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Förord 

Essä betyder försök, prövning. Essän har vanligtvis enbart en liten 

del av världen som undersökningsobjekt, men söker sammanhang, 

prövar tolkningar, argument, begrepp.  

 Essän gör inga i traditionell mening vetenskapliga anspråk på 

att framlägga objektiva slutsatser om världen, även om syftet med 

essän är att vidga vår förståelse av världen. 

 En gemensam nämnare mellan dessa essäer är utforskandet av 

relationen mellan informationsteknik, särskilt internet, och den 

kultur och samhälle vi lever i. Som boktiteln antyder, driver da-

gens informationsteknik åt många håll. Om essäerna har en röd 

tråd, är det just denna drift. På område efter område flätar inter-

net in sig i vår tillvaro. 

 En annan gemensam nämnare är att essäerna bygger på andra 

tänkares texter. Utan dessa tänkare hade inte essäerna skrivits.  

 Dessa essäer har tidigare publicerats på Västerbottens-

Kurirens kultursida, i den artikelserie som passande nog benämns 

Perspektiv. Syftet med denna artikelserie är att ge utrymme för 

längre essäer. 

 Jag tacksam att kulturredaktören Sara Meidell så välvilligt ger 

mina essäer utrymme på VK Kultur.  

 

 

Umeå, december 2012 

Per-Olof Ågren 
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3D-filmens underutvecklade  
rumslighet 

Att skapa och visa film i tre dimensioner – bredd, höjd och djup – 

är inte en ny företeelse. Redan på 1950-talet prövades tekniken 

och sedermera har tekniken utvecklats relativt långsamt och utan 

särskilt stort engagemang. Tills i dag. 2009 får sägas vara året när 

3D-tekniken tog ett språng, med James Camerons film Avatar 

som galjonsfiguren för nutida 3D-film.1 

 Filmkonnässörerna har dock alltid rynkat på näsan åt denna 

teknik, där filmen måste ses med särskilda glasögon där linserna 

för respektive öga har olika kvaliteter. Denna teknik har också 

nästan alltid tillämpats på underhållningsfilm från Hollywood; 

ytterst sällsynt har regissörer med konstnärliga ambitioner filmat i 

3D. Avatar är inget undantag från detta. 

 I år sker ett trendbrott i detta avseende. Under Berlins filmfes-

tival visades två 3D-filmer av regissörer som utan tvekan har 

konstnärliga ambitioner med sitt filmskapande. Den första är Wim 

Wenders som använder tekniken i filmen Pina, en film om koreo-

grafen och dansaren Pina Bausch. Den andra är Werner Herzog 

med filmen Cave of forgotten dreams. 
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 Om detta trendbrott endast är högst tillfälligt, eller om det får 

efterföljare är svårt att sia om. Det förutsätter att filmskapare kan 

använda djupet i 3D-tekniken för att öka den konstnärliga höjden 

och inte enbart slå tekniknördar med häpnad. 

 Ett skäl, har det hävdats, bakom Hollywoods satsning på 3D-

teknik i slutet av 00-talet stavas hotet från piratkopiering. Om 3D-

tekniken ger ett så stort mervärde att det gamla klyschan ”Film är 

bäst på bio” kan återerövras, tror Hollywood att biograferna kan 

konkurrera med den illegala nedladdningen av film. På samma 

sätt som 50-talets 3D-film skapades inför hotet från televisionen. 

 Å andra sidan, hävdar andra, är nätets piratverksamhet syn-

nerligen kreativ. Det torde bara vara en tidsfråga innan pirater 

börjar kopiera 3D-effekter för att skapa den postproduktion som 

krävs för att uppleva den tredje dimensionen också i filmer som 

kopieras på nätet. Allt digitalt kan som bekant kopieras. 

 Det huvudsakliga skälet är förhoppningsvis att utforska rums-

lighetens betydelse för filmupplevelsen. Denna ambition är inte 

ny, utan har flerhundraåriga rötter, även om rumsligheten förr 

inte kunde appliceras på filmmediet förrän på 1900-talet. 

  Idén om rumslighet i 

filmupplevelsen har två hi-

storiska rötter. Den ena är den 

kognitiva roten, den andra är 

den fysiska. Den tidigaste 

tekniken för att skapa kognitiv 

rumslighet är zograskopet, som 

uppfanns i mitten av 1700-talet.2  

 Genom att titta på en bild genom en konvex lins, ser varje öga 

var sin bild och hjärnan kan tolka dessa parallella bilder som en 

bild, och skapa en illusion om djup i bilden. De bilder som skapa-

Idén om rumslighet i  
filmupplevelsen har två 
historiska rötter. Den ena 
är den kognitiva roten, 
den andra är den fysiska. 
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des för zograskopet byggdes upp så att illusionen av att se det som 

inte finns – den tredje dimensionen i en tvådimensionell bild – 

skulle förstärkas. 

 Sedermera förfinades tekniken i form av stereoskopet. Det var 

ett instrument med en lins per öga, men till skillnad från zogra-

skopet betraktas två bilder. Vänster öga ser en bild och höger öga 

en annan bild, varefter dessa bilder i hjärnan förenas till ett tredi-

mensionellt synintryck. 

 Syftet med den tredje di-

mensionen var att öka korrekt-

heten i avbildningen, inte att 

öka den konstnärliga höjden. 

Man sökte förvisso simulera 

rumslighet, men rumsligheten skulle ha en korrekt referens i verk-

ligheten. Kända städer, gatubilder och byggnader var vanliga mo-

tiv. 

  Den tidigaste tekniken för att utvidga den fysiskt upplevda 

rumsligheten är panoramat från sent 1700-tal. En panoramamål-

ning omsluter åskådaren så att hela synfältet upptas av målningen. 

Syftet med panoramat var att reproducera verkligheten så skickligt 

att åskådarna trodde sig se verkligheten, och inte en avbildning. 

Frånvaron av avgränsande ramar var en viktig faktor för verklig-

hetsupplevelsen, liksom tekniker för ljussättning och de särskilda 

fysiska lokaler som byggdes för panoramautställningar. 

 Dessutom arbetade man med ”falsk terräng”. Denna terräng 

består av tredimensionella objekt, figurer eller pappdockor – bero-

ende på vilken panoramamålning som visas. Syftet med denna 

falska terräng är att maskera övergången från den tredimensionel-

la världen till en tvådimensionell målning. 

Syftet med den tredje 
dimensionen var  
att öka korrektheten i  
avbildningen. 
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 En förfining av panoramat kan ses i dioramat från tidigt 1800-

tal. Det var en konstform som experimenterade med olika former 

av specialeffekter – dekor, belysning, sceniska effekter. Syftet var 

att skapa helhetsbilder hos åskådaren genom att många intryck 

blandades så att en illusion av ett verkligt sammanhang kunde 

uppstå. 

 Dioramat var ett mellanting mellan konstutställning och me-

lodramisk teater. I dioramat kunde åskådaren inte enbart beskåda 

en vacker bild av något, utan också uppleva förändringar som 

känns igen från den natur bilden representerar – från dimmiga 

morgnar till klara nätter, från en vacker och solig dag till en storm-

fylld himmel. 

 Likt panoramat var dioramats syfte realism. Åskådarna upp-

levde varje utställning verklig, särskilt på grund av målningarnas 

perfekta perspektiv och förmedling av atmosfär, mycket på grund 

av ljuseffekter. Åskådarna trodde inte att det var målningar de såg; 

illusionen av djup och därmed rymd var så stark att de var överty-

gade om att det var en storskalig modell med materiella ting de 

betraktade. För att testa om det var en bild eller en materiell mo-

dell kastade ibland åskådare en pappersboll eller ett mynt mot 

bilden. 

 Såväl panoramor som dioramor var utrymmeskrävande, när-

mast att jämföra med en biograf- eller teaterlokal. De flesta ljusef-

fekter skapades genom att placera olika typer av genomskinliga 

och färgade skärmar mot olika dagsljusöppningar i anslutning till 

målningen för att på så sätt skapa allt från solsken till tät dimma. 

 Hittills har 3D-filmen fokuserat på att utveckla den kognitiva 

rumsligheten; en tydlig utveckling av zograskop och stereoskop: en 

kognitivt upplevd tredimensionell simulering av en tvådimensio-

nell bild. Emellertid har utvecklingen av den fysiska rumsligheten i 
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princip stått helt stilla. Det är här möjligheterna finns. Det handlar 

om att utnyttja själva biografens rum. 

 Varför visa film på enbart 

en duk eller skärm med männi-

skor som sitter i rader med 

blicken rakt fram, där all tre-

dimensionalitet är kognitiv, det 

vill säga belägen i hjärnan? 

Varför inte utnyttja det faktum 

att biograflokalen är flera hundra kvadratmeter med högt i tak och 

har vanligtvis fyra väggar? 

 Släng ut biostolarna, låt människorna röra sig i rummet, proji-

cera filmen på flera dukar eller skärmar samtidigt. Inspireras av 

panoramat som söker omsluta åskådaren. Inspireras av dioramat 

med stora ytor med många projiceringar. Inspireras av surroundl-

judet, där man söker en följsamhet mellan ljudets rumslighet och 

ljudkällan. 

 Släpp idén om en film från en projektor på en duk. Den idén 

kan härledas till laterna magica i mitten av 1600-talet, vilket var 

den första tekniken för att projicera bilder på duk, inte olik diapro-

jektorn. 

 Men redan då experimenterade belgaren Etienne Gaspard 

Robertson med flera laterna magica samtidigt som projicerade 

bilder på olika ställen i rummet för att skapa föreställningar han 

kallade ”phantasmagoria”. Ibland använde han så många som åtta 

projektorer samtidigt. 

 Det är inte utan att man undrar om ambitionerna i förhållande 

till förutsättningarna var högre förr. 

Släng ut biostolarna, låt 
människorna röra sig i 
rummet, projicera filmen 
på flera dukar eller 
skärmar samtidigt. 
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Kamera och fotograf i  
samarbete och konflikt 

Tisdagen den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en oerhört kraf-

tig jordbävning och ett femtontal efterskalv. Hus faller samman. 

Människor blir hemlösa. Mer än 200 000 människor omkommer. 

Plundring eskalerar i städerna.3 

 Fabienne Cherisma blev 15 år. Hon sköts av polisen några 

dagar efter skalvet, av vad flera medier rapporterade som ett var-

ningsskott som sköts upp i luften och träffade Fabienne där hon 

befann sig på ett hustak. DN-fotografen Paul Hansen tog emot 

förstapriset för Årets nyhetsbild 2010 för bilden av den avlidna 

Fabienne.4 

 Bilder som denna kan vara försvarliga att publicera för att 

förstärka det ohyggliga kaos som inträffar vid katastrofer. Text 

bidrar till intellektuell förståelse; en bild kan bidra till emotionell 

förståelse. Hansens bild hamnar emellertid i en annan dager när 

man läser bloggen Prison Photography5, som har gjort en ingåen-

de granskning av tillkomsten av detta fotografi. 
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 Utgångspunkten för granskningen var frilansfotografen 

Nathan Webers fotografi av den situation, där Paul Hansen med 

kollegor trängs för att få bra vinklar och ljus för bilden av Fabien-

ne.6 

 I efterhand har det moraliserats en del över hur Hansens bild 

togs, mot bakgrund av Webers foto. Skulle Hansen fått priset för 

årets nyhetsbild om juryn sett Webers foto i förväg? Bör fotografer 

redovisa de situationer, den kontext som bidrar till olika bilder? 

De skarpaste moralisterna använder ord som ”hyenor” för fotogra-

ferna på Webers bild och tycker att de utnyttjar Fabiennes död på 

ett omoraliskt sätt. 

 Att moralisera är lätt, och 

moralisera kan vi enbart göra i 

efterhand. Den viktigare frågan 

är hur, eller om, vi kan läsa 

fotografier kritiskt. För utöver 

den moraliska dimensionen har Hansens bild också kritiserats för 

att vara ”osann”, i meningen att den är på gränsen till arrangerad. 

Andreas Ekström skriver på Sydsvenskans kultursida att tidnings-

läsaren vilseleds när denne inte får se ”flocken av fotografer som 

trängs för att få den perfekta bilden”.7 

 Det är dock att förenkla en aning. Tidningsläsarens vilsenhet 

kan inte enbart bero på hur stor del av en visuell situation som 

fotografen presenterar. Vilsenheten måste också ha att göra med 

vår föreställning om vad ett fotografi är, och därmed hur vi kan 

förhålla oss kritiskt till sådana. Det är inte minst viktigt när när-

mast all fotografi är digitalt och kan manipuleras intill oändlighet. 

 Mediefilosofen Vilém Flusser skrev en kort bok i essäformat 

som översattes till svenska 1983: En filosofi för fotografin.8 Med 

hjälp av Flusser kan vi utveckla ett kritiskt tänkande kring fotot. 

Den viktigare frågan är 
hur, eller om, vi kan läsa 
fotografier kritiskt. 
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En utgångspunkt för fotokritik är vår förmåga att dechiffrera bil-

der. Vi får inte lockas att se fotografier som ”frusna händelser”, det 

vill säga objektiva avbildningar av verkligheten, utan bilder måste 

översättas till situationer. 

 Flussers iakttagelse är att människor tenderar i alltför hög 

utsträckning att lita blint på tekniska bilder. Målade bilder har 

alltid analyserats och tolkats, det vill säga dechiffrerats, men tek-

niska bilder har alltid setts som fönster mot världen och verklighe-

ten. Den väsentliga skillnaden mellan målade bilder och tekniska 

bilder är emellertid kameran. 

 Kameran är en ”program-

merad” apparatur, med Flus-

sers ord, vars avsikt är att för-

ändra världens innebörd, och 

därmed vår förståelse av värl-

den. Avsikten med fotografier 

är att skapa symboliska ytor, som först måste avtäckas innan vi 

kan förstå världen bakom ytan. Fotografens frihet att välja motiv 

kan i förstone tyckas vara helt fritt, men Flusser vill peka på en 

komplicerad relation mellan fotografen och kameran. 

