel-
lertid inte blandas ihop, utan måste förstås var för sig. Den som
blandar ihop dessa två riskerar drabbas av vanföreställningen att den
som behärskar universitetet som juridisk person, också behärskar det
sanna universitetet. Så är inte fallet.

Plötsligt blev universitetsstudier inte så främmande längre. Kan-
ske insåg jag att det var detta andra universitet som jag hade upplevt
som främmande och skrämmande; själva den fysiska tillvaron, bygg-
naderna, människorna, organisationen. Det var inte det sanna uni-
versitetet som var främmande.

Jag närmade mig en tidpunkt när en ansökan till universitetet
borde skickas. Jag hade nämligen övertygat mig om att gå vidare till
universitetet för att läsa – men vad? Av en slump träffade jag en
kvinna som i Umeå läste sista terminen i ett ämne där datorteknik
studerades inom ramen för samhällsvetenskaperna.

Det lät intressant. Jag undrade vad man läste för slags kurser och
litteratur i ett sådant ämne. Just nu, svarade hon leende, läser vi nå-
got av det märkligaste bland kurslitteratur: Robert Pirsig: Zen och
konsten att sköta en motorcykel. Dagen efter skickade jag ansökan.

*

”Om detta blir en vanlig arbetsplats, tja, då kan man lika gärna slu-
ta”, sa en kollega vid den universitetsinstitution jag är verksam. Ut-
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talandet kom spontant under en diskussion om de senaste årens för-
ändringar av vår arbetsplats.

Det finns två typer av akademiska friheter. Den ena, och vanli-
gaste, är att forskningen ska vara fri i problem- och metodval. Den
andra friheten, mindre diskuterad men ändå betydelsefull, är frihe-
ten i den akademiska anställningen. Inga fastlagda arbetstider, frihet
att gå till tandläkaren utan att be någon chef om lov, sitta på kaféet
en eftermiddag och låta sig inspireras – allt för att främja kreativitet
och därmed goda forsknings- eller undervisningsresultat.

Det är denna andra frihet vid universitetet som Billy Ehn, profes-
sor i etnologi vid Umeå universitet, behandlar i sin nya bok Univer-
sitetet som arbetsplats83. Boken är ett debattinlägg enligt Ehn själv,
men i mina ögon också en inkännande framställning av universi-
tetsinstitutionen som kultur, även om Ehns observationer inte är
systematiska. En ärlig inifrånbild.

Bakgrunden är att fyra institutioner vid den humanistiska fakul-
teten av ekonomiska skäl blev tvungna att slås samman till en större
institution. Denna situation ramar in berättelsen och är dess förut-
sättning. En slitsam process beskrivs; från en mindre kompisgrupp
där alla är delaktiga i det mesta till en större, formell organisation
som måste organiseras för att fungera. Denna inramning gör boken
läsvärd för varje institution, oavsett ämnesområde, som växer (för)
snabbt – en vanlig företeelse vid svenska universitet under 90-talet.

I förgrunden ser vi Billy Ehn själv, biträdande prefekt (chef) för
den sammanslagna institutionen. Men vi får framför allt ta del av
hans tankar, bryderier och tillkortakommanden som ledare för ett
femtiotal doktorander, forskare, lärare och administratörer. Ehn är
särskilt fokuserad på sina egna tillkortakommanden, så fokuserad att
man förvånas en aning. Så renons på positiva ledaregenskaper kan
han knappast vara. En orsak är sannolikt ödmjukhet.

En annan orsak är att han inte vill hänga ut andra anställda vid
institutionen. När Ehn för första gången nämnde för personalen att
han arbetade med denna bok, mötte han ett starkt motstånd, så
starkt att det uppmärksammades i media. Beskyllningar om bristan-
de forskningsetik och wallrafferi (!), liksom misstroenden mot ho-
nom som chef inkom från forskare och lärare. Han avgick som pre-
fekt inom en vecka. Boken färdigställdes dock, till gagn för andra som
seriöst försöker förstå och förhålla sig till universitetet som arbets-
plats.

Som helhet är går dock boken i moll beträffande universitetet
som arbetsplats. En elitistisk kultur, hierarkiskt och patriarkaliskt
organiserad, ständigt ökande krav men med mindre resurser, lång-
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tidssjukskrivna lärare, bristande generositet gentemot kollegor, en
onådsplats för de som inte lyckas så väl. Men Ehns bok är en uppma-
ning till förändring!

Det är lätt att läsa boken som en längtan tillbaka till det univer-
sitet Billy Ehn sökte sig till i slutet av 60-talet. Radikalt, upproriskt,
kritiskt, fritt, karriärsfrämmande. I dag tas påbud och reformer som
försämrar villkoren för akademiskt arbete emot med passivitet, und-
fallenhet och i viss mån uppgivenhet. Ehn utgör inget undantag i sin
självanalys.

Ehn menar i sin slutplädering att det är den nostalgiska självbil-
den av det fria och självständiga universitetet som har förhindrat en
radikal förnyelse – och förbättring – av arbetsförhållandena. Förny-
elsen börjar i att lärare och forskare tar tillbaka initiativet och agerar.
Denna bok är en bra början.

*

Vilken är den främsta skillnaden inom högre utbildning i dag jämfört
med förr, för, säg, ett halvsekel sedan? Mitt svar är det som motiverar
denna artikel: studenterna. Förr var studenter en relativt homogen
grupp: majoriteten var svenskfödda män från akademikerhem (och
möjligen tjänstemannahem).

I dag uppgår andelen kvinnliga studenter vid universitet och
högskolor till minst hälften, allt fler studenter kommer från studie-
ovana miljöer och i Sverige har vi under senaste tiden även fått allt
fler studenter med annan etnisk bakgrund. Förr kunde lärare vid
universiteten behandla studenter som vore de likadana, med samma
förutsättningar och förmågor. Också i dag förekommer den strategin,
men sätts i fråga; utbildningskvaliteten riskerar sjunka i takt med att
studenterna diversifieras.

Denna förändring är främst ett resultat av den senaste tidens
stora utbyggnad av högre utbildning, där regeringens målsättning är
att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat högre studier vid 25 års
ålder.

Två nyutkomna böcker visar att behovet av kunskap om studen-
ter i dag är stort för lärare och utbildningsplanerare. Inte för att upp-
nå någon form av kundtillfredsställelse – utan för att öka utbild-
ningskvaliteten. Frågorna dessa två böcker söker svaret på är dels
hur studenter upplever och förhåller sig till sina studier, dels hur
studenter kan få ut så mycket som möjligt från sin studietid.

Elvy Westlund har i sin färska doktorsavhandling Undervis-
nings- och utbildningsplanering – för vem?84 medelst enkäter un-
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dersökt drygt 1 800 ingenjörsstudenters förhållningssätt till sina
studier. Det viktigaste resultatet pekar på tydliga olikheter studenter
emellan.

Hon urskiljer fyra studenttyper. De orsaksinriktade utgör en
femtedel: studenter som inte lyckas så väl, som är allmänt negativa
och omotiverade, men som söker orsaker och ursäkter till studiesvå-
righeterna bland faktorer de själva inte kan påverka. De fiaskoinrik-
tade är också var femte student: de trivs riktigt illa, ser ingen person-
lig utveckling, har svårt att förstå syftet med utbildningen och har
stor ångest och stress inför sina studier.

De fiaskofruktande utgör en fjärdedel: dessa upplever också
stress och oro inför sina studier, dock samtidigt som de trivs bra,
upplever personlig utveckling och känner möjligheter att påverka sin
situation. De framgångsinriktade utgör 38 procent: de känner sig
respekterade, de trivs, har kontroll över studierna och ger litet eller
inget uttryck för stress eller oro. Dessa är raka motsatsen till de fias-
koinriktade.

Redan 1986 inledde Richard J Light, professor vid Harvard Uni-
versity, ett forskningsprogram om studenters studiesituation. Boken
Making the most of college85 är ett resultat av 1 600 intervjuer med
studenter, främst vid Harvard. Boken inleds med författarens häpnad
inför den strategi en äldre dekanus uttrycker: vi antar bra studenter,
och därefter försöker vi vara ur vägen för dem så mycket som möjligt,
eftersom studenter bäst lär sig av varandra.

Mot bakgrund av Westlunds studie kanske en sådan undervis-
ningsstrategi fungerar för högst 38 procent av studenterna. Vad göra
med resterande 62 procent? Avslå deras ansökningar? Eller låta dem
studera under dåliga förhållanden?

Light är av en diametralt motsatt uppfattning än sin kollega: vi
bör hellre vara i studenternas väg. Genom att utgå från att studenter
kan lära lärare mycket om undervisning, vill Light visa vilka fram-
gångsfaktorer studenterna upplever starkast. Dessa kan ses som de
faktorer som kan öka andelen framgångsinriktade studenter i West-
lunds studie. Sidoaktiviteter förbättrar studieresultat och välbefin-
nande. Teater, musik, arbete, vad som helst – utom sport. Därför är
det viktigt med ett campus som sjuder av aktivitet vid sidan om stu-
dierna. Motsatsen – studenter som isolerar sig under studietiden –
uppvisar sämre resultat.

Storleken på campus har alltså stor betydelse för undervisnings-
kvaliteten, vilket motsäger ökningen av högskolefilialer som i regio-
nalpolitisk anda återfinns på hart när varje ort i Sverige.
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Arbete i små studentgrupper med mycket skrivarbete upplevs
bäst för lärandet. Skrivandet är inte bara en effektiv inlärningsform,
utan även en eftersträvansvärd förmåga hos studenter samt viktig för
studiemotivationen.

90 procent av lärarkollegiets diskussioner fokuserar innehållet i
föreläsningarna, hävdar Light, medan studenterna ägnar största de-
len av sin tid för inlärning utanför lärosalen. En omdisponering av
lärarfokus rekommenderas.

En god lärare vill utgöra förändring för studenter. To make a
difference. Vilka lärare gör det? Hur görs det? Inget lämnar så starka
spår hos studenter som personlig handledning. Att få personlig tid
med lärare är prestationshöjande. För att uppnå detta brukar Light
uppmana studenter att lära känna minst en lärare per termin.

På frågan om vilka kurser som betytt mest för studenterna, är
svaret de kurser där läraren lyckas gå över ämnesgränserna, väva in
andra kunskapsfält, så att en rik bild av ett fenomen kan åstadkom-
mas. Specialistkunskap i all ära, men det är generalistkunskaper,
holistiska ansatser som uppskattas. Med breda kunskaper som skär
över flera kunskapsfält upplever studenterna att de lärt sig något
viktigt. Detta är svårt att argumentera emot. Lärare som lyckas med
detta blir för evigt ihågkomna.

Vad som är intressant med dessa bägge studier är att de pekar åt
samma håll, trots att de utförts i olika länder och med olika metoder.
Kunskap om studenterna, om olikhet och kvalitet i deras lärprocesser
samt hur dessa kunskaper används i undervisningen, kommer att
vara avgörande för den högre utbildningens kvalitet i framtiden. Det
har hittills inte varit självklart.

*

Vi har sedan 1993 års universitetsreform en ekonomisk situation vid
universiteten som innebär att ca 60% av resurserna till undervisande
institutioner för beror på studenternas prestationer. Man behöver
inte vara någon Einstein för att räkna ut att ett sådant system premi-
erar en anpassning av svårighetsgraden i undervisningen till studen-
ternas vilja att studera. Systemet premierar likaså en storskalig och
fabriksmässig undervisningsform, för att minimera kostnaderna per
produktionsenhet (läs: per student).

Det Unckelt tänkta blev det dunkelt gjorda. Den politiske pappan
till denna reform är Per Unckel och den kvalitetssänkning i högre
utbildning som jag gav exempel på ovan är inget man talar om på
universiteten, men som alla, vågar jag påstå, är medvetna om. Därför
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gläder det mig att läsa DN Debatt (031212), där två folkpartister före-
slår en ny resurstilldelning för högre utbildning. De vill ge lärosätena
en hel studentpeng som inte beror på studenternas prestationer, och
lägga ett ekonomiskt incitament på studenten: ju bättre prestationer,
desto högre bidragsdel i studielånet.

I grunden handlar dock dessa två system om vilken pedagogisk
grundsyn man omfattas av.

Det rådande Unckelska resurssystemet utgår från att studenters
kunskap nås genom en förmedling av information från lärare och
litteratur. Därför ska institutionerna ges mer resurser, desto bättre
denna förmedling utförs. Denna kvalitet antas märkas i antalet god-
kända studenter på kurserna. Det är en förlegad pedagogisk modell
över kunskapsinhämtning. Det folkpartistiska förslaget på DN Debatt
utgår från att studenter tillägnar sig kunskap genom att på bästa sätt
utnyttja de förutsättningar som universitetsläraren skapar. Det utgår
från att studenten är huvudperson i kunskapsprocessen. Därför före-
slås det ekonomiska incitamentet tillfalla studenten.

Än rimligare förefaller förslaget om man betänker att student-
pengen är låg och har successivt urholkats genom åren. Det har
medfört att de flesta ämnen i samhällsvetenskap och humaniora inte
har råd att undervisa mer än 6-8 timmar per vecka i genomsnitt.

Att förändra resurstilldelningssystemet i denna anda rimmar väl
med den allmänna förändringen av universitetens pedagogiska
grundsyn: från förmedling till lärande. Fokus flyttas från lärarens
förmåga att förmedla information, till lärarens förmåga att skapa
goda förutsättningar för studenters eget lärande.

Formerna för resurstilldelning till högre utbildning är en peda-
gogisk fråga – inte ekonomisk.

*

Lite lättsinnigt brukar forskare och lärare vid universitetet benämnas
Homo Academicus. Huvudfoting är en annan adekvat benämning på
dem. Ett intellekt, ständigt närvarande, ständigt bearbetande – och
fötter att förflytta huvudet mellan lärosal, laboratorium, bibliotek och
skrivbord. Däremellan något för akademiker högst oväsentligt: en
kropp.

Metaforiskt brukar intellektet placeras i huvudet och känslorna i
kroppen, företrädesvis i hjärtat och i magen. Det är dock en vederta-
gen uppfattning att det är oakademiskt att visa känslor; vid universi-
tetet råder förnuft utan känslor.
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Denna uppfattning är dock inte sann, även om den vidmakthålls.
Därför presenterar etnologiprofessorerna Billy Ehn och Orvar Löf-
gren en ny bok där de utgår från hur det sensibla och lidelsefulla
samspelar med det intellektuella. Frågan boken söker svar på är tilli-
ka dess titel: Hur blir man klok på universitetet?86.

En härligt tvetydig titel. Dels beskriver boken teknikerna och
arenorna där klokheten genereras, dels tolkas universitetet utifrån
olika typiska känsloyttringar i syfte att öka vår förståelse för akade-
min. De bägge professorerna hyser stor kärlek till akademin, alla
kritiska och negativa beskrivningar av universitetets förhållanden till
trots. Det känner vi också igen från Billy Ehns tidigare böcker, där
han har reflekterat över universitetet som arbetsplats.

Av bokens fyra kapitel har författarna skrivit var sina två. Löf-
grens kapitel om klokhetstekniker och akademiska arenor är relativt
lika andra inifrånbeskrivningar av akademin. Möjligen med mer fo-
kusering på individernas känslor, men inte riktigt någon personlig
touch. Mer andra forskares upplevelser än egna. Den etnologiska
blicken utnyttjas inte till fullo.

I Ehns kapitel är den etnologiska blicken framträdande. Han
arbetar med kontrastering; med paradoxer och motpoler. Himmel
och helvete, avund och beundran, spjutspets och fossil, demokrati
och meritokrati. För den som inte är så insatt i akademins värld torde
det vara märkligt att två professorer hävdar att känslor som en ut-
gångspunkt för en bok om universitetet är ett obeaktat tema.

Själv delar jag emellertid deras uppfattning. Känsloyttringar är
tabu vid universitetet. Det ses som obskyrt att gråta, bli arg, frustre-
rad, bitter, ledsen, känna svek och visa svaghet. Rationell analys och
argumentation är normen. Under denna yta drabbas dessa huvudfo-
tingar ändå av starka känslor, särskilt när forskningsresultat och
rapporter kritiseras och ifrågasätts – vilket alltid görs. I knappast
någon annan verksamhet – förutom den besläktade konstnärliga –
identifierar sig individen så mycket med sitt verk. Kritik av egen
forskning upplevs ofta som ett ifrågasättande av den egna personen.

Universitetet är ingen trivselsump, utan en tuff tillvaro där indi-
viderna måste räkna med att bli ifrågasatta, kränkta, rangordnade
såväl internt som externt och så vidare. Den som dessutom lyckas får
nästan lika stora problem att hantera situationen som den som
misslyckas. Nej, det är inte riktigt sant, men att lyckas kan snabbt
övergå till misslyckande.

Bitterhet är den framträdande känslan hos de som misslyckas att
klättra på karriärstegen; att inte få doktorandtjänst, inte lyckas dis-
putera, inte bli docentförklarad eller kompetensförklarad för profes-
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sorstitel. Vanligtvis håller man dock igen sina känslor, stänger dem
inne, och tar till olika strategier för att hantera känslorna. Två vanliga
strategier är narrspelet och buktaleriet.

Narrspelet innebär att upprätthålla en fasad av säkerhet inför
den egna forskningen och undervisningen, så att man utstrålar
(falsk) kontroll och auktoritet. Buktaleriet syftar till att hantera
andras missunnsamhet inför egna succéer. Det är ett uppenbart eti-
kettsbrott att tala om och glädjas över egna succéer. Det gäller i syn-
nerhet kvinnor. Att vara kvinna och duktig ses vanligtvis som en
motsägelse i akademin.

Universitetet ska ju vara könsneutralt, gubevars. Vetenskaplig
och pedagogisk kompetens ses som överordnade och helt könsneu-
trala mått. Därför blir universitetet en chock för många kvinnor när
de upptäcker brödraskapen som skyddar och stöttar varandra. Att
vara ”det andra könet”, en avvikare, är försvårande.

Universitetet är en trångsinnets dal. Bokens intressantaste para-
dox är att samma människor som hävdar detta, beskriver också uni-
versitetet närmast som paradisiskt, fyllt av intellektuell lusta och fritt
för tanken. Därför är svaret på bokens titel att det inte går att bli klok
på universitetet. Däremot klokare.

*

I den årliga rapporten om disciplinärenden vid svenska universitet
och högskolor, redovisar Högskoleverket oroande siffror. Ett disci-
plinärende är när en student anmäls av en institution för misstanke
om fusk eller vilseledning vid examination, eller störande av under-
visningen.

368 studenter blev under 2004 föremål för disciplinär åtgärd
(avstängning eller varning). Det är å ena sidan försvinnande få i för-
hållande till totala antalet studenter i Sverige – ca 0,1 procent. Å
andra sidan är ökningen alarmerande. Jämfört med 2003 har antalet
disciplinåtgärder ökat med 59 procent – och jämfört med 2001 är
ökningen hela 251 procent.

