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Vi befinner oss i en amerikansk fabrik under den sto-
ra depressionen. Vid löpande bandet skyndar arbe-
tarna på för att hålla arbetstempot uppe. En av dem 
är särskilt orolig och släpar efter.

Sedan observerar vi att styrelsen, för att öka 
arbetets effektivitet, bestämmer sig för att testa en 
matmaskin just på den orolige arbetaren. Men ma-
skinen går sönder; rätterna växlas; skruvar hamnar i 
tallriken; maskinen kastar soppan i arbetarens ansik-
te, som inte kan släppas eftersom den är kopplad till 
mekanismen. När väl 
maskinen stannar bör-
jar den orolige löpa 
med sina arbetsverk-
tyg som i en komisk 
balett. Hela fabriken 
har blivit skruvar som 
måste dras åt. Till 
slut tas den orolige till 
sjukhuset på grund av 
ett ”anfall” orsakat av 
arbetet vid det löpan-
de bandet.

Detta är den be-
römda och emblema-
tiska scen som inleder 
Charlie Chaplins film Moderna tider från 1936. Fil-
men markerade en vändpunkt i Chaplins verk. Det 
är den sista film där hans älskade karaktär, den lille 
luffaren, framträder. Det är också en av filmhisto-
riens sista stumfilmer, även om regissören använde 
vissa ljudeffekter och tal- och sångsekvenser. I en 
tid som hade bevittnat ljudteknologins expansion i 
den amerikanska filmindustrin var Chaplin den siste 
drömmaren som tyckte att ljudet skulle ta död på 
den lille luffarens mänsklighet. Chaplin var en pan-
tomimartist som tillhörde den gamla världen; tradi-
tionen att skapa konst med sitt kroppsspråk.

Filmens mänskliga budskap är tidlöst. Jag har 
alltid associerat mitt förhållningssätt till teknologin 
med detta stora filmverk. Därför har jag en selektiv 
kontakt med digitala medier, begränsad till vad som 
är nödvändigt för kommunikation och information. 

Socialt sett har det blivit en livsfråga om att hålla sig 
eller inte utanför den digitala världen. Jag vill veta 
mer om och bekanta mig med de nya medierna, 
men samtidigt vill jag inte bli beroende av det; fång-
ad i matmaskinens tyranni från Moderna tider.

Chaplins film skapades vid en tidsgräns mellan 
den gamla världen och industrialismens dominans; 
mellan teknologiskt framsteg och människans inre 
mänsklighet. Men hur ser våra digitala tider ut? Vad 
har det hänt med våra goda, traditionella skriv- och 

läsvanor? Dessa är de 
frågor som har väckts 
under min dokumen-
tation på internet in-
för den här essän.

Överraskande nog 
är tonen inte så dra-
matisk! Man konsta-
terar digitala mediets 
effekter och defekter 
och kommer med ba-
lanserade, rationella 
lösningar. Det beror 
faktiskt på oss alla hur 
vi planerar vårt för-
hållningssätt till den 

nya teknologin.
Ett fenomen lyfts fram: den tryckta och den digi-

tala världen har inte än förenats med varandra. Och 
kanske behövs det inte alls. Samhället omfattar både 
digital immigrants och digital natives. Det är den åtskill-
nad som den amerikanske författaren Marc Prensky 
har gjort i en artikel publicerad i ”On the Horizon” 
(2001). Han menar att förutom de som har vuxit 
upp med datorer och internet och pratar det digitala 
mediets språk, finns det människor som inte fötts i 
den digitala världen, men som är intresserade av och 
tar upp vissa digitala rutiner. Trots att de lär sig att 
anpassa sig till den nya teknologin behåller de det 
förflutnas uttryck.

Denna kritiserade åtskillnad mellan digitala me-
dier-invandrare och nätets infödda ställer frågor om 
samhällsdelaktighet. I ett pågående webbaserat bok-