 Valet av motiv kan inte göras i konflikt med kamerans pro-

gram, mot kamerans inbyggda avsikt. En fotograf kan enbart foto-

grafera det som genom kameran är lämpligt att fotografera. Foto-

grafen tror gärna att det är dennes estetiska, epistemologiska eller 

politiska kriterier som avgör valet av motiv, men det är ett falskt 

medvetande. Valet görs alltid i samråd med kameran. 

 Notera hur fotograferna trängs på Webers fotografi för att få 

samma höjd, samma vinkel, samma ljus på sina bilder. Varför? För 

att kamerans program har tränat fotograferna hur motiv ska väljas 

och fångas på bild. 

Kameran är en  
”programmerad” 
apparatur, med  
Flussers ord. 



 

 15 

 Nu börjar vi närma oss 

fotokritikens kärna i två delar. 

För det första: bilden är en 

symbolisk verklighet som mås-

te dechiffreras, tolkas, för att 

en bild, och därmed en verklig-

het, ska kunna förstås. Att fotografera är att skapa situationer, inte 

att representera verkligheten. 

 Verkligheten utgörs nämligen av den bild som är fotografe-

randets resultat. Haitis verklighet för tidningsläsaren är Paul Han-

sens bild, men verkligheten förblir symbolisk. Eller, för att tala 

med en annan mediefilosof, Jean Baudrillard: Vad som är verkligt 

är därmed inte det som är betecknat, utan det som är betecknande, 

det vill säga symbolen. 

 För det andra: relationen mellan fotografen och kamerans 

program måste också tolkas. Varje fotografi representerar dels 

samarbetet mellan fotografen och kameraprogrammet, dels kon-

flikten mellan dessas avsikter. Fotokritiken – dechiffreringen av 

fotografier – har som uppgift att visa såväl samarbetet som kon-

flikten. 

 Fotokritikerns ständiga två frågor bör enligt Flusser vara: 

”Hur framgångsrik har fotografen varit i att underställa kamera-

programmet sina egna avsikter och med vilka metoder? Hur fram-

gångsrik har kameran varit att avleda fotografen från hans avsikter 

och med vilka metoder?”9 

 Fotografens vanligaste avsikter med ett fotografi är att skapa 

indikativa fotografier (fotografier med sanningsanspråk), impera-

tiva fotografier (fotografier med moraliskt anspråk) eller optativa 

fotografier (fotografier med konstnärliga anspråk). Vilken typ av 

Att fotografera är att 
skapa situationer, inte  
att representera  
verkligheten. 
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fotografi är Paul Hansens? Indikativt; med sanningsanspråk? Vil-

ken typ är Nathan Webers? Imperativt; med moraliskt anspråk? 

  En sträng tolkning av Flussers fotofilosofi skulle vara att Paul 

Hansens bild inte är underkastad fotografens avsikter, utan att 

bilden är ett resultat av den apparatur som fotografen har för han-

den. Hansen var, med Flussers ord, blott en funktionär för kame-

ran. Nathan Webers fotografi, å andra sidan, skulle tolkas som en 

ansats att underställa kameran sina egna avsikter. 

 Analysen i denna artikel bygger emellertid på att vi har tillgång 

till Webers foto. Skulle det vara möjligt att göra denna analys av 

enbart Hansens foto? Sensmoralen av att läsa Flusser är att det 

måste vara möjligt; om inte, så måste vi lära oss det. 

 Annars programmerar fotografierna ett samhälle i apparatu-

rens tjänst, i stället för ett samhälle där apparaturen har under-

ställts människans avsikter. 
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De sociala robotarnas  
intåg 

Datoriserade robotar kan för enkelhetens skull delas in i två kate-

gorier: industrirobotar och sociala robotar. Industrirobotar har vi 

levt med i flera decennier. De utför repetitiva konstruktionsarbe-

ten i högt tempo med hög precision, ofta i produktionsmiljöer som 

människor helst undviker. Möjligen ifrågasattes industrirobotar i 

deras barndom, främst med argumentet att de tar jobb från män-

niskor, men i dag är robotar en självklarhet i många industrier.10 

 Sociala robotar har vi ännu inte sett så många exempel på. I 

främst Japan och USA förekommer emellertid både kommersiell 

utveckling och forskning kring vad sociala robotar kan vara och 

göra, både som fritidsprodukter och som inslag i professionella 

verksamheter. Frågan är om sociala robotar kan bli för den sociala 

fabriken vad industrirobotar har blivit för den industriella fabri-

ken. Nämligen en självklar rationaliseringsteknik. 

 Sherry Turkle är i botten psykolog och en erkänd professor i 

sociala studier av vetenskap och teknik vid MIT. Hon vann stor 
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respekt genom sin första bok i ämnet, Ditt andra jag (1987)11, där 

hon utforskade hur datorer formar vårt sätt att tänka och handla, 

och hur de förändrar vår kultur. Närmast banbrytande blev Turkle 

med boken Leva.online (1997)12, där hon gjorde den tidigaste och 

mest omfattande studien av vad det innebär att leva på nätet. 

 Nu är hon aktuell med vad som kan betecknas som den tredje 

delen av trilogin: Alone Together.13 Som titeln antyder fortsätter 

hon att utforska relationen mellan människan och tekniken. En-

samma tillsammans. Halva boken ägnas åt vår relation till sociala 

robotar. Den andra ägnar hon åt relationen till andra människor 

över nätet. Denna essä avgränsar sig till att reflektera över bokens 

första del, eftersom det är ett för svenska förhållanden relativt 

outforskat område. 

 Fundamentet för Turkles 

studier är att vi tycks allt mer 

bli emotionella med tekniska 

objekt och att vi tenderar att 

upprätthålla ett moraliskt för-

hållningssätt till sådana. När sociala robotar beter sig djur- eller 

människolikt, tenderar vi att rent moraliskt förhålla oss till dem 

som vore de djur eller människor. När en Furby säger ”Me scared” 

triggar detta en moralisk reaktion, trots att man intellektuellt vet 

att Furbyn är en robot, ett tekniskt objekt. 

 Artificiell intelligens innebär att få maskiner att göra sådant 

som uppfattas som intelligent om det gjordes av människor. Nu 

står vi inför en parallell: emotionell intelligens, som innebär att få 

maskiner att uttrycka sådant som skulle uppfattas som känslor om 

det uttrycktes av en människa. 

 Ett av Turkles exempel är Wesley. Han är 64 år, självupptagen 

och svår att leva med, enligt honom själv. En social robot, menar 

Vi tycks allt mer bli  
emotionella med 
tekniska objekt. 



 

 19 

han, skulle kunna bistå honom med social kontakt utan att Wesley 

sårar denne. En robot skulle kunna lära sig hans psykologi, som 

han uttrycker det, och stödja honom att ta sig ur hans depressiva 

perioder. Människor kan det inte. Det har ett liv av skilsmässor 

och psykologer lärt honom. 

  Tillit är en av hörnstenarna i mellanmänskliga relationer. När 

Turkle pratar med barn om relationer till robotar och människor 

kommer tilliten på tal. Några menar att de hellre skulle ha en robot 

som barnvakt än en människa; deras erfarenheter av barnvakter är 

att de är ouppmärksamma, självupptagna, ibland inte ens fysiskt 

närvarande.  

 Så skulle aldrig en robot vara, menar barnen. En robot skulle 

kunna programmeras att känna till det enskilda barnets behov. 

Det är lättare att lita på en robot än på en människa: ”Du kan en-

bart lita på en människa om du känner henne (…) och det går for-

tare att lära känna en robot”, som ett av barnen uttrycker det.14 

 Turkle studerar även det omvända; att vara barnvakt till en 

robot. En flicka i Turkles studie, Callie, älskar att vara barnvakt; 

hon älskar att känna sig behövd och att vara omhändertagande. 

Turkle låter henne pröva en barnrobot (en relativt avancerad pro-

grammerad docka) under några veckor.  

 Callie vet att barnroboten är en maskin, men bryr sig inte sär-

skilt om det. Det viktiga är att den är tillräckligt levande för att 

väcka hennes känslor av att behövas för någon. När roboten säger 

”I love you” som en respons på Callies beteende, uppfattar hon det 

som ett genuint känslomässigt yttrande. 

  Sherry Turkle har också studerat experiment med sociala 

robotar i äldreboenden. Hon finner relativt hög acceptans för att 

robotar kan sköta vissa delar av omsorgen. I dessa experiment 

visar det sig att robotar kan dela ut medicin, hjälpa äldre att nå 
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olika saker i sin omgivning och att övervaka dem, exempelvis ge-

nom att signalera om en person har ramlat och ligger på golvet. 

Acceptansen bygger emellertid till stor del på den personalbrist 

inom omsorgen som tycks vara universell och opåverkbar. 

 Sherry Turkles ärende är 

att varna oss för olika former 

av vänskaper med robotar. Att 

göra sig beroende av en robot 

är fullständigt riskfritt och 

kravlöst, eftersom roboten ald-

rig ställer några krav på motprestation eller på reciprocitet. Jäm-

fört med ett liv med robotar, kan ett liv med människor te sig be-

svärande; människor ställer krav, människor kan avvisa. Att vänja 

sig vid sociala robotar är att vänja av sig med människor. 

 En av Turkles slutsatser är att det är en fatal missuppfattning 

att betrakta sociala robotar som leksaker. De är mycket mer än så. 

Det förstår även barn. Men en än större missuppfattning är att 

sociala robotar kan ge genuina, mänskligliknande relationer. Soci-

ala robotar utlovar vänskap, men kan aldrig leverera annat än 

föregivet agerande. Om vi uppfattar en relation till en robot som 

vänskap, kommer vänskapsbegreppet att degenerera, menar Turk-

le. 

 När du uppfattar en social robot som en vän, som någon att ha 

en relation till, förlorar du samtidigt en synnerligen viktig mänsk-

lig egenskap: förmågan att se världen genom någon annans ögon. 

Och därmed förmågan till empati. Och, som Turkle så distinkt 

formulerar det, kanske är det när vi förlorar denna förmåga, som 

vi kan uppfatta en robot som en vän. Eller, vill jag tillägga, när vi 

tvingas att avstå från den förmågan. 

Att vänja sig vid  
sociala robotar är att 
vänja av sig med  
människor. 
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 Det som gör Sherry Turkles studier av sociala robotar så vär-

defulla är att hon som få andra lyckas precisera distinktionen mel-

lan en relation till en social robot och en relation till en människa. 

När Turkle från teknikoptimister får kritik för sin kritiska inställ-

ning till sociala robotar, handlar det om att hon vägrar likställa 

omsorg med utförande av omsorg. Hon vägrar likställa omsorg 

som känsla med omsorg som beteende. Hon vägrar likställa att ta 

hand om någons behov med att bry sig om någons behov. 

 Ett fundamentalt behov 

hos en människa är att bli lyss-

nad på. En social robot kan 

höra vad jag säger, men kan 

aldrig lyssna på mig. Datorer 

förstår mänsklig erfarenhet lika lite som de alltid gjort, men dato-

rer kan bättre än någonsin agera som om de förstår. 

 En slutsats vi kan dra efter läsningen av Alone Together är att 

huruvida en robot kommer att lyckas eller misslyckas som exem-

pelvis ”vårdare” inom äldreomsorg beror mer på hur vi definierar 

omsorg och vårdarbete än hur vi lyckas konstruera och program-

mera roboten. Vi kommer snarare att definiera sådana verksamhe-

ter med utgångspunkt i vilka sysslor robotar kan utföra, inte vilka 

behov brukarna har. 

 Det kan tyckas vara en pessimistisk, rentav dystopisk slutsats. 

Jag uppfattar det dock inte så. Jag uppfattar det som business as 

usual. 

En social robot kan höra 
vad jag säger, men kan 
aldrig lyssna på mig. 
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Bevara de friheter  
vilden ger oss 

Metaforer är ständigt förekommande när vi försöker förstå såväl 

informationstekniken som dess användning. Automaten var den 

tidigaste metaforen; att effektivisera och automatisera rutinpro-

cesser stod högt på dagordningen. Med persondatorn dök verk-

tygsmetaforen upp; IT som ett personligt verktyg för allehanda 

handlingar. Och med internet har metaforer som arena, värld, 

gemenskap, marknad med mera växt fram. Ofta med förled som 

virtuell.15 

 Den metafor jag upplever som den mest träffande tycks jag 

emellertid vara ensam om att använda16, men det metaforen bild-

ligt söker likna är ständigt förekommande i debatten om teknikens 

utveckling och utbredning. Jag tänker på vilden som metafor för 

internet. Besten, det otämjda, det som måste assimileras och civili-

seras för att tillåtas i vårt samhälle. 

 Vi har under ett par decennier sett flera exempel på hur vilden 

måste tämjas. Ett exempel från mitten av nittiotalet handlade om 

att filtrera information, så att ungdomar inte skulle komma åt 
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bombrecept, pornografi, våldsskildringar och politisk extremism. 

Fortfarande sker tämjning medelst filtrering i Kina, Irak och andra 

icke-demokratiska länder. 

 Ett annat exempel från nittiotalet handlade om lagstiftning. 

Vilden tillät människor att agera fritt i internets offentlighet. För 

att minska risken med en sådan frihet inrättades lagen om elek-

troniska anslagstavlor för att reglera samtalstonen på nätet, liksom 

personuppgiftslagen för att reglera hur våra personuppgifter han-

terades. 

 Ett senare exempel är att vilden enkelt bistår människor med 

möjligheten att kopiera information, genom att distribuera filer 

mellan datorer. Tämjandet av vilden inleddes med ett förbud för 

fildelningstjänsten Napster och fortsatte i Sverige med att göra 

upphovsrättslagen något strängare och inrätta Ipredlagen – allt för 

att minska risken för en otyglad filkopiering över nätet. 