Man kan roa sig med att extrapolera denna ökning. Med denna
ökningstakt har vi 1 000 disciplinåtgärder om drygt tre år och cirka 2
500 om sju år. Universiteten får avsätta allt mer resurser från under-
visningen till disciplinnämnderna för att klara av ärendena.

Den form av studentfusk som är störst och ökar mest är plagiat.
Med Internet blir det allt lättare och väldigt lockande att klippa och
klistra text från nätet till den egna rapporten eller uppsatsen. Frågan
är vilka omständigheter som får studenter att fuska och plagiera text.
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Det utreds inte av Högskoleverket – men borde göras. Är det ett tryck
från CSN som skapar en ekonomisk nödvändighet att klara en exa-
mination? Förlorade poäng kan betyda förlorade intäkter.

Hur agerar studenternas förebilder, universitetslärare och fors-
kare? I det senaste numret av den ansedda forskningstidskriften
Nature87 publiceras en stor empirisk studie av drygt 3 000 forskare i
USA. Den visar att uppenbart fusk – såsom fabrikation och falsifie-
ring av data, liksom plagiat – är lågt förekommande.

Men ändå uppger 0,3 procent av forskarna att de har falsifierat
eller fabricerad data. Och en så relativt stor andel som 1,4 procent
uppger att de någon gång plagierat.

Studien tar upp tio olika typer av oredlighet i forskning. Tittar
man på mindre uppenbart fusk, ökar andelen forskare som uppger
sig ha agerat suspekt. Sex procent anger att de har dolt data som
motsäger deras forskningsresultat. 15 procent anger att de har för-
ändrat sina forskningsmetoder efter påtryckningar från forskningsfi-
nansiärer. Totalt uppger hela 33 procent av forskarna att de har age-
rat oredligt enligt någon av de tio punkterna i studien. Frågan är hur
stort mörkertalet är. Många vill sannolikt inte erkänna detta ens i en
anonym enkät.

Skälen till denna oredlighet i forskning är inte helt utredda. En
pågående studie av författarna till artikeln i Nature, visar emellertid
två saker. Dels att det sätt på vilket forskningsmedel fördelas till
forskare – via ansökningar i stenhård konkurrens – bidrar till sämre
forskningsetik. Dels att antalet publikationers betydelse för karriären
bidrar till sämre etik.

Innan vi hänger studenter som fuskare, borde omständigheterna
till deras fusk undersökas. Undersökningen av forskarna ger hypote-
sen att med ett förändrat studiefinansieringssystem kanske fusket
skulle minska.

*

Sex naturvetare varnar kraftigt på DN Debatt (050617) för svenska
språkets utarmning, ja närmast försvinnande inom naturvetenskap-
liga utbildningar på våra universitet. Varken studenter eller lärare
känner längre till svenska termer för grundläggande begrepp. Inte
ens populärvetenskapliga diskussioner kan längre föras på svenska,
skriver de.

De pekar även på modersmålets betydelse för inlärning. Studier
visar att studier på engelska fungerar signifikant sämre än på mo-
dersmålet. Trots det ser vi allt fler kurser och även hela utbildnings-
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program på engelska vid universiteten. De har stöd från utredningen
Mål i mun88, där det anges att engelskan är helt dominerande i ve-
tenskapsområdena naturvetenskap, medicin och teknik. Inom sam-
hällsvetenskap och humaniora står sig svenskan något bättre.

Dessutom; om kunskapsutveckling enbart sker på engelska, blir
det svårare att föra ut kunskapen utanför specialistkretsen. Populär-
vetenskaplig upplysning till medborgarna liksom samhällelig insyn i
akademin blir svårare att upprätthålla. Även möjligheterna att föra
diskussioner om utveckling, forskningsresultats betydelse och konse-
kvenser minskar drastiskt när svenskan sätts på undantag.

Det är lätt att instämma i artikelförfattarnas kritik mot anglifie-
ringen i akademin. Risken är att engelskan blir ett så kallat högspråk
som används i formella och officiella sammanhang, medan svenskan
blir ett lågspråk som används i hemmet och i närmiljön. Denna situ-
ation kallas diglossi, vilket betyder ett tvåspråkigt samhälle med ett
överordnat och ett underordnat språk. I ett sådant samhälle ökar
social ojämlikhet. Socioekonomiskt och utbildningsmässigt redan
starka grupper i samhället gynnas ytterligare.

Men mot vem borde naturvetarna på DN Debatt rikta kritiken?
Till sig själva, naturligtvis. Bestäms inte litteraturlistorna på institu-
tioner och fakulteter? Bestämmer de inte undervisningsspråket själ-
va? Visst gör de det. Välj mer svensk kurslitteratur. Undervisa på
svenska. Problemet är dock inte att engelska används inom veten-
skapen. Problemet är att svenska inte används.

Ett förslag i utredningen Mål i mun är att doktorsavhandlingar
på annat språk än svenska ska förses med en kort svensk samman-
fattning om ca 250 ord. Så lamt förslag. Det motsvarar knappt en A4-
sida. Varför inte slå till med 25 sidor? Då kan dels vetenskapliga be-
grepp definieras, dels tolkning, argumentation och bevisföring for-
muleras på svenska.

Engelskan är nödvändig för kommunikationen inom forsknings-
samfundet, vilket är globalt. Svenskan är nödvändig för kommunika-
tionen inom hemspråksfältet, samhället, vilket är lokalt. Forskaren
uppfattar i allmänhet forskningssamfundet som en betydligt viktigare
arena, medan medborgaren ser samhället som en viktigare arena.
Bägges intressen måste tillgodoses. Det är akademins ansvar.

*

En färsk utredning, Nyttiggörande av högskoleuppfinningar89, före-
slår förändringar i universitetens kunskapshantering i syfte att nyt-
tiggöra kunskapen. Med nyttiggörande avses kommersiell nytta –
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ingen annan. För att kunna söka patent på kunskap, uppfinningar
och färdiga produkter, måste universiteten belägga denna kunskap
med sekretess, eftersom patentlagstiftningen kräver att en uppfin-
ning inte får vara allmänt tillgänglig när patent söks.

Utredningen föreslår en sekretesstid om fem år för uppfinningar
och forskningsresultat som skapas i samverkan med någon samar-
betspartner. En uppfinning som skapas enbart inom ett universitet
ska sekretessbeläggas i högst 20 år. En sådan utvidgning av kun-
skapssekretess är naturligtvis kontroversiell, enär universiteten är
myndigheter som lyder under offentlighetsprincipen.

Liksom mot bakgrund av universitetens roll som plats för ett fritt
meningsutbyte, upplysning – och akademisk frihet. Med utredning-
ens förslag om ökad sekretess ges universitetsanställda inte ens med-
delarfrihet.

Som ett märkligt sammanträffande, publicerar Lunds universitet
samma dag (14/11) ett pressmeddelande. Lunds universitetsstyrelse
har beslutat att uppmuntra dess forskare att så långt det är möjligt
publicera sina forskningsresultat i sådana tidskrifter som är fritt till-
gängliga för läsare. Man är missnöjd med de kommersiella veten-
skapliga tidskrifternas monopol och skyhöga priser, vilket minskar
möjligheten för en vid spridning. ”Fri tillgänglighet för publikatio-
nerna leder till ökad användning och ökat genomslag för forskning-
en”, säger rektorn i Lund.

Det ansluter till Humboldts tankar om det fria universitetet i
1800-talets Tyskland. Sociologen Robert Merton tydliggjorde 1942
dessa tankar till ett etiskt förhållningssätt för universiteten i de så
kallade CUDOS-normerna.

Dessa går i korthet ut på att vetenskaplig kunskap är allmän
egendom och är universell, fri från inskränkningar grundade i etni-
citet, klass, kön eller andra faktorer. Vetenskaplig kunskap ska dess-
utom stå fri från profit- och maktintressen. Kunskapssökande ska
också omgärdas av en ”organiserad skepticism”; ett kritiskt ifråga-
sättande. Dessa normer utgör väsentligen det stora förtroendekapital
universiteten förfogar över gentemot allmänheten. Utöver förtroende
ger normerna legitimitet och acceptans för vetenskapen.

Attityden till kunskap och forskningsresultat framstår som mot-
satta mellan Lund och utredningen. Står universiteten därmed inför
ett vägskäl mellan ekonomisk nytta och traditionell akademisk bild-
ningsfrihet?

Det hävdar allt fler. Därför är det sannolikt att universiteten för-
söker utarbeta en tredje väg som kombinerar dessa två svårförenliga
stigar. Lika tänkbart vore att universitetet separerar uppfinnings-
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verksamheten från bildningsverksamheten. Fristående – det vill säga
privata – innovationsinstitut sköter uppfinningarna, medan univer-
siteten sköter fri forskning och bildning av medborgare. Kanske vore
det framkomligast.

*

Det finns i dag ett fåtal svenska forskare som sticker ut, inte enbart
därför att de är goda forskare, utan därför att de också är envetna och
ofta irriterande debattörer och kritiker. På en ohotad första plats
återfinns filosofen Torbjörn Tännsjö. Som en stark tvåa återfinns
statsvetaren Bo Rothstein.

Likheten dessa två emellan är att de retar makten. Tännsjö fick
en gång förre kd-ledaren Alf Svensson att kräva att Tännsjö skulle få
sparken från universitetet. Rothstein lyckades förra året få universi-
tetskansler Sigbrit Frankes bägare att rinna över. Franke skrev på DN
Debatt (040122) att psykologiska förklaringsmodeller måste tillgri-
pas för att förstå Rothstein och hans kritik.

I en debattartikel i nya numret av Axess (nr 2/06) frågar sig
Rothstein varför svenska universitet avvisar forskning och vetenskap
som underlag för sin verksamhet. Det är paradoxalt, menar han, att
universitetens främsta verksamhet – forskning – inte tillämpas på
den egna verksamheten, men gärna på andra verksamheter.

Ett antal belägg läggs fram. Ett handlar om Vetenskapsrådets
satsning på koncentration av forskningsmedel på spetsforskning och
ledande forskningsmiljöer. En sådan stor omsvängning inom svensk
forskningspolitik torde väl ha föregåtts av forskning och utredning?
Icke. Underlaget är en 38-sidig PM utan vetenskapliga argument
eller empiriska belägg för värdet av en sådan forskningspolitik.

Ett annat belägg handlar om kvotering av studenter till olika
utbildningar. Ett aktuellt exempel handlar om juristutbildningen vid
Uppsala universitet, där man kvoterade in studenter med annan et-
nisk bakgrund. Har sådan kvotering utgått från den rikliga forskning
som finns kring positiv särbehandling, frågade Rothstein de utbild-
ningsansvariga. Inte alls, blev svaret.

Ett tredje belägg rör en ledarskapsutbildning vid Göteborgs uni-
versitet för dekaner, prefekter och andra chefer vid universitetet. När
Rothstein själv gick kursen, frågade han naturligtvis kursledningen
varför inte något från den ymniga forskningen kring ledningspro-
blem inom kunskapsorganisationer användes. Svaret han fick var att
när man som ledare står inför viktiga problem har man ingen som
helst nytta av sådan kunskap. Noterbart är att kursledningen som gav
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detta svar bestod av en professor och en docent, det vill säga väl me-
riterade forskare.

Det stora problemet Rothstein pekar på är ändå inte att akade-
min avvisar vetenskapen för sin egen verksamhet, utan dess konse-
kvenser. Det stora problemet berör omvärldens tillit till universite-
ten. Varför ska det omgivande samhället tro på att universiteten är
bäst skickat att generera kunskap om olika samhällsproblem när
universiteten själva inte tycks tro det? Varför satsa pengar på forsk-
ning? Det är riktigt obehagliga frågor.

*

I senaste numret av Universitetsläraren (061110) är Akademiens
ständige sekreterare oroad över språkförbistringen på de svenska
universiteten. Allt mer undervisning sker på engelska, i stort sett all
publicering inom naturvetenskap och medicin likaså. Honnörsordet
är internationalisering. Men Horace Engdahl, som är en aforismer-
nas mästare, menar att vi inte kommer att ha några tankar att inter-
nationalisera om inte forskare och lärare arbetar med sitt eget språk
som redskap.

”Mitt eget språk är det dagsljus i vilket tingen framträder.
Främmande språk är som små ficklampor med vilka man trevar sig
fram i tunnlar”, är en av hans aforismer i artikeln. Han menar att när
svenska vetenskapsmän började publicera sig på svenska under
1700-talet, i stället för det förhärskande latinet, stärktes den svenska
vetenskapens ställning i Europa. Begreppsutvecklingen tog fart, em-
piriska observationer kunde formuleras på modersmålet.

Svensk humaniora och samhällsvetenskap minskar internatio-
nellt i inflytande. Engdahls hypotes till orsaken är att forskarna inte
skriver på svenska utan på en fattig kvasiengelska. Bättre vore att
skriva på svenska och överlåta översättningen till proffs. I ännu en
aforism säger Engdahl att:

”Det är bara på svenska som jag kan tänja på språkets regler och
skapa nya betydelser, alltså säga något riktigt intelligent. Jag är
dummare på engelska.”

Upp till kamp, manar Engdahl. Det är livsfarligt för ett språk att
förlora så viktiga domäner som utbildning och forskning till ett annat
språk. Mer civil ohörsamhet på universiteten, mindre följsamhet,
bland såväl universitetslärare som studenter. Kräv svenska!

*
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Varje akademisk forskare i vardande börjar med samma fråga: Hur
ska jag skriva för att bli publicerad? I forskarutbildningar ges kurser i
akademiskt skrivande. De särskilt karriärinriktade analyserar texter-
na i de mest välrenommerade tidskrifterna för att knäcka koden till
det accepterade textformatet. Inte, alltså, om att finna sin egen stil,
att skapa en personlig karaktär i sitt skrivande. Nej, utan hur det
personliga ska reduceras till det allmänna.

Det innebär för skrivande människor som tar steget in i akade-
min att lära om, lära nytt. Frågan är om det akademiska skrivandet
ska vara en ohotad utgångspunkt som inte är förändringsbar. Den
frågan diskuteras från det vetenskapliga perspektiv som är föränd-
ringsbenäget framför andra, nämligen det genusvetenskapliga, i an-
tologin Genus och det akademiska skrivandets former90 av redaktö-
rerna Annelie Bränström Öhman och Mona Livholts.

Jag är kanske inte rätt person att recensera denna bok. Därtill är
jag sedan länge övertygad om att det akademiska skrivandet i all-
mänhet är ofullständigt. Med det avser jag den sorts texter som pub-
liceras i det otal av vetenskapliga tidskrifter. Vi ska dock hålla i åtan-
ke att den vetenskapliga artikeln som generellt format är relativt nytt
i akademins 2500-åriga historia – om vi ser akademins början i Pla-
tons akademi i Antikens Aten. Då var texterna långa och dialektiska.
Det är först i mitten av 1800-talet som den vetenskapliga artikeln,
och därmed det speciella, vetenskapliga formatet, får fäste.

Antologin är indelad i två huvudspår: inblickar och utblickar.
Inblickarna utgörs av textspill, formexperiment, självreflektioner och
analyser av det egna skrivandet. Litteraturvetaren Maria Jönsson
reflekterar över relationen mellan hennes avhandlings studieobjekt,
författaren Agneta Klingspors språk och hennes eget. Oj, så hon vill
möta Klingspor någonstans i språket. Inte sammansmälta akademis-
ka texter med skönlitterära. Men ändå, allt det som går förlorat i
avhandlingens trånga språkdräkt, varför? Den akademiska språk-
dräkten släpper inte fram all kunskap, den tillåter inte prövanden
eller misslyckanden, utan enbart det säkerställda.

På liknande sätt diskuterar konstvetaren Ann-Catrine Eriksson
konstvetenskapens skrivregler. Det värsta, mest kontroversiella till-
taget, menar hon, är att skriva tillgängligt, så att folk förstår. Till-
gängliga texter, skrivna så att en bildad allmänhet förstår dem, av-
färdas ofta som ovetenskapliga eller populärvetenskapliga. Allvarli-
gaste kritiken levererar nog Mona Livholts, lektor i socialt arbete.
När hon som ny i processen skulle forma sin text utifrån sin handle-
dares synpunkter, märkte hon hur analysen i hennes forskning blev
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allt mer ointressant och det hon uppfattade som ny kunskap skars
bort – för att passa vetenskapssamhället.

Den fjärde och sista författaren i antologin sparar jag till sist.
Ingen skugga över de övriga, men här bevittnar vi ett formexperi-
ment av litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman jag inte sett
maken till. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Hon gör det förbjud-
na. Inkluderar emotion och intellekt i texten. Skriver kreativt; upp-
finnande; metaforiskt. Låter läsaren röra sig mellan olika situationer,
olika sammanhang. Texten smakar lite sött, låter bitterljuv, känns, ja,
känns.

Och hon uppmuntrar den skrivande läsaren. Idén att lära sig
krypa innan man kan gå är nys. ”Det är krypandet som är det svåra.
Tro inget annat”, säger hon. Språklig avvikelse som dygd, med stryk
och dryga böter på seminarier. Eller kröka rygg och nacke i en språk-
lig stupstock som förstelnar dig. Var god välj.

Den här boken har potential att uppnå två saker. Å ena sidan kan
den skrämma skiten ur varje traditionsbunden vetenskapstextkrama-
re – eller avfärdas som genustrams av den som inte ens försöker
förstå. Å andra sidan kan den inspirera såväl kvinnliga som manliga
akademiker att överväga skrivandets former på annat sätt än att en-
bart efterhärma etablerade konventioner. Utveckling, brukar det
kallas.

Särskilt torde de ta antologin till sitt hjärta, som, med Annelie
Bränström Öhmans formulering, tycker att ”det gör ont att ömsa
språkhud”. Det är smärtkänslighet som betyder något. Tro inget an-
nat.

*

Det är med stort vemod jag läser och hör om humanioras förtunning
vid Umeå universitet. Nu senast filosofiska institutionen, där enligt
uppgift ekonomin räcker till endast 3,5 fasta tjänster. När jag läste
filosofi i början av 90-talet träffade jag minst ett tiotal lärare och
ämnet filosofi omtalade sig som ”rock´n´roll för 90-talet”. Nu är
ämnets själva existens hotat. Samma väg hörs flera humanistiska
ämnen gå; om än inte bort, så verkar sotdöden nära.

