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7 

Förord 

En tes är ett påstående om något. En tes bär alltid på po-
tentialen till sin antites, det vill säga ett annat påstående 
som motsäger det första. Det som driver utvecklingen 
framåt är, för att tala med Hegel, de synteser som vi för-
mår formulera.  
 En tes ska inte förväxlas med en åsikt. En åsikt är en-
bart ett uttalande om något som är hämtat från någons 
personliga preferenser. En tes kan försvaras eller bestri-
das. Åsikter kan vi ha eller mista. Vi bör inte heller förväx-
la tesen med aforismen; därtill är aforismen snarast en 
litterär genre med sin egen estetik. 
 I denna bok framlägger jag 69 teser om internet och 
internetrelaterade företeelser. Syftet är att påvisa behovet 
av att förstå ett mångfacetterat fenomen som internet på 
ett mångfacetterat sätt.  
 Någon särskild ordning eller kategorisering bland te-
serna föreligger inte. Boken kan läsas linjärt eller frag-
menterat, utifrån vilka teser som intresserar läsaren. Varje 
tes ges en kort förklaring, men försvaras inte.  
 Det skulle förta läsarens glädje av att konstruera egna 
antiteser, vilket är bokens egentliga bidrag. 
  
 
Umeå, november 2011 
Per-Olof Ågren 
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1 Information wants to be free 
Naturligtvis vill inte information något alls, men vi kan vilja 
något med information. Denna tes uttalades första gången av 
Stewart Brand 1984 i tidskriften Whole Earth Review och har 
blivit devisen för ett anarkistiskt och fritt internet. Brand ville 
säga att teknik kan vara frigörande snarare än förtryckande. 
Alla frihetsrörelser vi ser på nätet med förledet öppen (källkod, 
tillgänglighet, kultur, innovation, utbildning, standard etc) kan 
kopplas till detta uttryck. När information blir fri blir männi-
skor mindre beroende av ekonomiska resurser för att ta del av 
informationsflödet. Uttryckets motsats – information ska kosta 
– har sina förespråkare som önskar se information som en 
vara i ett marknadsekonomiskt system. Men termen ”free” i 
uttrycket är tvetydigt; free betyder både gratis och fri. Dessa 
termer är emellertid inte synonyma. Med fri avses att informa-
tion inte är inlåst bakom regleringar i form av upphovsrätt 
eller kommersiella licenser, utan fri att bearbeta, omforma och 
distribuera. Och framför allt: information ska vara fri att kopi-
era. 
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2 Singulariteten är nära 
Begreppet teknologisk singularitet beskrevs första gången 1993 
i en artikel av matematikern och författaren Vernor Vinge.1 
Singularitet är lånat från fysiken som beskriver en ”punkt i 
rumtiden i vilken rumtidskrökningen är oändlig”2 och är en 
egenskap i så kallade svarta hål i rymden. Det är ett tillstånd 
när något blir oändligt och därmed ofattbart. Teknisk singula-
ritet är punkten där teknikutvecklingen är närmast oändligt 
stor på extremt kort tid. När motsvarigheten till de senaste 
hundra årens teknikutveckling sker på en dag. När de senaste 
tio årens teknikutveckling sker på en timme. Ett års teknikut-
veckling på en sekund. Denna situation inträffar år 2045. Det 
förutsätter också att biologi och teknik blandas samman. Ma-
skinerna, datorerna, blir intelligentare och snabbare genom att 
bygga in mer biologiskt material och människans förmågor 
ökar genom att genmodifiera och införa nanoteknik i männi-
skan. Genom dessa sammanblandningar av människa och ma-
skin kan mycket av teknikutvecklingen skötas av maskinerna, 
medan människans förmåga att ta till oss teknikutvecklingen 
ökar genom ny teknik.3 Den närmaste singularitetspunkten på 
internet utgörs sannolikt av musik; den tidpunkt då vi när och 
var som helst kan lyssna på varje inspelat musikstycke som 
någonsin spelats in i ett digitalt format. Denna singularitets-
punkt är ett totalt överflöd. 
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3 Simuleringskulturen kräver läskunnighet 

Vi befinner oss i utveckling av en simuleringskultur, där be-
slutsfattare i såväl offentliga som privata organisationer allt-
mer förlitar sig på simuleringar i virtuella miljöer. Simule-
ringsprogram används alltmer i såväl undervisning som rent 
yrkesmässigt: att manipulera virtuella objekt i en virtuell miljö. 
Det kan gälla virtuella kemiska experiment, att laborera med 
ekonomiska simuleringar och manipulera olika simulerings-
program som stödjer design- och planeringsprocesser. 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. I en 
simuleringskultur blir det viktigt att kunna ”läsa” simuleringar. 
Det vill säga: att kunna tolka och förstå en datorsimulerings 
inbyggda antaganden och värderingar om den värld och de 
människor som simuleras. Inga datorsimuleringar kan nämli-
gen göras neutrala eller intresselösa. Det är denna tolknings-
process som utgör människors läskunnighet i en simulerings-
kultur.4 



69 teser om internet 

 12 

4 IT-kritik är nödvändigt 

I all kulturell verksamhet – konst, litteratur, musik, teater, 
dans, film med mera – har kritik länge setts som en viktig 
verksamhet. Särskilda kulturtidskrifter och avdelningar i dags-
tidningar bedriver kontinuerligt kulturkritik i form av recen-
sioner och anmälningar av olika kulturella uttryck, liksom de-
batter kring kulturella uttryck som skapar uppmärksamhet 
eller kring kulturens roll i samhället. Emellertid ingår alltför 
sällan IT-artefakter som en del av de fenomen och företeelser 
som kritiseras. En samhällsutveckling som alltmer präglas av 
en digital transformation – att allt fler delar av samhället, såväl 
privata som offentliga, digitaliserar sin verksamhet så att det 
påverkar alla medborgare – motiverar en utvecklad och initie-
rad IT-kritik. IT-kritik behöver inte ses som väsensskild från 
den kulturkritik som återfinns i dagstidningars kultursidor. Ett 
sätt att se på en kulturkritiker är att denne ingår som en kom-
ponent i ett estetiskt spel med konstverket i centrum, flankerat 
av konstnären, kritikern, publiken och tekniken.5 För IT-
kritikern är konstverkets motsvarighet datortillämpningen, 
konstnären är IT-designern, publiken är användarna, tekniken 
är de medel med vilka datortillämpningen realiseras. Och kri-
tikern är IT-kritiker. 
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5 Digital kultur är som luft 
”Gratis” är ett ekonomiskt begrepp som avser ett pris på en 
vara. Än så länge används begreppet, men inom kort kommer 
människors uppfattning om digitalt material att vara ”något 
som bara är”. Ungefär som luft. Musik på nätet kommer inte 
att vara gratis. Musik kommer bara att finnas. Att fildelning 
innebär att musikfiler kan laddas ned utan kostnad beror en-
bart på att betalning för digitala exemplar i princip är omöjlig i 
längden.6 Detta beror inte på nya fildelningstekniker som ex-
empelvis bittorrent, utan på digitaliseringen. Det var inte Pira-
te Bay och personer som byggde upp webbplatsen som med sitt 
tekniska kunnande i första hand skapade möjligheten till fri 
musik och film. Det var skivbolagen och filmbolagen som gjor-
de detta i och med att de digitaliserade sina kulturyttringar. 
Det som är digitalt kopieras. Det är ett av internets fundament. 
I en nätverksekonomi går priset på de mest värdefulla produk-
terna eller tjänsterna mot noll. Är en produkt eller tjänst gratis, 
måste den vara värdefull per se. Kostnaden för kopiering av 
filer går mot noll och därmed priset. 
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6 Inget på internet kan vara gratis 

Det finns inga gratisluncher. Allt som är gratis har en dold 
kostnad. Bjuder någon dig på lunch är det sannolikt att någon 
söker en gentjänst av dig. Det är kapitalismens negativa kon-
notation: inget kan vara gratis. Altruism kan inte existera.  Re-
ciprocitetsprincipen är förhärskande; den som gör något 
positivt för någon, förväntar sig att den andre besvarar den 
positiva handlingen. Vi förutsätter att andra människor förstår 
reciprocitetsprincipen. Gratis representerar också en siffra: 
noll. Uppfunnet av babylonierna, fruktat av Antikens filosofer. 
Vi tenderar värdera varor som är gratis inte enbart som att vi 
reducerar vår kostnad för att köpa varan i fråga, utan vi tende-
rar 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.7 Om digital kultur i 
form av musik, film, foto, texter, konstverk med mera vore 
gratis, betingar dessa kulturyttringar ett högre värde för oss 
kulturkonsumenter än om priset vore ack så lågt. Men även om 
nedladdning av digital kultur skulle legaliseras, är denna tes 
adekvat. Det finns tendenser till att betalningsviljan för kon-
sertinträden ökar, vilket innebär att gratis musik på nätet ge-
nererar ett högre pris för livemusik. Inget är gratis; kostnaden 
förflyttas. 
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7 Internet är en vilde 

Allt sedan datorn uppfanns har vi använt metaforer för att be-
skriva såväl tekniken som hur vi använder den. Inledningsvis 
uppfattade man datorn som en automat som effektiviserade 
rutinprocesser. Med persondatorn fick verktygsmetaforen stort 
genomslag; ett individuellt hjälpmedel som förbättrar vissa 
förmågor. Med internets framväxt har ett flertal nya metaforer 
växt fram och vissnat: arena, marknad, virtuell värld och så 
vidare. En metafor har emellertid stått sig. Den uttalas sällan, 
men har ständigt varit levande i debatten om nätet sedan bör-
jan av 90-talet, när internet fick genomslag i samhället. Jag 
tänker på vilden. Besten. Det otämjda. Det som måste assimi-
leras; civiliseras. Att tämja vilden handlar om att filtrera in-
formation, reglera samtalstonen på nätet, reglera hanteringen 
av personuppgifter och under 2000-talet reglera människors 
filbyten över nätet. Frågan är varför vi ständigt återkommer till 
att vilja tygla och reglera internet mer än vi tyglar och reglerar 
vår fysiska tillvaro. Varför betraktar vi oss själva som en primi-
tiv kultur på internet, men som en utvecklad kultur utanför 
internet? Vad skulle hända om vi väljer att betrakta nätet som 
mänsklighetens ofiltrerade spegelbild? Vad säger vilden om 
oss människor?8 
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8 Bredbandsskatt är en dödsryckning 

Till och från poppar det i debatten upp ett gammalt förslag på 
bredbandsskatt (som är en variant på kassettskatten från 70-
talet). Den gemensamma nämnaren bland alla förespråkarna 
av bredbandsskatt är att det ter sig orimligt att stoppa fildel-
ning genom att kriminalisera den och att vi måste se till att 
upphovsmännen kompenseras ekonomiskt. Det är en sorts 
allmän avgift som alla internetuppkopplade medborgare soli-
dariskt ska betala. Sedan är tanken att denna skatt fördelas till 
upphovsrättsinnehavarna – och problemet är löst. Fildelning 
släpps fritt och upphovsrättsinnehavarna får sina intäkter. 
Men problemen kvarstår: Hur ska skatten fördelas mellan 
upphovsrättsinnehavarna? Vilka är upphovsrättsinnehavarna? 
Alla på Flickr, Youtube, Deviantart, alla bloggar – nätet består 
enbart av upphovsrättsinnehavare. Nej, bredbandsskatt är en 
dödsryckning från den ekonomiska hanteringen och värde-
ringen av analoga, fysiska produkter. När det gäller digitala 
produkter måste de ekonomiska modellerna se annorlunda ut. 
Det är den diskussionen som är viktig: Hur ska kulturproduk-
tion finansieras i de delar där kulturen genomgår en digital 
transformation? 
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9 Ipred strider mot Platons moralsystem 