Digitala tidernas 
matmaskin

Iulia Macarie

Innehållsförteckning

Digitala tidernas matmaskin
Iulia Macarie

Sociala medier, vägen in till det offentliga samtalet?
Ida Lord

Yttrandefrihet, en ursäkt för näthat?
Anna Magnusson

Privatlivets utdöende i offentlighetens tidsålder
Johan Maltesson

Digitala medier och framtidens Codex Gigas
Katarina Molander

3

6

8

10

12



4
5

projekt, H
istoria i en digital värld, hävdar docenten i 

historia Jessica Parland-von Essen att den digitala 
delaktigheten inte är en verklighet. D

et finns fortfa-
rande m

änniskor som
 frivilligt eller ofrivilligt håller 

sig utanför delar eller till och m
ed hela den digitala 

världen. 
Parland-von Essen skapar ett aktuellt och opar-

tiskt porträtt av det digitala sam
hället m

ed både 
positiva och negativa drag. D

en analoga och den 
digitala världen står alltså på m

otsatta sidor av klyf-
tan. D

e m
est utm

anande anletsdrag som
 jag ser i 

detta porträtt är inform
ationshantering i ett högt 

konkurrerande m
edium

 och sam
hällsengagem

ang. 
O

ch dessa utm
aningar väcker m

ina frågor: hur 
övervakar vi inform

ationsflödet där det finns både 
korrekt och falsk inform

ation, som
 dessutom

 sprids i 
realtid? Ställer vi upp okritiskt i ”gillakulturen” eller 
drar vi nytta av digitala m

ediernas interaktivitet för 
att utforska nya resurser av socialt engagem

ang? Jag 
tycker att för dem

 som
 letar efter inform

ationsvärde 
och en m

er m
otiverande socialisering kan digitala 

m
edier ofta betraktas som

 m
otbjudande.

D
et digitala sam

hället upplever en tydlig frag-
m

entering, och detta m
ärks också i våra skriv- och 

läsvanor. I artikeln ”Försök läsa hela texten om
 du 

kan” (2012) skildrar kulturjournalisten och kriti-
kern i SvD

 M
agnus Brem

m
er vår digitala era som

 
”distraherande och stim

ulanstörstiga tider”. H
an 

sam
m

anfattar olika insatser inom
 om

rådet, som
 sä-

ger att snabba flöden, oändliga klickm
öjligheter och 

ständiga uppdateringar påverkar vår förm
åga till 

uppm
ärksam

het, djup och lång koncentration.
En av dessa insatser tillhör den am

erikanske 
journalisten N

icholas C
arr, som

 i boken T
he Shal-

lows: W
hat the Internet Is D

oing to Our Brains (2011) 
påstår att internet är skyldigt till vår tids rastlöshet, 
vår oförm

åga att koncentrera oss på läsandet under 
längre tid och vår törst efter stim

uli. V
i läser m

er 
än någonsin, m

en i korta sekvenser av koncentra-
tion och nästan aldrig i djup försjunkning. Bekym

ret 
över läsandet tonas ner av en annan röst, den brit-
tiske litteraturprofessorn A

lan Jacobs. I boken T
he 

Pleasures of Reading in an Age of D
istraction (2011) säger 

han att ett sam
m

andrag av en bok på W
ikipedia inte 

innebär att kom
pensera bokläsande m

ed inform
a-

tionsinsam
ling. D

et är faktiskt en inform
ationsför-

del som
, trots alla distraktioner, kan utnyttjas för att 

återvända och klara av bokläsningen. O
ch det finns 

en annan fördel m
ed det digitala m

ediet: m
an kan 

koppla av och välja en bok eller, för att våga m
er, att 

hantera och besegra m
ediets närvaro.

W
ebben är inte bara ett m

edium
 av audiell och 

visuell stim
ulans, utan också en m

er dem
okratisk 

m
iljö än de traditionella m

assm
edierna. D

et är 

en annan betydelse som
 fram

hålls av Jessica Par-
land-von Essen i H

istoria i en digital värld. A
lla digitala 

m
edier-konsum

enter har m
öjlighet att publicera och 

uttrycka sin åsikt inför en obegränsad publik och i en 
alltm

er m
ångfacetterad offentlighet.   

Parland-von Essen belyser också de positiva för-
delarna för konsum

enter: det skapas utrym
m

e för 
öppenhet och sam

arbete, för att ge en positiv bild av 
sig själv och att dela m

ed sig av sin kunskap. D
essut-

om
 erbjuder det digitala m

ediet verkliga m
öjligheter 

för att bli en aktiv innehållsproducent: att blogga, 
ladda upp bilder, dela bokm