Universitetsledningen kan inget göra, hävdar man. Det är stu-
dentsiffrorna som styr intäkterna. Då är det upp till det sanna uni-
versitetet att visa sin solidaritet – inte i första hand med humaniora,
utan med det sanna universitetet. Det sanna universitetet förutsätter
litteraturens, konstens, tänkandets, kunskapens, artefakternas, språ-
kens, religionernas, idéernas – ja, kulturens historia och samtid.
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Därför måste utbildningsprogram inom alla universitetets fakul-
teter ta sitt ansvar, för humaniora, för universitetet – men främst för
sina studenters humanistiska bildning. Ingenjörsutbildningar kan
sannolikt må bra av inslag av konstvetenskap. Varför inte idéhistoria
för ekonomer? Självklart kan IT-utbildningar som systemvetenskap
och datavetenskap må bra av kunskaper kring artefakternas historia i
form av arkeologi.

Läkare med en allmänbildning i litteraturvetenskap? Väldigt
gärna. Sjuksköterskor med grundläggande religionsvetenskap? Själv-
klart för patientbemötandet i ett mångkulturellt samhälle. Grund-
läggande språkkunskaper för alla utbildningar där arbetsmarknaden
är internationell. Lärare på alla nivåer med koll på kunskapsteoriers
utveckling genom historien.

Och filosofi för alla utbildningar. Naturligtvis. Grundläggande för
varje utexaminerad kandidat eller magister är förmågan till kritiskt
tänkande; det är till och med fastslaget i högskolelagens nionde para-
graf. Vem är bättre skickad att bidra till den förmågan än filosofiäm-
net?

Solidaritet innebär att se sig själv i andra, har idéhistorikern
Sven-Eric Liedman sagt91. Så sant. Nästa gång hotas ett ämne som i
dag har många studenter. Med ett resurstilldelningssystem som låter
studenttillströmning avgöra universitetsämnens existens, går inget
ämne säkert.

Många hoppas säkert på att förslagen i den nya resursutredning-
en Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) ska gå igenom och därmed
reducera risken att hela institutioner går under på grund av tillfälliga
trender i studenttillströmning. Frågan är om det inte är för sent.

Utan en stabil bas och en kritisk massa humanistiska ämnen och
lärare existerar inget universitet. Ett universitet utan humaniora
lämnar kvar endast några excellenta forskningsmiljöer och ett gäng
yrkesutbildningar. Det är inte ett sant universitet.

Den vetenskapliga klyftan
I en numera klassisk essä från 1959, De två kulturerna92, pekade C P
Snow på den klyfta som råder mellan ett naturvetenskapligt och ett
humanvetenskapligt betraktelsesätt. Problemet, menade Snow, är
främst kommunikativt, men även intellektuellt.
Professorn i sociologi Zygmunt Bauman och professorn i tumörbiolo-
gi Georg Klein försöker i Moderna Tider (nr 85 -97) nå den avgöran-
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de frågan som skapar klyftan: I vilken utsträckning kan vetenskapen
kan som ansvarig för vissa samhälleliga aktiviteter?

Där hävdar Bauman å ena sidan genom ett flertal exempel att
vetenskapsmän försvarade rashygieniska aktiviteter och utvecklade
en rasbiologi – ”vetenskapen om mänsklig förädling” – där föräd-
lingen bestod i att göra sig av med mänsklighetens ”biologiska
skräp”. Syftet med rashygienen var bättre kontroll över mänskliga
individer och över samhällsutvecklingen i stort.

Å andra sidan hävdar Klein att inget av detta gjordes i vetenska-
pens namn. Naturvetenskapen har aldrig som ambition att kontrolle-
ra något, menar Klein, utan endast att beskriva världen utanför oss
och inom oss så objektivt som möjligt. Det är alltid andra som tilläm-
par vetenskapen, men aldrig vetenskapsmän. Och om en veten-
skapsman uttrycker tillämpningar av vetenskap gör denne det inte
som vetenskapsman utan som en ”kamouflerad charlatan”, som Klein
uttrycker det.

Klein menar att ”… vetenskapen inte har någon inneboende etik,
utan följer samhällets moraliska regler”, att ”vetenskapen är varken
religion eller ideologi” och att ”den vill inte förbättra människan eller
världen”.

Här framträder inte bara klyftan mellan naturvetenskap och
humanvetenskap, utan även en klyfta mellan Georg Klein och C P
Snow. Snow skriver i De två kulturerna att ”naturvetenskapen har i
sitt innersta väsen en moralisk komponent, och nästan alla naturve-
tare bildar sig egna omdömen i moraliska frågor”.

Tendensen från svenskt naturvetenskapligt håll verkar vara att
föröka klyftor, snarare än att överbrygga dem.

*

– Men du, det här med sociala konstruktioner som vetenskapsteo-
retiker och andra pratar om, är det inte bara flum?
– Nej, det tror jag inte. Få idéer har verkat så frigörande inom ve-
tenskapen som idén om sociala konstruktioner.
– Jaha, så verkligheten är bara en social konstruktion som kan
omkonstrueras när som helst. Om jag går in i en lyktstolpe och slår
huvudet, är det då en social konstruktion som ger mig huvudvärk?
– Nja, det är ju det som är frågan i vetenskapsfilosofen Ian Hack-
ings bok Social konstruktion av vad?93. Är det verkligheten som är
socialt konstruerad, de materiella objekten eller något annat? Hack-
ings svar är att det är idén om något som är socialt konstruerad.
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– Idén om något, hm. Har det någon betydelse att idén om något är
socialt konstruerad och inte – ja, förresten, vad skulle motsatsen
vara?
– Det finns många exempel på betydelsen. Ta kön, ett aktuellt och
laddat begrepp inom vetenskapen. Är alla kvinnors och mäns egen-
skaper bestämda av naturen? Simone de Beauvoirs berömda tes
”Man föds inte till kvinna, man blir det” brukar tas som intäkt för att
det är inte de biologiska skillnaderna som konstruerar könen, utan
att kvinnlighet och manlighet är historiska och kulturella produkter
som vi kan förändra.
–  Jag känner igen resonemanget. Har han fler exempel?
– Hacking tar bland annat upp mentala sjukdomar, kvinnliga flyk-
tingar, övergrepp mot barn, geologi och tolkningar av Kapten Cook.
– Hur kan övergrepp mot barn vara en social konstruktion? Är de
förgripna barnens smärta och förnedring konstruerade av andra?
–  Nej, inte smärtan. Hacking diskuterar själva idén, dess kategori-
er, och visar att vad som människor kategoriserar som såväl ”över-
grepp” som ”barn” förändras över tiden.
–  Okej, idéer om hur vi människor är och förändras är kanske rim-
ligt att betrakta som sociala konstruktioner. Men i naturvetenskaper-
na? Är atomer och kvarkar socialt konstruerade?
– Nu gör du samma felsägning som tidigare. Det är inte ting som är
socialt konstruerade, utan idéer. Ja, idén om kvarkar, menar Hack-
ing, är en social konstruktion. Men det är en fundamental skillnad
mellan människor och kvarkar. När vi kategoriserar människor på-
verkas de: en person som kategoriseras som arbetslös kan bejaka
eller motverka kategoriseringen. Denna växelverkan finns inte mel-
lan kvarken och kategorin kvark.
– Det betyder alltså att kvarken är objektiv och oföränderlig?
– Inte alls. Hackings poäng är att ting inte har några bestämda
egenskaper. Vad kvarken är för något beror på de konstruktioner
människor gör; benämningar, kategorier och deras innehåll.
– Det skulle ju betyda att naturen inte har någon bestämd struktur.
Det låter lite hisnande, minst sagt. Naturvetenskapen avtäcker väl
bara naturliga fenomen som objektivt existerar och genererar fakta
om naturen?
– Gör den? Hacking menar att socialkonstruktivismen pekar på
något viktigt; att naturvetenskapliga fakta blir till i en social process
mellan forskare, att fakta inte finns i naturen. Dagens naturveten-
skap skulle inte med nödvändighet behöva se ut som den gör i dag;
därtill är den en produkt av historien och den kultur naturvetenska-
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pen utvecklats inom. Existerande kunskap om naturen är inte ound-
viklig, utan skulle kunna varit annorlunda.
– Ska här anas att Hacking beskriver en tydlig vetenskapskonflikt?
– Visst gör han det. Socialkonstruktivisterna beskyller den andra
sidan för att vara positivister, vilket för dem är det värsta skällsordet,
och blir själva beskyllda för relativister.
– Vafalls? Är det på så låg nivå Hacking beskriver konflikten?
– Nej, absolut inte. Ursäkta mig. Hacking visar på konfliktens ve-
tenskapsfilosofiska förutsättningar och konsekvenser på ett sätt som
är synnerligen lärorikt. Skiljelinjen kan formuleras med Protagoras
tes: ”Människan är alltings mått”, vilket är den tankefåra där social-
konstruktivisterna återfinns. På den andra sidan står de som menar
att måttet på vetenskap, på sanning måste vara objektivt – inte sub-
jektivt – och därmed hämtas utanför människans sfär. Gud, eller
Guds vilja, var förr ett mått, Naturen är nutida mått.
– Var står Hacking själv i konflikten?
– På en originell position. C P Snow föreslog hur klyftan kan över-
bryggas i sin berömda essä De två kulturerna. Hacking vill inte, till
skillnad från Snow och många andra, lösa konflikten eller överbrygga
klyftan mellan socialkonstruktivister och naturvetenskapsmän.
– Inte? Vill han att konflikten består? Varför det?
– Hacking menar att det är viktigare att förstå dels hur de är oense,
dels varför de två sidorna sannolikt aldrig kommer att mötas. Hack-
ing är filosof, inte vetenskapspolitiker.

*

Det senaste, men absolut inte sista, exemplet på klyftan mellan C P
Snows långlivade begrepp ”de två kulturerna” såg vi på DN Debatt
tidigare i år (070101). Ekonomiprofessorn Lars Calmfors reagerade
starkt mot medicinprofessorn Hugo Lagercrantz, när den senare
hävdade att ekonomi inte bör ses som en vetenskap värdig ett nobel-
pris. Calmfors tolkade detta som ett i raden av uttryck för en veten-
skapsfundamentalism – att naturvetenskap ses som en ”finare” ve-
tenskap i förhållande till samhällsvetenskap. Denna fundamentalism
handlar dock enbart om oförståelse inför olika vetenskapsområdens
förutsättningar, menade Calmfors.

Detta korta utbyte kan illustrera Emma Eldelins doktorsavhand-
ling ”De två kulturerna” flyttar hemifrån94. Detta är nämligen en
begreppshistorisk studie av de två kulturernas inflytande i svensk
idédebatt från 1959, när CP Snows essä De två kulturerna95 publice-
rades, fram till i dag. Få begrepp blir långlivade. Varför lever detta
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begrepp fortfarande? Ett svar ges naturligtvis i inledningen av denna
artikel; det problem, den klyfta, den konflikt som De två kulturerna
syftar på lever i högsta grad.

Ändå har begreppet ändrat innebörd sedan Snow skrev sin essä.
Snow avsåg inte humaniora/samhällsvetenskap respektive naturve-
tenskap som de två kulturerna. Det är en senare, svensk, tolkning.
Snow avsåg en företeelse i Cambridge under hans år där, nämligen
kommunikationsproblemet mellan naturvetare och de han kallade
”litterärt intellektuella”. Dessa ”litterärt intellektuella” kom i svensk
idédebatt först att avse humaniora för att sedermera även avse sam-
hällsvetenskap. Den första stora debatt där klyftan mellan de två
kulturerna fick betydelse skedde 1962 och handlade uteslutande om
bildning och bildningsideal.

Dåtidens bildningsbegrepp speglade en isolerad, förfinad, pro-
vinsiell borgerlighet, som inte utgick från 60-talets moderna och
tekniskt utvecklade samhälle. En artikelserie på DN:s kultursida,
benämnd Bildningsideal i rymdåldern, diskuterade ett nytt bild-
ningsbegrepp och DN föreslog att idé- och lärdomshistoria skulle
ingå som ett nytt ämne i gymnasiet. De två kulturerna var i debatten
ständigt närvarande som tolkningsram. Uppgiften för det nya gym-
nasieämnet blev att integrera humaniora och naturvetenskap; att
minska klyftan mellan kulturerna samt att skapa ett modernt bild-
ningsbegrepp som även inkluderar naturvetenskaplig bildning.

Såväl Snows begrepp som den efterföljande debatten gav natur-
vetare en skjuts i att flytta fram positionerna. Dagstidningarnas kul-
tursidor anklagades för att vara provinsiella tillhåll för humanister,
där naturvetare ej ägde tillträde. Kulturskribenter anklagade natur-
vetare för feghet och oförmåga att diskutera naturvetenskapliga rön i
en kulturell och politisk kontext. Kultursidor har helt andra syften än
att presentera sanningsrön, menade de.

Klyftan mellan kulturerna upprätthölls därmed.
Eldelin redogör med stor närhet för debatterna kring de två kul-

turerna. Hon lyfter även fram särskilda debattörer. En sådan är den
finländske filosofen Georg Henrik von Wright i den inomvetenskap-
liga debatt som influerades av Snows begrepp. Under 60-talet var
von Wright optimistisk om att förena de två kulturerna. Bryggan
mellan dem såg han i samhällsvetenskapernas allt mer självständiga
hållning, med främst beteendevetenskapliga ämnen vars metoder då
liknade naturvetenskapens positivistiska ideal. Riktigt så blev det
inte. I dag kan, trots deras skillnader, samhällsvetenskapen tillsam-
mans med humaniora snarast ses som kulturvetenskap och därmed
på naturvetenskapens motsatta sida.
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I en senare brevväxling mellan företrädare för de två kulturerna
på Expressens kultursida 1997 debatterades bland annat naturveten-
skapens snabba utveckling och dess dominans från ekonomiskt och
politiskt perspektiv.

Liknande debatt fördes 2005 i tidskriften Axess. Här var kopp-
lingen till Snows begrepp tydligare. Naturvetenskapens förklarings-
modeller för vad människan är når längre än tidigare. Biologismens
syn på människan som ett djur bland andra skiljer sig radikalt från
humanioras tradition: människan som alltings mått. I Axess debatte-
rades även naturvetenskapens anspråk på att förklara områden som
traditionellt inte har tillhört naturvetenskapen, som exempelvis kön,
politik och våld. Där har sociala och kulturella perspektiv alltid haft
företräde. Naturens förklaringsvärde tycks öka framför kulturens.

Hur har de medvetna försöken att överbrygga klyftan mellan
kulturerna sett ut? Försöken från naturvetenskapligt håll ser Eldelin
främst hos roman- eller essäförfattare med naturvetenskaplig skol-
ning: P C Jersild, Georg Klein och Lars Gyllensten med medicinsk
bakgrund samt Peter Nilsson med bakgrund i astronomi. Från hu-
maniora pekar Eldelin på Nina Burton, Elisabeth Hermodsson och
Erland Lagerroth.

Inga av dessa försök till enighet kan sägas ha lyckats. Författare
med naturvetenskapligt perspektiv beskylldes snarast för att fördjupa
klyftan. Kritiker ifrågasatte förmågan att gestalta människor, förfat-
tarna ansågs fångade i ett reduktionistiskt förhållningssätt och litte-
raturen var överlastad med vetenskap. Burton ville se essän som den
genre som förenade den skönlitteräre författaren med den naturve-
tenskaplige, men anklagades snabbt för att peka ut naturvetenskapen
som den felande länken. Hermodsson och Lagerroth mötte samma
skepsis. Lagerroth blev till och med utsedd till årets förvillare 1998 av
föreningen Vetenskap och folkbildning.

Eldelins avhandling är en utmärkt, detaljrik studie av de debatter
Snows essä influerade. Dock är den deskriptivt hållen. Några svar på
frågor om debatterna tjänade på att klyftan mellan de två kulturerna
tydliggjordes är svårfunna. För visst kan det vara så att konflikten
mellan kulturerna kan ha ett värde, att klyftan kan vara nyttig, att
drömmen om en enhetsvetenskap kan vara farligare än en latent
konflikt och att risken för stagnation inom vetenskapen riskerar öka
utan en konflikt som denna.

Att vidmakthålla klyftan kan vara värdefullare än att överbrygga
den.

*
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Som så ofta läser jag tidskriften Axess med behållning. Med dess
specialiserade fokus på samhällsvetenskap och humaniora är den
något av ett unikum i Sverige. Behållning betyder naturligtvis inte att
den ständigt bekräftar mina kunskaper och fördomar. I den lätt vär-
dekonservativa tradition den verkar kan naturligtvis dess vilja att
bevara irritera.

I det senaste numret (nr 5 -07) går man till strids mot postmo-
dernismen inom vetenskapen. Som stridsvagnar har man inkallat
några essäister med rätten att döda. Ensidigt blir det. Gemensamt för
alla tre essäerna är att det postmoderna tankegodset kvalificeras
endast nödtorftigt, trots att det dräller av termer som relativism,
konstruktivism, poststrukturalism med mera.

Med elimineringen som uppdrag letar essäförfattarna naturligt-
vis upp dödliga vapen. Heideggers samröre med nazismen och na-
zismens dyrkande av Nietzsche. Demokratikritik hos Derrida, Fouca-
ult och Deleuze & Guattari. Latours och konstruktivismens ifråga-
sättande av en objektiv verklighet. Märkligast blir det när en docent i
sociologi inleder sin essä med att tillskriva sig okunskap om såväl
filosofi som kunskapsteori, för att sedan banka in nödvändigheten av
en positivistisk (nåja, en lightversion) samhällsvetenskap. Utan posi-
tivism dör samhällsvetenskapen, är budskapet.

Det faller inte någon av essäförfattarna att på ett fritt och öppet
sätt diskutera och värdera kritiken mot det moderna projektet. Så går
det naturligtvis när man hyrs in som legosoldat i stället för att verka
som en fri och öppen intellektuell. Därför blir det ironiskt (vilket är
en postmodern metod) när en utmärkt artikel i samma nummer, av
Alexandra Waluszewski vid Centrum för Teknik- och vetenskapsstu-
dier i Uppsala, påvisar kontextens betydelse för det omtalade forsk-
ningsfusket vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Att hävda kontextens betydelse för kunskapsproduktion är också
det en postmodern kritik mot positivismens objektiva, kontextbefria-
de kunskapsideal. Här visar Waluszewski hur kontexten kan påverka
forskningsresultat vid en excellent forskningsmiljö som Umeå Plant
Science Center. För att bibehålla excellensen tenderar sådana miljöer
att driva fram forskning som levererar enkla lösningar på problem,
liksom resultat som enkelt kan omsättas till patent och kommersiella
lösningar. Såväl forskningsfinansiering som forskningsresultat moti-
veras av dess ekonomiska avkastning.

I en sådan kontext, menar Waluszewski, finns det ”all anledning
att lyfta blicken och rikta uppmärksamheten mot vilken sorts menta-
litet som drivs fram bland forskarna när kraven på att presentera
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forskningsresultat som skapar snabba mediala genomslag och tydligt
avläsbara ekonomiska resultat ökar”.