Ipredlagen handlar i allt väsentligt om att skapa förutsättning-
ar för att hantera intrång i immaterialrätten som civilrättsliga 
processer i stället för brottsmål. Många har argumenterat 
mycket och väl mot denna lag. Det tyngsta argumentet är 
emellertid filosofiskt. Ipredlagen rycker undan det väster-
ländska samhällets moraliska fundament. Varje samhälle be-
står av två fundamentala funktioner, skriver Platon i Staten: 
handlaren och väktaren.9 Dessa är lika viktiga för samhället, 
men deras funktioner får inte sammanblandas. Handlaren 
tillverkar och säljer varor och tjänster. Väktaren arbetar i det 
offentligas tjänst för det allmännas bästa. Dessa funktioner är 
inte enbart en arbetsfördelning, utan ett fundament till sam-
hällsmoralen. Handlarens moralregler är till exempel ”konkur-
rera”, ”sky våld”, ”visa initiativ och företagsamhet”, ”var effek-
tiv”, ”gör frivilliga överenskommelser”, ”investera i produktivt 
syfte”. Väktarens moralregler är annorlunda: ”sky handel”, 
”var lydig och disciplinerad”, ”respektera hierarkin”, ”var lo-
jal”, ”var generös”, ”var ståndaktig”. Väktarmoralen fungerar 
inte på marknaden, lika lite som handlarmoralen fungerar i 
offentlig verksamhet. I sin iver att behålla lönsamhet – vilket 
är legitimt för handlaren – agerar underhållningsbranschen 
väktare, när man med stöd av Ipred jagar dem som kopierar 
filer på nätet. Det är ett omoraliskt agerande, eftersom moral-
systemen blandas samman.10 
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10 Internet gör oss dummare 

Internet är inte enbart en ny informationskanal, utan en metod 
för att förmedla och motta information. Detta påverkar vårt 
sätt att tänka och lära. Aldrig har tillgången till information 
varit så stor och så enkel att erhålla som i dag. Ändå har ame-
rikanska ungdomar aldrig varit så okunniga, så ointresserade 
av sin sociala och politiska omvärld, så historiskt ignoranta och 
så icke belästa som i dag. Detta understöds av ett flertal studier 
som genomförts av olika organisationer och myndigheter. Ett 
exempel: Andelen ungdomar som finner det mycket viktigt att 
vara uppdaterad kring politiska frågor var 60 procent år 1966 
– och 36 procent 2005. 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 denna utveckling. Det materiella inneha-
vet har aldrig varit större. Det intellektuella innehavet har ald-
rig varit lägre. Skälet är att ungdomar läser allt mindre littera-
tur till förmån för att tillbringa allt mer tid framför datorskär-
men. Det är ett stort kulturellt och pedagogiskt misslyckande.11 
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11 Nya medier genererar asocialitet 

Gammelmedia gör enligt en lång och traditionsrik pressetisk 
sed överväganden kring publicering av personuppgifter. De 
nya, internetburna medierna gör det inte. När det gäller exem-
pelvis människor som är misstänkta för brott, aktar sig gam-
melmedia för att publicera namn och bild. De så kallat sociala 
medierna publicerar mer än gärna inte bara namn, personhis-
torik, släktband, vänskapsband etc, utan även bilder på de 
misstänkta. Flashback är vanligtvis snabbast och har flest och 
mest intrikata detaljer. Vissa bloggar har specialiserat sig på 
namn- och bildpublicering av människor som av pressetiska 
skäl inte namnges i traditionell media. I dessa bloggar beskrivs 
även annan handel och vandel som bloggskribenterna kan grä-
va upp. Det senaste är att på Facebook skapas särskilda sidor 
med uppdaterade uppgifter om misstänkta. Detta beteende är 
per definition asocialt; totalt ignorant mot den sociala omgiv-
ningen. Hur många fördelar vi än kan räkna upp med ett fritt 
internet, utgör de nya asociala mediernas ständigt ökande 
brott mot sociala kontrakt incitament till oönskad reglering av 
internet. 
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12 Grindvakterna förtvinar gradvis  

I traditionell media har grindvakter i form av redaktörer haft 
en central betydelse. Grindvakten vaktar vad som får passera 
grinden; vad som får sägas på debattsidor, kultursidor, insän-
darsidor; vad som ska tas upp som nyheter på nyhetssidor och 
i radio och teves nyhetsprogram. Genom internet förtvinar 
grindvakternas betydelse. Även om DN:s debattredaktör fort-
farande bestämmer vad som ska debatteras i DN, kan de som 
motas i grind publiceras på debattsajter som exempelvis 
Newsmill. Om DN:s utrymme är begränsat, är Newsmills ut-
rymme obegränsat. Därmed förtvinar de traditionella grind-
vakternas betydelse i takt med att fler debattsajter initieras på 
webben. Med inrättandet av personuppgiftslagen var tanken 
att Datainspektionen skulle ges rollen som grindvakt för vilka 
personuppgifter som får publiceras på nätet. Men när Högsta 
domstolen har slagit fast att personuppgiftslagen gör undantag 
för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål, 
och att journalistiska ändamål definieras väldigt generöst, kan 
inte Datainspektionen agera grindvakt på internet. Grindvak-
ternas gradvisa förtvinande förändrar medielandskapet.  
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13 Tjänster – inte produkter – går att debitera 

Det sägs att fildelning tar död på den digitala mediaindustrin 
genom att göra alla filer obetalbara. Den eviga frågan lyder: 
frågan: ”Vad ska vi då tjäna pengar på, när det digitala exem-
plaret inte är möjligt att sälja?” Ett vanligt svar är att skänka 
bort kopior och ta betalt för tjänster i exemplarens omgivning. 
Men vilka tjänster går att ta betalt för? Här följer några förslag. 
Omedelbarhet; att få en kopia av något levererat exakt när du 
vill ha den, är en tjänst möjlig att ta betalt för. Personifiering; 
digitala produkter som har skräddarsytts för dina behov och 
vanor. Tolkningshjälp till digitala artefakter; det finns ett 
skämt inom datorvärlden som säger att programvaran kostar 
inget, men manualen kostar 10 000 dollar. Och kanske vikti-
gast; betalningsmöjlighet. Lyssnare, tittare, datorspelare och 
fans vill betala för sig till sina favoritartister och kulturskapare. 
Deras villkor är dock att det ska vara enkelt att betala och att 
betalningen ska garanteras gå till rätt upphovsrättsinnehavare, 
det vill säga artisten/konstnären. Men någon sådan betal-
ningsmodell finns ännu inte.12 Uppmaningen till musik-, da-
torspel- och filmbranschen måste bli: Utveckla unika tjänster, 
skänk bort de digitala kopiorna och gör en sjuhelvetes vinst 
ändå. 
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14 Internet glittrar 

Teknik har sin egen estetik med en stor potential att förföra. 
Fysikern Freeman Dyson deltog i utvecklingen av atombomben 
under fyrtiotalet. Han kände ”glittret från atombomben”, som 
han uttryckte sig, ett oemotståndligt glitter. Samma glitter kan 
skönjas hos vissa företrädare för olika förespråkare för inter-
nets utveckling. Försvarets Radioanstalt vill göra sociogram 
över människor via deras kommunikation nu när det är tek-
niskt möjligt. Fildelningssajter eroderar den traditionella före-
ställningen om upphovsrätt därför att det är tekniskt möjligt. 
En hypotes är att vi har ett infernaliskt internet, där datorerna 
är programmerade av förförda tekniker med en teknisk arro-
gans. Arrogansens ena syskonbegrepp är teknikdeterminism – 
idén om att samhällsutvecklingen bestäms av den tekniska 
utvecklingen och att utvecklingen alltid är god. Arrogansens 
andra syskonbegrepp är det tekniska imperativet – idén om att 
när något är tekniskt möjligt måste vi också tillåta det. Might is 
right. Är det möjligt är det rätt. Glittret lyser kring teknikentu-
siasterna, oavsett de är determinister eller imperativister. Ut-
maningen är att lära oss känna igen och tränga igenom och 
förbi glittret.13 
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15 Internet eroderar geniet 

Själva idén om geniet är en rest från en förfluten tid, från 
romantikens 1800-tal, något gammalmodigt som inte har nå-
gon plats på 2000-talet. Det största hotet mot genikulten är 
Internet och den deltagarkultur som följer i dess kölvatten, 
såväl på som utanför nätet. I en envägskommunikation är sän-
daren en auktoritet; mottagarens möjligheter att påverka in-
nehållet är lågt. Detta utgör fundamentet i deltagarkulturens 
motsats – åskådarkulturen. I en åskådarkultur formas åskåda-
ren till ett kärl som ska fyllas med konstnärens vision, i form 
av text, bild, teater, skulptur eller vilken uttrycksform konstnä-
ren tillämpar. Konstnären, geniet har all makt över verket. 
Tråden går bakåt till romantikens konstruktion av det konst-
närliga geniet som delar med sig av sin gåva till folket. I en 
kultur som däremot betraktar konstutövande som deltagande, 
sociala processer, reducerar konstnärens makt över åskådarna 
och grumlar den för så tydliga gränsen mellan åskådarkultur 
och deltagarkultur. Internets förutsättningar för samskapande 
kultur är en grund för en deltagarkultur som eroderar det tra-
ditionella geniet.14 
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16 Internet är en distribuerad hjärna 

Några författare och skribenter har börjat tala om Internet som 
en ”distribuerad hjärna”.15 Metaforen är slående. Ju mer vi tar 
del av den strida ström av texter från Internets otaliga kanaler, 
desto svårare blir det att särskilja egen textkonstruktion från 
andras, egen originalitet från andras och egen genialitet från 
andras. Rene Magritte målade en klassisk bild av en pipa med 
texten ”detta är inte en pipa”. I samma anda borde varje skri-
bent ställa frågan ”Är det jag som skriver den här texten?” till 
sig själv. Frågan är om man kan särskilja en författares kreati-
vitet från alla de texter, bilder och samtal som har inspirerat. 
Eller om alla texter, bilder, filmer i nätverkssamhället är 
sprungna ur samma distribuerade hjärna – internet. Och om i 
så fall idén om den enskilde upphovsmannen bör ses som en 
historisk kuriositet.16 Socialpsykologen Johan Asplund för en 
liknande argumentation i boken Genom huvudet, där han 
framhåller det orimliga i att se problemlösning som en indivi-
duell aktivitet; problemlösning sker inte i huvudet, utan genom 
det, i en social process.17 
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17 På internet växer cirkulationsrättigheter 