 I dag pågår ytterligare en 

domesticeringsprocess för att 

tämja denna vilde. Det var 

länge sedan ett internetfeno-

men debatterats så intensivt 

som det som fått beteckningen 

”näthat” och handlar om hur samtalet på nätet bör föras. Dock har 

debatten ett oproportionellt fokus på dagstidningarnas kommen-

tarsfält och hur de väljer att hantera dessa. Här har två strategier 

utvecklats för att mota de av utgivarna icke önskvärda kommenta-

rerna. 

 Den ena är den egentligt självklara: Varje utgivare väljer vilka 

kommentarer utgivaren vill publicera och ser därmed kommenta-

rerna som en del av det redaktionella innehållet, precis som man 

gör med insändare och debattartiklar. Förhandsgranskning, alltså. 

I dag pågår ytterligare 
en domesticerings-
process för att tämja 
denna vilde. 
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VK har alltid tillämpat denna modell och Expressen har nyligen 

hakat på. Då spelar det ingen roll om kommentatorerna är ano-

nyma eller inte. 

 Den andra strategin är annorlunda. Förhandsgranskning av 

texter är antingen för dyrt eller för ineffektivt för att mota icke 

önskvärt material. Denna strategi pekar dessutom på anonymite-

ten som problemets kärna. Om människor tvingas framträda un-

der eget namn – och varför inte bild – antas människor skriva 

”snällare” och det skulle ske en självsanering av de icke önskvärda 

kommentarerna. Denna lösning har nyligen aviserats av Aftonbla-

det och har väldigt många tillskyndare i debatten. 

 En invändning mot detta 

krav på autenticitet är att de 

människor som vill skriva ela-

ka, insinuerande kommentarer 

som närmar sig gränserna för 

vad som är acceptabelt och 

tillåtet bara skulle flytta från 

tidningars kommentarsfält till andra sajter på nätet och fortsätta 

på samma sätt. Och då har vi inte löst något problem som har med 

samtalstonen på nätet att göra, utan enbart flyttat problemet från 

tidningarnas webbplatser. 

 Det som gör diskussionen kring anonymitet dimmig är dock 

att man blandar vitt skilda former av anonymitet. Om en tidning 

väljer att inte tillåta anonyma insändare, anonyma ledarkommen-

tarer eller anonyma kommentarer till webbartiklar är en sak. Där 

måste varje utgivare fatta egna beslut om den egna publikationens 

utformning. 

 Den andra saken är betydligt mer problematisk: förespråkan-

det av ett anonymitetsförbud på internet. Att avskaffa anonymite-

Det som gör diskus-
sionen kring anonymitet 
dimmig är dock att man 
blandar vitt skilda  
former av anonymitet. 
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ten är både omöjligt och icke önskvärt. Omöjligheten syftar på 

tekniken. Att autentisera varje användare på internet låter sig en-

bart göras genom att all internettrafik passerar en statlig inter-

netmyndighet som på något sätt kontrollerar datorns IP-nummer 

mot användarens identitet, innan användarna släpps ut på inter-

net. Det låter som en dröm för diktatorer – men som en mardröm 

för demokratier som har yttrandefriheten som sitt högsta värde. 

 Yttrandefrihet, ja. Det är vad hela denna debatt bör koka ned 

till. Vi har redan lagar som inskränker yttrandefriheten i de fall när 

yttranden kan skada andra människor. Förtal, hets mot folkgrupp 

och olaga hot är några exempel. Vi har inga lagar som inskränker 

yttrandefriheten enbart därför att vissa yttranden är obehagliga för 

någon eller några. 

 Det ska vi inte heller ha. 

Tvärtom. Yttrandefrihetens 

raison d'être är att skydda obe-

hagliga yttranden. De behagli-

ga yttrandena behöver inget 

skydd, men de yttranden som 

går på tvären mot rådande moral och samhällsnormer är de som 

bäst förtjänar skydd. 

 Dessutom måste själva grundantagandet hos anonymitetsföre-

språkarna starkt ifrågasättas. Är verkligen elaka kommentarer från 

anonyma kommentatorer obehagligare än elakheter från de som 

skriver under egen identitet? 

 Minns Svenska Akademiens ständige sekreterares, Peter Eng-

lund, blogginlägg om Björn Ranelid: ”Noterar 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 

Yttrandefrihetens  
raison d'être är att skyd-
da obehagliga  
yttranden. 
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han gör så själv. Allt som håller Ranelid borta från skrivandet väl-

komnas.”17 

 Nyligen skrev författaren 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 

person”.18 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”.19 Själv tappade jag för en gångs skull fokuset i 

en recension, från boken som skulle kritiseras till författaren. Jag 

skrev att författaren ”verkar ha lite otur när han tänker”.20 

 Både Peter Englunds och kritikers elakheter måste rimligen 

upplevas flerfalt elakare än anonyma kommentarer bland hundra-

tals andra anonyma kommentarer. 

 Varför återkommer vi 

ständigt till att vilja tygla och 

reglera internet mer än vi tyg-

lar och reglerar vår fysiska 

tillvaro? Varför betraktar vi oss 

själva som en primitiv kultur 

på internet, men som en ut-

vecklad kultur utanför internet, när internet rimligtvis enbart re-

flekterar världen utanför internet? 

 Borde vi inte hellre analysera vad vilden säger om oss männi-

skor, när vi ges de friheter och möjligheter att uttrycka oss som vi 

alltid eftersträvat i demokratier?  

 Låt oss hellre fråga oss vad vi kan lära oss om oss själva genom 

att studera våra förehavanden på nätet, i stället för att ständigt 

försöka dölja oss själva genom att tämja vilden med allt fler re-

striktioner. 

Varför betraktar vi oss 
själva som en primitiv 
kultur på internet, men 
som en utvecklad kultur 
utanför internet? 
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Böcker äger  
rum 

Leta dig fram till svenska Wikipedia. Ange ett sökord kring ett 

ämne som intresserar dig, exempelvis ”bok”. Alldeles bortsett från 

att du där kan läsa hur Unesco definierar en bok – ”en icke-

periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor” – kan du 

också klicka på länken i vänsterspalten som heter ”Skapa en bok”. 

Lägg där till Wikipedias text om sökordet ”bok”.21 

 Ange sedan sökordet ”bibliotek” i Wikipedia. Klicka sedan på 

länken ”Lägg till den här sidan i boken”. Därefter kan du gå vidare 

via länken ”Visa bok” och sedan ge boken en titel. Varför inte ”Bo-

ken och biblioteket”? Till sist kan du välja om du vill ladda hem 

din bok som pdf-dokument eller beställa den som en utskriven bok 

från ett print-on-demandtryckeri.  

 Så har naturligtvis inte samtidshistorikern Rasmus Fleischer 

gjort för att skapa sitt senaste dubbelverk Boken och Biblioteket.22 

Däremot illustrerar Wikipedias bokskapartjänst flera av Fleischers 

hyperintressanta analyser och poänger kring boken och biblioteket 

i en tid av digital transformation. Och i en postdigital tid, som är 
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Fleischers favoritbegrepp, utvecklat i hans förra bok Det postdigi-

tala manifestet.23 

 Bokens allra första mening 

är ”Detta är utan tvivel en 

bok”.24 Det är möjligt att fastslå 

med ett flertal argument. Mate-

riellt sett känner vi igen den 

som en bok (pärmar, rygg, boksidor). Immateriellt känner vi också 

igen den som en bok (den har ett ISBN-nummer, en angiven för-

fattare och utgivare). Så långt är allt enkelt och inget skäl att skriva 

en bok om boken. 

 När den digitala transformationen förändrar boken och läsan-

det såväl kvalitativt som kvantitativt finns det emellertid all anled-

ning för Fleischer att skriva om denna utveckling – och för oss att 

läsa om den. Fleischer skriver nämligen ytterst initierat, infallsrikt 

och tillgängligt. 

 Vem kunde ana att 2002 års subventionering av böcker genom 

en sänkt bokmoms spelar en huvudroll i dramat vi ännu inte ser 

slutet på: Hur ska vi definiera en bok? Ett skäl att ställa den frågan 

är vilka produkter som ska ges 6 procent moms respektive 25 pro-

cent moms. Ett annat är att om de kulturpolitiska åtgärder riktade 

mot böcker ska träffa rätt, måste vi veta vad en bok är. Den mate-

riella, mångfaldigade och registrerade boken är dock fortfarande 

förebildlig för andra bokwannabees. 

 E-boken är en produkt som aspirerar på att kallas bok. Men då 

måste vi först bestämma oss för vad en e-bok är. Det, menar Flei-

scher, är vi inte i närheten av. Logiskt sett borde en e-bok räknas 

som en bok när den är en andrahandspublikation av en utgiven, 

materiell bok. Men inte. E-boken medges inte den lägre momssat-

sen, eftersom vi inte ännu har lyckats särskilja e-boken från andra 

Bokens allra första  
mening är ”Detta är  
utan tvivel en bok”. 
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digitala texter. Är varje pdf-dokument en e-bok? Är varje blogg en 

e-bok? Är varje Facebooksida en e-bok? 

 Ljudboken är ett annat exempel. Här häpnar man över att 

enbart ljudböcker som läses in på ett speciellt sätt räknas som 

böcker, det vill säga förlänas den lägre momssatsen. En ljudbok 

måste vara förlagsutgiven och i viss utsträckning dramatiserad vid 

inläsningen. En icke-dramatiserad inläsning gör samma text till en 

talbok. Men ljudboken får heller inte dramatiseras hur långt som 

helst – skrik, sång, flera röster eller ljudeffekter gör ljudboken till 

någon form av radioteater, vilket inte medges någon momssubven-

tionering. 

 Ja, snårigt är det. Än värre 

blir det när Fleischer som ing-

en annan reder ut och exempli-

fierar den växande trenden av 

robotböcker och robotförlag. 

Robotböcker är böcker där ett 

datorprogram – en robot – har samlat in text från nätet, främst 

Wikipedia, inom ett visst ämne och automatiskt genererar en e-

bok som sedan hamnar på Amazon, Adlibris, Bokus och andra 

nätbokhandlare. 

 Robotboken är i det närmaste gratis att producera och distri-

buera, men ofta dyr att köpa. Bokhandlarna säljer dessa utan ur-

skiljning, tycks det, så till den grad att vi kan börja tala om spam i 

bokform. Till och med biblioteken köper in dyra robotböcker, vars 

innehåll finns gratis på nätet. 

 Biblioteken, ja. Hur agerar dessa institutioner i en tid av digi-

tal transformation? Och Rasmus Fleischers normativa ärende: Hur 

bör biblioteken agera? I det andra verket i denna dubbelvolym – 

Biblioteket – är Fleischer synnerligen kritisk till hur bibliotek han-

Robotböcker är böcker 
där ett datorprogram – 
en robot – har samlat in 
text från nätet. 
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terar kärnan i sin verksamhet: urvalet av böcker för inköp och 

utlåning. 

 Ett biblioteks urval bör ses 

som en kritisk, för att inte säga 

politisk process. Timbro har 

understundom drivit tesen att 

bibliotek tenderar att köpa in 

mer litteratur som kan anses tillhöra den vänstra delen på en poli-

tisk vänster-högerskala. Bibliotek har också reglerade inköpspro-

cesser, där man inte köper in böcker som ”medvetet förvanskar 

fakta”, som Fleischer skriver. Men vad som är fakta och inte är ofta 

ett politiskt ställningstagande. 

 Det som häpnar mest är att biblioteken har sedan en tid valt 

att förlägga inköpen på entreprenad, det vill säga avhända sig kon-

trollen över urvalet. Bonnierägda Adlibris vann upphandlingen 

och säljer egna urval av böcker till biblioteken. Det fungerar som 

en prenumeration i blindo, i stället för ett medvetet urval. 

 När böcker digitaliseras som e-böcker eller ljudböcker har 

biblioteken, för att hänga med IT-utvecklingen, börjat låna ut så-

dana. Låna ut digitala filer? Det låter sig naturligtvis inte göras. Vi 

vet att digitala filer enbart kan kopieras eller raderas. En digital fil 

kan inte lämnas tillbaka. 

 Likafullt simulerar biblioteken lån av e-böcker. Med märkliga 

konsekvenser. En är att bibliotekets kostnad för att låna ut en e-

bok är ungefär 20 kronor. En annan är att licensvillkoren för e-

boklån inte tillåter personer under 13 år att använda programva-

ran. Vilket blir väldig märkligt, enär bibliotek har som särskild 

uppgift att stimulera och underlätta barns läsvanor. 

 Rasmus Fleischer är en politisk person. Det är omisskännligt 

för alla som läser hans blogg, artiklar och böcker. Han formulerar 

Ett biblioteks urval bör 
ses som en kritisk, för att 
inte säga politisk process. 
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därför en informationspolitisk vision för det han benämner ”det 

transparenta biblioteket”. Denna vision bör läsas av varje student 

på biblioteksutbildningar, varje bibliotekarie, bibliotekschef, och 

kulturnämndsledamot. 

 Ett transparent bibliotek bör hålla inköpsprocessen genom-

skinlig för medborgarna och användarvillkoren för exempelvis e-

böcker måste göras kända. Inköpen och dess kriterier bör vara 

öppna och inbjuda till diskussion kring kriterierna. Görs blinda 

inköp via Adlibris, ska Adlibris kriterier vara genomskinliga. 

 Samt, naturligtvis, en av Fleischers käpphästar: Bibliotek bör 

använda öppen programvara, och inte köpa licenser för olika digi-

tala tjänster från kommersiella mjukvaruföretag. Biblioteket måste 

vara tillgängligt för alla medborgare, oavsett vilken teknisk platt-

form man äger. Så är inte fallet i dag. 

 Jag läser Boken och Biblioteket som ett kulturpolitiskt inlägg. 

Särskilt visionen om biblioteket i informationsåldern. Jag tolkar 

att Fleischer värderar högt den materiella bokens särställning i 

förhållande till andra medieformer, liksom förlagens utgivningsbe-

slut i förhållande till print-on-demandtrenden, där alla kan ge ut 

en bok. 