Utan den vetenskapskritik som postmodernismen i decennier
har framfört är det osäkert om kritik mot forskningens kommersiella
kontext kunnat formuleras – eller publiceras. Positivismen hade av-
färdat det som metafysiskt nonsens.

Akademin – marknad och tävling
Vi håller på att förlora en viktig fristad från marknadskrafterna: kyr-
kan. Ärkebiskop Gunnar Weman uppvisar enligt Maria Schottenius i
Expressen (960121) en managementfilosofi för statskyrkan som inte
står näringslivet efter. Kyrkan ska ut på marknaden och skaffa sig fler
kunder; med lite extra säljinsatser här och lite flashigare förpack-
ningar där kommer folk. Allt går att sälja med marknadsföring – till
och med andlighet. Tror man.

Marknaden har alltså fångat ännu en samhällsinstitution i sitt
nät. Finns det någon kvar? Eller har marknadens taggtråd omslutit
oss helt?

Vid sidan om kyrkan har länge universitetet utgjort en fristad
från krämarmentalitet och cash management. En oas för kunskaps-
törst och kritisk reflektion. Den senaste universitetsreformen har
emellertid sett till att inte heller universitetet ska undantas mark-
nadstänkandet. En reform som innebär att varje enskild student har
en prislapp och utgör den institutionernas intäkter för den grundut-
bildning de bedriver får självklart konsekvenser.

Det blir allt viktigare att locka till sig studenter och att skapa en
konkurrenssituation. 60 studenter i stället för 30 på en viss kurs för-
dubblar intäkterna för kursen. Det betyder också att underkända
studenter utgör ett intäktsbortfall, men som dock kan kompenseras
med ett större intag av studenter. En uppskattning av antalet under-
kända studenter på olika kurser blir därmed en viktig faktor i insti-
tutionernas budgeteringsarbete.

De mindre högskolorna anammar reformen genom att nischa in
sig – för att använda marknadens uttryck – på olika sätt. En högskola
satsar på internationalisering – nittiotalets trendigaste begrepp inom
högre utbildning – och lockar studenter med utlandsstudier inbakat i
utbildningarna. En annan lockar med ett nära samarbete med lokala
företag, så intimt att man får känslan av att undervisningen försiggår
på företagen. Praktiskt för företagen – de får lite gratis arbetskraft –
och praktik för studenten.
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Och vips förvandlas högskolan till yrkesskola.
Man ordnar och tillrättalägger. Serverar på silverfat. Studenten

behöver inte göra något – studenten är ju kung. Eller ska man säga
kund? För så blir det ju på marknaden för högre utbildning.

Universiteten är större än högskolorna, mer traditionstyngda,
konservativare och därmed något trögare. Inte lika reaktionssnabba.
Men de kommer. Wait and see. Med smart marknadsföring och fla-
shiga förpackningar ska utbildning säljas också där. Men föreställ-
ningen om studenten som kund till universitet och högskolor är en
omöjlig föreställning; en horribel metafor.

En student är liksom lärare och forskare en person som deltar i
den ständiga jakten på kunskap, mot de högre insikterna. Studenten
bör ses som en medskapare i denna process – en process som fortfa-
rande bäst formuleras i Kants anda: en ständig strävan mot det san-
na, det goda och det vackra. Till den processen har inte marknads-
tänkandet något att tillföra.

*

I marsnumret (2000) av Moderna Tider publiceras ännu en univer-
sitetsrankning. Det är sistaårsstudenter vid tre utbildningar – eko-
nom, läkare och sjuksköterske – som betygsätter olika aspekter av
sin utbildning. Ett slags ”konsumentperspektiv”, enligt chefredaktö-
ren Susanna Popova.

Det är den tredje rankningen av svenska universitet och högsko-
lor på ett år. Moderna Tider publicerade en universitetsrankning
förra året som det uppstod en del debatt kring. Där rankades 20 olika
universitetsämnen utifrån fyra kategorier: status, attraktion, resurser
och prestation.

Statusen utgick från lärares betygsättning av kvaliteten hos övri-
ga lärosäten i samma ämne, attraktion från antagningskrav och stu-
denters söktryck, resurser från lärarkvalitet och prestation från
genomströmningen av studenter.

Detta var en ambitiös rankning med avseende på faktorer och
perspektiv. Ändå kritiserades rankningen i flera avseenden. Somliga
var emot rankning överhuvudtaget. Kvalitetsvärdering är bra, men
lärosätena varken kan eller bör jämföras med varandra. Varför jäm-
föra den lilla högskolan i Borås med det etablerade universitetet i
Uppsala?

En annan kritik gällde den kvalitet som mättes. Den nytillträdda
universitetskanslern Sigbrit Franke var särskilt kritisk och föreslog
ett eget sätt att ranka lärosäten, döpt till Franking. Frankes rankning
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– rättare: Högskoleverkets – utgår från att mäta jämställdhet, stu-
dentinflytande samt social och etnisk mångfald vid lärosätena. Dessa
kategorier ska komplettera andra kvalitetsmått, inte vara allenarå-
dande. Resultatet av denna rankning publicerades på DN Debatt
(29/2 -00).

Åter till årets rankning i Moderna Tider. Om en relativt ambitiös
kvalitetsbedömning görs och kvalificerad kritik levereras tillbaka, så
är en rimlig arbetsordning att ta till sig kritiken och förbättra både
sättet och innehållet i den första kvalitetsbedömningen. Det gör inte
Moderna Tider. Perspektivet byts ut helt och hållet från förra året
och ambitionsnivån sjunker betydligt. (Kan det bero på bytet av chef-
redaktör?) I år mäts enbart studenters uppfattning om undervis-
ningskvalitet, studiemiljö och utbildningsstatus på enbart tre utbild-
ningsprogram.

Resultatet blir intressant, men kuriöst. Studenterna vid Han-
delshögskolan i Stockholm bedömer studiemiljö och kvaliteten på sin
utbildning extremt lågt (på 22:a resp 19:e plats av 24 lärosäten), me-
dan statusen bedöms som den högsta i landet. Och eftersom statusen
bedöms så högt hamnar Handels på andra plats i totalrankningen (av
24) – trots att studenterna upplever kvaliteten på undervisningen
som bland den sämsta i landet!

Endast Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kommer före Han-
dels bland Sveriges ekonomutbildningar, totalt sett. Ekonomstuden-
ternas vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla bedömning av studie-
kvaliteten gör att den rankas högst i den kategorin, medan Uppsala
universitet kommer sist.

Bland läkarutbildningarna anses Umeå ha bäst studiekvalitet,
men lägst status, medan Uppsala har högst status men kommer näst
sist vad studiekvalitet beträffar.

Vad betyder detta? I USA har man länge levt med rankning av
lärosäten samt en tydlig statushierarki. Där har en kultur växt fram
som innebär att studenter alltid lyfter fram det egna lärosätets kvali-
teter, eftersom arbetsmarknaden ser ljusare ut för studenter från
högt rankade lärosäten. Med en sådan kultur skulle inte ekonomerna
vid Handels och läkarna i Uppsala bedöma sin utbildningskvalitet så
extremt lågt – snarare höjt den till skyarna. Kanske har ekonomerna
vid SLU och läkarstudenterna i Umeå anammat den kulturen.

 På ett år har vi sett tre sinsemellan helt olika rankningssystem,
med olika vinnare och förlorare. Det kan tolkas som en prövotid; att
olika kriterier och faktorer måste testas. Är det väsentligt att pröva
ännu fler kriterier och faktorer? Får vi se avnämarperspektivet nästa
år? Somliga skulle nog önska det – det bästa sättet att reducera bety-
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delsen av rankning är att varje år skapa nya kriterier och perspektiv.
Eller kommer vi att få se en syntes av de rankningssystem som prö-
vats? I så fall kan varje lärosätes utveckling följas och forskning/un-
dervisning blir en etablerad och formaliserad tävling mellan lärosä-
tena.

Jag tror att det sistnämnda sker. Kvalitetsvärdering av den högre
utbildningen blir allt viktigare i takt med dess tillväxt och jag ser inga
motkrafter till rankning. Men vet vi att det gagnar utbildningskvali-
teten?

*

Tänk att du går en flerårig utbildning till kirurg, får arbete på ett
sjukhus, men får inte arbeta som kirurg, utan som kock. Endast om
du gång efter annan skriver ansökningar till en anslagsgivare och för
en gångs skull beviljas anslag, får du arbeta tidsbegränsat som kirurg.

Eller om du är ingenjör på ett teknikföretag, men får enbart ar-
beta som ingenjör om en extern anslagsgivare beviljar dig pengar i
stenhård konkurrens med tusentals andra ingenjörer. Skulle vi lita på
kirurger eller ingenjörer som enbart sporadiskt får utöva sitt yrke?

Visst låter det absurt? Sådan är verkligheten för Sveriges univer-
sitetslärare, menar Steven Saxonberg, docent i statsvetenskap i en
kritisk debattartikel i senaste numret av universitetslärarnas facktid-
ning Universitetsläraren (2/05).

Efter avslutad forskarutbildning och erhållen tjänst på universi-
tetet får universitetsläraren ändå inte utöva sitt yrke – att forska –
inom ramen för sin tjänst, utan tvingas söka forskningsmedel i en
konkurrenssituation där resurserna är så få att ofta 80-90 procent av
forskningsansökningarna refuseras. Annat är det i våra grannländer,
Danmark och Norge. Där ingår forskning, vanligtvis halva utrymmet,
i universitetslärarnas tjänster.

De som försvarar denna konkurrensutsättning av forskningen
hävdar nyliberalismens mantra; med hög konkurrens rensas dålig
forskning bort och endast den bästa forskningen bedrivs. Det är,
menar Saxonberg, inte alls självklart. Sambandet mellan bra ansök-
ningar och bra forskning är inte givet.

I ett litet land som Sverige känner forskare till varandra väl.
Kontakter, nätverkstillhörighet och makt bidrar i hög grad till att
erhålla forskningsmedel. Dessutom leder ansökningsförfaranden till
att forskare tenderar att välja ämnen som är trendiga, som anslagsgi-
varen efterfrågar, i stället för att välja forskningsämne fritt, som hög-
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skolelagens sjätte paragraf stipulerar. Konformismen lurar runt
knuten.

Den obehagligaste slutsatsen man måste dra av en situation där
det råder närmast skräck för att varje forskarutbildad universitetsan-
ställd ska få forska är att svensk forskarutbildning är för dålig. Lik-
som att universiteten inte förmår anställa bra forskare.

Situationen är precis så absurd som den låter när man gör liknel-
ser med andra yrken. Men universitetslärarna fortsätter att skriva
ansökningar, många gånger på fritiden. I stället för att protestera.
Bara för att få utöva sitt yrke. Så normaliseras det absurda.

*

Att ranka nationella universitet och högskolor är en internationellt
välkänd företeelse som inte har fått fäste i Sverige. Försök har gjorts.
Tidskriften Moderna Tider gjorde ett par rankningar för ett antal år
sedan, den andra sämre än den första. Högskoleverket är inte främ-
mande för ett svenskt rankningssystem. Men vi måste lära oss mer
om rankning och vilka bevekelsegrunder som är rimliga, hävdar man
från verket.

Den centrala frågan är vem som ska utforma och utföra rankning
– det vill säga, vem som ska ges makt att definiera kvalitet och for-
mulera jämförbara kriterier. De olika försök till rankning jag har sett
i Sverige pekar entydigt åt ett och samma håll: universitetssystemet
måste självt göra det.

Det senaste försöket till rankning av universitets- och högskole-
utbildningar har genomförts av Svensk Näringsliv och nyss publice-
rats i rapporten Akademi eller verklighet?96. Enbart den infantila
titeln diskvalificerar och förtar all seriositet. Men även innehållet.
Det är snävt och navelskådande till sällan skådad grad. Här hävdas
att utbildningskvalitet är ett brett begrepp – ändå definieras kvalitet i
högre utbildning som enbart graden av samverkan med näringsliv
och studenters anställningsbarhet.

Universitetet definieras som en yrkesskola, vars enda uppgift är
att leverera användbart material till arbetsmarknaden. Här uppvisas
en oerhört instrumentell syn på utbildning – att tillgodose arbets-
marknadens kortsiktiga krav.

Den fokusförskjutning som har skett på universiteten de senaste
decennierna i form av ett ökat fokus på studenten, hennes livsval,
lärande, kritiska tänkande och personliga utveckling, ignoreras helt
och  byts med lätthet ut mot enbart ett näringslivsfokus. Här uppvi-
sas också ett förvirrande plantänkande från förr. Man efterfrågar en
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dimensionering av högre utbildning så att det bättre passar efterfrå-
gan på arbetskraft. Vart tog marknadskrafterna vägen? Passar de inte
helt plötsligt?

Rapporten framhåller som kärnargument för universiteten att
öka samverkan att det finns ett positivt samband mellan god kontakt
med näringslivet under utbildningen och hög ingångslön för utexa-
minerade studenter. Rapporten visar att effekten är i genomsnitt 900
kr mer i månaden för dessa studenter. Än viktigare för detta sam-
band är emellertid att studenten är en man. I rapporten framgår att
effekten på ingångslönen av att vara manlig student är 1 700 kronor
per månad. Slutsats: könet är viktigare än samverkan under utbild-
ningen.

Det intressanta är att denna rankning sammanfaller i tiden med
utredningen Yrkeshögskolan – för yrkeskunnande i förändring
(SOU 2008:29). Här föreslås en mellannivå av eftergymnasiala icke-
akademiska utbildningar som saknar forskningsanknytning och där
utbildningskvaliteten utgår från näringslivets krav. Det borde passa
Svenskt Näringsliv som handsken.

Recensioner av vetenskap – och populariserad ve-
tenskap
Darwinismen är både sann och potentiellt livsfarlig, hävdar den
norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen i sin bok Charles
Darwin97. Det är en anledning i sig att läsa hans bok.

Få utbildade människor betvivlar att världens artrikedom har
tillkommit genom evolution. Endast vissa kristna samfund försöker
fortfarande framhålla bibelns skapelseberättelse i stället för evolu-
tionsteorin. Skolstyrelsen i delstaten Kansas, USA, går så långt som
att stryka den darwinistiska utvecklingsläran i grundskolan till för-
mån för den kristna.

Darwinismens potentiella farlighet består främst i att den hotar
att reducera livets mångfald och människans komplexitet till några
enkla naturvetenskapliga mekanismer. När så sker är tankar om
systematisk människoavel och rashygien inte långt borta. Och flera
goda darwinister var, menar Eriksen, anhängare av rashygien och
tvångssterilisering under mellankrigstiden.

Numera råder det dock enighet om att det inte finns några
”människoraser”. Genetisk forskning visar att den genetiska variatio-
nen är oerhört mycket större inom de traditionellt definierade ”ra-
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serna”, än mellan ”raserna”. Det existerar därmed ingen grund för
rasism, vilket känns extra viktigt att skriva i dessa dagar.

Eriksens bok om Charles Darwin är inte en biografi, även om vi
får veta en del om Darwin själv; en okomplicerad, rätt ointellektuell,
men en skicklig och brinnande samlare. Boken är inte heller en ve-
tenskapssociologisk analys av darwinismen, även om vi får veta en
del om andra samtida forskare och dessas bidrag till den teori som
kom att förknippas med enbart Darwin. Snarare är det ett slags kul-
turanalys av darwinismen vi läser. Vi får bland annat veta hur sam-
hällsideologin i det viktorianska England dels underlättade teorin om
arternas uppkomst, dels skapade enorma problem att presentera alla
dess detaljer.

Och trots ett genuint ointresse för politik, bidrog Darwin till ide-
ologiproduktionen. Inom politisk ekonomi togs darwinismen som
intäkt för att samhället utvecklades genom konkurrens, ”kamp för
tillvaron” och uppkomsten av nya marknader. Eriksen väljer kulturell
komplexitet till förmån för djuplodning i darwinistisk teori som
grund för att förstå darwinismen. Precis i min smak.

*

Artificiellt liv – Alife – är ett nytt, närmast kultförklarat forsknings-
område. För drygt ett decennium sedan skrev amerikanen Christo-
pher Langton vid Santa Fe Institute dess första forskningsprogram.
Syftet är att studera naturligt liv genom att återskapa biologiska fe-
nomen från grunden och simulera evolutionen i kraftfulla datorer.

Det är en syntes mellan olika naturvetenskapliga discipliner,
främst biologi och datavetenskap. En viktig utgångspunkt är att an-
satsen är nedifrån och upp – att starta med enkla regler och få val-
möjligheter för att generera komplexa beteendemönster.

Nationalekonomen Joshua Epstein och datavetaren Robert Ax-
tell för med boken Artificiella samhällen: Samhällsvetenskap ned-
ifrån och upp98 in detta forskningsområde till samhällsvetenskaper-
na.

Målen med denna forskning är att i datormiljöer skapa en evolu-
tionsbaserad, tvärvetenskaplig metodik för att studera olika meka-
nismer i samhällets framväxt. Författarnas arbete är en del av The
2050 Project, ett amerikanskt forskningsprojekt som syftar till att
identifiera och skapa förutsättningar för en uthållig global värld un-
der detta århundrade.

Epstein & Axtell studerar hur emergenta strukturer uppstår ut-
ifrån enkla regler. När ett antal artificiella individer utrustas med ett
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fåtal beteenderegler, genereras en övergripande struktur, ett makro-
skopiskt mönster. En samhällsstruktur nedifrån och upp.

Det artificiella samhället kallas Sugarscape – Sockerlandskapet. I
samhället finns aktörer, miljö och regler. Aktörerna har en del be-
stämda egenskaper: ett visst synfält, kön och metabolism. Miljön
består av förnyelsebart socker, den resurs som aktörerna förbrukar
för att överleva. På kort tid simulerar datorn en längre tidsserie; ett
par minuter räcker för att resultatet av aktörernas beteende under
100 år kan studeras.

En grundläggande regel för varje aktör är att hela tiden i sin
närmiljö leta efter obesatta positioner, och gå till den position med
högst sockermängd och ta vara på allt socker. Utöver de fasta regler-
na introduceras olika faktorer och samband mellan isolerade faktorer
och samhällsutveckling kan fastställas.

När årstider introduceras – socker förnyas enbart under vissa
perioder på olika ställen – uppstår migration. När kulturella olikhe-
ter mellan aktörerna introduceras uppstår kulturella grupperingar –
stammar. När ytterligare en för aktörerna nödvändig resurs – kryd-
dor – introduceras uppstår handel.

Att dessa och andra fenomen uppstår är inte så märkligt, men
dessa forskare häpnas över hur de fortskrider. De drar sig inte från
att använda sina simuleringar, baserade på simpla aktörers pro-
grammerade beteenden, som grund för att utmana etablerade eko-
nomiska teorier.