Den tydliga trenden fortsätter. Tillgång till musik finansieras 
allt mer genom avgifter, licenser och abonnemang, snarare än 
forna tiders prissättning av exemplarframställning. Eftersom 
det i längden inte går att ta betalt för digitala produkter är des-
sa betalningsmodeller självklara. Redan i mitten av 90-talet 
förutsåg den franske mediefilosofen Pierre Lévy denna utveck-
ling.18 Han kallade detta en övergång från territoriella rättighe-
ter till cirkulationsrättigheter. En digital fil kan inte ses som ett 
mikroterritorium, som kan säljas eller hyras likt analoga upp-
hovsrättsskyddade produkter, utan vi måste ersätta rättighets-
innehavaren utifrån graden av användning av den digitala fi-
len. Lévys modell är möjlig i det publika rummet, där det är 
möjligt att mäta hur digitala filer används. Däremot är denna 
modell tveksam i den privata sfären, eftersom den knappast 
kan realiseras utan ett stort mått av intrång i den personliga 
integriteten i form av övervakning av privata datorers proces-
ser. 
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18 Sociala medier är övervakningsverktyg 

Under den arabiska våren 2011, med uppror och demokratise-
ringsprocesser i Tunisien, Egypten, Libyen, Syrien med flera 
länder, upprätthölls en mediebild av sociala medier som verk-
tyg för demokratiaktivism i syfte att skapa en demokratisk 
ordning i diktaturstater. Mediebilden sade att de sociala medi-
erna har bidragit till att samordna protester och andra aktivite-
ter för att störta diktatorer och införa demokrati. Det är inte en 
felaktig bild, men ofullständig. Sedan flera år var sociala medi-
er som Facebook och Youtube förbjudna i Syrien. I demokrati-
seringsprocessernas inledande faser upphävdes plötsligt detta 
förbud. En tolkning är att ickedemokratiska stater och diktato-
rer har stor nytta av sociala medier, eftersom kommunikatio-
nen medborgare emellan sker öppet – och därmed är lätt att 
övervaka. Hur värdefulla sociala medier än är för demokratiak-
tivister, är de lika värdefulla för de styrande i de diktaturstater 
som aktivisterna vill förändra. 
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19 Internet behöver en glömskefunktion 

Vi har designat ett internet för att minnas allt i stället för att 
glömma visst. Google går naturligtvis i bräschen för att lagra 
allt på webben, såväl ”levande” som ”döda” webbsidor. Även 
om du vill glömma, det vill säga radera en webbsida, är den 
sannolikt redan lagrad någonstans. Att glömma är emellertid 
en av människans absolut viktigaste egenskaper. Glömskan –
 inte enbart minnet – av oförrätter, av pinsamma misstag, av 
ickeintentionella handlingar som sårar, av allt som försämrar 
sociala relationer är vad som håller ett samhälle samman. Om 
vi missar att bygga in glömskefunktioner i ett sociotekniskt 
system som internet, hotas våra samhällen i grunden. Männi-
skans glömska är emellertid selektiv. Vi styr inte över vad vi 
glömmer. Det är därför ett närmast oöverskådligt problem att 
bestämma vad våra externaliserade minnen i form av informa-
tionsteknik ska glömma. Därför tenderar vi att skapa teknik 
som minns allt, utan urskiljning. Detta bör emellertid inte in-
nebära att vi inte försöker skapa glömskefunktioner på inter-
net. 
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20 Internet är en bokspamsmarknad 

Robotböcker från robotförlag håller på att överösa internets 
bokhandlare med automatgenererade böcker. Med automatge-
nerering avses att en boks text inte författas av någon männi-
ska, utan samlas in från nätet av ett datorprogram. En bokbot, 
skulle man kunna säga. En robot som genererar böcker. Skick-
liga algoritmkonstruktörer som med datorprogram söker på 
internet efter texter som passar ett visst tema, paketerar tex-
terna som e-böcker eller print-on-demand och lägger dem i 
boklådornas utbud. Produktionen är billig, medan priset är 
högt.19 Kommer nätbokhandlarna att översvämmas av böcker 
av dessa bokbotar? Vad kan bokhandlarna göra? Det framstår 
som osannolikt att genomföra en manuell granskning av varje 
inkommen bok för att sortera bort dem. Sannolikt kommer 
man att pröva automatiska granskningsprogram för att se om 
det går att filtrera dylika böcker, men erfarenheten säger att 
filtreringsprogram, oavsett ändamål, är synnerligen trubbiga. 
Vill verkligen nätbokhandeln slippa dessa botböcker och wiki-
pediaböcker – om de säljer? Så hur bör vi hantera detta bok-
botfenomen? Genom att först bestämma oss för vad som är 
problemet. 
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21 Fildelning är inte självklart ett samhällsproblem 

Svea hovrätt dömde hösten 2010 tre av personerna bakom The 
Pirate Bay till skadestånd och fängelse.20 I domen finns några 
passager som visar att juridik och politik för alltid är samman-
tvinnade. I domen framställs exempelvis att det är ett allmänt 
faktum att ”… upphovsrättsintrång genom illegal fildelning är 
ett samhällsproblem” (sid 46.) Att det är ett samhällsproblem 
är emellertid inte ett faktum, utan en bedömning som kan ses 
på två sätt. Det ena är rent juridiskt: det rimligt att betrakta en 
företeelse som innebär att många medborgare bryter mot en 
viss lag som ett samhällsproblem, på samma sätt som att det är 
ett samhällsproblem att många medborgare dagligen överträ-
der hastighetsbegränsningar på vägarna. Det andra sättet att 
se är politiskt: det är inte självklart ett samhällsproblem att det 
sker en stor spridning av kulturuttryck som bidrar till att med-
borgare berikas i kulturellt avseende. Det beror på vilket sam-
hälle vi vill skapa och vilken betydelse internet ska ha i samhäl-
let. 



69 teser om internet 

 30 

22 Google är inte samhällsnyttigare än Pirate Bay 

Svea Hovrätt för i domen ett resonemang mellan Pirate Bay 
och andra söktjänster på nätet, som exempelvis Google, sanno-
likt för att förekomma den kritiska invändningen att upphovs-
rättsskyddat material är lika lätt att finna via Google som via 
Pirate Bay. Hovrätten menar att ”Om en söktjänst till sin ka-
raktär är sådan att den i första hand är ett värdefullt verktyg i 
laglig verksamhet och allmänt samhällsnyttig, om denna legi-
tima användning dominerar, men spridning eller överföring av 
olagligt material trots försiktighetsåtgärder inte kan uteslutas, 
kan driften av en sådan tjänst i objektivt hänseende komma att 
bedömas som tillåten med stöd av nyss nämnda teorier” (sid 
24.) Men frågan är om inte detta i första hand är en epistemo-
logisk bedömning, i andra hand en politisk bedömning och 
först i senare led en juridisk bedömning. Vi känner inte konse-
kvenserna av den så kallade googlifieringen av vår tillvaro. Det 
är orimligt att hävda att vi i dag vet att Google är ett samhälls-
nyttigt verktyg, därav kunskapsproblemet. Vad som är sam-
hällsnyttiga verktyg beror helt på vilket samhälle vi vill skapa, 
därav det politiska problemet. Det kan likväl visa sig i framtida 
analyser att Pirate Bay har haft ett större bidrag till samhälls-
nyttan än Google. 
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23 Länkförbud hotar den öppna webben 

Ett öppet internet är ett decentraliserat nätverk av horisontella 
noder, där nätneutralitet är avgörande och att principen om 
mere conduit – det vill säga att internetoperatörer är neutrala 
förmedlare av innehåll – är stark. Ett hot mot ett öppet inter-
net utgörs av länkförbud till publika webbsidor. I en tings-
rättsdom november 2010 fälldes en person för brott mot upp-
hovsrättslagen när personen på sin webbsida länkade till 
sportsändningar som streamades från Canal Plus webbplats.21 
Sportsändningarna skyddades inte av några tekniska spärrar, 
som exempelvis lösenordsskydd, utan får anses vara publika. 
Sportsändningarna ansågs dock vara upphovsrättsskyddade 
och personen fälldes för upphovsrättsintrång. Om det, enligt 
ovanstående dom, är förbjudet att länka till upphovsrättsskyd-
dade verk är det i princip omöjligt att länka till någon webbsi-
da överhuvudtaget – om inte tillstånd från webbsidans ägare 
har inhämtats. En generell tillämpning av denna dom skulle 
medföra att närmast hela webben förbjuds. 
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24 Lagring av trafikuppgifter sluter internet 

Sveriges planerade – men uppskjutna – tillämpning av EU:s 
datalagringsdirektiv förelägger internetoperatörer att lagra 
trafikdata i sex månader. Trafikdata är främst lokaliserings-
uppgifter, identifikation av abonnenter/användare och vilken 
typ av teknik som använts vid kommunikationen.22 Denna tra-
fikdata ska av brottsbekämpande myndigheter kunna begäras 
ut från internetoperatörer för kommunikation mellan individer 
där någon misstänks för något brott, hur liten påföljd brottet 
än har.23 En av principerna för ett öppet internet är anonymi-
tet. Precis som i den fysiska världen är anonymitet normen och 
identifikationen undantaget. Datalagringsdirektivet innebär att 
ge upp anonymitetsprincipen. På samma sätt som lagen om 
brevhemlighet råder för fysisk informationsförmedling via 
Posten, bör vi ha en motsvarande lag om informationshemlig-
het för digital informationsförmedling via nätoperatörer. För 
att upprätthålla ett öppet internet måste nätanvändarna med 
ett implementerat datalagringsdirektiv i allt högre utsträck-
ning använda sig av kryptering och/eller tunnlar som kompli-
cerar identifikationen i trafikdatan. 
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25 Nätneutralitet är nödvändigt 

Under de senaste åren har olika farhågor diskuterats, som 
handlar om att internetleverantörer reserverar eller misstänkts 
reservera bandbredd för olika tjänster, så att användare skulle 
garanteras tillgång till vissa tjänster men inte andra. Julia-
gruppen inledde därför en förstudie kring behovet av en öp-
penhetsmärkning av internetleverantörer, så att konsumenter-
na på förhand kan veta vilka internetleverantörer som levere-
rar ett öppet internet och vilka som inte gör det. Med öppenhet 
avses att internetanvändare har lika tillgång till hela internet, 
utan att någon operatör reserverar eller begränsar tillgänglig-
heten för viss datatrafik. Förstudien visade dock att internetle-
verantörer inte ser öppenhetsmärkning som en särskilt priori-
terad fråga.24 Det gör dock inte frågan mindre viktig för inter-
netanvändare som förutsätter ett fritt och öppet internet, men 
som misstänker att internetoperatörer inte tillhandahåller det 
man förutsätter. 
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26 Internetleverantörer ska inte ha innehållsansvar  

I dag är ansvarsfriheten för internetleverantörer synnerligen 
stor. Staten har dock vid ett flertal tillfällen initierat diskussio-
ner om hur internetleverantörer kan ges eller tvingas till större 
ansvarstagande för vilket informationsinnehåll som passerar 
leverantörernas nät. I rapporten Mellanhandsansvar på In-
ternet framförs tesen att internetleverantörerna ska tillmätas 
ett större ansvar för att filtrera och blockera som i rapporten 
kallas ”oönskat innehåll” på internet som passerar respektive 
leverantörs servrar. Vad som menas med ”oönskat innehåll” 
definieras emellertid inte. Dock ges några exempel: ”förtal, 
information som utgör hets mot folkgrupp eller barnpornogra-
fi, men även information som uppmuntrar till människohan-
del, terrorism, utgör försäljning av falska läkemedel eller olag-
lig spelverksamhet, eller som utgör otillbörlig marknadsföring 
eller upphovsrättsintrång”.25 Problemet är att dessa exempel 
inte enbart utgör oönskat innehåll, utan utgör redan olagligt 
innehåll, och därmed redan möjligt för rättsvårdande myndig-
heter att ingripa mot. Det ”oönskade innehållet” torde syfta till 
något annat, ännu oklart. Om vad som räknas som oönskat 
innehåll blir arbiträrt och flytande, utgör detta ett hot mot ett 
öppet internet. 
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27 Slutna tjänster sluter internet 