 Konservatism? Nej, inte nödvändigtvis. Snarare ett uttryck för 

en djup insikt om nätets obändiga logik och de digitala kopiornas 

flyktighet. Liksom en omsorg om böcker som gemensamma refe-

renspunkter för ett offentligt samtal. Och vetskapen om risken 

med det oändliga brus all digitalisering skapar – robotböckerna är 

ett gott exempel. 

 ”Böcker äger rum”, skriver Fleischer, och har därmed bidragit 

med ett villkor för en definition av boken. 
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Äpplet i Edens  
lustgård 

I ett av de allra sista samtalen med Walter Isaacson under hans 

arbete med att skriva Steve Jobs – en biografi sa Steve Jobs: ”Jag 

vet att det kommer att stå mycket i din bok som jag inte kommer 

att tycka om”.25 Det är högst sannolikt.26 

 Steve Jobs var en person som i princip aldrig tyckte om något, 

i varje fall inte till en början. Allt var skit. Alla förslag var usla. Med 

yvigt språk, förolämpningar och ibland rena kränkningar bemötte 

han alltid sina medarbetares idéer. Efterhand, när idéer fick sjun-

ka in, var det inte ovanligt att Steve Jobs presenterade deras idéer 

som sina egna, fantastiska skapelser. 

 Steve Jobs skulle ha avskytt Isaacsons biografi inledningsvis, 

men borde tycka om den efterhand. Om inte en för tidig död in-

trätt. Biografin är en detaljrik, lång (666 sidor) berättelse om en 

människa, dennes design- och teknikideal och ett företag, Apple, 

som nog får anses ha ett och annat unikt särdrag. Samtidigt får 

läsaren en utmärkt historieskrivning av datorteknikens utveckling 
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och några centrala vägval som har gjorts för att de persondatorer, 

telefoner, läsplattor och musikspelare ser ut som de gör i dag. 

 Den som menar att det 

som formar oss i unga år är det 

som också påverkar oss mest 

under resten av livet, får tesen 

bekräftad i denna biografi. Som 

adoptivbarn fick Jobs en särställning i hemmet. Han fick känna sig 

utvald, från att först ha varit bortstött. ”Vi valde ut dig särskilt”, 

sade hans adoptivföräldrar till honom redan när han var i sjuårs-

åldern. Denna känsla av utvaldhet påverkade sannolikt hans bete-

ende mer än något annat. 

 En annan rot till hans särdrag var den våg av motkultur som 

rådde på USA:s västkust under 60-talet. En avsky mot auktoriteter 

gjorde hans utbildningsväg synnerligen egensinnig. ”De lyckades 

faktiskt nästan knäcka mig”, är hans kommentar till en auktoritär 

undervisning.27 Denna motkultur var också en drogkultur. 

 ”Hur många gånger har du tagit LSD?”, brukade Jobs fråga de 

som sökte arbete på Apple i företagets tidiga år.28 Att ta LSD till-

hörde ett av de fåtal riktigt viktiga saker Jobs hade gjort i sitt liv, 

var hans uppfattning. Utan den upplevelsen skulle inte Apples 

produkter se ut som de gör. 

 Jobs levde helt igenom emotionellt. Hans känslor för produk-

ter, människor, idéer fick hela tiden fullt utlopp. Aggressivitet var 

hans signum, liksom hans gråtattacker. Men Isaacson vill också 

genom ett antal exempel visa att det gick – för vissa personer som 

Jobs respekterade – att gå emot Jobs. Jobs hade absolut gehör när 

det gällde produktkvalitet – en total intuitiv känsla för det perfek-

ta. 

Han fick känna sig  
utvald, från att först 
ha varit bortstött. 
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 Han var dock inte en operativ designer själv, i den meningen 

att han skapade olika prototyper av mjukvara eller modeller av 

datorer eller telefoner. Han var en reaktiv designer, som genom att 

se flera designförslag snabbt kunde avgöra vad som var skit (det 

mesta) och vad som var utvecklingsbart. 

 Även om han enväldigt fattade besluten, tyckte han mycket om 

samarbetet med övriga medarbetare. När andra företag gjorde allt 

för att betrakta möten som improduktiv tidsspillan, skapade Jobs 

en samarbetskultur på Apple genom att ha många och långa möten 

om allt från marknadsföring till produktvärdering. 

  Det som har gjort Apples 

produkter fantastiska går san-

nolikt att hänföra till Jobs de-

signideal. Med Apple och Mac-

intoshdatorerna skapades be-

greppet användarvänlighet; ett 

ideal som i allt väsentligt hand-

lade om att förenkla. Datorer, musikspelare, telefoner – alla pro-

dukter ska enkelt och intuitivt förstås av vilken användare som 

helst. 

 Med sitt designideal befann sig Jobs sig hela tiden i skärnings-

punkten mellan vetenskap och konst, eller mellan teknik och hu-

maniora. Med en viss övervikt åt konsten. Han ville att produktut-

vecklarna skulle känna sig som konstnärer. Han tummade aldrig 

på prioriteringen: Först kommer designen av produkten i sin hel-

het, sedan kommer den tekniska konstruktionen. 

 Det skilde Apple från andra datortillverkare. Vanligtvis lät 

man tekniker konstruera all elektronik som behövdes för datorn i 

form av processorer, hårddiskar, kretskort med mera, för att sedan 

bygga lämpligt hölje till elektroniken. Jobs gjorde alltid tvärtom: 

Med sitt designideal  
befann sig Jobs sig hela 
tiden i skärnings-
punkten mellan veten-
skap och konst. 
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Först skapade man ett tilltalande hölje med nyskapande interak-

tionsmöjligheter, sedan fick teknikerna order om att konstruera 

elektroniken utifrån produktdesignen. 

 Ett slående exempel på betydelsen av att efterleva ett design-

ideal var när den första modellen av iPhone hade utformats och 

precis skulle gå ut i produktion. En måndag gick Jobs till chefsde-

signern och sa ”Jag kunder inte sova i natt, för jag insåg att jag helt 

enkelt inte älskar den”.29 Det ledde till att Jobs gick in till design-

teamet och tvingade dem att efter nio månaders arbete, börja om 

med en ny designprocess. 

 Om perfektionism i pro-

duktutformning var ett av Jobs 

designideal, så var total teknik-

kontroll ett annat. Genom att 

tillverka både hård- och mjuk-

vara till en helhet, kunde Apple bibehålla en kontroll över produk-

terna som annars är svår att upprätthålla. Och därmed kunde han 

kontrollera användarnas upplevelser. 

 Jobs ville skapa ett enhetligt Utopia, ett slags Edens lustgård, 

en magisk trädgård omgärdad av höga murar där hans olika pro-

dukter skapar en av Apple kontrollerad totalupplevelse, och där 

ingen annan tillåts störa upplevelsen. 

 Denna kontrollmani manifesteras i dag av en debatt mellan 

öppenhet och slutenhet. Hos pionjärerna bakom internet och web-

ben är idealet öppenhet; allt ska vara fritt och åtkomligt för alla. 

För Apples särskilda appar, som enbart får säljas i deras appstores, 

som censureras av särskilda censorer, kritiserades Jobs och Apple 

hårt för att bryta mot internets öppenhetsideal. Han fick det föga 

smickrande epitetet ”Orwells storebror” för denna inlåsningsprin-

cip. 

Jobs ville skapa ett  
enhetligt Utopia, ett  
slags Edens lustgård. 
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  Biografin visar hur intimt sammankopplat design och begär 

är. Steve Jobs allra främsta förtjänst var att han förstod sig på 

människors begär; vad människor vill ha, vad människor åtrår, 

vad människor kan köa för i flera dygn. Andra i IT-branschen fo-

kuserar det närmast motsatta begreppsparet funktion och behov, 

vilket inte förorsakar några reservationslösa hyllningar eller pro-

duktlanseringar som religiösa väckelsemöten. 

 Steve Jobs hade även ett företagsideal, även om det överskugg-

gas av hans design- och teknikideal. Företagsidealet var att pro-

duktkvalitet ska gå före vinst. Alltid. Vinsten var nödvändig, men 

blott ett medel för att åstadkomma ännu bättre produkter. På så 

sätt tillhörde han mer gamla industrikapitalister än nutida kvar-

talskapitalister. 

 Därför bör biografin även läsas av företagsledare och riskkapi-

talister inom vilket område som helst. Om privata vårdföretag, för 

att ta ett aktuellt exempel, skulle sätta ett ärligt, tydligt och orubb-

ligt produktideal framför vinst, skulle vi inte behöva läsa avsky-

värda berättelser om vanvård. 
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Mot ett ubikvitärt  
samhälle 

Det är möjligt att ett tecken på att vi lever i en brytningstid är svå-

righeten att bestämma vad för slags samhälle vi lever i. Åtminsto-

ne i backspegeln har de senaste århundradena kunnat benämnas 

industrisamhälle, och före det jordbrukssamhälle. Vad kallar vi 

dagens samhälle?30 

 Redan på 70-talet myntades begreppet det postindustriella 

samhället för att enbart peka på brytningen med industrisamhäl-

let. Sedermera har vi sett benämningar som pekar på att vi lever i 

tjänstesamhället, kommunikationssamhället, informationssamhäl-

let, kunskapssamhället, konsumtionssamhället och nätverkssam-

hället. Samt säkert fler ändå. 

 När framtidsforskare på senare år har studerat framtiden har 

ett nytt förled för samhället dykt upp: det ubikvitära samhället. 

Institutet för framtidsstudier publicerade för något år sedan rap-

porten Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle av 

Markus Gossas och Torbjörn Lundqvist.31 Där tecknas och disku-

teras en framtidsbild av ett ubikvitärt samhälle. 



 

 38 

 Vår önskan om att förutsäga framtiden har alltid varit stark. 

Metoderna varierar, men tre metoder tycks mer framträdande än 

andra. Oraklet i Delfi, som förutspådde framtiden, har gett namn 

åt en av metoderna, Delfimetoden. Den utgår från att utvalda ex-

perter på olika områden är bäst skickade att förutsäga framtiden. 

 En annan är scenarioteknik, som har sitt ursprung i Platons 

beskrivning av idealstaten i boken Staten och Thomas Mores be-

skrivning av idealsamhället Utopia i boken med samma namn. En 

tredje metod har kortare rötter. Trendframskrivning är en metod 

för att med statistik förlänga utvecklingstendenser med matema-

tiska metoder. 

 Framtidsstudiers resultat är aldrig vetenskaplig sanning, men 

om de utförs systematiskt och är kunskapsmässigt välgrundade, 

kan de utgöra värdefulla underlag för samhällsplanering och för-

beredelser inför tänkbara framtider. 

 Tillbaka till det ubikvitära samhället. Ubikvitär är en översätt-

ning av den engelska termen ubiquitous, som betyder ungefär 

”allestädes närvarande”. Såväl på engelska som svenska förknippas 

termen med informationsteknik, särskilt internet. Ett ubikvitärt 

samhälle är ett samhälle där informationstekniken och internet är 

inbäddade inte enbart i våra skrivbordsdatorer eller mobiltelefo-

ner, utan i varje produkt och miljö där någon kan finna mervärde i 

en nätuppkoppling. 

 En relativt synonym term är ”Internet of things”, eller ”saker-

nas internet”, som också pekar på att vi inte enbart kommer att 

själva vara uppkopplade mot internet för att kommunicera med 

andra människor, utan även objekt kommer att vara uppkopplade. 

Varje ”sak” ges en identitet, likt en dator har en internetadress, och 

teknik för trådlös kommunikation. Då kommer sakerna att kom-

municera med både varandra och med oss. 
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 Här torde uppfinningsrikedomen vara oändlig. Genom anting-

en sensorer eller RFID-teknik (minimala radiosändare) kan varje 

enskild produkt följas från produktion över distribution till slut-

konsumtion. Sådan data kan stödja effektiviseringen av transpor-

ter och avfallshantering. 

 Mycket kan automatiseras. Om krockkudden i bilen löses ut, 

kan en signal skickas från bilen till larmcentralen så att tiden mi-

nimeras mellan olycka och larm. I hemmet kan kyl och frys hålla 

koll på vad du har hemma, om hållbarhetstiden börjar gå ut och 

automatiskt uppdatera din inköpslista i din mobiltelefon. 

 Självfallet kan den mänsk-

liga kroppen kopplas upp mot 

internet. Med sensorer på 

kroppen eller inplanterade i 

kroppen avläses olika organs 

funktion. En patient med högt blodtryck har en sensor som stän-

digt skickar information till vårdgivaren för att se hur blodtrycks-

medicinen fungerar. Genom ständig delning av information om 

våra kroppar, kan vården effektiviseras genom att minska behovet 

av läkarbesök. 

 Men det stora användningsområdet torde bli den enorma ag-

gregeringen av persondata som blir möjlig. Mänskligt beteende 

kommer att kunna kartläggas, analyseras – och därmed korrige-

ras! – i en omfattning som inte är möjlig i dag. Sådan persondata 

kan användas oidentifierad för att exempelvis styra människors 

fysiska kommunikationer i stadsmiljöer, så att inte vissa områden 

korkas igen av trafik. 

 Persondatan kan även användas för att kartlägga enskilda 

individers beteende för att korrigera oss i olika avseenden. Om 

mitt konsumtionsbeteende uppvisar alltför hög andel av varor som 

Självfallet kan den 
mänskliga kroppen  
kopplas upp mot inter-
net. 
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inte är bra för mig – kolhydrater, mättat fett, tobak, alkohol – tor-

de det vara enkelt att automatiskt begränsa mina inköp av sådant 

genom att kassasystemet inte släpper igenom vissa varor. 