ärken och kom
plettera 

inform
ation på olika plattform

ar såsom
 kom

m
enta-

rer, nyheter, texter till W
ikipedia och uppgiftskorri-

geringar i databaser.
Jag är en betänksam

 konsum
ent från gam

la tider. 
Boken är en konstnärlig skapelse som

 bör kännas i 
händerna och beundras. A

tt läsa en bok i en speciell, 
personlig stäm

ning, och inte på offentliga platser, är 
en kulturell upplevelse. Jag kan inte ersätta denna 
glädje m

ed något sam
m

andrag på W
ikipedia och 

inte heller m
ed en e-bok. Förutom

 detta tycker jag 
att m

an m
åste hantera digitala m

edier utifrån deras 
teknologiska form

at, näm
ligen ett m

ultifunktionellt 
och effektivt inform

ationsspridningsverktyg. Särskilt 
av yrkesm

ässiga skäl kan m
an inte alltid koppla av; 

m
an m

åste hålla sig uppdaterad. M
in uppfattning 

är att internet inte kan ersätta eller kom
pensera m

in 
direkta, m

änskliga och privilegierade relation till 
böcker.

H
ittills har jag inte haft en tydlig närvaro som

 
producent i digitala m

edier. D
e m

öjligheter för 
innehållsproduktion som

 analyseras av Jessica Par-
land-von Essen är fyndiga och utm

anande. Jag an-
ser ändå att m

an m
åste bli förberedd på en para-

doxal upplevelse: att skriva kort, koncentrerat för 
att snabbt bli läst, m

en som
 sam

tidigt är djupt och 
värdefullt. A

tt bidra m
ed nya insikter och tolkning-

ar sam
t att skapa debatt och kritiskt tänkande. A

tt 
vänta på att bli upptäckt, uppskattad och följd. V

id 
det löpande bandet finns det för m

ånga skruvar som
 

m
åste dras åt …
Frågan m

ed digitala m
edier är såsom

 i C
haplins 

film
: hur kan vi befria oss från m

atm
askinens tyran-

ni? H
ur kan vi hoppa över löpande bandet och hitta 

vår väg till en horisont full av m
öjligheter?

För att bli trovärdig i sitt skrivande m
åste m

an veta 
vad en väl skriven text handlar om

. O
ch detta lär vi 

oss från Textens hantverk av Inger Lindstedt. Skri-
vandet, även i digitala m

edier, är ett hantverk, en 
skapande, byggande process vars kvalitet ligger i att 
texten uppnår det m

ål och budskap vi har bestäm
t 

oss för. V
i m

åste återvända till den klassiska retori-
kens redskap för att ”övertyga på djupet”.

A
tt kunna se båda sidor av m

yntet, näm
ligen re-

surser av inform
ation och kunskap, m

en också be-
gränsningar och defekter innebär att intelligent kun-
na hantera de digitala m

ediernas utm
aning.

M
atm

askinens tyranni faller bara tack vare m
ed-

vetna, engagerande och kreativa producenter. 
       

Bild tagen från:
Publicity photo of C

harlie C
haplin for M

odern T
im

es By m
ovie studio –  

ebay, Public D
om

ain, 
http://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

/index.php?curid=
29131104 



7
6

H
ar internet och sociala m

edier öppnat dörrar för 
oss vanliga m

edborgare att interagera och uttrycka 
åsikter i det offentliga sam

talet? Sociala m
edier bju-

der i m
ånga fall in till en slags tvåvägskom

m
uni-

kation, där det finns m
öjlighet att kom

m
entera ett 

inlägg m
en också få respons på det m

an själv pu-
blicerat. Sociala m

edier har även gjort det genom
-

förbart för oss vanliga m
edborgare att kom

m
entera 

offentliga personers inlägg, 
något som

 vi idag kanske 
ser som

 självklart. I dagens 
sam

hälle har sociala m
e-

dier och deras offentlighet 
blivit så självklar att vi säl-
lan 

reflekterar 
över 

den. 
M

en frågan är om
 denna 

digitala offentlighet inklu-
derar alla m

edborgare?
Jag som

 relativt ung har 
ibland svårt att föreställa 
m

ig hur saker och ting fungerade innan sociala m
e-

dier fanns. D
e traditionella m

edierna känns i m
ånga 

fall ganska utdragna och inte helt lätta att slå sig in 
bland för att få sin röst hörd. A

tt skriva en insändare 
till en tidning känns som

 en m
er krävande process 

när m
an vill lyfta upp ett äm

ne att diskutera på ett 
offentligt forum

. Sociala m
edier känns då som

 en 
betydligt lättare väg, vilket i sin tur också lockar fler 
till att interagera i offentliga diskussioner. På soci-
ala m

edier uttrycker flera tusentals m
änniskor sina 

åsikter dagligen, vilket resulterar i ett stort m
edie-

brus. D
et gäller att sticka ut och slå sig igenom

 detta 
m

ediebrus för att lyckas få sin röst hörd bland alla 
andra tusentals inlägg.