Epstein & Axtell har stora anspråk. Med artificiella samhällen
föreslår de ett helt nytt forskningsprogram för samhällsvetenskaper-
na, och kallar forskningen generativ. Betydelsen av artificiella sam-
hällen för samhällsvetenskapen liknar de vid mikroskopets betydelse
för naturvetenskapen.

För att dessa samhällen ska fungera som forskningsverktyg är
Epstein & Axtell noga med att betona att simuleringarna måste vara
realistiska. Om inte ingredienserna i de artificiella samhällena uppvi-
sar likheter med den värld vi lever i, kan inte kunskap om densamma
genereras. Simuleringen måste vara ”sann”, för att tala med Jean
Baudrillard.

Denna påstådda realism väcker skeptikern i mig. Aktörerna är
utrustade med en enda ickebiologisk egenskap – girighet. Moraliskt
medvetande är de inte utrustade med. Inte heller förnuft, helt regel-
styrda som de är. Aktörerna fortplantar sig, men inte efter moget
övervägande, utan regelmässigt när två aktörer har en bestämd
mängd socker. Vänskap mellan aktörer definieras som kulturell lik-
het. Och någon politik existerar inte.
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Liknar dessa aktörer människor? Nej, snarare myror. Liknar det
artificiella samhället ett mänskligt samhälle? Nej, snarare en myr-
stack.

Genom sådana experiment blir samhällsvetenskapen därmed
hårdare; mer lik naturvetenskap. Kunskap genereras på det naturve-
tenskapliga sättet, med repeterbara, verifierbara experiment. Det
sker när samhällsvetenskapen under en tid försökt bli av med det
naturvetenskapliga, positivistiska, deterministiska oket. Samhällsut-
veckling ses som naturlig evolution; survival of the fittest. De bäst
lämpade överlever.

En av Epstein & Axtells simuleringar handlar om hur samhällen
segregeras över tiden, givet aktörernas intolerans mot andra hudfär-
ger. Genom att förse aktörerna i det artificiella samhället med två
olika färger, och reglera hur många grannar med den motsatta färgen
varje aktör tolererar, menar författarna att det är möjligt att se hur
mycket ett samhälle segregeras över tiden.

De bortser dock helt från att människors preferenser kan föränd-
ras. Ingen utbildning eller opinionsbildning existerar i deras sam-
hälle. Tanken att ju fler grannar med samma hudfärg människor får,
desto svagare kan intoleransen mot andra hudfärger bli, verkar
otänkbar att vilja simulera.

Problemet med att föra in evolution som analytiskt verktyg i
samhällsvetenskapen är reduktionen av människan – att människan
enbart betraktas som en biologisk varelse, styrd av sina gener, sin
instinkt, och därmed har själviskhet som enda motiv för sina hand-
lingar.

Borde inte samhällsvetenskapen betrakta människan som kul-
turvarelse med en fri vilja som kan utföra medvetna handlingar, och
kan ha andra mål än artens fortlevnad? Att överföra den biologiska
teorin om arters framväxt till samhällsvetenskapen var aldrig Dar-
wins intention, utan blev en egen vetenskapsgren – socialdarwinism
– som var på modet under tidigt 1900-tal. Epstein & Axtells metodik
hamnar i farlig närhet.

Att evolutionsteorin är giltig för att förklara biologiska arters
utveckling betyder inte att den också är lämplig för att förstå sam-
hällets utveckling. Samhälle och natur är inte samma sak.

*

En av de mest uppmärksammade böckerna inom samhällsvetenska-
pen under 1990-talet är tveklöst Den fungerande demokratin99 av
den amerikanske statsvetaren Robert D Putnam. I denna bok visade
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han varför demokratin fungerade bättre i vissa regioner i Italien än
andra. Orsaken är socialt kapital.

Efter studierna i Italien vände Putnam blicken hemåt och skrev
1995 en omdiskuterad artikel med titeln Bowling alone: America’s
Declining Social Capital. Artikeln utgjorde grunden för nästa stor-
verk, som nu finns på svenska med titeln Den ensamme bowlaren100.

Tesen är att det sociala kapitalet förtvinar i USA och med detta
den för demokratin så viktiga medborgarandan. Ett flertal tecken
tyder på detta. Amerikaners valdeltagande sjunker och de vänder
partipolitiken ryggen, föreningsdeltagandet sjunker och deltagandet i
religiösa aktiviteter minskar. Fackföreningsdeltagandet sjunker, lik-
som sammanhållningen på arbetsplatserna. Människors ideella ar-
bete minskar, liksom viljan till välgörenhet.

Dessutom försvagas amerikaners informella band mellan var-
andra. Att besöka varandra i hemmet minskar. Symptomatiskt är att
rekreationsspel har förändrat karaktär: från kollektiva till individu-
ella. Från kortspel till datorspel. Till och med medelamerikanens
mest klassiska sportutövande – bowlandet – utförs allt mindre i lag
och allt mer i ensamhet. Mellan 1980 och 1993 ökade antalet bowlare
med 10 procent, medan lagspelandet minskade med 40 procent.
Detta har blivit Putnams rotmetafor för USA:s minskade sociala ka-
pital.

Går dessa minskade engagemang i kollektiva aktiviteter att
överföra till svenska förhållanden? Ser vi samma tendenser här?
Statsvetaren Olof Petersson visar två tendenser i en artikel på DN
Debatt (19/10 -01). Den första tendensen är att medlemskapet i olika
typer av föreningar och organisationer sjunker märkbart i Sverige.
Detta sammanfaller med Putnams resultat.

Den andra är att de informella medborgaraktiviteterna ökar,
vilket inte sammanfaller med Putnams studie. I dag försöker fler
påverka samhällsutvecklingen genom att ta kontakt med förtroende-
valda, skriva insändare i tidningar, skriva under upprop och demon-
strera (särskilt ungdomar, bland dem särskilt kvinnor). Medborgerlig
vardagsaktivitet har ökat, medan det traditionella föreningslivet har
gått tillbaka.

Åter till Amerika. Vad beror nedgången i socialt kapital på? Put-
nam ringar in några orsaker, som var för sig inte kan förklara ned-
gången, men som bidrar. Människors upplevda brist på tid när bägge
föräldrarna i dag förvärvsarbetar och människors ökade rörlighet är
två faktorer. Dock bidrar dessa relativt lite till nedgången.

Betydligt mer bidrar TV:s privatisering och individualisering av
människors fritid. Det finns ett tydligt samband mellan ökat TV-



Del 3: Akademin

198

tittande och minskat samhällsengagemang. Den största orsaken är
dock generationsväxlingen. Efter flera generationer av starkt sam-
hällsengagemang, har de nya generationerna – deras barn och barn-
barn – ett betydligt lägre engagemang. Detta överlappas dock av de
andra faktorerna; det är främst de yngre generationerna som föds in i
tidsbrist, förflyttningar och TV-åldern.

För Putnam är socialt kapital i allt väsentligt något gott. Är det så
– och vad är i så fall socialt kapital? Det är ett omfattande begrepp.
Putnam förstår främst begreppet som tillit mellan människor, där
sociala nätverk både är en orsak till och en effekt av denna tillit. När
tilliten mellan människor sjunker, minskar det sociala kapitalet.

För den som mer ingående vill förstå begreppet rekommenderas
sociologen James Colemans verk Foundation of Social Theory101.
Socialt kapital är värdet av vissa aspekter i en social struktur. Be-
greppet kapital är valt för att påvisa produktivitet; det sociala kapi-
talet är en resurs som möjliggör att uppnå vissa mål.

Det som gör socialt kapital så speciellt - och svårmätbart - är att
till skillnad från andra former av kapital återfinns socialt kapital en-
dast i relationerna mellan människor. Fysiskt kapital (produktions-
medel), finansiellt kapital (värdepapper) och humankapital (kunskap
och förmågor) kan ägas av enskilda individer. Den enskilde kan dock
inte äga socialt kapital; när en relation upphör, försvinner också det
sociala kapital som relationen genererat.

Socialt kapital är emellertid inte gott i sig. Vilka mål som helst
kan möjliggöras av ett ökat socialt kapital – inte bara demokratiska
mål. Högerextremistiska gemenskaper har med största sannolikhet
mycket socialt kapital, liksom terroristnätverk.

Putnam är sympatisk som sin egen djävulens advokat genom att
kritiskt pröva det sociala kapitalets värde. Han visar exempelvis att
under samma tidsperiod som det sociala kapitalet minskar, så har
människor ökat sin tolerans mot annan hudfärg, etnicitet, kön och
sexualitet än den egna. En ökad tolerans kan ses som en effekt av en
ökad individualism; att nå individuell frihet innebär att tolerera
andras olikheter.

Är socialt kapital och tolerans därmed varandras motsatser? Nej,
svarar Putnam, så enkelt är det inte. Det är en statistisk fälla. Tvärt-
om är sambandet mellan tolerans och socialt kapital positivt. De
samhällen där medborgerligt engagemang är starkast är också tole-
ransen störst. De samhällen där människor bowlar ensamma är tole-
ransen minst.

Putnams bok är radikal i ett avseende: den är kritisk mot de se-
naste decenniernas nyliberala utveckling mot en starkare individua-
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lism. Att betona socialt kapital innebär att betona kollektiv gemen-
skap. När Putnam blir normativ och talar om hur samhällen bör age-
ra för att öka det sociala kapitalet handlar det om att öka det ideella
arbetet, att förbättra den religiösa gemenskapen, att se till att fler
deltar i kollektiva kulturaktiviteter, att utbilda i medborgarkunskap,
att se till att fler deltar i det politiska livet, att skapa bättre offentliga
utrymmen för möten och att minska användningen av Internet.

Dessa lösningar är allt annat än radikala. Snarare försöker Put-
nam återskapa det samhälle som det såg ut vid den tid när det sociala
kapitalet var som störst – the good old days – utan särskild hänsyn
till samhällets dynamik. Precision i analysen garanterar inte nödvän-
digtvis träffsäkra lösningar.

*

Går det att förstå en mors situation när hon inser att hennes barns
far har förgripit sig sexuellt mot barnet? Med den nyligen publicera-
de avhandlingen När det overkliga blir verklighet102 gör umeåsocio-
logen Nea Mellberg en närmast heroisk insats för att begripliggöra
det ohyggliga. Det är en berättelse på ett halvt tusen sidor med när-
mast dramaturgiska inslag, där vi på djupet möter tretton mödrar
och deras svåra situation.

Vad innebär det för en mor att få veta att hennes barn utnyttjats
sexuellt av pappan eller den man hon lever med? Eller att börja ana
att pappan går över sexuella gränser med barnet? Vad kan hon göra?
Vilken betydelse har omgivningen för moderns förståelse av situatio-
nen?

Giltiggörandets process är Mellbergs föremål för avhandlingen i
stort. Den processen innefattar mödrarnas mödosamma tolknings-
process av vad som hänt mellan mannen och deras barn. Det är en
oerhört smärtsam process, alltför fylld av skuld och självrannsakan.
Det är också en process där verkligheten omkonstrueras radikalt.

Mödrarna både åläggs och tar på sig ansvaret för organiseringen
av det fortsatta livet för alla inblandade. Det blir väldigt tydligt i en av
berättelserna, där kvinnan förutsätts upptäcka övergreppen, förstå,
reparera och även förhindra nya övergrepp. Detta förutsätts främst
från det omgivande samhället; allt från vänner och grannar till myn-
digheter. Männen verkar, efter eventuella juridiska prövningar, vara
befriade från den typen av ansvar.

Hur kan ett fenomen som fäders sexuella övergrepp mot barn
existera? Även om det inte är avhandlingens syfte att förklara orsa-
ken, ger Mellberg en kulturell inramning till detta fenomen. En kul-
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turell faktor är att under de sexualliberala 60- och 70-talen upp-
muntrades sexuell gemenskap mellan föräldrar och barn – trots vet-
skapen om att det är olagligt. Psykiatriker och psykologer skrev de-
battinlägg i exempelvis tidskriften Vi Föräldrar och argumenterade
för att sexuella lekar mellan föräldrar och barn enbart är tecken på
lyckliga förhållanden.

Det är ett exempel på hur snabba skiftningarna i våra konstruk-
tioner av verkligheten är. Det som för 30 år sedan av experter kon-
struerades som sunda relationer, konstrueras i dag som övergrepp.

Avhandlingens empiriska del måste ha varit ytterst känslig att
genomföra. Mellberg visar stor empati inför mödrarnas situation och
närmar sig dem med en beundransvärd skicklighet. Innan människor
som befinner sig i så utsatta situationer kan ens överväga att delta i
intervjuer med en forskare, måste förtroende skapas. Mellberg ställer
den så viktiga forskningsetiska frågan själv: Kan forskaren skada de
kvinnor hon intervjuar, genom att de ges möjlighet att återberätta
svåra händelser? Hon hittar inga tecken som tyder på det. Tvärtom,
de intervjuade kvinnorna ser sina berättelser som viktiga att offent-
liggöra. De vill berätta.

Min tanke går också till Mellberg själv. Det framgår tydligt att
samtalen med kvinnorna är extremt slitsamma; berättelserna blan-
das med gråtattacker och avbryts ibland för att någon måste kräkas.
Mellberg känner vanmakt och hopplöshet inför deras situation. Har
det funnits någon form av psykologisk back-up för forskaren att
samtala med? Eller anses det räcka med kollegor på institutionen?

Ett vanligt vetenskapligt krav är repeterbarhet – särskilt inom
experimentella vetenskaper, särskilt inom naturvetenskap. Med re-
peterbarhet menas att forskningsprocessen ska utföras så ”objektivt”
att vilken forskare som helst ska kunna upprepa den och nå samma
resultat. Mellbergs avhandling visar att om ett sådant krav ska följas,
får vi aldrig veta något om situationen för de mödrar vars barn blivit
sexuellt förgripna.

Att Mellberg själv är kvinna och mor är av avgörande betydelse
för dels att nå tillit till mödrarna, dels att kunna tolka och förstå de-
ras berättelser. Hon har inte erfarenhet av att ha barn som utsatts för
övergrepp, men hon delar mycket annat av moderskapets erfarenhe-
ter – skuld inför att inte räcka till, oro för barnens väl, osäkerhet,
vånda och vanmakt inför osäkra situationer. Jag skulle vilja gå så
långt att avhandlingens forskningsprocess skulle aldrig kunna
genomföras av en man, eftersom den nödvändiga tilliten till mödrar-
na sannolikt inte skulle kunna uppstå.
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En styrka med avhandlingen är det sätt som mödrarnas berättel-
ser involveras i texten. Läsaren upplever stor närhet till de intervjua-
de. Det största kraftprovet är dock att Mellberg lyckas tolka och ana-
lysera berättelserna – vilket är en värderande verksamhet – utan att
vara fördömande.

Hon sätts särskilt på prov när det visar sig att en av mödrarna
väljer att leva vidare med den man som förgripit sig på hennes dotter
– trots att dottern ser detta som ett oerhört svek och inte förmår bo
hemma, utan måste flytta till fosterhem.

Hur lätt vore det inte att döma en sådan handling? Men Mellberg
visar en underbar respekt för mödrarnas oerhört svåra situation och
säger mellan raderna att det viktiga är att förstå – inte att döma!

Detta är en bland de mest angelägna avhandlingar jag läst. Kan
forskaren göra något viktigare än att generera kunskap om djupt
mänskliga problem som tidigare varit höljda i dunkel?

*

Jag avskyr tankenötter. Ofta tycker jag premisserna är alltför oklara.
Själva lösningen är ofta en tankenöt i sig; inte alltid självförklarande.
Problemlösning, däremot, har jag alltid uppfattat som något annat.
Där tankenöten är isolerad och extremt konstruerad, är ett problem
”ägt” av någon, ofta uppkommet och löst i en social situation. Någon
bryr sig om lösningen.

Så fel jag har haft. Och samtidigt rätt, visar det sig. Johan Asp-
lund framställer i sin senaste bok Genom huvudet103 tankenöten som
närmast arketypen för problemlösningens socialpsykologi. Efter ett
för honom extremt långt uppehåll – 10 år – ger essäisten och social-
psykologen med en personlig professur Johan Asplund ut en ny bok.
Hans specialitet i sina essäer är att fånga existerande tankefigurer,
sedda som socialpsykologiska fenomen, göra detaljerade observatio-
ner och tolka dem genom noggrann närläsning av litteratur.

Det gör han oerhört stilsäkert och tillgängligt också för oskolade
socialpsykologer, oavsett det handlar om tillfället, gemenskap, häls-
ningsceremonier, mikromakt eller något annat från hans rika pro-
duktion.

I föreliggande bok argumenterar Asplund för att problemlösning
måste ses som en social aktivitet, till skillnad från den kognitiva psy-
kologins fokus på individen. Att avgränsa problemlösning till vad
som sker i en individs hjärna gör att vi missförstår fenomenet. Pro-
blemlösning sker inte inuti huvudet, utan passerar genom huvudet.
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Den rådande tankefiguren är emellertid stark. Adams och Evas
kognitiva uppvaknande i paradiset beskrivs i Bibeln som solitärt –
inte socialt. Utforskningen av människans kognitiva förmågor har
genom tiderna i stort följt samma skapelseberättelse. Att tankefigu-
ren är stark blir även uppenbar vid Asplunds närläsning av några
tidiga utforskare av artificiell intelligens – möjligheten att skapa in-
telligenta datorprogram. Hans intrikata argumentation mot Turings
och hans efterföljares föreställning om intelligenta datorer är rentav
upphetsande.

Att hävda att datorer är intelligenta är, med Asplunds ord, ett
”underligt påstående”. Problemet är att vi, trots årtionden av debatt i
ämnet, tycks ha förlorat känslan för det underliga i detta påstående.
Nu för han känslan tillbaka.

Argumentationen för att både intelligens och problemlösning –
liksom lösandet av tankenötter – i grunden är något socialt utvecklar
han med utgångspunkt i så skilda och för ämnet originella tänkare
som upplysningsmannen Denis Diderot (ur boken The Paradox of
Acting) och Erik Gustaf Geijer (och hans personlighetsfilosofi). För-
utsägbar är det sista man kan säga om Johan Asplund. Stringens är
det första.

*

För den som, likt jag själv, upplevde en form av insikt vid läsningen
av 90-talets stora feministiska verk, Under det rosa täcket av Nina
Björk, borde antropologen Lena Gemzöes bok Feminism104 vara en
god fortsättning. Där Björk utgick från populärkultur och litteratur,
fokuserar Gemzöe något mer på feministisk teori och politik. Något
mer akademisk i stilen, alltså.

Den inledande fyrfältaren där hon kategoriserar, beskriver och
kritiserar feminismens fyra väsentliga tanketraditioner, är i sig värd
bokköpet. Hon visar skickligt betydelsen av en feministisk teori, eller
sammanhållande tanketradition, för att antingen bejaka eller kritise-
ra samhällsföreteelser.