 Du som läser kan säkert komma på betydligt fler och mer 

oväntade framtidsscenarier än ovanstående. Oavsett hur den ubik-

vitära tekniken utvecklas, kommer vi att leva i ett allt mer inter-

netberoende samhälle. Internet kommer att uppfattas på samma 

sätt som vi uppfattar luft eller vatten, något som bara finns och 

som något vi tar för givet och inte märker – förrän det inte funge-

rar. 

 Ett ubikvitärt samhälle är 

framför allt ett mer transparent 

samhälle. Personinformation 

kommer att delas i en utsträck-

ning vi inte är i närheten av i 

dag. Direkt personinformation via de sensorer som informerar om 

min hälsa, mina aktiviteter, mina rörelser. Indirekt personinfor-

mation via de sensorer som finns i de saker jag köper, använder 

och inte använder. 

 Detta leder oss till de viktiga frågorna. Vilka saker ska tillåtas 

kopplas upp mot internet och för vilka ändamål? Vem ska ges rätt 

att avgöra detta? Vi kommer knappast att få välja mellan att köpa 

uppkopplade produkter och icke-uppkopplade dito. Då faller san-

nolikt mervärdet av uppkopplingen. Varje nätverk är som bekant 

beroende av sina noder för att fungera. 

 Integritetsfrågorna bör bli viktigare än teknikfrågorna. Vad vi 

ska tillåta bör bli viktigare än vad som är möjligt att göra. Notera 

att jag skriver ”bör”. Av erfarenhet är jag skeptisk till att integri-

tetsfrågor tillmäts särskilt stor vikt, när de ställs mot förmågan att 

med teknik effektivisera olika delar av samhället. 

Ett ubikvitärt samhälle 
är framför allt ett mer 
transparent samhälle. 
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 Jämför den politiska hanteringen på nationell och europeisk 

nivå av FRA-lagen, Ipredlagen och Datalagringsdirektivet. I dessa 

fall har integritetsfrågorna vägt synnerligen lätt mot de intressen 

dessa lagar och direktiv stödjer. Varför skulle integritetsfrågor 

väga tyngre än andra intressen i det ubikvitära samhället? 

 Det är här betydelsen av framtidsstudier som genomförs av 

andra än teknikindustrins utopister är som störst. Med framtids-

studier som underlag ges vi bättre möjligheter att diskutera etiska, 

politiska, sociala frågor som, i denna essä, en ubikvitär framtid 

ställer. 
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Med internets filterbubblor  
förtvinar allmänintresset 

Vi lever allt mer i bubblor; filtrerade informationsbubblor. Allt 

mer av den information vi söker och tar del av på internet är per-

sonaliserad. Det innebär att programvaror med olika algoritmer 

ständigt försöker mejsla fram din profil, vad du brukar läsa och 

lyssna på, vilka människor du har kontakt med. Utifrån denna 

profil anpassas – filtreras – svaren när du söker på Google och 

denna profil bestämmer vilka annonser du ska få ta del av.32 

 För knappt ett år sedan skrev Eli Pariser boken The Filter 

Bubble, där han bedriver en ingående kritik av den personalisering 

som de stora aktörerna på internet bedriver. Filterbubblan är nå-

got vi aldrig behövt hantera förut. Visst har information alltid fil-

trerats av diverse medieaktörer och anpassats till olika målgrup-

per, men aldrig personaliserats ner på individnivå tidigare.33 

 Filtreringsförespråkarna beskriver ett skräddarsytt informa-

tionsflöde för varje individ som passar våra preferenser med stor 

exakthet. Vi slipper information som retar upp oss, som tråkar ut 
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oss, som vi upplever onödig. Vi får information som är en spegel-

bild av våra intressen och våra begär. 

 Priset? Att vi ständigt levererar information om oss själva. 

Men det är inte särskilt uppoffrande, eftersom den informationen 

levereras medan vi använder olika webbsidor. Nätets två största 

personaliseringsaktörer uppvisar två olika sätt att konstruera våra 

nätidentiteter, från vilka slutsatser dras om vilken information 

som tilltalar oss. 

 Googles fundamentala idé är att en sökmotor ska förstå exakt 

vad du menar med ditt sökord och ge dig exakt det svar du vill ha. 

Det uppenbara problemet är vilken information som är relevant 

för den enskilde användaren. Googles filtreringssystem är baserat 

på vilka platser du besöker på webben och vilka länkar du klickar 

på. Med dessa två parametrar antas din identitet framträda. 

 Facebooks personaliseringsprocess är något annorlunda. Även 

Facebook mäter dina länkklick, men är mer intresserad av vilken 

information du delar med dig på Facebook och med vilka männi-

skor du interagerar. 

 En filterbubbla består av 

tre fundamentala egenskaper, 

menar Eli Pariser. För det 

första är du ensam i bubblan, 

eftersom den information som 

filtrerats enbart har utgått från 

dina preferenser, ingen an-

nans. För det andra är bubblan 

osynlig. Du vet inte med säkerhet vilka webbplatser som använder 

personaliserad filtrering och du vet absolut inte hur dessa infor-

mationsfilter fungerar. För det tredje kan du inte välja att befinna 

Själva idén om  
personalisering och  
filterbubblor kan 
spåras tillbaka till 1950-
talet och forskning kring 
cybernetik. 
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dig utanför bubblan, med mindre än att du inte alls använder 

webben. 

 Själva idén om personalisering och filterbubblor kan spåras 

tillbaka till 1950-talet och forskning kring cybernetik. Ett cyberne-

tiskt system är ett självreglerande system som, i all enkelhet, sam-

lar in och analyserar information som systemet sedan använder för 

olika aktiviteter, där ytterligare information samlas in från aktivi-

teterna, som används för att skapa nya aktiviteter eller förfina 

existerande aktiviteter. 

 Likt Googles och Facebooks personaliseringsprocesser. Den 

information vi levererar till Googles sökmotor eller Facebooks 

sidor, blir viktig information för dessa inför nästa tillfälle vi upp-

daterar vår Facebook-status eller söker på Google. Det sker en 

ständig, upprepad, förfiningsprocess utifrån våra preferenser. 

 I ett nästa steg ser vi andra medieaktörer pröva samma kon-

cept. Även i pappersform har dags- och kvällspress publicerat olika 

editioner av samma tidning i olika delar av landet, med antagandet 

att läsaren i Umeå vill ha ett något annat innehåll än läsaren i 

Malmö. Men detta sker inte på individnivå, utan, som det heter, på 

en aggregerad nivå. 

 När tidningar satsar allt intensivare på webbupplagan, ligger 

det nära till hands att pröva olika personaliseringsalgoritmer, för 

att ge läsaren det man tror läsaren vill ha. Om vk.se personaliserar 

sitt nyhetsflöde, får du en annan förstasida när du klickar på vk.se 

än den förstasida jag får, givet våra skillnader i läshistorik som 

algoritmerna utkristalliserar via vårt klickande. 

 Nästa medieaktör är självfallet tevebranschen. Det enda som 

fattas är att teven konvergerar med datorn och kopplas upp mot 

internet. Då kommer samma personaliseringsalgoritmer att skapa 

individuella tevetablåer, utifrån individuella preferenser. Enbart 



 

 45 

de teveprogram – eller de typer av teveprogram – som du tidigare 

visat intresse för kommer att visas i din tevetablå. 

 Pariser införlivar naturligtvis även våra smarta telefoner i per-

sonaliseringstrenden. En sådan skulle konstant kunna göra infor-

mationssökningar utifrån var jag är någonstans. Om jag promene-

rar i Paris, skulle telefonen ständigt kunna uppdatera mig med 

information om byggnader, historiska händelser, affärer, museer, 

utställningar, vad som helst som algoritmerna med allt större sä-

kerhet vet intresserar mig. 

 Detta är en ny form av 

redaktörskap i informationsål-

dern. Redaktörens främsta 

uppgift är att göra ett urval av 

vilken information som ska 

tryckas, sändas eller presenteras. Men till skillnad från den grans-

kande redaktören på tidningen eller nyhetsbyrån, sker redak-

törskapet på internet allt mer av datorer med effektiva algoritmer. 

 Den allra främsta skillnaden mellan det traditionella redak-

törskapet och informationsålderns redaktörskap är emellertid 

allmänintressets förtvinande. Allmänintresset, det vill säga det 

intresse som man på goda grunder kan anta att alla omfattas av, 

har alltid varit ledstjärnan och det huvudsakliga argumentet för 

publicering i olika medier. Personaliseringstrenden medför att 

allmänintresset blir obsolet, till förmån för individintresset. 

 Inga tecken tyder på att personalisering av information kom-

mer att avta. Snarare tvärtom. Skälet stavas låga kostnader och 

kundnöjdhet. Att samla in och bearbeta information om vårt bete-

ende på nätet är numera en billig metod för att anpassa informa-

tionsinnehåll på individnivå. Och om det dessutom genererar mer 

nöjda användare, så kommer det att accelerera. 

Detta är en ny form  
av redaktörskap i  
informationsåldern. 
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 Frågan är bara hur det påverkar ett demokratiskt samhälle. I 

allt väsentligt fungerar en demokrati bäst om medborgarna inte 

enbart utgår från egenintresset, utan även värderar samhällsut-

vecklingen utifrån andra människors livsvillkor. Den gemensam-

ma välfärden är viktigare än den privata.  

 En stark personaliseringstrend kan i värsta fall bidra till ett 

demokratiskt underskott i samhället. 
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Inhägnader och allmänningar  
i digitala miljöer 

Den centrala frågan i konflikten mellan upphovsrättsindustrin – 

främst musik- och filmbranschen samt numera även bokbran-

schen – och internets öppenhetsförespråkare har under mer än ett 

decennium lytt på följande sätt: Hur är det möjligt att skapa eko-

nomiska mervärden på symboliska produkter i form av musik-, 

film- och textfiler om de cirkulerar fritt på nätet?34 

 Eftersom inget svar på den frågan har accepterats av upphovs-

rättsindustrin, har den traditionella kapitalistiska tankefiguren i 

stället växt sig allt starkare: För att säkra intäkter från kreativa 

verk, måste lagstiftningen kring upphovsrätten skärpas och möj-

ligheterna att kontrollera att dessa lagar efterlevs måste öka. Såle-

des har lagar skärpts och kontrollmöjligheter i form av Ipred inrät-

tats. 

 Den starka tankefiguren kan benämnas inhägning. Endast 

genom att stänga in – reglera, kontrollera, äga – det som man vill 

kapitalisera, kan ekonomiska mervärden skapas. Motsatsen – 
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öppna allmänningar – genererar enligt denna tankefigur aldrig 

ekonomiska mervärden. 

 Nu har en färsk doktorsavhandling i medie- och kommunika-

tionsvetenskap vid Södertörns högskola publicerats, där Peter 

Jakobsson undersöker denna tankefigurs motsats: Hur kan en 

medieindustri kapitalisera en verksamhet som baserar sin verk-

samhet på öppenhet i stället för slutenhet, på allmänningar i stället 

för inhägnader, på fri spridning av digitalt material i stället för 

kontrollerad försäljning av digitalt material? 

 Avhandlingens titel är dess 

studieobjekt: Öppenhetsindu-

strin.35 Det är en ambitiös och 

analytisk avhandling, där själva 

grundantagandet är tydligt: 

Det är inte självklart att en 

stark upphovsrätt är nödvändig 

för att en medieindustri ska fungera på en marknad. Tvärtom vill 

Jakobsson med begreppet öppenhetsindustrin visa att det går att 

kapitalisera på digitalt material med en uppluckrad och svagare 

upphovsrätt. 

 Här identifieras tre typer av företag som ingår i det Jakobsson 

avser med öppenhetsindustrin. Den första är företag som exploa-

terar användargenererat innehåll på en egen webbplats och finner 

sätt att generera intäkter på annat än innehållet. Ett exempel är 

YouTube. 

 Den andra typen är företag som enbart bidrar till att distribue-

ra, göra effektivt sökbart och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat 

material på internet. Ett exempel är Google; inte enbart sökmotor-

tjänsten, utan flera andra av företagets tjänster – Google Books, 

Google Scholar med flera. 

Det är inte självklart att 
en stark upphovsrätt är 
nödvändig för att en  
medieindustri ska  
fungera på en marknad. 
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 Den tredje företagstypen är 

de som producerar och/eller 

säljer produkter eller tjänster 

för användning av upphovs-

rättsskyddat material, men 

som inte själva hanterar det. 

Ett exempel är tillverkare av mp3-spelare. 

 Gemensamt för dessa tre företagstyper är att de tjänar på en 

svag reglering av upphovsrätten, eftersom cirkulationen av digitalt 

material därmed kan öka på internet. 

 Med en ideologisk djupdykning hävdar Jakobsson att öppen-

hetsindustrin har ett visst stöd i de senare decenniernas nyliberala 

utveckling. Han menar att upphovsrättstraditionen har sitt star-

kaste fäste i den liberala ideologin och går tillbaka till John Locke 

för att belägga detta. Den skapande individen och dess verk måste 

skyddas på marknaden, genom att anknyta till äganderätt och 

egendom i regleringen av skyddet. Upphovsrätten har alltså långt-

gående rötter i den liberala ideologin och är därmed svår att bryta. 

 Den nyliberala ideologin har inte samma historik, och kan 

därför betrakta företeelser mer instrumentellt. Om det är möjligt 

att marknader utvecklas och nya entreprenörer kan berikas genom 

en uppluckrad upphovsrätt, är det inte bara förenligt med nylibe-

ral ideologi att luckra upp upphovsrätten, utan dessutom nödvän-

digt. Annars framträder osunda monopol som korrumperar mark-

naden. 

 Öppenhetsindustrin menar alltså i samklang med nylibera-

lismen att det är marknaden som ska avgöra vilken grad av upp-

hovsrätt som ska gälla för digitalt material – staten eller lagstifta-

ren ska inte gynna någon av de två industrityperna. 