Webbens ursprungliga idé, liksom själva internets, är att med-
ge ett öppet utbyte av information. Tjänster på internet som 
sluter information inom sig växer däremot i antal och storle-
kar. Nätverkstjänster, så kallade sociala medier, som exempel-
vis Facebook, stänger in all information som användarna pub-
licerar där och gör informationen icke förmedlingsbar eller 
länkbar utanför Facebook. Ett annat exempel på slutna världar 
på internet är Apples musiktjänst iTunes, som finns på inter-
net, utan att finnas på det öppna internet. Det går inte att 
skicka länkar till innehåll på iTunes eller på annat sätt göra 
information därifrån förmedlingsbar. ”You are trapped in a 
single store, rather than being on the open marketplace” för att 
tala med Tim Berners-Lee, webbens grundare.26 Risken med 
denna trend är att webben utvecklas till ett antal fragmentera-
de öar utan någon broförbindelse mellan varandra. Eller att 
webben förvandlas till en kabeltevestation med ett otal olika 
kanaler som inte är sammankopplade till ett nät. 
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28 Nätpolitik är att motverka panspektrism 

I flera avseenden utgörs nätpolitik av motståndshandlingar. 
Panspektrism är ett begrepp som avser icke-optisk övervak-
ning på internet: databaser, loggfiler, datatrafik med mera. 
Begreppet går tillbaka på Jeremy Benthams begrepp panopti-
kon: en modell för social kontroll, där alla övervakas av en 
osynlig övervakare. Syftet var att de övervakade människorna 
skulle anpassa sitt beteende genom vetskapen om att de var 
övervakade. Panspektrismen fungerar på samma sätt. Den 
finns inbäddad i våra vardagsgöromål på internet; sökmotorer 
som Google lagrar all trafikdata, communities som Facebook 
lagrar alla statusuppdateringar och kommentarer, kortbetal-
ningstjänster lagrar betalhändelser. Ju mer medvetna vi blir 
om denna övervakning på nätet, desto mer kommer vårt nät-
beteende att ändras. Dock inte till övervakarnas glädje. Nätpo-
litik är nämligen, bland annat, att motverka panspektrism. Det 
kan göras genom kryptering, darknets och andra tekniker för 
att dölja datoradresser, och därmed göra sig så osynlig som 
möjligt för övervakaren.27 
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29 På internet ser vi bortom affärsmodellerna 

Alla kommersiella aktörer som förr levde på att försälja infor-
mation har med internets kopieringskultur upplevt såväl ett 
hot mot den egna verksamheten, som ett tvång att skapa nya 
affärsmodeller för att leva på informationsförsäljning. Några 
revolutionerande affärsmodeller har emellertid inte kunnat 
skönjas. Lösningen bör sökas bortom affärsmodellerna: Om vi 
medborgare tycker att dagstidningsjournalistik är alltför viktig 
för att tillåtas försvinna, borde vi organisera tidningar och ny-
hetsmedia annorlunda än i dag. Lyft ut verksamheterna ur 
marknaden och skapa stiftelser. Med en tillräcklig grundplåt 
kan en tidnings verksamhet bedrivas med stiftelsens avkast-
ning. Därmed skulle inte journalistiken vara beroende av upp-
lagan eller av annonsintäkterna. Journalistiken skulle dessut-
om stå fri från kortsiktigt vinstintresserade ägare, vilket enbart 
skulle gynna journalistikens förtroendekapital. Och det skulle 
vara oproblematiskt att det journalistiska innehållet kopieras 
fritt på nätet.28 Är detta möjligt även för andra digitala tjänster, 
som exempelvis produktion av film och musik? 
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30 Google är ett politiskt projekt 

Don't be evil! är Googles devis. Vad devisen betyder är emeller-
tid svårt att svara på. Vad som är gott och ont vet var och en. 
När det gäller att etablera en intersubjektiv etik blir det dock 
mångfalt svårare. Det Google menar är gott för internetanvän-
dare, kan av internetanvändare uppfattas som ont. Att lagra, 
sortera, kategorisera och indexera all världens information i 
syfte att göra den sökbar – det är Googles övergripande syfte. 
All världens litteratur, som i projektet Google Books. Alla 
människors patientjournaler, som i Google Health, för att 
kunna kartlägga patologiska mönster. Eller varför inte göra 
hela det mänskliga genomet sökbart i framtiden. Google är inte 
alls enbart ett företag som tillhandahåller en smart sökteknik 
eller tillämpar en smart affärsmodell – utan Google är politik. 
Google handlar inte alls enbart om etik; om gott eller ont i in-
formationshanteringen. Informationshantering är dessutom 
en politisk aktivitet. Integritetsfrågor är politiska. Att tillåta 
kinesisk censur av Googles kinesiska sökmotor, och sedermera 
att inte tillåta samma censur, är politiska beslut. Samhället 
googlifieras genom Googles politik. 
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31 På internet smickras du med Flattr 

Fildelningens sociala sida representeras av uttrycket ”sharing 
is caring”. Att dela med sig är att bry sig om. Vi saknade ett 
system för att av omsorg dela annat än filer, tills Flattr dök 
upp. Flattr är ett monetärt delningssystem; ett donationssy-
stem; en ekonomisk transaktionsmotor. Du sätter in ett må-
natligt belopp på ett konto. När du har stött på något intres-
sant på nätet som du vill visa din uppskattning, klickar du på 
dennes Flattr-knapp. När månaden är slut delas ditt månads-
belopp lika mellan de Flattr-knappägare du har uppskattat. 
När Flattr var nytt tolkade många det som Flattr som ett betal-
ningssystem från fildelare till upphovsmän för det upphovs-
rättsintrång som sker. Den mer genomtänkta tolkningen är 
snarare att det inte handlar om betalningar för en tjänst, utan 
är ett system som är koherent med fildelningskulturens om-
sorgsideal, inte med en den gammelkapitalistiska betalkultu-
rens vinstideal. Vem som helst kan flattras, inte enbart artister 
eller kulturskapare vars verk delas. Och som det sig bör i nätets 
delningskultur: Det går inte att ta emot utan att själv ge. För 
att bli flattrad, måste du själv ha ett Flattr-konto. 
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32 Internet befriar vetenskap 

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges mest eminenta bidragsgivare 
till svensk forskning och därmed tongivande i forskarsamhäl-
let. Nu har rådet beslutat att alla texter som publiceras av fors-
kare som får bidrag från VR, ska publiceras enlig principen om 
Open Access.29 Det innebär att texterna ska finnas fritt till-
gängliga för alla, så att vetenskap ska kunna spridas i så stor 
omfattning som möjligt. Beslutet följer Berlindeklarationen om 
Open Access, där målet är att internet ska vara basen för all 
vetenskaplig publicering. Men inte enbart forskningsresultat i 
form av artiklar eller rapporter, utan även rådata, metadata, 
övrigt källmaterial, digitalt material och så vidare.  Självfallet 
borde även bidragsfinansierade texter i bokform vara öppet 
tillgängliga. Här anas dock kommersiella hänsyn; att bokför-
lagslobbyn haft inverkan på VR:s beslut. Ändock är VR:s beslut 
att följa Berlindeklarationen utan tvekan en viktig seger för 
informationsfriheten och indirekt för idén om ett öppet inter-
net. 
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33 Internet lockar fram lulztrollet 

Troll är människor som på ett alldeles särskilt sätt kommente-
rar på diskussionsplatser på nätet; bloggar, nätforum, chattka-
naler. Dessa diskutanter och kommentatorer är inte intresse-
rade av någon framåtsyftande dialog, utan enbart av att reta 
upp och provocera övriga deltagare i forumet. Svenskans troll 
är en utmärkt term för fenomenet, men dess etymologi utgår 
inte från övernaturliga varelser i skogen, utan den engelska 
termen trolling; dragrodd. Kommentatorer som trollar drar 
blanka drag, det vill säga irriterande och intetsägande inlägg i 
en seriös diskussion, och vill att andra nappar på draget så att 
diskussionen kan förstöras. På senare tid har ett annat sorts 
internettroll uppstått: lulztrollet. Om de traditionella trollen är 
sorgsna och bittra, så är lulztrollen är tusan så glada och obe-
kymrade. Samtidigt är de luttrade, härdade och nihilistiska 
internetanvändare som inte orkar engagera sig i ännu en eko-
nomisk eller politisk eller miljökatastrof utan trollar utan or-
sak. Men med glädje. Man blir inte arg eller less på lulztroll. 
Snarare häpen och fascinerad. Ett lulztroll trollar dock inte 
helt utan orsak, utan av en enda giltig orsak. För lulzet. ”I did it 
for the lulz” är en vedertagen term för det nihilistiska skälet till 
att göra precis vad som helst. 
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34 Internet kräver rum 

Det har länge funnits en stark tankefigur om internet. Tankefi-
guren drar en skarp gräns mellan det digitala och det icke-
digitala. Tankefiguren utgår från en rörelse från den aktuella, 
fysiska världen till den virtuella världen. Ett ”här” och ett ”där” 
konstrueras. En postdigital förståelse av internet slår sönder 
denna tankefigur. Med en postdigital förståelse av internet 
måste vi lära oss att hantera ett totalt överflöd av information. 
Den postdigitala insikten är ett resultat av en mognadsprocess 
av de senaste 15 årens erfarenheter av digitalisering och av 
internet. I en postdigital tid måste internet ses som en resurs 
för närvaroproduktion. När allt digitalt är totalt tillgängligt 
inträder behovet av aktualiserade gemenskaper; möten, festi-
valer, konferenser. Problemet med överflödet av digital kultur 
pekar ut samma lösning som problemet med fossila bränslen: 
en betoning av platsens och närvarons betydelse och ett avvi-
sande av naiva drömmar om en värld utan avstånd. Ju friare 
internet vi vill ha, desto postdigitalare måste vi bli.30 
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35 Med internet bildsamhället 

Den kanske största förändringen på internet de senaste åren är 
den exponentiella tillväxten av bilder – såväl statiska som rör-
liga. Och Youtube, naturligtvis, som nätets ymnighetshorn för 
film. Bildsajter som exempelvis Flickr är lika ymniga. I Sverige 
finns bildsajter i form av snyggast.se och bilddagboken.se. Fö-
retag och organisationer skapar egna Youtube-kanaler och i 
undervisning utökas användningen av inspelade föreläsningar 
och annat bildmaterial. Sammantaget ser vi en rörelse i sam-
hället från text till bild. Bildens generella syfte är att göra värl-
den föreställbar för människan, menar mediefilosofen Vilém 
Flusser. Men bilden presenterar inte världen sig, utan bilden 
re-presenterar världen – bilden sätter sig i världens ställe och 
människan blir en funktion av de bilder människan produce-
rat. Om människan inte dechiffrerar bilderna innan de projice-
ras på världen sker något Flusser kallar ”idolatri” – världen blir 
identisk med människans bilder. På internet florerar främst 
tekniska bilder – motsatsen till traditionella bilder, i form av 
konst. Medan målet med traditionella bilder är att förändra 
världen, är målet med tekniska bilder att förändra våra be-
grepp om världen. Eller rättare: Målet med tekniska bilder är 
att reducera vårt behov av att tänka begreppsligt – och därmed 
vår förmåga att göra det. Tekniska bilder skapas enligt tekni-
kens villkor, inte enligt människors. Människan blir alltmer 
internets funktionär; internet segrar över människans avsik-
ter.31  
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36 Datorspel ökar kunskap 