Med denna kategorisering förstår läsaren varför liberalfeminis-
men kan bejaka ett förslag om subventionering av hushållsnära
tjänster – det den fortfarande aktuella pigdebatten handlar om – för
att kvinnor lättare ska kunna ta plats i företagsstyrelser och arbeta på
mäns villkor.

Likväl förstår läsaren varför övriga feministiska idétraditioner
kritiserar ett sådant förslag; jämställdhet måste uppnås på alla nivåer
i samhället. Jämställdhet enbart för privilegierade kvinnor skapar
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eller vidmakthåller förtryck av andra kvinnor. Klassisk klassanalys,
med andra ord.

Feminism handlar något förenklat om två saker: att lära sig se
kvinnans underordning i samhället, och att agera så att underord-
ningen bryts. Gemzöe fokuserar främst det förstnämnda – att lära sig
se. Grundbulten i det feministiska seendets konst är strukturer. Un-
derordningen av kvinnor är i första hand strukturell och förekommer
inom många samhällsområden. Därför handlar feminism om att
bryta ned strukturer som skapar underordningen.

Kunskap är makt. En stor del av den feministiska vetenskapen
handlar om kritik av den etablerade forskningstraditionen. Liksom
det västerländska samhället är etnocentriskt – vi tenderar utgå från
vår egen kultur som norm när vi värderar andra kulturer – är veten-
skapen androcentrisk (den tar sin utgångspunkt i män och manliga
värderingar). Feminismens vetenskapskritik består i att den ”univer-
sella” sanningen är formulerad av män, om män och för män. Man-
nen som norm, mer eller mindre osynlig. Gemzöe visar koncist hur
kvinnan osynliggörs eller marginaliseras i akademiska läroböcker,
liksom hos filosofer som Aristoteles och Kant.

Hur ser Gemzöes strategi ut för att nå feminismens samhällside-
al: det jämställda samhället? Den centrala idén är att reproduktionen
måste överordnas produktionen i samhället. Att motsatsen råder är
den mest förtryckande strukturen i samhället. Kvinnor i fertil ålder
har svårare att få arbete, löneutvecklingen avstannar under små-
barnsåren, arbete inom vård och omsorg värderas lågt. Fyll på listan
själva.

Så länge produktionen överordnas livet underordnas kvinnorna
männen, eftersom produktionen organiseras på männens traditio-
nella villkor.

*

För den som är det minsta intresserad av mellanmänskliga relatio-
ner torde den sociala fällan vara ett fenomen att fördjupa sig i. Soci-
ala fällor kan uppträda lite varstans i vår tillvaro; i grannskapet, i
föreningar, på jobbet och framför allt på samhällsnivå.

Huvudorsaken till att sociala fällor uppstår är bristande tillit till
medmänniskor. Om dessa två relaterade fenomen har Bo Rothstein,
professor i statsvetenskap, skrivit en inträngande, detaljerad och
lösningsorienterad bok med titeln Sociala fällor och tillitens pro-
blem105.
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Genom att variera teoretiskt, begreppsligt och metodologiskt
avancerade resonemang med många exempel, jämförelser och även
illustrationer från kulturen – både boken Populärmusik från Vittula
och filmen Gudfadern ger insikt i den sociala fällans problematik –
förmedlar Rothstein en rik och djup inblick i ett intressant och aktu-
ellt samhällsproblem.

En social fälla kan uppstå i en situation där människors hand-
lande bestäms av bedömningen av hur andra människor kommer att
agera i framtiden. Alla vinner på att alla väljer att samarbeta, eller
att agera på samma sätt. Det förutsätter dock att människor kan lita
på varandra.

Om människor inte litar på att andra samarbetar är det me-
ningslöst att själv samarbeta, eftersom ett positivt resultat beror på
att alla andra samarbetar. Om denna tillit inte finns är det högst ra-
tionellt att inte samarbeta – och den sociala fällan slår obönhörligen
igen.

Alla får det sämre, trots att alla vet att alla skulle tjäna på att
samarbeta.

Ett konkret exempel är viljan att betala skatt. Om jag inte litar
på att dels andra medborgare betalar skatt, dels skattemedlen an-
vänds på ett rimligt sätt, är det rationellt att finna sätt att undkom-
ma skatt, trots att jag vet att samhället fungerar bäst om alla betalar
skatt. Annat exempel är lönebildning; varje fackförbund vet att alla
tjänar på en lönebildning som inte driver upp inflationen, men efter-
som fackförbunden inte litar på varandras, försöker varje förbund
höja lönerna för sina medlemmar så mycket det går.

Poängen är att det är inte rationellt att vara den ende som agerar
ansvarsfullt. Om jag inte litar på att andra källsorterar sopor, bidrar
inte mitt källsorterande till någon bättre miljö. Om yrkesfiskaren
inte litar på att andra fiskare begränsar sitt torskfiske, är det me-
ningslöst att själv begränsa fisket för att förhindra utfiskning. Tilli-
ten till andra är alltså kärnan i problemet. Och i lösningen – om vi
kan skapa bättre förutsättningar för tillit minskar risken för sociala
fällor.

I Sverige får riksskatteverket in runt 98 procent av den skatt de
debiterar skattebetalarna. I Ryssland är motsvarande siffra 24 pro-
cent. Skillnaden stavas tillit – till såväl andra medborgares skatte-
vilja som statsförvaltningens hantering av skattemedlen.

Rothstein ger naturligtvis stor erkänsla till amerikanen Robert
Putnam och hans studier av tillitens – det sociala kapitalets – bety-
delse för demokratin i både Italien (Den fungerande demokratin)
och USA (Den ensamme bowlaren). Rothstein är dock inte ense med
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Putnam om hur ett samhälles underskott på socialt kapital – och
därmed risken för sociala fällor – kan lösas.

Där Putnam ser lösningen på individnivå, genom att människor
organiserar sig mera i lokalsamhället för att öka det sociala kapitalet,
ser Rothstein lösningen på samhällsnivå. Samhällen med en väl fun-
gerande politisk förvaltning, hävdar Rothstein med starkt empiriskt
stöd, har generellt ett stort socialt kapital.

Sverige framhålls som ett gott exempel – graden av korruption
är låg jämfört med andra länder. Därmed litar vi i hög grad på att
rättssystemet och andra offentliga institutioner är opartiska och be-
handlar medborgare lika.

Då är det väl bara för länder med lågt socialt kapital att skapa
bättre statsförvaltning och bättre politiska institutioner? Visst, men
det är det stora problemet. Vi vet inte, menar Rothstein, hur institu-
tioner som främjar socialt kapital uppstår. Tillit går inte att admini-
streras fram.

I samhällen där föreställningen om att korruption är legio, är det
ytterligt svårt att genom ett regeringsbeslut om att stoppa korrup-
tionen övertyga medborgarna om att den har upphört. Därmed vet vi
inte hur ett samhälle kommer ur en social fälla, när den har slagit
igen. Vi vet inte vilka medel Ryssland ska tillämpa för att öka skat-
teintäkterna från medborgarna – det vill säga hur medborgarnas
tillit till varandra och tjänstemännen ska kunna öka.

Det kan tyckas småaktigt att vi ställer till ramaskri över statsråd
som köper Toblerone med fel kontokort eller uppbär arvode från EU
och statsrådslön samtidigt, ombudsmän som flyger första klass i
stället för ekonomiklass och statstjänstemän som har höga repre-
sentationskostnader.

Sådan småskurenhet, slår det mig efter läsningen av Rothsteins
bok, är dock viktig för att upprätthålla tilliten och förhindra sociala
fällor. När väl fällan slagit igen är det för sent.

*

Vad blir resultatet när en filosofie doktor i teoretisk filosofi inleder en
vetenskapshistorisk framställning med tesen att ”vetenskapens teori-
er ibland är falska och hittills genom historien nästan alltid visat sig
vara falska”?

Vetenskapskritik? Vetenskapsförakt? Kreationism – att det är
Bibelns teorier om världen i stället för vetenskapens som är sanna?
New age? Ingendera, utan en skarp, utomordentligt roligt och läsvärd
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bok med titeln Russels kalkon106, skriven av Roland Poirier Martins-
son.

Vetenskapen har i modern tid som ingen annan företeelse format
människan och hennes föreställningar om sig själv och världen. Före
vetenskapen var det religionerna, Gudarna och deras jordiska ställfö-
reträdare som dominerade kunskapsbygget. De senaste årtiondena
har olika rörelser som kan kategoriseras under New age försökt for-
mulera teser om tillvaron som konflikterar med vetenskapen. I all-
mänhet fullständigt felaktiga teser, men ett och annat hugskott kan-
ske bör tas på allvar. Akupunktur, till exempel?

Poirier Martinsson skriver inte en särskilt originell vetenskapshi-
storia. De mest kända namnen och resultaten finns med. Det är syftet
som är något annorlunda – att visa vetenskapens stora men samti-
digt avgränsade betydelse för människan och samhällets utveckling.
Att vetenskapen har fått allt större auktoritet genom historien beror
inte på att vetenskapen utvecklats. Snarare utgår dagens vetenskap
från flera grundläggande antaganden som de grekiska filosoferna och
vetenskapsmännen formulerade några hundra år före vår tideräk-
ning.

Snarare beror auktoriteten på att den stora konkurrenten om
sanningen försvann – samt att många teoretiska förutsägelser stäm-
mer. Tills teorierna visats falska, vill säga, vilket alltså hittills nästan
alltid har skett. De teorier som visat sig hållbarast är de som inte
utgår från studier av verkligheten – vilket är helt i Platons anda. För
Platon var verkligheten oåtkomlig för människan; endast skenvärl-
den – fenomenvärlden – kunde uppfattas.

Sanningen, menade Pythagoras, är matematik. Det enda rätta
sättet att beskriva naturen och universum är genom det matematiska
formspråket. Och i Pythagoras anda beskrivs i dag universums
minsta beståndsdel – kvarken – inte genom empiriska observationer
(ingen har någonsin sett en kvark), utan genom matematiska beräk-
ningar.

Trots vetenskapens omfattning, anspråk och envälde beträffande
sanningen, har den inget svar på om det är rätt eller fel att råna en
försvarslös människa. Poirier Martinssons exemplifierar med Samuel
Becketts drama I väntan på Godot. Vladimir och Estragon funderar
på att råna den hjälplöse Pozzo, men beslutar sig för att i stället hjäl-
pa honom.

Var och en inser – vet – att de fattade rätt beslut. Men denna
kunskap härrör sig inte från vetenskapen. Vetenskapen har nämligen
inget att säga i denna fråga. Häri ligger ingen kritik, utan snarare en
påminnelse om att kunskapen om många viktiga frågor som rör
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människan på djupet inte levereras av vetenskapen. Den kunskapen
måste vi söka från annat håll.

*

Vi föds inte till kvinnor, vi blir det. Så lyder Simone de Beauvoirs
klassiska utsaga från 1949. Den öppnade för möjligheten att skilja
mellan biologiskt kön och kulturellt kön – vilket kom att benämnas
genus. En annan möjlighet som öppnades är att betrakta genus som
en process och inte enbart som ett tillstånd. Kvinnlighet liksom man-
lighet skapas och återskapas kontinuerligt i kulturen. Genus blir
därmed ett verb i stället för en benämning; en ständigt pågående
process.

Att betrakta genus som en process är utgångspunkten för Fanny
Ambjörnssons doktorsavhandling i socialantropologi, I en klass för
sig107. Genom att under ett läsår tillsammans med tjejerna i två gym-
nasieklasser delta i såväl klassrumsundervisning som raster och del-
vis fritid, undersöker hon hur genus skapas och återskapas bland
tjejerna.

Olika handlingar, relationer, utseenden och kroppsrörelser fram-
står som antingen otillåtna eller tillåtna i kvinnoblivandets process.
Genom att vi får följa tjejerna under ett helt läsår, får vi en god in-
blick i hur man som tjej måste se ut, vilka klädkoder som måste föl-
jas, sminkets betydelse, kläderna som uttrycksform. Liksom språkli-
ga koder.

Så långt är avhandlingen ett resultat av ett noggrant fältarbete
kombinerat med got teoretiskt understöd.

Här går dock Ambjörnssons bok från att vara en bra, reflexiv,
välformulerad och tillgänglig avhandling, till en originell, för att inte
säga unik undersökning av hur samhällsklass och etnicitet formar
tjejernas föreställning om kvinnlighet. Att makt hör samman med
feminism och jämställdhetsfrågor är på intet vis nytt. Tvärtom är
maktrelationen mellan män och kvinnor själva grunden för ämnets
existens. Men Ambjörnsson visar hur olika genus formas beroende
på vilken samhällsklass tjejer växer upp i.

Därför valde hon att studera en grupp tjejer som går det sam-
hällsvetenskapliga programmet (S), vilket är ett teoretiskt program
som främst förbereder för universitetsstudier. Den andra gruppen
tjejer går ett yrkesförberedande program som heter barn- och fritids-
programmet (BF). Klasskillnaderna framträder tydligare än jag trott
mellan dessa två grupper. Bägge grupperna bekräftar sin respektive
över- och underordning i en socioekonomisk hierarki, och i förhål-
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lande till varandra, vilket uttrycktes tydligt i språk, kläder, fritidsak-
tiviteter, livsmål med mera.

Där S-tjejerna agerade återhållsamt, med en empatisk, nästan
vårdande inställning till människor och ser mjukhet som framståen-
de norm för kvinnlighet, agerade BF-tjejerna i jämförelse burdust,
högljutt och svärande. Där S-tjejerna gjorde allt för att inte framstå
som sexuellt tillgängliga, men ändå sträva efter heterosexuell rela-
tion, framstod BF-tjejerna som mer sexuellt utagerande.

I debatten om jämställdhet i skolan har olika skällsord till tjejer
uppmärksammats de senaste åren. Ordet hora verkar slängas efter
tjejer i parti och minut. Riktigt så verkar det inte vara enligt Amb-
jörnssons fältstudie. Snarare finns det en klassbunden användning av
ordet bland tjejerna.

I S-klassen var ordet helt bannlyst och tolkades som ett grovt
förolämpande ord som preciserade ett slampigt beteende. I BF-
klassen användes det som ett tilltalsord tjejerna emellan. ”Kom nu
hora, så går vi”, var inget ovanligt uttryck. Genom att införliva ordet
hora i sin tillvaro, menar Ambjörnsson att stigmatiseringen mister
hela sin udd. BF-tjejerna lyckas ta kommandot över stigmat och bli
mindre sårbara inför dess kraft. Om en kille ropar hora efter en BF-
tjej, betyder det knappast något jämfört med om det vore en S-tjej.

En tjej i BF-klassen berättar hur hon även använt det mot killar,
genom att vilja betala för sig efter ett samlag. På så sätt byts rollerna
och tjejen hamnar i överläge. Därmed lyckas de frikoppla sexuell
tillgänglighet från associationer till tvång och offerstatus. En sorts
skamstrategi.

När det gäller etnicitet formas S-tjejerna av deras avståndsta-
gande från killar med annan etnicitet än svensk. Det vore otänkbart
att ha en pojkvän som inte är svenskfödd. En sådan vore direkt slam-
pig. Dessutom har invandrarpositionen en lägre social och klassmäs-
sig status. Ingen S-tjej vill sänka sig till underklass. Tvärtom är det
viktigt att genom sitt val av partner signalera sin kvinnlighet – och
klasstillhörighet.

En intressant paradox finns i genusprocessen. Tjejerna vill upp-
fattas som självständiga, unika och autentiska. Att vara sig själv är
ytterst viktigt. Men innebörden av det, menar Ambjörnsson, blir att
vara så lika varandra som möjligt. Inte sticka ut inom den samhälls-
klass man tillhör, utan genom att markera sin tillhörighet till en viss
kvinnotyp som beror av klasstillhörighet och etnicitet.

Avhandlingen är en fascinerande berättelse om de processer som
skapar genus hos sjuttonåriga tjejer. Särskilt för en recensent med
annat kön och sin gymnasietid förlagd på 70-talet. Men även för
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Ambjörnsson själv. Trots att hon bara är tio år äldre än de tjejer hon
studerar, förvånas hon över tjejernas beteenden och föreställningar.

Antropologins konst, har Clifford Geertz en gång skrivit, är att se
världen ”from the native´s point of view”. Det betyder att förmågan
att uppfatta och förmedla världen från de studerade människornas
synvinkel – vilket är kulturrelativismens kärna. Denna konst behärs-
kar Fanny Ambjörnsson.

Bokens titel, I en klass för sig, låter jag därför även införliva för-
fattaren. Det är inte ofta jag läser en doktorsavhandling som har ett
så teoretiskt djup, empirisk mättnad och samtidigt är skriven med en
berättande stil så att den är tillgänglig för så många. Det är en bedrift
få förunnat.

*

Nyligen hade jag det årliga utvecklingssamtalet med min överordna-
de. En aspekt som diskuterades var flexibilitet. Vi kom att uppehålla
oss kring det begreppet och vilka värderingar vi lade i det. Vi blev
varken ense eller oense om dess betydelse.

Flexibilitet är ett av de där hala, undflyende begreppen som ofta
används i samhällsdebatten kring arbetets organisering, men vars
betydelse ständigt skiftar och är därmed oklar. Jag anar dock att
flexibilitet innefattar en maktrelation och att det är arbetstagaren
som kommer till korta. Ett grundantagande är att flexibilitet förvän-
tas av den anställde, men inte av arbetsgivaren.

Aningen bekräftas vid läsningen av den färska doktorsavhand-
lingen Flexibilitetens gränser108 av umeåsociologen Anne Grönlund.
Även sådan flexibilitet i arbetet som jag delvis kan utnyttja – och
uppskatta –, såsom att arbeta från hemmet och att förlägga arbetsti-
den till olika tidpunkter på dagen, visar sig inte ge odelat positiva
effekter.

Grönlunds utgångspunkt är en märklig samhällsdebatt. I fokus är
arbetsgivares vilja att vidga gränserna för sitt handlingsutrymme att
säga upp och anställa personal i takt med att efterfrågan svänger.
Men flexibilitet ses också som något magiskt och positivt för alla,
något som ger goda arbeten, som suddar ut hierarkiska gränser, som
ska leda till en bättre förening mellan arbetsliv och övrigt liv, som ska
leda till en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Ja, rent av
som en revolution på arbetsmarknaden.

Dessa positiva signaler från samhällsdebatten menar Grönlund
ofta är snömos och i högsta grad obelagda. Gissningar i stället för
kunskap har alltför stort utrymme i debatten. Vad Grönlund visar via
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ett stort enkätmaterial inom tre branscher – vård, verkstad och fi-
nans – är att det inte finns stöd för dessa överord om flexibilitetens
goda effekter. Inte heller finns det stöd för arbetsgivarnas ständiga
kritik mot arbetsrättslagar för att dessa skulle hindra mer flexibel
arbetsorganisation.