Gemensamt för dessa tre 
företagstyper är att de 
tjänar på en svag re-
glering av upphovsrät-
ten. 
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 En annan förutsättning för öppenhetsindustrin är att massans 

kreativa potential uppvärderas. Upphovsrättsindustrins utgångs-

punkt är det ensamma geniet; den professionelle författaren, 

filmmakaren eller låtskrivaren. Helt tvärtemot YouTube, som mås-

te förutsätta att alla människor kan bidra med kreativt innehåll 

utan att kräva monetär betalning. 

 Öppenhetsindustrin erbju-

der nämligen andra belöningar. 

YouTube erbjuder de som pub-

licerar film där en plats i en 

gemenskap och inte en plats på 

en marknad (vilket förvisso kan bli en bieffekt). På olika sätt er-

bjuder YouTube en potential till informationsålderns allt värdeful-

lare vara: uppmärksamhet och popularitet. På detta sätt genereras 

värden i uppmärksamhetsekonomin genom en växande cirkulation 

av öppet material. 

 Upphovsrättsindustrin skulle å sin sida hävda att detta inte är 

möjligt, eftersom en avsaknad av kontroll av innehållet gör det 

omöjligt för marknader att existera, samtidigt som incitamentet 

för kreatörerna försvinner. 

 En intressant och sannolikt för flertalet okänd företeelse ana-

lyseras i avhandlingen. EU:s nätpolitik har präglats av ett starkt 

upphovsrättsskydd. EU har samtidigt en agenda att verka för öpp-

na marknader. Så när Jakobsson analyserar material från EU-

kommissionen rörande immaterialrättigheter, visar det sig att det 

huvudproblem som formuleras är ”Brist på tillgång till kreativt 

innehåll för spridning på internet och brist på aktiv licensiering av 

rättigheter på nya plattformar”.36 

 Annorlunda uttryckt: Förutsättningen för utvecklingen av en 

fri onlinemarknad är tillgång till kreativt innehåll, men där nuva-

Öppenhetsindustrin  
erbjuder nämligen  
andra belöningar. 
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rande brist kan tillskrivas en 

sträng upphovsrätt. Emellertid 

ska inte EU-kommissionen 

överge idén om en starkt upp-

hovsrätt, utan försöka finna en 

lösning som kombinerar öppenhet med slutenhet. Det är en para-

dox, ett dilemma, som svårligen kan kombineras. En öppen inhäg-

nad eller en inhägnad allmänning – vad är det? 

 Problemet för EU:s onlinemarknad är främst rättighetsorgani-

sationerna till musik-, film- och litteraturbranscherna. Dessa or-

ganisationer företräder ofta nationella intressen och skapar mono-

polsituationer som går tvärt emot EU:s marknadsideal. I en digital 

europeisk marknad kan inte sådana inslag tillåtas. 

 Den stora förtjänsten med denna avhandling är att den på ett 

övertygande sätt lyfter upp den digitala, kulturella allmänningen 

till beskådande och debatt. Det görs med samma medel som upp-

hovsrättsindustrin: ekonomi. Inga internetideologiska teser om att 

information vill vara fri, inte heller något som riskerar låta som 

piratpartipolitik, utan med ekonomiska mervärden som analytisk 

grund. 

 En annan förtjänst är att Peter Jakobsson inte betraktar in-

formationstekniken och internet som en svart låda, utan visar i 

analyserna hur teknisk uppbyggnad av såväl webbplatser som 

nätverk kan gynna såväl öppenhet som slutenhet. 

 Genom att exploatera en företeelse som öppenhetsindustrin, 

lyckas han dessutom bidra till att komplicera relationen mellan 

ägande och allmänning. Den komplikationen är särskilt intressant 

när vi har att hantera ett material som är lättkopierat, lättdistribu-

erat och flyktigt, som det digitala materialet är. 

 

En öppen inhägnad eller 
en inhägnad allmänning 
– vad är det? 
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Friktion är informationsålderns  
nya svarta 

I slutet av 1700-talet skissade filosofen Jeremy Bentham på en helt 

ny utformning av fängelser. Denna idé utgjordes av en byggnad om 

fyra till sex våningar som var cylinderformad, som rymde enmans-

celler och som hade ett observationstorn i mitten av byggnaden. 

Från detta torn kunde fängelsevakter på varje våning se in i varje 

cell utan att fångarna kunde se vakterna i tornet.37 

 I toppen av tornet befann sig fängelsedirektören, placerad så 

att denne också kunde se fångarna utan att de såg honom, men 

även vakterna fanns inom direktörens synhåll utan att vakterna 

såg direktören. 

 Bentham kallade denna fängelsemodell panoptikon. Det har 

med tiden blivit betydligt mer än en fängelsemodell; panoptikon är 

en tankefigur för den perfekta hierarkin för mänsklig kontroll. 

Genomskinligheten är total uppifrån och ner. Nerifrån och upp är 

kontrollen totalt osynlig. 

 En av egenskaperna i ett panoptikon är att de övervakade ald-

rig vet när, om eller av vem de är övervakade. Det innebär att de 
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övervakade alltid måste agera såsom de vore övervakade, det vill 

säga ett panoptikon förändrar beteenden radikalt. En annan egen-

skap är att de övervakade aldrig skulle möta övervakarna, eftersom 

ett huvudsyfte med ett panoptikon är att skydda vakterna från 

fångarna, skydda övervakarna från de övervakade. 

 Denna modell för övervak-

ning har prövats i fängelser och 

man har även sett antydningar 

i arbetsplatsers utformning. I 

informationsåldern blir emel-

lertid panoptikon som tankefi-

gur något missvisande, eftersom den utgår från materiella förhål-

landen och mänsklig, visuell övervakning. Därför behövs ett be-

grepp som bibehåller tankefigurens kontrollideal, men anpassat 

till datornätverkens villkor för övervakning. 

 I en artikel i tidskriften Glänta formulerar Christopher Kul-

lenberg och Karl Palmås begreppet panspektrism.38 Även om be-

greppet panspektron redan 1991 formulerades av filosofen Manuel 

De Landa i boken War in the Age of Intelligent Machines39, an-

knyter Kullenberg och Palmås med panspektrism till dagens in-

formationstekniska verklighet. 

 De Landa formulerade skillnaden mellan panspektron och 

panoptikon som att ”… i stället för att positionera mänskliga krop-

par kring en central sensor, används en mångfald av sensorer 

kring alla kroppar”.40 Dessa sensorer kan förstås som de olika 

möjligheter som myndigheter har att övervaka vår elektroniska 

kommunikation genom datalagringsdirektivet, genom FRA:s sig-

nalspaning, genom lättnader i lagen om elektronisk kommunika-

tion och så vidare. 

I informationsåldern blir 
emellertid panoptikon 
som tankefigur något 
missvisande. 
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 En annan skillnad är att panoptikon betonar det visuella i 

övervakningsprocessen (optik handlar om seende och ljus), medan 

panspektrism betonar resultatet av en övervakningsprocess 

(spektrum handlar om en finfördelad uppdelning av ljus sett ge-

nom ett prisma). Resultatet av elektronisk övervakning kan ses 

som sociala diagram eller sociogram, där människors kommunika-

tion finfördelas och kartläggs utifrån de sökbegrepp och mönster 

som övervakaren är intresserad av. 

 Det finns självklart möjligheter att begränsa övervakningen i 

Benthams panoptikon, genom att exempelvis reglera när övervak-

ning får ske, även om någon begränsning i den ursprungliga fäng-

elsemodellen aldrig var intressant. Däremot är det intressant att 

reflektera över begränsningar i panspektrismen, vår tids datorba-

serade övervakning. Sådana begränsningar kan vi kalla friktion i 

övervakningen. 

 Friktion är nödvändig för 

att kunna definiera och vid-

makthålla en viss grad av per-

sonlig integritet, det vill säga 

situationer där vi som medbor-

gare vet att vi inte kan överva-

kas. Ett tydligt exempel på 

friktion är inrättandet av Datainspektionen på 1970-talet, vars 

uppgift delvis är att övervaka övervakarna, så att inte otillbörlig 

övervakning sker. 

 Ett annat sätt att skapa friktion i en panspektrisk kontrollmo-

dell är att lagstiftaren definierar vad som är tillbörlig, och därmed 

otillbörlig övervakning. Det görs genom att riksdagen redan i lag-

texter formulerar begränsningar i hur övervakaren får tillgång till 

personuppgifter i vår dator- och telekommunikation. 

Friktion är nödvändig 
för att kunna definiera 
och vidmakthålla en viss 
grad av personlig  
integritet. 
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 När det gäller att skapa friktion i lagtexter kan man något för-

enklat säga att ju högre detaljeringsgraden är i lagtexten, desto 

högre friktion har lagstiftaren skapat. Och därmed ett starkare 

skydd för den enskildes integritet. Hög detaljeringsgrad innebär 

att det blir svårare och omständligare att använda personuppgifter 

på nya, oförutsedda sätt. 

 Friktion i lagtexter kan också utgöras av bestämmelser om 

vem som har rätt att förändra friktionen. Om lagstiftaren enbart 

tillåter lagstiftaren själv att ändra friktionen utgör detta ett högre 

skydd än om denna rätt överlåts till annat organ som inte behöver 

överväga förändringar på samma sätt som riksdagen. 

 Ett ytterligare annat sätt att skapa friktion är ett förändrat 

kommunikationsbeteende hos människor som använder mobilte-

lefoni och internet. Inledningsvis skrev jag att ett panoptikon för-

ändrar alltid de övervakades beteenden. Detsamma kan sägas om 

panspektrism. 

 Vilka förändrade beteenden är tänkbara hos medborgare som 

vet att deras kommunikationsuppgifter lagras och är tillgängliga 

hos tele- och internetoperatörer, som vet att FRA spanar i datatra-

fiken? 

 Den främsta beteendeför-

ändringen är att försöka dölja 

sin identitet på nätet, främst 

genom att maskera den IP-

adress som kan identifiera mig 

som användare. Det görs genom att köpa anonymiseringstjänster, 

där ditt IP-nummer slumpmässigt byts ut och därmed görs ospår-

bart. 

 En annan är att dölja även innehållet i sin kommunikation på 

internet. Det görs genom kryptering; en teknik som i takt med 

En ytterligare beteende-
förändring är att skapa 
så kallade darknets. 
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ökad grad av övervakning sannolikt kommer att bli enklare att 

hantera och rentav byggas in i datorers operativsystem. En ytterli-

gare beteendeförändring är att skapa så kallade darknets; mindre 

nätverk inuti internet, nätverk som inte är publika, som är krypte-

rade och som därmed är svåra att avläsa. 

 Betydelsen av friktion i övervakningen kan inte överskattas. I 

det ovanstående har jag ändå enbart skrivit om statens panspek-

trism genom myndigheters övervakning, och hur friktion kan för-

stås och skapas i detta sammanhang. 

 Bland marknadens panspektriska aktörer återfinner vi självfal-

let Google och Facebook, men även andra aktörer som vill samla 

elektronisk information om sina kunder. Alla som vi betalar med 

elektroniska pengar ingår i en panspektrisk rörelse; stormarkna-

der, nätshoppar, you name it. Hur vi skapar friktion till denna 

panspektrism är delvis annorlunda. 

 En sak är dock säker: Friktion är informationsålderns nya 

svarta. 



 

 57 

Myter och sken på ett  
internet i förändring 

Finns det fortfarande myter om internet som behöver avmystifie-

ras? Avger internet fortfarande ett sken som vi har svårt att se 

igenom? Två av höstens böcker hävdar detta. Låt oss undersöka 

vad som fortfarande är mytologiskt.41 

 Fredrik Alverén kommer från insidan av IT-branschen med 

erfarenheter från såväl USA som Sverige. Han menar att eftersom 

så många på allvar tror att det som är gratis på internet inte har 

någon kostnad, måste myten om att alla tjänster vi använder utan 

att betala avmystifieras. Det gör han i boken Såld på nätet – Priset 

du betalar för gratis.42 

 Han gör det grundligt. Även den som har hygglig allmänbild-

ning om internet har sannolikt något att hämta från det stora antal 

exempel på hur företag samlar in persondata om oss när vi använ-

der gratistjänster som Google, Facebook, men även andra, mindre 

kända webbplatser som finansierar sin verksamhet med annonser. 

 Vad vi än gör på nätet, varje klick, varje sökord, varje inlägg på 

Facebook, varje tweet på Twitter, de artiklar vi läser i tidningar och 
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tidskrifter, det vi läser och skriver på bloggar och i kommentarsfält 

– utgör vårt informationsbeteende. Detta beteende är hårdvaluta i 

gratisvärlden. Det är med vårt informationsbeteende vi betalar för 

att använda gratistjänsterna. 

 Det är inte enbart de företag som levererar gratistjänsterna 

som samlar in våra nätbeteenden i syfte att förbättra tjänsten, utan 

även andra företag. Alverén exemplifierar med Bluekai, ett företag 

som dammsuger nätet på persondata och informationsbeteende, 

för att sedan sälja detta på auktioner. Köpare är annonsföretag 

som vill skräddarsy annonser åt internetanvändare. 

 Alverén vill upplysa oss och 

tipsar även om olika sätt att 

förhålla sig till myten om gra-

tis. Men han har svårt att se ur 

det annars skulle fungera. För 

handen på hjärtat, hur mycket skulle vi vilja betala i pengar för de 

olika gratistjänster vi använder i dag? Hur stor är betalningsviljan 

för att använda Facebook? 

 Han är dock inte helt tillfreds, utan hyser viss oro för vad all 

persondata kan användas till i framtiden. Samtidigt har vi ännu 

inte sett några tydliga tecken på negativa konsekvenser av att före-

tag kartlägger vårt informationsbeteende, utöver personifierade 

annonser och sökresultat. Kanske det är ett skäl till att vi inte upp-

rörs särskilt. 

 Om Fredrik Alverén för ett ytterst detaljerat och exempelrikt 

resonemang kring en myt – gratismyten –, så är avsikten med 

antologin Myten om internet att avliva ett flertal myter.43 Närmare 

bestämt nio. Redaktörer är Pelle Snickars, forskningschef på 

Kungliga biblioteket och Per Strömbäck, talesperson för dator-

spelsbranschen och som driver opinionsbloggen Netopia. 