Det finns en spänning mellan vad unga gör på internet och hur 
vuxenvärlden reagerar. Följande citat från en lärare i engelska 
uttrycker en ytterst ovanlig reaktion från vuxenvärlden: ”I min 
klass finns en liten grupp pojkar som nästan aldrig är i skolan 
eftersom de sitter hemma och spelar World of Warcraft. Sen 
dyker de upp i maj och skriver MVG i engelska! Det är helt 
sjukt. Hur ska vi få tjejerna att stanna hemma och spela 
WoW?”32 Den vanligare reaktionen är: Hur ska vi hindra poj-
karna från att spela datorspel så att de gör läxorna i stället? 
Men en sådan reaktion är reaktionär, representerad av en ut-
bredd likgiltighet inför den potential till lärande som datorspel 
har. Potentialen är dock beroende av hur väl spelen är utfor-
made för att gynna lärandet. Spel kan bygga på föråldrade pe-
dagogiska modeller à la behaviorismen – betingning, stimuli 
och respons. Ett papegojliknande, mekaniserat lärande, som 
främst syftar till att roa. Men spel kan även bygga på idéer om 
situerat lärande i virtuella miljöer som har designats för att i 
samarbete med andra utföra aktiviteter som gagnar lärandet.33 
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37 TPB-domen var en kniv i internets hjärta 

Stämningen på internet var låg efter Svea Hovrätts fällande 
dom mot männen bakom The Pirate Bay. Vad den svenska 
staten effektivt sade med Pirate Bay-domen är: ”Vi står upp för 
varje bransch i den digitala sfären som har misslyckats med 
sina affärsidéer. Så, uppför dig som en underdånig konsument, 
annars släcker vi nätet. Vi kan göra det och vi gör det när vi 
vill.” Stämningen bland människor på nätet beskrivs bäst om 
vi för våra tankar till Kafkas mästerverk Processen, särskilt i 
slutet av romanen.34 Josef K har ju genomgått denna ytterst 
märkliga process, dömts och till sist ska domen – döden – exe-
kveras. ”På K:s strupe lade sig den ena herrns händer, medan 
den andre stötte kniven i hans hjärta och två gånger vred den 
runt”. Josef K fick fram en sista mening innan döden inträdde, 
den mening som fångar stämningen på nätet: ”Som en hund.” 
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38 Internet är den intellektuelles plats 

En svensk professor i statsvetenskap retade gallfeber på blog-
gosfären med sin liknelse av bloggvärlden som en kloak: ”att 
titta in i denna sfär är som att öppna locket till en kloakbrunn”, 
skrev han. Han avslutar sin drapa med ett pessimistiskt anslag: 
”Den deliberativa demokratiteorins vackra tanke om det civili-
serade meningsutbytet som demokratins grundbult tycks med 
bloggandets hjälp komma allt längre bort.”35 En amerikansk 
kollega till denne professor hävdar emellertid motsatsen: Den 
publike intellektuelle har aldrig haft så goda möjligheter att 
vara verksam som i dag. Att det finns bloggare som häver ur 
sig det ena och det andra, eller bloggare som inte tillför det 
offentliga samtalet något, kan inte tas som intäkt för att hela 
bloggosfären är en kloak. Eller som den amerikanske kollegan 
skriver: ”This would be like arguing that Hustler discredits 
Harper’s as an appropriate venue for publication”.36 Den som 
inte hittar intressanta bloggar som tillför det offentliga samta-
let kvaliteter utöver traditionella media, har överhuvudtaget 
inte sökt. 
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39 Internet alienerar oss i nuet 

Vi lever i en extremt teknikstödd kommunikationskultur. Trots 
att vi aldrig sett en teknik som ger oss sådana rumsliga friheter 
att kommunicera på långt avstånd, det vill säga aldrig varit så 
sammankopplade, har vi aldrig varit mer alienerade. Vi skapar 
en kommunikationskultur som reducerar vår möjlighet att 
sätta oss ned, luta oss tillbaka och tänka efter, kontemplerande 
och självreflekterande. I stället tvingar vår kommunikativa 
kultur oss att alltid vara tillgängliga, blixtsnabbt svara på varje 
mobilsignal, varje sms-pip, varje mejl, varje twitterinlägg och 
kolla varje nyhet i rss-flödet. Vi prioriterar tekniken framför 
vår sociala omgivning, vilket är en form av alienering. Elever 
sms:ar och mejlar under lektioner. Vi pratar i mobilen i mataf-
fären. Mejlar med mobilen under möten på jobbet. Har mobi-
lens mp3-filer i öronen under promenaden. Att bli ”pausad” är 
det tydligaste tecknet på denna teknikstödda alienation. Det 
blir du när du pratar med en vän eller kollega som avbryter 
samtalet för att ta ett mobilsamtal eller läsa ett sms. Pausad 
blir du när teknikens socialitet betyder mer än du.37  
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40 Internets styrka är de svaga banden 

Sociologen Mark Granovetter skrev 1973 en banbrytande och 
ofta refererade artikel, där han hävdade styrkan hos svaga 
band mellan människor.38 Relationer såsom kollegor, affärsre-
lationer och människor man möter tillfälligt men behåller viss 
kontakt med, har svagare band än familjemedlemmar och nära 
vänner. Svaga band har betydelse för ett samhälles samman-
hållning, för gemensamt handlande och för människors integ-
ration i samhället. De svaga banden bygger broar och reduce-
rar sociala barriärer. Facebook korrumperar dock idén om sva-
ga band, när detta sociala medium bestämmer att alla som 
ingår i nätverket ska benämnas ”vänner”. På Facebook åter-
finns nämligen främst relationer med svaga band. Ingen häv-
dar att den som har en lista på 600 vänner på Facebook har 
starka och nära band till alla dessa. Men det är relationer med 
svaga band man är ute efter på internet, i sociala medier och 
andra virtuella nätverk. 
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41 FRA-lagen bjuder ett undantagstillstånd 

När FRA-lagen föreslogs och sedermera infördes i Sverige 
2009 utbröt en kritikstorm mot lagens integritetskränkande 
innehåll, i och med att FRA fick tillstånd att bedriva signalspa-
ning i den kabelburna telefon- och internettrafiken som passe-
rar Sveriges gränser. Den italienske filosofen Georgio Agam-
bens tes är att de västerländska samhällena är på väg in i ett 
undantagstillstånd. Ett undantagstillstånd är en situation som 
utspelas i skärningspunkten mellan politik och juridik, menar 
Agamben. Tillståndet uppstår ur en politisk situation – en kris 
– och får juridiska implikationer. Uttryckt annorlunda; ett un-
dantagstillstånds ursprung är nöden. Men frågan är om den 
situation på vilken FRA-lagen avses tillämpas på är en situa-
tion av kris – eller nöd. Det har förespråkarna för FRA-lagen 
inte lyckats visa. Problemet med ett undantagstillstånd är att 
det är i en mening ”olagligt” – FRA-lagen strider mot såväl vår 
intuitiva som rationella föreställning om ett demokratiskt 
samhälle. I en annan mening är undantagstillståndet rätts- och 
författningsenligt i och med att riksdagen beslutat införa lagen. 
Undantagstillståndet är en zon där ”skillnaden mellan privat 
och offentligt har deaktiverats”.39 Det beskriver FRA-lagen i ett 
nötskal. 
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42 Integritetskränkningar är hedersrelaterade  

Vanliga moralfilosofiska utgångspunkter för att avgöra om en 
företeelse är integritetskränkande eller inte är rättighetsetik, 
pliktetik och utilitarism. Mindre vanlig är hederskultur, som 
inte heller är någon etablerad moralfilosofi. Icke desto mindre 
är hederskulturen framträdande som utgångspunkt vid lag-
stiftning som ska skydda privatlivet. Till hjälp att upprätthålla 
vår heder och ära har vi exempelvis förtalslagstiftning och lag 
mot ärekränkning. Dessa bottnar i en hederskultur. Liksom 
personuppgiftslagen, som reglerar hur information om den 
enskilde får bearbetas och spridas. Det handlar om rätten kon-
trollera den offentliga bilden av det egna jaget. Att filma mig i 
en prekär situation och lägga ut på Youtube inkräktar på min 
heder och kan därför lagföras. Däremot inkräktar inte FRA-
lagen på vår heder.40 
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43 Digitala infödingar finns inte 

En omhuldad myt är att dagens ungdomar som växt upp med 
internet för handen har en helt annan förståelse för och an-
vänder internet på ett annorlunda sätt än vuxna. Därför har 
begreppet ”digital natives”, digitala infödingar, skapats och 
spritts. Det hävdas dessutom att de har ett helt annat sätt att 
lära sig och att därför måste utbildningsanordnare på alla ni-
våer i samhället ändra sin utbildning för att möta denna gene-
rations behov. I artikeln The ”digital natives” debate: A criti-
cal review of the evidence studerar författarna denna myt, och 
finner underlag för att med all önskvärd tydlighet slå hål på 
myten.41 Den uppväxande generationens IT-kunnande är högst 
varierande. Det föreligger inte heller några bevis för att en ge-
neration skulle omfatta en generationsgemensam lärstil, utan 
skillnaderna mellan individer är fortfarande signifikant. Därför 
är inte heller argumenten för att utbildningsanordnare ska 
radikalt förändra sin pedagogik och didaktik särskilt starka. 
Snarare vill artikelförfattarna använda termen ”moralpanik” 
som tolkningsmönster för denna situation. Moralpanik upp-
träder, menar författarna, när en speciell samhällsgrupp, ex-
empelvis ungdomar, porträtteras i media som ett hot mot 
samhälleliga normer och värderingar. Författarnas slutsats är 
att det helt enkelt saknas evidens för att det finns en ”digital 
generation” med någon form av nytt sätt att tillägna sig texter 
eller nya sätt att lära sig – trots att deras tillvaro är mer tekno-
logiserad än tidigare generationers. 
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44 Internet påverkar läsvanor  