Färre kvinnor än män ges möjlighet till flexibel arbetstid. Det
förklaras genom att flexibla arbetstider är en organisatorisk belöning
till den anställde, inte en rättighet. Denna belöning är mer kopplad
till positionen i företaget, inte till arbetstagarens behov av flexibilitet.
Det är arbetsgivarens behov som avgör.

I viss mån leder ett arbete med flexibelt innehåll till ett större
inflytande för anställda beträffande arbetstid och innehåll. Det kan
tolkas positivt. Samtidigt visar det sig att arbetets intensitet tenderar
att öka, liksom att denna flexibilitet inte bidrar till att minska kon-
flikten mellan arbete och familj. Inte heller bidrar flexibilitet till en
mer jämställd fördelning av hemarbetet. Snarare bekräftar det flex-
ibla arbetet kvinnans dubbla roller; flexibla arbetstider underlättar
kvinnors dubbelarbete i stället för att reducera det.

Att förändra människors föreställningar om könsroller är viktiga-
re än att göra arbetstiden flexibel om syftet är att öka jämställdhet
mellan könen. Flexibilitet blir mindre undflyende, mer preciserat
samtidigt som det blir mer problematiserat och sammansatt genom
Anne Grönlunds avhandling. Det stora bidraget är att den vänder sig
mot en skumögd debatt som inte är särskilt kunskapsbaserad, utan
oreflekterad.

Det är en god utgångspunkt för samhällsvetenskaplig forskning.
Vi behöver mer kunskap om hur arbete kan och bör utformas i takt
med teknikutveckling, marknadsutvidgning och globalisering. Och
framför allt i takt med ökade jämställdhetssträvanden.

*

Vad är krig? Den franske mediafilosofen Jean Baudrillard retade
1991 gallfeber med sin artikel The Gulf War did not take place. Baud-
rillards idé var dock att problematisera frågan om vad ett krig är.
Han visade hur krig minst lika mycket handlar om att skapa ett in-
formationssystem; att maskera händelser, att förmedla olika intryck
som gagnar respektive sida, att dölja planer och misslyckanden och
att simulera olika skeenden.

I en liknande anda analyserar statsvetaren Rolf Hugoson det
språkbruk som omgärdar krig i sin nya bok Krig och retorik109. Att
boken är utgiven på ett förlag för akademisk kurslitteratur ligger den
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i fatet om det innebär att den inte når utanför de akademiska semi-
narierna. Den är värd en större spridning.

”Retorik är problemlösning med hjälp av språket”, är en modern
och pragmatisk definition av retorik jag nyss hörde från en retoriker.
Hugoson utgår dock från den klassiska av Aristoteles: ”retorik är en
förmåga att urskilja vad som är övertygande i varje enskild situation”.
Ett mer analytiskt perspektiv än det pragmatiska.

Boken är mycket riktigt analytisk. Efter en koncis genomgång av
retorikens teori, ger sig Hugoson i kast med den moderna krigsreto-
riken under 1900-talet. Krig handlar inte främst om att förinta fien-
den, utan att förmå fienden att upphöra med sitt motstånd. Ses krig
på det sättet, kan såväl rena krigshandlingar som uttalanden i olika
former analyseras som retorik.

Krig handlar minst lika mycket om att vilseleda fienden, de egna
trupperna och civilbefolkningen som något annat. Atombomben re-
presenterar den allra starkaste retoriska krigskraft vi hittills sett. Den
har enbart använts vid två tillfällen, Nagasaki och Hiroshima, men
dess förintelsekraft har påverkat säkerhetspolitik och krigshandling-
ar sedan den uppfanns.

Det kalla krigets politik påverkades självklart av atombombens
retorik. Det senaste kriget mot Irak motiverades (felaktigt, har det
visat sig) med att Saddam hade tillgång till atomvapen.

Ibland övertar Hugosons iver och glädje att skriva krigshistoria
den retoriska analysen. Det förtar inte intresset för boken, men det
sker ibland en fokusförskjutning. Därför upplever jag de avsnitt där
Hugoson analyserar de senaste krigen, Kuwaitkriget och Irakkriget,
betydligt retoriskt intressantare än den äldre historieskrivningen.

Hur samtalen gick i USA och uttalanden som gjordes av arablän-
derna innan och under Iraks invasion av Kuwait och därefter USA:s
intervention visar hur subtil krigsretorik kan vara. Liksom Saddam
Husseins uppbenbara syfte att vilseleda när han i början av 1991, i
nederlagets stund, påstår gång efter annan att Irak segrar i kriget och
att USA går med på vapenvila på grund av de amerikanska förluster-
na. Denna retoriska teknik kallas paradiastola; att med ord beskriva
verkligheten i motsats till vad som faktiskt händer.

Sådan vilseledande retorik fördes även från amerikanskt håll.
Krigsledningen frammanade föreställningen om det kirurgiska kri-
get, där raketer och bomber fjärrstyrdes med hög precision enbart
mot militära mål. I efterhand har det visat sig att endast en tiondel av
de flygburna vapnen var precisionsvapen, resterande var gammel-
dags bomber som dödade utan särskild urskillning.
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Krig och retorik är en kunnigt skriven bok om ett outrett ämne,
men som man under läsningen inser är hyperintressant. Men om det
är något jag saknar i boken så är det Saddams häxmästare i vilsefö-
rande retorik. Förtjänar inte Bagdad-Bob ett omnämnande?

*

Jag har alltid varit lite svag för Thomas Hylland Eriksens författar-
skap. Formmässigt flyter orden lätt kring komplexa ämnen. Det gör
hans böcker tillgängliga. Ämnen som ofta är centralt för denne nors-
ke professor i socialantropologi är identitet och etnicitet.

Hans nya bok Rötter och fötter110 gläder mig särskilt, som älskar
essäformen. Annars är essän en svårare skriftform för akademiska
forskare än för andra författare. För den akademiske forskaren är
kunskapsredovisning den traditionella formen för skrivandet. Fors-
karen har utforskat något och redovisar därefter sin vetenskap.

Essäns väsen är annorlunda. Essä betyder ungefär ”försök att
förstå”. Den optimala essän innebär att läsaren görs deltagande i
författarens förståelseprocess. Texten är prövande till sin karaktär.
Helt lyckas naturligtvis inte Eriksen frigöra sig från sin akademiska
tradition, men det blir ändå mycket bra essäer. De är alla formade
kring kontraster som rör identitetsutveckling och -politik: natur vs
kultur, vi vs oss, enkelhet vs komplexitet, val vs tvång och så vidare.

Han prövar såväl det genetiska som det sociala arvets betydelse
för människors identitet och visar med argument från naturen hur
ett ”vi” föregår ett ”jag”. Det betyder att det finns ett programmerat
behov av en social omgivning för att en individuell identitet ska upp-
stå. Det behövs minst två av något för att skapa en skillnad.

Det är lite originellt i en tid när allt är sociala konstruktioner.
Och när individualismen är på väg mot sin peak.

Så, hur uppstår ett vi? Ett vi är som ett omvänt kylskåp; kallt utåt
och varmt inåt. Det skapar kontraster mellan oss och de andra. Men
vi kan vara många saker; allt från stora religioner till musikaliska
subkulturer. Men dessa vi fungerar likartat; de hjälper mig att forma
mitt jag. För någon fast och beständig jag-kärna finns inte.

En underström genom essäerna är just denna relation – inte
kontrast – mellan individen och gemenskapen. Eller mellan libera-
lismen och kommunitarismen, för att använda politiska termer. Eller
mellan det traditionella samhället och det post-traditionella.

Och här tar Eriksen ställning: Gemenskapen går före friheten.
Den totala, nyliberala friheten är vår största livslögn; vi väljer aldrig



Del 3: Akademin

213

fritt från den sociala omgivningens olika tryck. Vare sig vi är identi-
tetssökande ungdomar eller trötta medelålders.

En av de intressantaste – och grundläggande – faktorerna som
Eriksen lyfter fram för vår identitet är ändå minnet. Utan minne
upphör social identitet, menar han. I det resonemanget skulle kanske
någon historieobjektivist kritisera honom för ohämmad relativism,
när Eriksen påstår att det förflutna är lika vidöppet som framtiden.

Med det menar han att vårt minne – vår historieskrivning – är i
högsta grad selektiv. Varje berättelse skulle kunna vara annorlunda.
Men den förlust av det förflutna som vi ser i dag, och som Eriksen
skrivit om i tidigare böcker, är ytterst viktigt för identiteten, såväl
den kollektiva som den individuella. ”Den som kontrollerar det för-
flutna, kontrollerar framtiden”, skrev George Orwell i 1984.

Rötter och fötter är riktigt bra som essäsamling; den prövar,
vrider och vänder på teser och argument, som samtidigt i vissa pas-
sager levererar det oväntade.

*

Med tiden har samhällsforskare som har klassamhället som studie-
objekt blivit allt sällsyntare. På 60- och 70-talen var samhällsklasser-
na givna som analysfaktorer, medan den politiska och ideologiska
opinionen från liberalt högerhåll de senaste decennierna gjort sitt
bästa att döda tanken om klassamhället.

Stefan Svallfors är sociologiprofessorn vid Umeå universitet som
trots opinionsvindar envetet fortsatt forska med ett klassamhälle
framför ögonen. Envetenhet och skicklighet har renderat honom ett
”Långsiktigt stöd till ledande forskare” från Vetenskapsrådet. Nu är
han aktuell med en ny bok, Klassamhällets kollektiva medvetande111.

Här studerar han attityder och attitydförändringar kring några
olika områden i fyra olika länder (Sverige, Tyskland, Storbritannien
och USA) för att kunna jämföra om betydelsen av klasstillhörighet är
lika för olika attityder i dessa länder.

Klasstillhörighet är lurigt. Det tillstår också Svallfors. På vilken
grund ska klasserna indelas? Inkomst? Utbildningsnivå? Inflytande
över produktionsvillkoren? Svallfors menar att det är den typ av an-
ställning en människa har som definierar dennas klasstillhörighet.
Här tillämpar han en relativt detaljerad skala: företagare, ej facklärda
arbetare, facklärda arbetare, lägre tjänstemän, tjänstemän i mellan-
position och högre tjänstemän.

Det kan vara utmanande för somliga att se attitydundersökning-
ar utifrån en sådan skala. För klassresenärer, exempelvis.
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För tjugo år sedan tillhörde jag den lägsta kategorin, ej facklärda
arbetare (självlärd bagare). I dag tillhör jag den högsta kategorin,
högre tjänstemän (universitetslärare). I vilken tabellrad ska jag läsa
för att se mina attityder? Naturligtvis i raden högre tjänstemän. Det
är dagens anställningsform som gäller. Men är jag så förändrad atti-
tydmässigt att P O Ågren anno 1984 hade en helt annan attityd i alla
frågor än P O Ågren i dag?

När jag läser boken som akademiker, ser jag en utmärkt, mycket
välargumenterad analys av människors attityder om arbetsliv, mark-
nad, stat och familj. Centrala områden för en sociologisk attitydun-
dersökning. Svallfors visar närmast pedagogiskt hur man måste gå
vidare i den statistiska analysen av ett datamaterial för att få specifi-
kare svar på sina frågor. I slutet av boken ifrågasätter han dessutom
såväl sin metod som sina resultat och visar på problemen. Det är hur
bra som helst, ur akademisk synvinkel.

Men när jag läser boken som icke facklärd arbetare, ser jag en
obehaglig stigmatisering. Som arbetare framstår jag relativt sett som
konformistisk homofob, konservativ kvinnoförtryckare, förespråkare
av hög statlig styrning och en som jobbar enbart för pengarnas skull,
utan lojalitet till företaget jag arbetar för. Så kan en arbetare sam-
manfatta arbetarklassens attityder såsom de framställs i boken.

Frågan är om det Svallfors beskriver är klassamhällets kollektiva
medvetande – eller klassamhällets dåliga samvete.

*

Genom tillvarons konstiga saker, händelser, beteenden försöker Billy
Ehn i god essästil förstå konstighet sin nya bok Vad konstigt112. Som
professor i etnologi gör han det genom att betrakta det andra och
frammana det konstiga.

Han låter till exempel ett stort antal lärarstudenter skriva ned
något de tycker är underligt i det nutida samhället. Det visar sig vara
mångfacetterat, allt från hur vegetarianer kan vara hundägare till
varför svenskar aldrig tar sista biten av tårtan. Eller varför vi måste ta
av oss skorna inomhus. Eller varför man måste dansa små grodorna
på midsommar.

Ehn blandar snyggt studenternas konstigheter med egna upp-
fattningar om vad som är konstigt och inte. Därmed synliggör sig
författaren väldigt intimt. Som när han berättar om hans avsky över
att dansa små grodorna – utom vid ett tillfälle. Det är när Ehn och en
annan blivande professor sitter i fängelse (på en öppen anstalt, för
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värnpliktsvägran) och arrangerar midsommarfesten bland interner-
na.

Det är konstigt att en akademisk författare är så självutlämnan-
de. Men jag tycker mycket om det. Måste det konstiga vara något
man inte tycker om? Det kan man tro utifrån exemplet med lärarstu-
denterna. Eller kan man älska det konstiga?

Konstiga är andra, inte jag själv, är en uppfattning som Ehn
ständigt möter. Är inte det konstigt? Konstighet framstår som avvi-
kelser från det normala; något negativt som borde rättas till. Inte
något som fascinerar och leder till självreflektion och lust att ändra
sin egen uppfattning. Utgår människor alltid från sig själva som
norm?

Förklaringen som Ehn uppehåller sig kring är att det råder en
hårfin skillnad mellan att inte vara förstådd och inte uppfattas som
riktigt klok. För många människor är det lite skräckinjagande att inte
bli förstådd, därför att det tolkas som att man hamnar utanför nor-
men, det vill säga onormal. Med förståelse och dess motsats kan vi
lika lätt inordna som utesluta människor i en gemenskap.

För visst har vi ibland märkt hur människor tonar ned sin stånd-
punkt, tar tillbaka något eller vill formulera om sig när den andre
visar sig kallsinnigt oförstående? Ovanligare är att stå fast och riskera
bli betraktad som – just det, konstig. Därför gör Ehn olika försök
under föreläsningar, där han bland annat ber åhörarna skriva ned
svar på frågan ”Hur tycker du att du själv är konstig?”. Här närmar
sig etnologin psykologin, genom att svaren på en sådan fråga blir ofta
psykologiska självbilder.

Därför är svaren, föga förvånande, självkritiska och beskriver
människors svårigheter att få bukt med egenskaper man upplever
negativa. Liksom svårigheter som uppstår när intellektet möter star-
ka emotioner – när känslan liksom fular ut sig inför intellektet; när
jag inte förstår varför jag känner på ett visst (negativt) sätt.

När jag har lyssnat till olika föreläsningar vid universitetet och
annorstädes har jag alltid förundrats, fascinerats och imponerats av
människor som lyckas gestalta sitt ämne; bli ett med det. Denna bok
är en manifestation av den etnologiska blicken, av en författare som
är ett med sitt akademiska ämne.

Min fascination gäller inte alls enbart akademiker. Lika förund-
rad och imponerad blir jag av skickliga hantverkare, vars rörelser inte
är intellektuellt uttänkta, utan alltigenom kroppsliga; där intelligen-
sen blivit kroppslig. När blir man ett med ett ämne, oavsett det är
etnologi, deg, lera eller trä? Hur blir man det?



Del 3: Akademin

216

Förvåningen är en av människans viktigaste egenskaper, både för
sig själv som individ och för sig som samhällsmedborgare. Förvåning
och förundran bidrar starkt till att skapa både vår individuella och
gemensamma verklighet. Människans plikt, rentav, är att förundras.

*

Kirurgen och medicinhistorikern Sherwin Nulands bok Doktor
Semmelweis och barnsängsfebern113 är en berättelse om en männi-
skas kamp för det rätta. Ungraren Semmelweis läser medicin i Wien
på 1840-talet och försöker få en tjänst någonstans på universitets-
sjukhuset.

Obstretiken, läran om förlossningskonsten, hade inte någon sta-
tusfylld position inom medicinsk akademi i mitten av 1800-talet. Det
kan vara anledningen till att Semmelweis sökte sig till detta område;
det var relativt lätt att få en tjänst.

Det Semmelweis inledningsvis fick se var hur alltför många av de
nyförlösta mödrarna dog av barnsängsfeber. Men enbart på den ena
av sjukhusets två förlossningsavdelningar, märkligt nog. Skillnaden
mellan avdelningarna var att enbart läkare förlöste på första avdel-
ningen och enbart barnmorskor på den andra. Semmelweis lösning
på barnsängsfebern var att någonting (kunskap om bakterier fanns
ännu inte) fördes via läkarna från obduktionssalen till förlossnings-
salen, och därmed till kvinnorna när de undersöktes inför förloss-
ningen. Semmelweis införde därför tvättvång till läkarnas stora fört-
ret. Statistiken gav honom rätt; dödstalen minskade drastiskt.

Semmelweis blev emellertid motarbetad av en konservativ
läkarkår. Han anklagade dem, på uppenbara och logiska grunder, för
att ha dödat tusentals nyförlösta mödrar, bara därför att de inte
tvättat händerna mellan obduktion och förlossning. Denna anklagel-
se ledde en läkare till självmord efter att denne nyligen mist sin dot-
ter i barnsängsfeber, där läkaren själv förlöste henne. Andra läkare
tog på sig skygglappar och hävdade intill sin död att barnsängsfeber
berodde på dålig ventilation eller dåliga sjukhusväggar. Eller ”något”
i atmosfären.

Ständigt missförstådd och bitter över att läkarkåren inte trodde
honom, kände Semmelweis sig nödgad att skriva en bok om
barnsängsfeber. Resultatet blev inte särskilt läsvärt. Boken avfärda-
des som ilsken polemik, eftersom ett stort antal läkare hängdes ut
med rasande personangrepp. Ändå hade Semmelweis rätt. Vid varje
handtvagning överlevde en kvinna. Det fick honom att uthärda kolle-
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gornas hån, men inte sin egen bitterhet. Mot slutet av sitt liv var han
mentalt söndertrasad.

 Så här ska vetenskapshistoria skrivas. Livfullt berättande. Inled-
ningskapitlet, där Nuland intar den gravida kvinnans perspektiv på
första avdelningen, är en rysare i sig. Händerna som nyss grävt i
människolik, rotar i hennes underliv. Hon anar sitt öde. Frågan är
hur många tusentals kvinnoliv männens akademiska kamp kostade.
Den obarmhärtiga frågan är: Pågår liknande kamper i dag, till sam-
ma kostnad?

*

Ibland händer det en recensent märkliga saker. Inte alls ofta, men
just därför så märkligt. Samtalet tar slut. Boken slutar tala till mig.
Vad är det som händer? Det är inte vare sig ett ointressant eller okänt
ämne. Vetenskapshistorisk litteratur är känt territorium för mig. Inte
heller är författaren okänd; jag har läst ett flertal böcker av honom.
Så vad är det?