Hur stor är betalnings-
viljan för att använda 
Facebook? 
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 Den som anknyter till Alveréns myt om gratis är främst den 

amerikanske journalisten och författaren Robert Levine, som vill 

dissekera myten om affärsmodellen, den affärsmodell som ingen 

hittills har formulerat men som ständigt efterfrågas: Hur upp-

hovspersoner kan generera intäkter samtidigt som verk sprids fritt 

på nätet. Ja, det är möjligen en myt att en sådan etablerad modell 

finns. 

 Däremot lämnar Levines 

sätt att avliva myten en del att 

önska. Levines idé om en af-

färsmodell postulerar att det 

finns enbart en affärsmodell: 

att ta mer betalt för en produkt 

än det kostar att producera 

den, samtidigt som producen-

ten har total makt över distributionen. Det är en pre-

internetmodell. Den viktiga frågan är hur en affärsmodell kan se ut 

i en miljö där producenten saknar kontroll över distributionen. 

Levine förkastar dock allt som hotar hans postulat. 

 Något lösare, men ändå anknuten till Alveréns bok är Anders 

R Olssons kapitel som rör myten om integriteten. Olsson är Sveri-

ges nestor på integritetens och informationsfrihetens område och 

skriver en kortfattad och initierad historik kring integritetshotens 

framväxt. Hotbilderna har varit flera och intensiteten i debatten 

har varierat. Men har något integritetshot realiserats? Har någon 

skadats? 

 Olsson vill avliva den myt som säger att om många harmlösa 

uppgifter om oss medborgare samlas in, bearbetas och samman-

ställs utgör detta ett integritetshot. Om så vore, borde inte någon 

lyckats visa att någon människa skadats av personuppgifter? Ols-

Den viktiga frågan är 
hur en affärsmodell kan 
se ut i en miljö där  
producenten saknar  
kontroll över  
distributionen. 
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son avfärdar därmed en grundbult i den svenska idén om integri-

tetsskydd: den om att många sinsemellan harmlösa personuppgif-

ter om medborgare kan generera en totalbild som kan användas 

emot medborgarna. 

 Myten om Twitterrevolutionen i Nordafrika är ändå den in-

tressantaste mytkrossen. Miriam Kirollos är egyptisk aktivist, aka-

demiker och en av de som genom Twitter uppmärksammade om-

världen vad som skedde i Nordafrika, särskilt Egypten, under re-

volutionen 2011. 

 Hon vänder sig kraftfullt mot benämningar som ”Twitterrevo-

lutionen” eller ”Facebookrevolutionen” för människors frihets-

kamp i Egypten, Tunisien och andra länder. Visst, i viss mån kun-

de sociala medier både mobilisera människor och föra ut informa-

tion till omvärlden. 

 Men det blir missvisande mot bakgrund av att den stora majo-

riteten i Egypten inte har tillgång till internet och att många dess-

utom är analfabeter. Endast en privilegierad minoritet äger till-

gång till nätet, vilka också har blivit ”Twitterkändisar” och som 

missvisande fått representera det egyptiska folkets revolution. 

 Revolutionens uppkomst, menar Kirollos på klassiskt revolu-

tionsromantiskt språk, var martyrernas blod och det stora antalet 

människor som var beredda att dö för friheten – inte sociala medi-

er. 

 Per Strömbäck, en av re-

daktörerna, vill i sitt bidrag av-

liva myten om den farliga sta-

ten, men landar som han så 

ofta gör i att propagera för en 

utvecklad reglering av internetanvändning, i stället för att bidra till 

en utvecklad användning av internet. 

Den myt han egentligen 
söker avliva är  
teknikdeterminism. 
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 Den myt han egentligen söker avliva är teknikdeterminism; att 

teknikens utveckling står utom vår kontroll. Men teknikdetermi-

nismens motsats – att tekniken är socialt konstruerad under vår 

kontroll – innebär ju att såsom internet fungerar i dag, vill vi att 

internet ska fungera. I annat fall hade vi omkonstruerat nätets 

funktionalitet. 

 Här bidrar den andre redaktören, Pelle Snickars, med en mot-

bild: myten om ett öppet internet är en myt som förtvinar i samma 

takt som Apple och Facebook låser in sina verksamheter, sluter sig 

i egna ekosystem och skapar egna regleringar av hur deras del av 

internet får och inte får användas. 

 Internet regleras nämligen för fullt. Dock inte av stater eller 

folkvalda församlingar, utan av marknadens mäktigaste aktörer. 

Med vårt goda minne, eftersom det är vi som använder Apples och 

Facebooks produkter och tjänster som möjliggör denna reglering. 
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Små steg mot  
Spotifysamhället 

Varför spotifierar man inte sändningarna från fotbolls-EM, utro-

pade jag högt i somras, när jag bänkade mig framför teven. Mitt 

fotbollsintresse sträcker sig inte längre än till de stora turnering-

arnas slutfaser, men jag uppskattar samtalen om fotboll, ibland 

mer än själva matcherna. Därav mitt utrop.44 

 Ett flertal EM-sändningar förmedlades nämligen via en re-

klamfinansierad tevekanal. Samtalen före och efter matcherna 

hade inga reklamavbrott, utan samtalen utgjorde snarare korta 

avbrott i reklamen. Så upplevdes det. Uppstyckat, upphackat, 

snabbt kanalbyte, missat fotbollssnack, reklam, kanalbyte – då ger 

man upp. I alla fall jag. 

 Och ropar efter spotifiering, trots att jag är tveksam till feno-

menet. Spotify är den där internettjänsten som alla ropade efter 

som ett lagligt alternativ till illegal fildelning av musik. Musiken 

kan avlyssnas på två sätt. Det ena är att inte betala någon månads-

avgift, men som motprestation tvingas lyssna till reklam. 
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 Det andra sättet är att be-

tala en månadsavgift om en 

hundralapp och få tillgång till 

exakt samma tjänst – men 

slipper höra reklamen. Detta 

fenomen har kommit att kallas spotifiering: Att betala för att slip-

pa reklam. 

 Jag spårar begreppet till flera blogginlägg hos tidningen Arbe-

tarens kulturredaktör Fredrik Edin, det första i februari 2009, på 

bloggen Skumrask.45 Redan 2010 tog sig ordet in på Språkrådets 

årliga nyordslista och definierades där som att ”lägga sig till med 

något som tidigare var gratis och erbjuda det fritt mot att kunden 

måste acceptera reklam eller andra restriktioner”.46 

 Det finns fler exempel på existerande spotifiering, och det är 

inte svårt att föreställa sig hur samhället kan spotifieras ytterliga-

re. När ett torg i en stad omvandlas till en galleria sker en spotifie-

ring av torget, för att ta ett av Edins paradexempel. Där köps all-

män mark upp av privata ägare, bygger en inomhusgalleria som 

förvisso är gratis att besöka, men som vanligtvis består av stora, 

nationella kedjor med likartat innehåll som andra städers galleri-

or. 

 På torget kunde man sätta sig en stund för att beskåda folk-

vimlet. I gallerian kan vi också finna platser att sätta sig på – mot 

att vi betalar för en kaffe, eftersom de enda sittplatserna som finns, 

finns på kaféerna. 

 Spotifieringen av vårt resande uppstår när den väsentligaste 

skillnaden mellan första- och andraklasskupén på tåget, eller mel-

lan affärsklass och ekonomiklass på flyget, är att slippa reklam. 

Det är inte benutrymme eller bättre mat på flyget som motiverar 

Detta fenomen har  
kommit att kallas  
spotifiering: Att betala 
för att slippa reklam. 
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ett högre biljettpris, utan frånvaro av reklamskyltar, reklamfold-

rar, reklamskärmar och kabinpersonal som ropar ut reklam. 

 Det är också möjligt att lyfta spotifiering en abstraktionsnivå – 

från reklamuttryck till marknadsmekanismer. Då handlar spotifie-

ring om att undslippa marknadskrafterna för olika verksamheter. 

Vilka blir då tänkbara spotifieringar? Att betala en periodisk avgift 

utöver själva medicinkostnaden till apotek för att garantera att 

min medicin alltid finns när jag behöver den? 

 Detta leder oss till den amerikanske filosofen Michael Sandel 

och hans senaste bok What money can't buy.47 Här argumenterar 

han för att vi de senaste decennierna har gått från att vara samhäl-

len som tillämpar marknadsekonomi, till att vara renodlade mark-

nadssamhällen. 

 Denna analys utgör ingen 

kritik mot marknadsekonomi i 

sig, men är en kritik av att sam-

hället allt mer blivit en mark-

nad, där marknadsmekanismer 

styr. Och att detta passerar en 

moralisk gräns som inte bör passeras. 

 Den signifikanta skillnaden är att marknadsekonomin är ett 

verktyg för att organisera produktion i ett samhälle. Ett marknads-

samhälle är en livsform där marknadsvärderingar flätar in sig i 

minsta beståndsdel av mänsklig tillvaro. 

 Han tar upp flera exempel på denna samhällsförskjutning. 

Han ser tendenser på att vi allt oftare erbjuds att köpa oss förbi 

köer – på flygplatser, läkarmottagningar, nöjesparker. Du får den 

plats i kön som du betalar för. Den som inte har råd, får vänta. Den 

rike glider förbi. 

Ett marknadssamhälle är 
en livsform där mark-
nadsvärderingar flätar 
in sig i minsta bestånds-
del av mänsklig tillvaro. 
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 När exempelvis daghem och förskolor inför böter för föräldrar 

som hämtar barnen alltför sent, med det goda syftet att dels mins-

ka personalens övertid, dels minska barnens vistelsetid, förvandlas 

boten till en avgift för föräldrarna. Det innebär en lättnad för för-

äldrar som ofta hämtar sent; det kostar lite mer, men det är det 

värt. 

 Andra exempel i Sandels 

bok handlar om ett slags om-

vänd spotifiering – inte hur vi 

betalar för att slippa mark-

nadskrafterna, utan hur vi be-

lönas för att vi låter oss styras av marknadsmekanismer. Det inne-

bär att marknadsekonomins incitamentstruktur införlivas i verk-

samheter som traditionellt varit undantagna marknaden. 

 Skolor som vill att eleverna ska prestera bra på nationella prov 

och få höga betyg har börjat pröva ekonomiska incitament till ele-

verna. Just det, ju bättre prestation på provet och ju högre betyg 

eleven får, desto bättre betalt får eleven. Varför betala elever för att 

lära sig mer? För att skolan vinner marknadsandelar på att de 

egna eleverna uppvisar höga prestationer. 

 Ett liknande exempel är skolor som betalar elever i lägre års-

kurser för att läsa böcker, med antagandet att med en tidig träning 

i läsförmåga kommer eleverna att lyckas bättre med framtida stu-

dier. På så sätt tränas människor att läsning är en aktivitet som ska 

göras mot betalning, inte för lärande eller nöje. 

 En ytterligare omvänd spotifiering hämtar Sandels från vård-

sektorn. Patienter som inte tar förskriven medicin enligt ordina-

tion kostar samhället mycket pengar i form av ytterligare vård som 

inte skulle behövts. Därför prövar man att ge patienter ekonomis-

Andra exempel i Sandels 
bok handlar om ett slags 
omvänd spotifiering. 
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ka belöningar för att ta sin medicin, eftersom det antas vara billi-

gare än den vård som krävs om patienterna inte tar medicinen. 

 ”I Spotifysamhället är du dessutom tvungen att jobba ytterli-

gare några timmar för att har råd att slippa sådant du absolut inte 

vill ha”, skriver Fredrik Edin sammanfattande i sitt första bloggin-

lägg om spotifiering.48 

 I den omvända spotifieringen förleds vi att ta emot pengar för 

att göra det vi ändå självklart ska göra som samhällsmedborgare, 

vilket i förlängningen kan påverka oss att enbart utföra sådant som 

vi belönas ekonomiskt för. Hur påverkar sådan normförskjutning 

utformningen av samhället? 

 Spotify var en lösning på den illegala fildelningens problema-

tik och hyllades som en innovativ lösning. I förlängningen, om 

man problematiserar företeelsen, visar det sig att Spotifys grund-

läggande affärsmodell bidrar till ett samhälle som tänjer de mora-

liska gränserna.  
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Rätten att forma  
sitt nätjag 

Vi har designat ett informationsnätverk som minns allt och glöm-

mer inget. Är det ett problem? Frågan är för närvarande uppe på 

EU-nivå.49 Under arbetet med att ta fram en ny persondatalag för 

hela EU, har man diskuterat att i lagstiftningen införa rätten för 

den enskilde medborgaren att bli glömd på internet.50 

 Hur detta rent konkret ska gå till är oklart, men tanken är att 

var och en ska kunna kräva av webbplatser, bloggar och sociala 

medier att radera uppgifter om den egna personen. Här hänvisas 

bland annat till en undersökning som säger att 75% av européerna 

önskar en sådan rättighet.51 Om du är omskriven på någon Face-

booksida, eller om någon har lagt upp en bild på dig på en blogg, 

så ska Facebook respektive bloggägaren vara skyldig att radera 

denna information om du vill det. 

 Rätten att bli glömd på nätet diskuteras även i vetenskapliga 

sammanhang. I det senaste numret av tidskriften International 

Review of Information Ethics söker Meg Leta Ambrose vid Uni-

versity of Colorado lösningar.52 Hon menar, i likhet med diskus-
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sionen inom EU, att vi bör uppfatta funktionen att bli glömd på 

internet som en rättighet. 

 Även Ambrose hänvisar till undersökningar, i detta fall ameri-

kanska, som visar att många människor efterlyser möjligheten att 

radera gammal information – egen text, andras text, bilder, filmer 

– om sig själv, på sig själv i sökmotorer, sociala medier och andra 

platser på nätet. 