I en uppmärksammad essä frågar författaren och teknikkriti-
kern Nicholas Carr om internet gör oss korkade, med hänvis-
ning till några iakttagelser. Han menar att hans ständigt ökan-
de webbläsande gör att han upplever sig okoncentrerad och 
har svårt att läsa längre texter. Han upplever sig inte heller 
tänka eller känna på samma sätt som förr under läsningen. Det 
blir allt ovanligare för Carr att i timtal uppslukas av texter; 
vanligare är att hans koncentration börja falna redan efter ett 
par sidor. Tråden tappas, han börjar fundera på annat och får 
slita för att återta koncentrationen på boken. Carr refererar till 
två personer, där den ene, trots en universitetsexamen i littera-
turvetenskap, slutat läsa böcker – på grund av bekvämligheten 
i att läsa korta, tillrättalagda texter på nätet. Från den andre 
personen hämtas ytterligare instämmande. Dennes tänkande 
har blivit mer staccato-liknande – mer likt hans läsande; korta, 
snabba nedslag i webbsidor, bloggar och forum. ”Jag kan inte 
läsa Krig och fred längre”, säger han vemodigt. ”Till och med 
en bloggpost som är längre än tre, fyra stycken är för mycket 
att ta till sig.” 42 Enskilda upplevelser i anekdotisk form bevisar 
inget, men ju fler människor som känner igen sig i förändrade 
läsvanor, desto närmare kommer vi en punkt när vi måste be-
stämma oss för om förändringen är av godo.  
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45 Identifierad elakhet är elakare än anonym  

Diskussioner blossar upp kring fenomenet ”näthat”. Dessa 
handlar om hur samtalet på nätet bör föras. Dock har debatten 
ett oproportionellt fokus på dagstidningarnas kommentarsfält 
och hur de väljer att hantera dessa. Här har två strategier ut-
vecklats för att mota de av utgivarna icke önskvärda kommen-
tarerna. Förhandsgranskning med bibehållen anonymitet är 
det ena. Tvånget att framträda under eget namn genom in-
loggning är det andra. Men frågan är om elaka kommentarer 
från anonyma kommentatorer är obehagligare än elakheter 
från de som skriver under egen identitet. Minns följande blog-
ginlägg från Svenska Akademiens ständige sekreterare: ”Note-
rar att Björn Ranelid uppmanat mig att följa hans exempel och 
delta i dokusåpor. Det kommer inte att ske. Däremot har jag 
inga invändningar mot att han gör så själv. Allt som håller Ra-
nelid borta från skrivandet välkomnas.”43 Nyligen skrev förfat-
taren Kajsa Ingemarsson att hon grät över recensionen av 
hennes senaste bok, över att en recensent väljer att ”offentligt 
kränka och håna inte bara det jag gör utan också min per-
son”.44 Recensenten själv förutsåg författarens reaktion och 
avslutade den fullständigt förgörande recensionen med att 
Kajsa Ingemarsson trots allt säljer bra, så ”… att hennes gråt 
alltså går direkt till banken”.45 Såväl akademisekreterarens 
som enskilda kritikers elakheter måste rimligen upplevas fler-
falt elakare än anonyma kommentarer bland hundratals andra 
anonyma kommentarer. 
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46 Internet är nischernas paradis 
När fysiska begränsningar i det närmaste upphör genom digi-
talisering, uppstår enorma förutsättningar för olika nischer. 
Musikaliska nischer, exempelvis. Om en stor skivaffär kan hål-
la 10 000 olika cd-skivor i lager, kan iTunes eller annan distri-
butör av digital musik lagerhålla – all musik. I princip. Kost-
naden för lagerhållning och distribution närmar sig noll. Där-
med blir internet ett nischernas paradis för den musikkonsu-
ment som vill fördjupa sig i en viss musikgenre. Det är detta 
paradis som betecknas ”den långa svansen”.46 Den långa svan-
sen är ett perfekt begrepp; en metafor, inte ny, men omedelbar 
och intuitiv. 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, däremot, består av alla de produkter som aldrig blir 
storsäljare, aldrig når topplistor. Med en hårddisk som lager i 
stället för en butikshylla och internet som distributionskanal i 
stället för långtradare, kan plötsligt alla produkter ges samma 
exponering. I branscher med många olika produkter, som mu-
sik, film och litteratur, syns den långa svansen tydligast.  Svan-
sarnas framväxt förutsätter dock intrikata sätt att hitta nisch-
produkterna. 



69 teser om internet 

 55 

47 Internet är en omöjlig vallokal 

Från och till blossar diskussionen upp om att hålla allmänna 
val även över internet, det vill säga att rösta i riksdags-, lands-
ting- och kommunalval medelst tre knapptryckningar på en 
webbsida. Den diskussionen handlar om något på förhand 
omöjligt – förutsatt att vi vill behålla valhemligheten intakt. 
Garanten för valhemligheten förändras om val sker över inter-
net; valsystemet garanterar inte valhemligheten, utan väljaren 
själv. Det innebär i så fall en väsentlig förändring av innebör-
den i valhemligheten. Valhemlighet innebär att väljarna utan 
insyn från andra kan avlägga sina röster. Den fysiska valloka-
len är utformad så att detta uppfylls. Det är inte den nätbase-
rade vallokalen – väljaren måste själv ta ansvaret för valhem-
lighetens bevarande. Vid val via internet skulle väljares röster 
kunna säljas genom att deras identifikationer till sina röster 
köps. Tvångsröstning skulle också kunna genomföras, av ex-
empelvis en hotfull partner eller en grupp kompisar som står 
vid datorn i hemmet och utövar påtryckningar att rösta på ett 
visst parti eller kandidat. Att köpa röster eller tvinga någon att 
rösta på ett visst sätt är omöjligt i en fysisk vallokal. 
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48 Internet är ett kvasiobjekt 

Det råder ingen tvekan om att internet existerar. Är därmed 
internet ett objekt? Eller ett subjekt? Ingetdera. Från ett real-
ontologiskt perspektiv bör det som benämns objekt vara mate-
riellt och påtagligt. Vi bör kunna se objektet och dess struktur. 
Det som benämns som subjekt bör inneha ett medvetande och 
bör kunna förnimma, känna och tänka. Internet uppfyller inte 
kraven för varken objekt eller subjekt. Ett kvasiobjekt är en 
entitet som existerar och kan uppfattas av oss utan att påtving-
as objektets eller subjektets egenskaper. Ett kvasiobjekt är inte 
en del av naturen, det vill säga är inte ett naturligt objekt, likt 
en sten eller ett träd. Ett kvasiobjekt är inte heller en del av 
människan, det vill säga det är inte en konstruktion av medve-
tandet, likt en dröm eller en tanke. Ett kvasiobjekt har emeller-
tid en otvetydig existens. Alla människor kan uppfatta kvasiob-
jekt. Kvasiobjekt kräver även en form av respons i mötet med 
människor; deras blotta existens medför att vi måste förhålla 
oss till dem på ett eller annat sätt. Internet uppfyller kraven för 
kvasiobjekt.47 
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49 E-boken eroderar boken 

Vad är en bok? Korkad fråga, kanske någon tycker. Den är 
dock högst relevant i dag, när marknaden för e-böcker och 
läsplattor expanderar. Det går inte längre att definiera en bok 
utifrån dess fysiska form; papperssidor, pärmar, text, författa-
re. Är ett textsjok i en Kindle eller en iPad en bok? Är en pdf-fil 
en bok? Är en blogg en bok? Är en facebooksida en bok? Är en 
inläst text en bok? Är den text du läser en bok om du läser den 
mellan pärmar, men inte om du läser den på en datorskärm? 
Det finns minst två skäl till att definiera skillnaden mellan 
böcker och icke-böcker. Den ena är momsdifferentieringen; 
böcker beläggs med sex procent i moms, till skillnad från den 
generella momssatsen om 25 procent. Vi måste veta vilka pro-
dukter som ska beläggas med vilken momssats. Det andra är 
att om de kulturpolitiska åtgärder riktade mot böckers produk-
tion och distribution ska träffa rätt, måste vi veta vad en bok 
är. Vi har allt sedan Gutenberg skapade boktryckarkonsten 
vetat vad en bok är. I dag vet vi inte det.48 
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50 E-böcker kan inte lånas ut 

När böcker digitaliseras som e-böcker eller ljudböcker har bib-
lioteken, för att hänga med IT-utvecklingen, börjat låna ut så-
dana. Varför köper någon e-böcker när biblioteken låter dig 
låna dem samma dag som de kommer ut till försäljning i bok-
handeln? Låna e-böcker? Att låna ut digitala filer låter sig na-
turligtvis inte göras. Vi vet att digitala filer som är låsta för 
editering enbart kan kopieras eller raderas. Inget annat. En 
digital fil kan inte lämnas tillbaka. Likafullt simulerar bibliote-
ken lån av e-böcker. Lånet sker genom att låntagaren kopierar 
en fil till sin dator. Återlämningen sker genom att filen har en 
automatisk funktion som gör innehållet otillgängligt efter en 
viss tid. Den märkliga konsekvensen av att biblioteken simule-
rar utlåning av e-böcker är att bibliotekets kostnad för att låna 
ut en e-bok, det vill säga för att en användare kopierar en fil 
som kategoriserats som en e-bok, är ungefär 20 kronor, ett 
belopp som går till en upphovsrättsorganisation. Om utlåning-
en av e-böcker sker i bara något större skala än i dag, kommer 
biblioteken av ekonomiska skäl att tvingas begränsa denna 
simulering.49 
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51 På internet verkar smittor 

Sociologen Gabriel Tarde introducerade runt sekelskiftet 1900 
en sorts samhällsfilosofi som i korthet innebär att människan 
och samhället utvecklas genom smittor, eller ”universell repeti-
tion”.50 Repetition och reproduktion förekommer överallt i 
såväl naturen som samhället. Mikroorganismer, myrstackar 
och mänskligt beteende är alla möjliga att studera ur ett repeti-
tionsperspektiv. Såväl smitta som kopiering är närliggande 
begrepp. På internet är smittor och kopiering ständiga förete-
elser. Fildelning är ett tydligt uttryck för hur kulturprodukter i 
form av musik, film och litteratur med enkelhet och med små 
resurser kan spridas mellan internets datorer. Kultursprid-
ningen blir en smitta och skapar smittoeffekter. För att få ge-
nomslag på internet, oavsett det handlar om kommersiella 
varor/tjänster eller politiska idéer, är det väsentligt att lyckas 
smitta så många delar av internet som möjligt med informa-
tion om varan/tjänsten eller idén. I kommersiella samman-
hang benämns detta fenomen viral marknadsföring. Smittan 
sker genom att filer kopieras i hög utsträckning på olika forum, 
sociala medier och communities.51 
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52 Med internet följer nätverkssamhället 

”Våra samhällen struktureras alltmer kring en bipolär motsats 
mellan Nätet och Jaget”, menar sociologen Manuel Castells, 
utan att med Nätet enbart avse internet.52 Nätet är en sam-
hällsstruktur, en komplex interaktion mellan sociala förhål-
landen och produktionsförhållanden, i vilka datornätverk dock 
spelar en central och oumbärlig roll. Nätverkssamhällets fram-
växt började ca 1970 med den informationstekniska revolutio-
nen – IT är vad ångmaskinen och elektriciteten var för indu-
strisamhällets framväxt: en oumbärlig motor för förändring. 
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 ge-
nerera mera information och kunskap. Nätverkssamhällets 
ekonomi är en än mera på profit fokuserad kapitalism, där 
företag organiserar sig enligt en nätverkslogik i stället för hie-
rarkiska system. Från massproduktion till flexibel produktion, 
från stora elefanter till små och medelstora företag, nya led-
ningsmetoder och virtuella företag. Nätverkssamhällets logik 
innebär att den viktigaste enheten inte längre är individen eller 
kollektivet, utan nätverket. Finns du i nätverket är avståndet 
(det ekonomiska, kulturella, sociala, politiska) till övriga noder 
i nätverket noll; finns du utanför nätverket är avståndet oänd-
ligt.53 
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53 Sokrates hade avskytt internet 