Det är inte en överdrift att påstå att James Gleick är en av värl-
dens allra mest välrenommerade och kända författare inom området
populärvetenskap. Han blev världsberömd med boken Kaos 1987,
som handlar om den nya, tvärvetenskapliga inriktning som kallas
kaosteori. Entropi, fjärilseffekten, Mandelbrots fraktaler – jag sluka-
de boken.

Med hans senaste bok Isaac Newton114 är det annorlunda. Mätt-
nadskänsla, snarare än glupande aptit, infinner sig. Ändå är det en
bok som hyllats i USA och nominerades till Pulitzerpriset 2003. Vad
är det med mig? Varför jublar jag inte?

Mättnadskänslan infann sig redan vid Gleicks förra bok Fortare
– nästan allt accelererar. Där var Gleick mycket mindre veten-
skapsjournalist och mycket mer en samhällsiakttagare. Men det är
inte beteendevetenskap, utan naturvetenskap, som är Gleicks hem-
maplan. Därför upplevde jag den boken ytlig och nästan populistisk, i
någon mening.

Newton då? Då är ju Gleick tillbaka i naturvetenskapen och dess
revolutions höjdpunkt, vilket borde borga för kvalitet. Men det är
väldigt mycket en biografi och ganska lite vetenskap. Om Newton
som solitär särling, om hans oförmåga att samtala med sina kritiker,
om hans religiösa grubblerier, om hans dragning åt alkemin och så
vidare. Den vetenskapliga revolutionen hisnar inte i Gleicks tappning
– som kaosteorin gjorde i hans genombrottsbok. Ändå var Newtons
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fysik så oändligt mycket mer betydelsefull för vetenskapen, männi-
skan och samhället än någonsin kaosteorin kommer att bli.

Och om inte Gleick hisnar, varför ska då jag hisna? Däri kan en
del av svaret finnas till min märkliga reaktion till denna bok. Gleick
berättar liksom frånvarande, liksom med vänster hand, med en hög
lägstanivå som det anstår ett proffs.

Detta är som sagt inte en recension. Att mitt förhållande till Ja-
mes Gleick och boken om Newton är knepigt innebär inte att den
saknar kvaliteter. Det är bara det att jag inte förmår mig formulera
dem. Jag fortsätter fundera på orsaken.

*

I takt med stigande ålder blir konst ett allt viktigare ämne för Sveri-
ges främste essäist, socialpsykologen Johan Asplund. Å andra sidan
är det rimligt att hävda att konst i mer allmän mening – det skapade
– alltid har varit viktigt för honom. Kunskapen, det mänskliga vetan-
det, är giftermålet mellan det som är och det skapade, det gestaltade,
det möjliga. Alla försök till skilsmässa reducerar vår möjlighet till
värdefull kunskap.

Hans nya essäbok, Munnens socialitet och andra essäer115, inleds
och avslutas med varsin kort essä om Asplunds förståelseprocess
inför olika konstverk. Den inledande om Sven X:et Erixsons målning
Timmerkörning, Duved och den avslutande om den finländske trä-
snidaren Hannes Autere och hans trärielifer. Innan man kommer till
bokens huvudessä excellerar Asplund i en för honom så typisk tolk-
ningsprocess av konstnären Carl Fredrik Hill. Som i så många tidiga-
re essäer, tar sig denna essä sin inspiration från andras feltolkningar.

De gängse tolkningarna av Hills konst är hur influerad den är av
Hills mentala problem. Asplund ställer sig omedelbart kritisk till det
psykiatriska perspektivet inför Hills konst. Inför kritikers påståenden
att Hills naturmotiv är en förklädnad för en förträngd och perverte-
rad sexualitet, eller att Hills spänningar mellan ljust och mörkt, natt
och dag är ett uttryck för hans inre kamp, ställer sig Asplund synner-
ligen frågande och visar skickligt varför man bör ställa sig frågande.

Detta är essäistik när den är som bäst; prövande, ifrågasättande,
tolkande.

Asplunds hemmaplan är emellertid det socialpsykologiska fältet.
Först en essä om handskakningens sociala betydelse. Ett handslag
äger mycket mer retorik än vi anar. Så munnen. Många tänker nog på
ögat som ansiktets uttrycksfullaste del, men Asplund visar hur mun-
nen inte enbart fungerar för verbal kommunikation, utan också för
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icke-verbal dito. Sitter inte vårt utseende i munnen? Pröva att täcka
ögon på foton av vänner, för att sedan täcka munnen. I vilket fall
känns ansiktet mindre igen?

Ifall munnen ses som vårt viktigaste sociala gränssnitt, borde
störningen av munnens normala uppsyn få stora konsekvenser. Kring
detta uppehåller sig Asplund essän igenom. Om smulan i mungipan
som förvandlas från ett grand till en bjälke under en finare middag.
Om munsåret som ett socialt stigma. Om tandprotesen som förfräm-
ligar en person.

Om kritik av den aktuella trenden att fylla ut läppar med hänvis-
ning till att munnen är ett sakralt objekt. Sakrala objekt får man inte
hantera hur som helst; de måste vårdas och vördas. Silikonfyllda
läppar blir en profanering av munnen – en blasfemisk handling. Sili-
kon som hädelse.

Så ångar han på, Asplund, med sin stringenta och sparsmakade
språkdräkt och med sin arsenal av oförutsägbara tolkningar. Jag ler
med hela ansiktet under läsningen.

*

Till skillnad från andra levande varelser är människan medveten om
sin egen dödlighet. Memento mori; minns att du någon gång dör.
Knappast något påverkar den mänskliga kulturen mer än detta me-
mento. ”Det skulle förmodligen inte finnas någon kultur om männi-
skorna var omedvetna om sin dödlighet”, som Zygmunt Bauman har
formulerat det.

Det är i högsta grad tillåtet och giltigt att gestalta död, att dra-
matisera död och dess följeprocess, sorgen. Mindre tillåtet och kan-
ske något tabubelagt är att samtala om död och sorg människor
emellan. Särskilt om någon nyligen drabbats av dödens närhet.

Död och sorg är dock något vi alla förr eller senare måste kon-
frontera. Därför är en ny bok av Britta Lundgren, professor i etnologi
vid Umeå universitet, viktig. Oväntad död – förväntad sorg116 heter
den och är en kulturanalytisk studie av sörjandets processer. Här har
sex personer – alla kvinnor – fört långa samtal med Lundgren om en
närståendes plötsliga bortgång. Det är en tydlig avgränsning i studi-
en; det handlar inte om sorg efter människor som dött av ålder eller
lång sjukdomstid, utan efter människor som ryckts bort, tvärt.

Det går inte att läsa dessa människors berättelser utan att re-
flektera över sina egna erfarenheter av sorg. Igenkänningsfaktorn är
hög, oavsett det handlar om oförmågan att ta till sig dödsbudskap,
frustration, myndigheters märkliga ärendehantering eller en föränd-



Del 3: Akademin

220

rad social omgivning. Det går heller inte att undvika att reflektera
över sorgeprocessers diversitet; hur olika sörjer vi inte. Vilken skill-
nad var det inte för mig att sörja min pappa vid sjutton års ålder,
jämfört med min mamma vid fyrtio års ålder.

Den fråga Britta Lundgren främst uppehåller sig vid är inte ”Vad
är sorg?”, utan ”Hur görs sorg?”. Den förra frågan utgår från tanken
om en statisk definition av sorg och den andra från idén om att sorg
uppfinns varje gång den måste genomgås av någon. Boken är en
skarp kritik av existerande sätt att normalisera sorg. Genom infor-
manternas personliga sorgearbete får vi insikter om hur individuell
processen kan vara. Samtidigt visar Lundgren hur sorgprocessen
genom tiden har normaliserats, såväl av institutioner som av männi-
skor i allmänhet.

I handböcker om sorgearbete uttrycks hur ”normal” sorg ser ut.
Lundgren kritiserar dem för att vara beskäftiga och förnumstiga. Det
kan bero på att dessa böcker uppvisar en sorts natursyn på sorg; där
sorg ses som en levande läkningsprocess, att sorgen är vår överman,
att sorgen måste få utföra sitt arbete och hur riskfyllt det är att låta
sorgen vara overksam.

Mot bakgrund av hur differentierad sorg kan vara, är det lätt att
instämma i kritiken mot sådant pladder.

Britta Lundgren är ju även uttryckligen genusforskare. Hur
framträder genusperspektivet i boken? Knappast alls. Hon beklagar
att inga män har velat bidra med berättelser om sorg. I den mån hon
reflekterar över manlig och kvinnlig sorg, vill hon understryka bety-
delsen av att inte genusmärka olikheter. Om en man stereotypt ut-
trycker sin sorg i ensamhet, med inslag av ilska, utan gråt och med
svårigheter att samtala med andra om sorgen, behöver det inte bety-
da att skillnader beror på kön. Därtill visar Lundgrens intervjuer att
även kvinnor kan omfattas av dessa känslouttryck.

I boken görs en noggrann indelning mellan studiet av faktisk
sorg genom informanterna och studiet av litteratur om sorg. Bägge
delarna har sina förtjänster, även om jag ofta tilltalas mer av den
speciella blick etnologer ofta uppvisar vid fältstudier och djupa inter-
vjuer med människor. Bara genom sin blotta existens kan en bok som
denna bidra till att minska tabun kring vardagliga samtal om sorg.

Jag råkade ha boken på kaffebordet på jobbet och bara titeln i sig
fick flera i sällskapet att berätta om egna erfarenheter av sorg, ett
annars ovanligt samtalsämne. Men som vi borde tala mer om, efter-
som det gör oss mänskligare.

*
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Den norske filosofen Espen Hammer tar ett ordentligt avstamp redan
i förordet till sin nya bok Melankoli117. En tredjedel, hävdar han, av
Skandinaviens invånare drabbas minst en gång i livet av en depres-
sion så stark att de behöver medicinsk hjälp. Men är melankoli och
depression samma sak? Tveksamt. Den kliniska termen depression
är bara drygt hundra år gammal, och definieras främst med hjälp av
biokemisk och neurofysiologisk vetenskap.

Otvetydigt finns likheter, men melankolin har en flertusenårig
kulturhistoria, som Espen Hammer berättar i god, traditionell essä-
form. Själva begreppet betyder svart (melas) galla (khole). Märkligt,
enär gallan inte är svart. Hippokrates slog för 2 500 år sedan fast att
melankoli orsakades av ett överskott på svart galla, som mjälten ska-
pade.

De gamla grekerna tänkte sig att apatin, långsamheten och ledan
förknippas med mörker, det svarta. Men också med genialitet. Sok-
rates, Platon, Herakles – såväl intellektuella genier som krigshjältar
ansågs vara melankoliker. Melankoliker hade en potential av storhet,
genialitet – men inte tvärtom. Alla genier var inte melankoliker.

Med ett genusperspektiv i den manliga historien, finner Hammer
att den tyska nunnan Hildegard von Bingen redan på 1100-talet gjor-
de en distinktion mellan manlig och kvinnlig melankoli. Manliga
melankoliker, menade hon, var bittra, hatiska och oregerliga, medan
kvinnliga melankoliker beskriver hon som starka, självständiga och
lyckliga (sic). Själva orsaken till kvinnors melankoli var, enligt von
Bingen, inte svart galla – utan män. Därför rekommenderade von
Bingen alltid kvinnor med melankoliska tendenser att gå i kloster.

Framåt 1700-talet går det inte att komma förbi Kant. Som för-
nuftsfilosof satt melankolin i förnuftet, i tänkandet – inte i känsloli-
vet. Förnuftet förblindades av melankolikerns negativa drömmar om
livets förtretlighet, något som dock var ren inbillning. För romanti-
kerna på 1800-talet, å andra sidan, blev melankolin snarast upphöjd
till livsstil; ett idealtillstånd som på samma gång var behagligt och
smärtsamt. De tänkte att melankolin skulle föra konsten, dramat och
poesin till nya höjder.

Espen Hammer tittar även på melankolin i romankonsten. Det är
Proust, Beckett, Coupland, Flaubert, Perec – men framför allt Sartre.
Närmare bestämt hans debutroman Äcklet (som Sartre ville kalla
Melancholia). I Äcklet manifesteras många av melankolins attribut.
Roquentins upplevda isolering från världen, desillusionen, ointresset
för omvärlden och den presentiska tidsuppfattningen; nuet (att Äck-
let är skriven i dagboksform var ingen slump).
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Somliga kristna tänkare har hävdat att endast den kristna över-
tygelsen kan bota melankoli. Hammer ställer sig tveksam, enär en
sådan lösning bortser från ett av melankolins främsta fundament: att
människan är ändlig. Hammer litar hellre till Epikuros enkla recept
mot melankoli: du får ingen ny chans att leva, så lev väl och njut,
öppna ögonen för skönheten och odla dina intressen. Receptet ge-
nomsyras av medvetenheten om dess motsats. Glädje förutsätter
memento mori.

Eller som Albert Camus hävdade: Människans enda plikt är att
vara lycklig.

Några nekrologer
Våren 2002 läser att den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer har
avlidit, 102 år gammal, och plockar fram en av de fåtaliga översätt-
ningarna av hans filosofi för att bläddra lite i. Det är i och för sig inte
vilken som helst, utan Gadamers huvudverk: Sanning och metod (i
urval)118. Det är främst två teser i denna bok som fastnar hos mig.

Den ena gäller vetenskapens nedvärdering av konstens sannings-
anspråk, och Gadamers uppvärdering av detta anspråk. Finns kun-
skap i konsten? Ja, svarar Gadamer. Den kunskap som konsten
rymmer är emellertid inte den omedelbara estetiska upplevelsen,
som uteslutande är subjektiv. Nej, konsten rymmer en historisk för-
ståelse och ger upphov till självförståelse. Genom konsten förstår vi
oss själva och den tillvaro vi är utkastade i.

”Konst är kunskap och erfarenheten av konstverket betyder del-
aktighet i denna kunskap.” Konstens sanning är dock skild – men
inte underordnad – vetenskapens sannings- och verklighetsbegrepp.
Hur når vi konstens kunskap? Gadamers formulerar sin hermeneu-
tik, sin tolkningslära, i den andan. I grunden handlar hermeneutiken
om att nå förståelse. För Gadamer är förståelsen ”till sitt väsen en
verkningshistorisk process”.

Den andra tesen som fastnar hos mig är kärnan i denna process:
horisontsammansmältningen. När den samtida och den historiska
horisonten smälter samman nås förståelse. Den samtida horisonten
är den situation som till stor del är bestämd av våra fördomar, vår
förförståelse. Det är den horisont vi lever i. För att nå en förståelse
som sträcker sig längre än våra fördomar, vår förförståelse, krävs att
vi öppnar en historisk horisont.

När det förflutna, den historiska horisonten, inordnas i den egna
horisonten, den samtida horisonten, sker sammansmältningen av
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horisonter. Att nå förståelse förutsätter att vi utmanar oss själva och
våra fördomar; förändras inte dessa när vi tolkar en företeelse, har vi
heller inte nått verklig förståelse. Vi kan därmed aldrig uppfatta oss
själva som nog när vi försöker förstå något, men vi kan heller aldrig
undfly vår egen ståndpunkt.

Varför begreppet horisont? Med horisont avser Gadamer ”den
synkrets, som omfattar och omsluter allt det, som är synligt från en
bestämd punkt”. Begreppet är lämpligt, menar Gadamer, därför att
det uttrycker ”den överlägsna vidsynthet, som man måste ha för att
förstå. Att öppna horisont betyder alltid att man lär sig se utöver det
som är nära och alltför nära.”

Ett steg i lärandet är att öppna Gadamers horisont.

*

Jag läser i BBC News119 att den franske sociologen Jean Baudrillard
har dött, 77 år gammal, efter en tids sjukdom. Märkligt, eller kanske
snarare symptomatisk, är att BBC News publicerar nyheten under
kategorin ”Entertainment”.

Baudrillard kommer att bli ihågkommen som en av de tidigaste
och mest inflytelserikaste postmodernisterna. 1979 publicerade Jean
François Lyotard det första filosofiska arbetet om postmodernitet:
The Postmodern Condition120. Där Lyotard främst rörde sig inom
kunskapsteorins och vetenskapens domän, undersökte Baudrillard
samhällets och kulturens postmodernitet. Två år efter Lyotard skrev
Baudrillard ett för postmodern teori grundläggande verk: Simulacra
and Simulation121. Här definierar Baudrillard begreppet postmoder-
nitet som ”den enorma process av meningsdestruktion”.

Men främst är Baudrillard känd för att ha myntat termen ”hyper-
verklighet”. I det postmoderna tillståndet, menar han, har världen
förvandlats till en enda simulerad verklighet, förmedlad av media,
men som inte representerar något annat än sig själv – en hyperverk-
lighet. I det postmoderna tillståndet sker en kulturell implosion. Alla
gränser har upplösts, klassmotsättningar, kulturella olikheter och
könsskillnader – allt är upplöst och ersatt av en bildväv av simulera-
de tecken utan referenser till någon verklighet.

Baudrillard var sällsynt provokativ. 1991, strax efter Gulfkriget i
Mellanöstern, retade han gallfeber med boken The Gulf War did not
take place122. Särskilt upprörda blev naturligtvis anhöriga till stupade
och skadade soldater. Baudrillards idé var dock att problematisera
frågan om vad ett krig är. Han visade hur krig minst lika mycket
handlar om att skapa ett informationssystem; att maskera händelser,



Del 3: Akademin

224

att förmedla olika intryck som gagnar respektive sida, att dölja planer
och misslyckanden och att simulera olika skeenden.

Något år efter terroristattacken mot World Trade Center förkla-
rade Baudrillard terroristernas handlande i boken The Spirit of Ter-
rorism utifrån hans idéer kring symboliskt krig och symbolisk död.
Terrorismens anda, menade han, är att skapa död som blir mer än
verklig, det vill säga en död som också blir symbolisk. Och det är klart
amerikaner blir förbannade när en fransk postmodernist skriver att
det var den amerikanska hegemonin, västvärldens ekonomiska och
ideologiska dominans över övriga världen som skapade förutsätt-
ningar för attacken – och att i en symbolisk mening begick Twin To-
wers självmord.

Baudrillard har kallats en ”grym teoretisk extremist”. Aldrig
medhårs. Alltid egensinnigt. Ständigt intressant. Även efter hans
död. Han var övertygad om mediernas kapacitet att bestämma vår
verklighet. Vår föreställning om vad ett mänskligt subjekt är bestäms
av medierna, underkastade som vi är den simulerade verkligheten –
hyperverkligheten. Därför är det ironiskt att BBC News etiketterar
nyheten om Baudrillards död som underhållning.
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