 ”Du är vad Google säger att du är”, skriver hon, och menar att 

du bör ha större rättighet än Google att kontrollera hur du beskrivs 

på nätet. Rätten ska, menar hon, innefatta två saker: Dels rätten 

att andra ska glömma gammal information om dig, dels rätten att 

du ska slippa konfronteras med din historia på nätet. 

 Hur skulle själva glömskefunktionen kunna utformas? Hur 

kan ett sociotekniskt system som internet glömma? 

 Ambrose pekar på några 

relativt konkreta lösningar, som 

möjligen behöver samverka för 

att fungera. En lösning är att 

förändra omsorgen om männi-

skors integritet från paternalism till maternalism. De som ansva-

rar för stora mängder persondata i olika databaser inte enbart ska 

tillämpa traditionella kvalitetskriterier på information som exem-

pelvis precision, aktualitet, tillförlitlighet och konsistens. 

 Ambrose menar att omsorgen även måste innefatta att vårda 

informationsrymden för långsiktiga ändamål och att webben mås-

te uppfattas som en betydelsefull del av hela vår sociala existens. 

Att vårda information på nätet bör alltså innefatta ett förtroende 

från de som berörs. 

 Notera här könsstereotypen som säger att termer som kor-

rekthet, konsistens, aktualitet hör till den manliga sfären, medan 

Hur kan ett socio-
tekniskt system som  
internet glömma? 
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termer som vårdande och omsorg tillhör den kvinnliga. Denna 

genderisering av hantering av persondata bidrar inte med något. 

 En metod för att skapa en glömskefunktion går rakt på pro-

gramkoden. När nu Google och andra söktjänster arbetar för att 

personalisera sökresultat, bör man även överväga att värdera in-

formation utifrån dess ålder mer än man gör nu. 

 Genom att tagga gammal information om individer som lågt 

värderad och ointressant, kommer sådana webbsidor så långt ned i 

sökningens resultat att ingen hittar informationen. Twitter har 

delvis en sådan funktion inbyggd; systemet sparar inte gamla in-

lägg. 

 En annan metod som Ambrose presenterar är genom normpå-

verkan. Även om många handlingar från myndigheter är offentli-

ga, är det inte självklart att de bör ges fri spridning, på grund av de 

personuppgifter de innehåller. Ett svenskt exempel är när någon 

gav tillgänglighet på Pirate Bay till förundersökningen till mordet 

på två barn, med intakta personuppgifter i form av namn och bil-

der på offren. 

 Sådan offentlig information bör fortfarande vara offentlig i 

enlighet med offentlighetsprincipen, men borde kunna taggas på 

ett överenskommet sätt, så att sökmotorerna inte indexerar dessa 

dokument. Dokumenten är således tillgängliga på webben, men 

inte sökbara via sökmotorer. 

 På så sätt, menar Ambrose, skapas normer för vilken informa-

tion som inte bör ges spridning och normer för hur vi ska vårda 

såväl medmänniskor som vår gemensamma informationsrymd. 

 Det tycks vara en variant av rättighetsetik Ambrose företräder; 

rätten till sina personuppgifter och därmed rätten att kontrollera 

bilden av sitt nätjag. Denna rätt ger människor större möjligheter 
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att låta nätjaget vara mer autentiskt, det vill säga mer likt jaget 

utanför nätet. 

 Det är en moraltradition som sannolikt appellerar till många, 

men som inte är invändningsfri. Denna form av rättighetsetik ris-

kerar nämligen inskränka andras informationsfrihet. 

 Med informationsfrihet 

avses rätten att dels söka och 

införskaffa information, dels 

lämna ifrån sig information. 

Med det sistnämnda avses 

yttrandefrihet i tal och skrift 

och det är denna form av in-

formationsfrihet som rätten att bli glömd måste kontrasteras mot. 

Yttrandefriheten är dock som bekant aldrig total, men frågan är 

om den tål fler inskränkningar. 

 I vår hederskultur är yttranden som utgör såväl förtal som 

förolämpning lagstridiga. Andra exempel på inskränkningar i ytt-

randefriheten är barnpornografi, hets mot folkgrupp och uppvig-

ling.53 Bakom dessa inskränkningar finns en bred uppslutning. 

 Att enskilda individer skulle kunna tvinga publicister att rade-

ra information om individerna skulle utgör en ytterligare in-

skränkning i yttrandefriheten. Den som bedriver en litteraturblogg 

och skriver kritiskt om litteratur, skulle kunna tvingas radera text 

som misshagar författare. Eller, trots att den som i ett nätforum 

skriver allmänt och harmlöst om, säg, ett möte med en person, 

skulle ändå denne person kunna kräva att denna information ra-

deras. 

 Ändamålsglidningen är aldrig långt borta i frågor som dessa. 

Varför nöja sig med individperspektivet? Varför inte också ge före-

tag och organisationer rätten att bli glömda på nätet? Den som har 

Denna form av rättig-
hetsetik riskerar  
nämligen inskränka  
andras informations-
frihet. 
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en konsumentblogg som likt konsumentprogrammet Plus på SVT 

publicerar kritiska inlägg om företags olika tjänster och produkter 

skulle då tvingas radera inlägg om företag så önskar. 

 Vid en ytlig och egocentrisk 

betraktelse av idén om rätten 

att bli glömd på internet verkar 

den tilltalande. Vid en närmare 

analys framstår den som orim-

lig. Om rätten att bli glömd skulle bli absolut och oinskränkt blir 

det ytterligt svårt för grävande journalistik att nå resultat. 

 Rätten att bli glömd leder även tankarna till historierevisio-

nism, där varje medborgare tvättar sitt förflutna på nätet inför nya 

uppdrag eller anställningar. 

 I ett fritt och öppet samhälle kan inte informationen om den 

enskilde ägas helt av den enskilde. Vill vi ha ett demokratiskt sam-

hälle måste informationsfriheten i form av yttrandefrihet väga 

över det eventuella obehag det innebär att utstå kritik eller se en 

bild av sig själv på nätet. 

 Det bör dock inte hindra oss att handskas varsamt och om-

sorgsfullt med information om människor på nätet. 

 

 

Ändamålsglidningen är 
aldrig långt borta i  
frågor som dessa. 
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Imitationer gör  
samhället möjligt 

 

Språket är arbiträrt. Jag är fri att kalla den lysande tingesten i 

taket sklorgurit i stället för lampa om jag vill, eftersom det inte 

finns någon relation mellan ett ord och det objekt vi avser beteck-

na med ordet. Däremot skulle kommunikationen mellan männi-

skor bli synnerligen ineffektiv om var och en använder godtyckliga 

ord för att beteckna objekt.54 

 En väsentlig faktor som gör att kommunikation fungerar effek-

tivt är imitation. Även om nya termer ständigt konstrueras, är 

dessa oanvändbara så länge inte andra imiterar dem. Det är med 

imitationerna vi bygger ett gemensamt språk. 

 Imitationens betydelse gäller inte enbart språk och terminolo-

gi, utan återfinns på många andra samhällsområden. Tänk på in-

novationer i största allmänhet. Förutsättningen för att en innova-

tion ska få fäste i ett samhälle är imitationen. Om inte människor 

tar till sig, använder en innovativ produkt eller tjänst dör den. 
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 På samma sätt måste vi förstå lagar och levnadsnormer; till-

komna för att bejaka imitationen och förhindra att samhällets 

invånare beter sig godtyckligt. Utan att kopiera varandras beteen-

den vore inte en gemenskap möjlig. 

 Den som tidigast belyste betydelsen av imitationen var Gabriel 

Tarde, en något bortglömd, eller möjligen marginaliserad, sam-

hällsforskare i en tid när samhällsforskningen knappt var uppfun-

nen, i slutet av 1800-talet. Han var samtida med klassiska sam-

hällsforskare som Emile Durkheim och Max Weber, som i dag till-

sammans med Karl Marx utgör en väsentlig grund i samhällsstudi-

er. 

 Korpen Koloni har som första förlag översatt Tarde till sven-

ska. Även om det enbart är det första kapitlet i boken The Laws of 

Imitation55 är kapitlet Universell repetition en god introduktion 

till Tardes tänkande om imitation, repetition och reproduktion. 

Kapitlet Universell repetition inleder den nyutgivna boken Tre 

klassiska texter, där Tarde följs av Durkheims Sociologins metod-

regler och Webers Samhällsvetenskapernas objektivitet.56 

 Tarde tar det mänskliga 

vetandet som exempel på imi-

tationens betydelse. Om inte 

företeelser i naturen reprodu-

ceras eller repeteras, skulle vi 

aldrig kunna konstruera kausa-

la samband. Sådana samband 

kräver att en orsak har samma verkan över tid. Om planeternas 

rörelser vore sporadiska, om kemiska ämnen skulle reagera 

slumpmässigt, om biologiska individer skulle reproduceras god-

tyckligt utan ärftliga drag, skulle vi aldrig kunna veta något om 

naturen. 

Om inte företeelser i  
naturen reproduceras 
eller repeteras, skulle vi 
aldrig kunna konstruera 
kausala samband. 
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 Inom experimentell vetenskap är dessutom imitationen ett 

viktigt metodologiskt kriterium för att nå sanning. För att ett re-

sultat från ett experiment ska vara sant i vetenskaplig mening, 

krävs vanligtvis repeterbarhet. Först när experiment har kunnat 

repeteras med samma resultat, kan resultatet göra anspråk på att 

vara sant. 

 När mänsklighetens historia beskrivs och tolkas sker det van-

ligtvis genom att beskriva omvälvningar av olika slag; epokskiften, 

samhällsförändringar och tekniska uppfinningar. Med Tarde för-

står vi att förutsättningen för att en omvälvning, av vilket slag som 

helst, ska kunna äga rum är repetition och imitation. 

 I varje samhälles början 

var imitationen, menar Tarde, 

eftersom ”i den mån varelser är 

sociala är de också i grunden 

imitativa”.57 Ett exempel som 

på flera sätt bekräftar Tardes tes är internet, som ju i allt väsentligt 

förutsätter imitation i form av kopiering av filer.  Uppfinningen av 

det tekniska nätet och den programkod som får det att fungera, är 

värdelös utan kopiering. Internets sociala och kommunikativa 

utveckling är ett uttryck för människans vilja att kopiera. 

 Vi ser emellertid inte kopiering som enbart positivt. Upphovs-

rättslagen är sträng beträffande kopiering av upphovsrättsskyddat 

material, vilket vi har sett genom olika åtgärder för att förhindra 

illegal fildelning. Så är dock inte fallet i alla kulturer. Synen på 

originalitet, äkthet, kopiering och slutgiltiga verk varierar. 

 I en ny bok med titeln Zhanzhai, även denna från Korpen Ko-

loni, beskrivs den traditionella östasiatiska synen på originalitet 

och kopiering. Författaren Han Byung-Chul är ursprungligen från 

Sydkorea och numera professor i filosofi i Tyskland.58 

”I den mån varelser är 
sociala är de också i 
grunden imitativa.” 
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 Zhenji är den kinesiska termen för original, men betydelsen 

skiljer sig från vår. Ett konstverk är aldrig slutgiltigt, förslutet eller 

avslutat, utan är föremål för ständiga omvandlingar. Konstverk är 

flergestaltiga, i motsats till Platons idé om verk som engestaltiga. 

 Tvärtom, ju mer ett kinesiskt verk högaktas, desto mer föränd-

ras det. Det är en kultur som föredrar kontinuitet, process och 

förvandling framför essens, varande och diskontinuitet. Kinesiska 

målningar lämnar till och med fysiskt utrymme för framtida kom-

pletteringar och förändringar. Konstverken är kommunikativa och 

samskapande. 

 Termen för kopia är fuzhi och förekommer i två betydelser. 

Den ena är imitationer som skiljer sig från originalet, likt små mo-

deller av byggnader. Den andra är imitationer som är exakta re-

produktioner. Någon värdeskillnad mellan reproduktion och ori-

ginal finns inte. Därför är sällan syftet i östasiatisk kultur att skapa 

unika objekt, utan snarare att skapa reproducerbara objekt. Objekt 

som lätt låter sig kopieras, men även varieras. 

 Så till boktiteln: Shanzhai 

betyder fejk, förfalskning. 

Shanzhai är närmast att liknas 

vid en produktionskultur. 

Shanzhaiprodukter är förfalsk-

ningar av originalprodukter. En shanzhaitelefon kan vara en avbild 

av en iPhone eller Samsung, men med funktioner som kreativt 

anpassas och modifieras till olika situationer och användningsom-

råden. 

 Shanzhai är en subversiv verksamhet sett med västerländska 

ögon. Men shanzhaiprodukter syftar inte till att bedra, eftersom 

man inte försöker dölja att det är förfalskningar. Shanzhai, menar 

Shanzhai är närmast  
att liknas vid en  
produktionskultur. 
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Han Byung-Chul, är ytterst ”ett av-skapande”. Ett skapande emot 

identitet och originalitet, till förmån för process och variation. 

 Internets remix- och kopieringskultur har mycket gemensamt 

med shanzhaikulturen. Vi ser allt oftare ser betydelsen av digitala 

remixer och masskopiering, en betydelse som benämns viral i 

marknadsföringssammanhang. När ett budskap får enorm sprid-

ning genom kopiering på internet har budskapet blivit viralt och 

upphovspersonen/marknadsföraren lyckats. 

 Detta är vad Tarde kallar ”the imitative ray” – den imitativa 

strålen. På Tardes tid såg man imitativa strålar i främst modet, 

språket och liknande. I dag borde vi studera hur imitativa strålar 

både uppstår och kan skapas på internet. 

 Den som designar en digital innovation i dag och i framtiden, 

måste förstå hur imitativa strålar kan designas in i själva innova-

tionen, så att man når optimal kopiering och repetition. Annars 

tvingas man förlita sig på att innovationen kopieras enbart av en 

slump. Och slumpen är en oberäknelig följeslagare. 
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