Trots att internet översköljs av frusna och rörliga bilder, torde 
fortfarande text vara det övervägande innehållet. Tidningar, 
tidskrifter, e-böcker, bloggar, Twitter, Facebook, diskussions-
forum – alla är textbaserade. När texten etablerades som 
kommunikationsteknik togs den inte emot med öppna armar i 
de muntliga kulturer där den först införlivades. Trovärdiga 
åldermäns vittnesmål, som byggde på deras förfäders vittnes-
mål, vägde alltid tyngre än skrivna dokument. Människors 
påståenden kunde prövas direkt med dem som fällde påståen-
dena, vilket inte kunde göras med texter. Skrivna dokument 
blev därför inte trodda utan tillförlitliga vittnesmål.54 Denna 
skepticism till texten går tillbaka till Platon på 400-talet före 
vår tideräkning. I dialogen Faidros samtalar Sokrates och 
Faidros om kvaliteten i ett tal av Lysias som Faidros har i ned-
skriven form. Här är Sokrates tydlig: ”Den som tror sig kunna 
lämna efter sig en konstlära i en skrift och den som tar emot 
den ur en skrift och tror att det är något klart och stabilt – de 
är båda fullkomligt naiva”.55 Men tack vare Platon har vi i dag 
tillgång till Sokrates filosofi. 
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54 Sokrates hade älskat internet 

Sokrates huvudsakliga problem med texten som kommunika-
tionsteknik är textens oförmåga till dialog och prövning av 
argument. Oavsett vilka invändningar läsaren av en text har 
mot textens tes, och hur än läsaren framställer sina argument 
mot texten, står texten opåverkad kvar och framställer sin tes, 
oförändrad. Om en människa, däremot, lägger fram en tes i ett 
tal, kan den som invänder mot tesen påverka talaren att för-
ändra sin tes i dialogen. Med dialektik, menar Sokrates med 
metaforer från jordbruket, kan man plantera och så ”ord fyllda 
av kunskap, ord som kan bistå både sig själva och sånings-
mannen, ord som inte är ofruktbara utan rymmer en sådd var-
ur nya ord kan spira i nya sinnen…”.56 Detta kan enligt Sokra-
tes inte uppnås genom att talet skrivs ned och separeras från 
berättaren. Under det senaste decenniet har internets utveck-
ling gått mot allt större interaktion, som exempelvis möjlighe-
ten för vem som helst att kommentera och diskutera tidnings-
artiklar, bloggar, debattsajter med mera. På internet behöver 
ingen text vara opåverkad, utan mot varje tes kan invändning-
ar formuleras i anslutning till tesen. Och författaren till den 
ursprungliga texten kan påverkas och ändra ståndpunkt. Helt i 
Sokrates anda.  
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55 Internet är den fjärde revolutionen 

Det är rimligt att inom mediehistorien tala om fyra olika revo-
lutioner; fyra innovationer av skriftlig kommunikation som har 
påverkat den sociala verkligheten i sådan grad att begreppet 
revolution är adekvat. Den första revolutionen är uppfinnandet 
av själva skriften för ca 5 000 år sedan. De tidigaste skriftsy-
stemen har sitt ursprung i bildkonsten, där tecknen är bilder 
som avsågs kunna tolkas och uttalas av någon annan än den 
som skapade tecknen. Den andra revolutionen är uppfinnandet 
av alfabetet. Grekerna var ca 900 före vår tideräkning först 
med att skapa ett alfabet enligt principen om ett tecken per 
ljud, genom att införliva vokaler bland konsonanter. Via detta 
skapade romarna ca 600 före vår tideräkning det latinska alfa-
betet, bestående av 21 tecken, som sedermera utvecklats till 26 
tecken för det engelska alfabetet och 29 tecken för det svenska. 
Den tredje revolutionen var uppfinnandet av tryckpressen, 
eller rättare, tekniken att trycka böcker med hjälp av lösa ty-
per. Den fjärde revolutionen pågår för tillfället och stavas in-
ternet. Om denna revolution vet vi fortfarande väldigt lite.57 
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56 Internet är både fisknät och spindelnät 

Kommunikation över internet sker genom standardiserade 
protokoll, det vill säga flera uppsättningar gemensamma regler 
för hur data ska paketeras, distribueras och packas upp. Bero-
ende på vilket av de olika kommunikationsprotokollen vi talar 
om, kan internet förstås med olika metaforer. Protokollet 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) är 
det kanske mest kända protokollet för internet, även utanför 
tekniska kretsar. Med detta protokoll förstår vi internet med 
metaforen fisknät; där alla noder är jämlika och där ingen cen-
tralnod existerar. Protokollet DNS (Domain Name System) är 
det protokoll som omvandlar IP-nummer till webbadresser. 
Dessa webbadresser är i sin tur uppbyggda med en hierarkisk 
struktur som alla möts, inte i en punkt, men i ett bestämt antal 
punkter. Med detta protokoll förstår vi internet med metaforen 
spindelnät, som har byggts utifrån en punkt och sedan förgre-
nat sig vidare.58 



69 teser om internet 

 65 

57 Internets lag är dess kod 

Friheten på internet är i en mening en chimär. Även om inter-
net har bidragit till ökade möjligheter till yttrandefrihet och 
världsvid kommunikation, är vi enbart så fria som vi tillåts 
vara. Den tillåtande parten utgörs primärt inte av staten, eller 
något lands lagstiftning, utan av en ”stat” av ett annat slag. 
Internets konstitution återfinns i dess tekniska arkitektur. Allt 
som är möjligt att göra på internet möjliggörs av de myriader 
programkod som finns i klienters och servrars datorprogram. 
Och i förlängningen är det de som bestämmer hur denna kod 
ska utformas som bestämmer hur internet kan användas. Det 
vi internetanvändare möjligen kan bestämma är vad i internet-
kodens tillåtna användning vi väljer att använda. Möjligen, 
alltså. Inte tveklöst. Programkoden reglerar nämligen internet. 
Kod är lag.59 
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58 Internetkulturen genererar en mecenatkultur 

Om vi fullt ut skulle anamma en försörjningsmodell för kultur-
utövare som bejakar den gratiskultur som har växt fram på 
internet, det vill säga den kultur där inte kunden betalar för 
digitala kopior, skulle vi få en mecenatkultur. I mecenatkultu-
ren blir kulturskaparen en tiggare i stället för en säljare och 
mecenater får makten att bestämma kulturskaparens villkor. 
Mecenaterna skulle i så fall vara de som förr var köparna av 
kulturprodukter, i form av exempelvis musik, film, datorspel 
och böcker i stället för att kopiera filerna på internet. Kul-
turskaparen kan inte ta betalt för sina produkter, utan får förli-
ta sig på donationer, gåvor och försäljning av kringmaterial där 
så är möjligt.60 Frågan är om det ändå bara är mecenaten som 
har ändrat skepnad med internetkulturens ankomst. Har inte 
författare, musiker och skådespelare alltid stått med mössan i 
hand hos bokförlag, skivbolag och andra kommersiella kultur-
överbyggnader för att få sina verk publicerade, framförda och 
distribuerade? 
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59 Internet skapar globala olyckor 

Teknikfilosofen Paul Virilio har hävdat att teknikutvecklingen, 
särskilt den informationstekniska, särskilt internet, främst 
bidrar till två saker: en ökad hastighet i samhället och en ökad 
frekvens av olyckor.61 Teknik som rationaliserar och effektivi-
serar accelererar processer och tvingar människor att agera i 
allt högre hastigheter. Varje teknik bär på sin egen olycka; 
olyckor är ”programmerade” i tekniken. Bilar krockar, fartyg 
kapsejsar, tåg spårar ur. Kärnkraftverk läcker radioaktivt stoff. 
Kolkraftverk bidrar till växthuseffekt. Hur känner man igen 
den olycka som är inbyggd i informationstekniken, särskilt 
internet? Den har kanske redan har uppstått. Det är bara det 
att ingen har märkt något. Detta beror delvis på att en virtuell 
olycka är immateriell – en tågurspårning eller bilkrasch är 
minst sagt påtaglig i jämförelse. Dessutom har varje tidigare 
tekniks programmerade olycka varit lokal (en bestämd tågur-
spårning sker endast på en plats), medan internets program-
merade olycka är global. Det ligger i sakens natur att det är 
svårt att tänka sig hur den ser ut. Ett varnande förebud kan 
vara den globalisering av ekonomin som möjliggjorts med in-
ternet. Större och mindre kollapser inom olika ekonomiska 
marknader har blivit resultatet av den allt snabbare och auto-
matiska överföringen av elektroniska pengar. 
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60 Vi bubblifieras på internet  

En pågående trend på internet är personaliseringen av data-
flöden. Med det menas att stora aktörer utvecklar allt mer fin-
stämda algoritmer för att urskilja den enskilde individens pre-
ferenser och anpassar såväl innehåll som reklam till varje indi-
vid. Om du som van användare av Googles sökmotor anger ett 
sökbegrepp, säg klimatförändringar, får du ett visst resultat. 
Om en annan person gör samma sökning, är chansen eller ris-
ken stor att denne får ett annat resultat av sin sökning. Det 
beror på att Google lagrar alla sökningar för varje individ och 
hur sökresultat används för att snäva in varje individs intres-
sen – och därmed försöka förutse vad varje individ vill läsa. 
Tjänsterna på Google, Facebook, Yahoo med flera är som be-
kant gratis, men priset är information om dig. När detta feno-
men sprider sig till andra informationsflöden på nätet för-
stärks föreställningen om att den bubbla varje användare be-
finner sig i förstärks allt mer. Denna bubbla har tre egenska-
per: Vi är ensamma i våra bubblor, bubblorna är osynliga och 
vi har inte möjlighet att välja att befinna oss inom eller utom 
bubblor. Denna skräddarsydda värld av information där vi 
enbart får se det vi förväntar oss att få se, krymper förutsätt-
ningarna för att få nya insikter och rentav att lära oss något. 
För det är av mötena, eller kollisionerna, med andra världsbil-
der som vi lär oss något – inte av att ständigt få bekräftelse av 
vår egen, fördomsfyllda världsbild.62 
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61 På internet läser vi som ett F 

En undersökning visar att människor läser webbtexter som 
versala F. När vi inledningsvis läser en webbtext, läser vi hela 
raderna, men allt eftersom ökar vi läshastigheten främst ge-
nom att korta av raderna under läsningen och skumläsa. Me-
toden som använts i undersökningen kallas ”eyetracking”, det 
vill säga man observerar och mäter ögonrörelser hos männi-
skor under läsningen av texter. Slutsatsen från denna under-
sökning är att webbläsning är slarvig läsning; det är ovanligt 
att människor läser webbtexter noggrant. Det som författaren 
till en webbtext vill att läsaren ska ta till sig, måste vara är for-
mulerat i de inledande styckena för att läsaren ska tillägna sig 
det.63 Om läsning på skärm gynnar ytlig och snabb läsning, hur 
ska vi läsa för att uppnå djup läsning? Det bästa svaret hittills 
är att djup, vertikal läsning görs bäst med fysiska, taktila böck-
er.64 
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62 Med internet uppdagas samhället 

I essän Teknikens väsen beskriver filosofen Martin Heidegger 
teknikens väsen som att uppdaga något, att frambringa något. 
Med en ny teknisk innovation kan vi uppfatta något som vi inte 
annars uppfattar i tillvaron. Denna teknikfilosofi är kritisk till 
den framväxande tekniken. Människan står inte fri i teknikut-
vecklingen utan ”att människan i teknikens tidevarv på ett sär-
deles iögonenfallande och utmanande sätt tvingas in i den rå-
dande formen av uppdagande”, som han skriver. Heideggers 
essä uppdagar en teknikdeterminism, enär vi inte är fria att 
forma tekniken, utan måste göra det i samarbete med tekni-
ken.65 Det för oss till internet. I vår relation till internet skapas 
och omskapas vår mänsklighet i en iterativ process. Internet 
har en sådan dignitet att alla måste skapa sina förhållningssätt 
till det, ibland kollektivt, oftast individuellt. Om vi inte vill vara 
fångar i de samhällsformer som internet uppdagar, måste vi 
först formulera vilket samhälle vi vill leva, för att sedan skapa 
ett internet som uppdagar det önskvärda samhället. Och däref-
ter analysera vilket samhälle internet uppdagar. Iteration är 
allt. Allt är processer. Inget, vare sig internet eller samhället, 
blir någonsin färdigt. 
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63 Cyberlibertinism är internets ideologi 

Den mest framträdande ideologin på internet är en form av 
libertinism. Libertinism dök upp som ett diffust begrepp i 
1600-talets Frankrike. Begreppet kommer från latinets liberti-
nus som betyder ”den frigivne”. De som fick detta epitet var 
intellektuella och adelsmän som strävade mot att bli oberoen-
de av samhällets, religionens, moralens och tänkandets kon-
ventioner. Den amerikanske teknikfilosofen Langdon Winner 
ger den mest framträdande politisk-ideologiska rörelsen på 
Internet beteckningen cyberlibertinism. Cyberlibertinism är en 
samling idéer som länkar samman en entusiasm för internet-
baserade, virtuella livsformer med en radikal högerideologi om 
den ”rätta” definitionen av frihet, socialt liv, ekonomi och poli-
tik. Ett av de tydligaste uttrycken för denna ideologi är teknik-
determinism. Den tekniska utvecklingen ses – likt samhällsut-
vecklingen – som opåverkbar och ödesbestämd. Tanken att 
teknikutveckling skulle kunna bestämmas i förhandlingar om 
vilka värden som bör bevaras och förstärkas med ny teknik är 
enligt cyberlibertinismen enbart destruktivt. Ett annat uttryck 
för cyberlibertinismen är en form av anarkism: att riva hierar-
kier och auktoriteter, att globalisera samhällen och att decent-
ralisera all kontroll ända ned till den enskilde. Cyberlibertiner-
nas samhällssyn uttryckas som att ditt mål som människa är 
att finna människor i världen som liknar dig, tycker som du, 
och som delar dina intressen.66 
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64 Internet blir ett cipherspace  

I takt med att övervakningen av datatrafiken på internet inten-
sifieras och kvalificeras, ökar benägenheten för internetanvän-
dare att finna medel att inte kunna bli identifierad av överva-
karen. Två tekniker sticker ut bland andra. Det är dels VPN-
tunnlar, dels kryptering av data. Direkt efter Ipredlagens inrät-
tande i Sverige, startade ett antal företag som tillhandahåller 
anonymiseringstjänster i form av VPN-tunnlar där datatrafi-
ken krypteras. Begreppet cipherspace används för den rymd 
där den krypterade, chiffrerade datatrafiken flödar utan över-
vakarens insyn. Cipherspace är ett krypterat internet på inter-
net, där användarna i cipherspace är närmast omöjliga att 
identifiera. Konsekvenserna av ett tilltagande cipherspace är 
inte enbart att dessa användare undkommer de övervakare 
användarna gör motstånd mot, utan även att lagar blir närmast 
omöjliga att upprätthålla och att ingen därmed kan ställas till 
svars för olagliga handlingar. En närmast bokstavlig anarki 
uppstår. Medlen för att skapa cipherspace finns tillgängliga för 
alla. Det handlar om tillgång till teknik som alla har, eller har 
möjlighet att tillgå, och det handlar om tillgång till teknisk 
kunskap, som förvisso inte alla har. Men om det finns en 
marknad för cipherspace, kommer enkla tjänster att utvecklas 
som var och en kan använda.67 
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65 Internetkriget liknar telegrafikriget 

Det för 2000-talet så förhärskande kriget mellan antipirater 
(Antipiratbyrån, upphovsrättslobbyn och branschorganisatio-
ner) och pirater (The Pirate Bay, Piratbyrån, Piratpartiet) har 
synnerliga likheter med det krig som utspelades på 1800-talet, 
när telegrafitrafiken skulle regleras. När telegrafen skapades 
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 med-
delanden var kodade. Efter ett par decennier insåg man att det 
inte gick att hindra, så man tillät kodade meddelanden. Ett 
skäl var att hindra privatpersoners och företags hemligheter att 
läcka ut via telegrafisterna. Det mest framträdande skälet var 
emellertid att det blev billigare att skicka telegram som kom-
primerats med kod, eftersom priset bestämdes av antalet ord. 
Så man skapade märkliga, långa ord med stort informations-
innehåll. Telegrafbolagen svarade med förbud mot långa ord; 
ord som var längre än tio bokstäver ansågs vara kodade och 
belades med en högre avgift. Användarna skapade då effektiva-
re koder. Telegrafbolagen svarade med att kodord inte fick 
vara längre än fem bokstäver. Användarna blev ännu effektiva-
re. Telegrafbolagen svarade med att höja avgiften för alla ord 
som inte ingick i bolagens officiella telegramvokabulär. Scena-
riot känns igen. Likheterna mellan regleringen i telegrafins och 
internets barndom är stora.68 
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66 Facebook vill förändra världens innebörd 

Om vi grovt sett delar in kulturella artefakter i två delar – de 
som konsumeras och de som används för produktion (verktyg) 
– blir det svårt att se Facebook som vare sig något som kon-
sumeras eller som ett verktyg. Verktyg är förlängningar eller 
simuleringar av mänskliga organ. När verktygen började ut-
formas med hjälp av vetenskapliga teorier blev de effektivare 
och större och fick benämningen maskiner. Den industriella 
revolutionen, med betoning på ”revolution”, definierar Vilém 
Flusser på följande sätt: ”Före den industriella revolutionen 
omgavs människan av verktyg. Efter den industriella revolu-
tionen är det maskinerna som omges av människor.” Facebook 
är varken ett verktyg eller en maskin. Facebook är inte en del 
av vare sig det förindustriella eller det industriella samhället, 
utan det post-industriella samhället. I industrisamhället är ar-
bete essentiellt; såväl verktyg som maskiner arbetar och för-
ändrar världen genom de bearbetningar de utför. Det är inte 
Facebooks avsikt. Facebooks avsikt är att förändra världens 
innebörd, dess betydelse, vår uppfattning om världen. Facebo-
oks maktspel kan identifieras. Användaren har makt över in-
nehållet i användarens information på Facebook, medan Face-
book har makt över användarens beteende – dennes gester. 
Denna förskjutning av makt är informationssamhällets egent-
liga kännetecken.69 
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67 Internet genererar u-samhället 

Samhällets förled har varierat väldigt de senaste decennierna. 
Det postindustriella samhället myntades redan på 1970-talet. 
Sedermera kom informationssamhället, tjänstesamhället, nät-
verkssamhället, kommunikationssamhället och kunskapssam-
hället. I dag kan vi överväga u-samhället, där ”u” står för 
”ubikvitär”. Termen kommer från engelskans ”ubiquitous” som 
betyder något som är allestädes närvarande. Ett ubikvitärt 
samhälle är ett samhälle där informationstekniken är inbäddad 
i allt fler produkter och miljöer – i bilar, möbler, hus, offentliga 
rum, vardagsprodukter som exempelvis kylskåp – där denna 
teknik inte enbart styr produkternas aktiviteter, utan även 
kommunicerar dels med varandra, dels med människor.70 Till 
detta kan läggas att informationsteknik också kan implemente-
ras i människans egen biologi. Ett parallellt begrepp är ”Inter-
net of things”, med vilket man avser föremål försedda med 
processorkraft och internetuppkoppling så att tingen kan in-
teragera med andra ting och därmed med människor. I ett u-
samhälle är internet överallt och därmed allt mer transparent. 
Internet kommer inte att märkas förrän det inte fungerar; när 
människan är inbäddad i ett tekniskt system blir beroendet av 
tekniken totalt. Då blir å andra sidan konsekvenserna av tek-
nikstörningar svåröverblickbara. 
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68 Internet ger oss staten.se  

Med internet har ett forsknings- och praktikfält kallat e-
förvaltning, från engelskans e-government, vuxit fram. I allt 
väsentligt handlar det om att statliga myndigheter, länsstyrel-
ser och kommuner med internet som bas skapar mer eller 
mindre automatiska tjänster för medborgarna. Ärenden som 
förr krävde ett informationsutbyte med en tjänsteman, kan 
med en utvecklad e-förvaltning många gånger genomföras på 
internet. I dag har medborgarna flera ingångar till olika e-
förvaltningar för att få sina ärenden handlagda. Vissa ärenden 
måste gå via kommunen, andra via länsstyrelsen och ytterliga-
re andra via någon statlig myndighet. Staten.se skulle kunna 
bli den enda ingången medborgarna behöver känna till på 
webben för att få ärenden handlagda. Med en automatiserad 
kundtjänst kan staten.se förmedla ärenden till rätt myndighet, 
eller rättare sagt, till rätt myndighets e-förvaltning, för hand-
läggning. Studielån, deklaration, bygglov, registrering av före-
tag – allt görs på en och samma webbplats när som helst på 
dygnet.71 Detta leder till att gränserna mellan olika myndighe-
ter och olika kommunala verksamheter suddas ut och ersätts 
med staten.se.  
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69 Med internet remixas framtidens litteratur 

Den form av musikalisk remix som innebär att någon tar mu-
sikslingor från olika låtar och kombinerar dem med ett nytt 
resultat som följd har genom historien varit en tabubelagd fö-
reteelse inom litteraturen. Inom litteraturen kallas denna över-
förda företeelse plagiat och kopiering. Det är emellertid rimligt 
att räkna med att det kommer att finnas en tidpunkt när all –
 eller närmast all – text som producerats genom historien finns 
på internet. Ska vi även då fortsätta producera text som om 
internet inte finns, eller ska textproduktionen tillåtas förutsät-
ta internet? Litterär genialitet i internetåldern innebär att an-
vända, rekombinera, existerande text på ett kreativt sätt. 
”Unoriginal genius” kan en sådan författare kallas. Det litterä-
ra resultatet kan fortfarande vara genialt, men inte originellt, i 
den meningen att texterna som används redan är skrivna. 
Denna form av litteraturskapande behöver inte nödvändigtvis 
innebära kvalitetsförluster, utan behöver bara ett annat sätt att 
mäta kvalitet än den förhärskande originaliteten.72 Analogin 
med den objekt-orienterade programmeraren är inte långt 
borta, med avseende på den kultur av återanvändning av pro-
gramkod som råder i programmeringsbranschen. Skickliga 
programmerares skicklighet ligger i att effektivt återanvända 
kod. 
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