Sociala m
edier har skapat engagem

ang hos m
ed-

borgarna; fler deltar i offentliga diskussioner. M
ed-

borgare kan idag kom
m

entera offentliga personers 
inlägg och skapa dialog m

ed dessa m
änniskor – nå-

got som
 kan vara svårt att uppnå utanför den digi-

tala världen. Sociala m
edier gör det således m

öjligt 
för oss vanliga m

edborgare att kom
m

a till tals och 
därigenom

 ham
na på en m

er jäm
n nivå m

ed de of-
fentliga personerna. Spelreglerna känns m

er rättvisa 

i detta forum
 där alla har m

öjlighet att publicera och 
kom

m
entera, till skillnad från de traditionella m

edi-
erna. 

T
idigare har det verkat som

 att det är de offent-
liga personerna som

 genom
 en envägskom

m
unika-

tion från de traditionella m
edierna m

atat ut ett bud-
skap till oss passiva m

edborgare. D
et är de som

 haft 
m

akten att föra fram
 sin syn på saker. Idag känner 

jag att denna m
akt bli-

vit m
er balanserad och 

vi 
vanliga 

m
edborgare 

har fått allt m
er m

akt 
och 

även 
respekt. 

D
e 

offentliga 
personerna, 

som
 t.ex. politiker, kan 

idag inte bara sända sitt 
eget budskap utan m

åste 
också vara beredda på 
en 

tvåvägskom
m

unika-
tion m

ed m
edborgarna 

– en dialog som
 är viktig att sköta för att få m

ed-
borgarnas respekt. Jesper Ström

bäck påpekar vik-
ten av interpersonell kom

m
unikation kring politiska 

sam
m

anhang i boken ”Strategisk kom
m

unikation- 
forskning och praktik”.  Ström

bäck förklarar att 
sociala m

edier fungerar som
 redskap för att skapa 

interpersonell relation, vilket är nödvändigt i politis-
ka sam

m
anhang för att bygga relationer till anhäng-

are. T
illhandahåller de offentliga personerna denna 

kom
m

unikation kan detta även vara ett sätt för dem
 

att vinna anhängare, sam
tidigt som

 m
ottagarna 

känner sig delaktiga i kom
m

unikationen.
D

et ökade engagem
anget på sociala m

edier be-
höver inte alltid vara en positiv sak. M

ånga inlägg 
som

 publiceras på sociala m
edier sker inte alltid i en 

positiv anda, utan klassas som
 näthat och kränkan-

de. Sociala m
edier har blivit ett forum

 där det är lätt 
att slänga ut kränkande kom

m
entaren och dessutom

 
göm

m
a sig bakom

 en anonym
 identitet. Innehållet 

som
 publiceras på sociala m

edier är i m
ånga fall 

långt från seriöst. M
en trots detta svävar dessa inlägg 

runt i den digitala offentligheten. En konsekvens av 
detta kan då bli att det offentliga rum

m
et på sociala 

m
edier ibland kan uppfattas som

 oseriöst i jäm
förel-

se m
ed de andra offentliga forum

en. A
tt den digitala 

offentligheten ibland upplevs vara m
indre strikt kan 

vara en bidragande faktor till att fler m
änniskor våg-

ar delta i de offentliga sam
talen på sociala m

edier. 
K

unskap är m
akt, vilket kan kännas exkluderan-

de om
 m

an inte besitter denna typ av kunskap kring 
äm

net. Sociala m
edier som

 ibland uppfattas som
 ett 

m
indre seriöst forum

 kan då kännas som
 en enkla-

re väg till det offentliga sam
talet, även om

 m
an inte 

har hundra procent koll på äm
net. På sociala m

edi-
er kan m

an engagera sig på olika nivåer, antingen 
om

 m
an bara vill konsum

era innehållet eller i bästa 
fall gilla och dela ett inlägg. K

anske vill m
an public-

era egna inlägg och aktivt delta i kom
m

unikationen 
kring ett äm

ne som
 m

an brinner för. H
ur aktivt m

an 
deltar i det offentliga sam

talet väljer m
an då själv, 

m
en oavsett kunskapsnivån kan m

an delta och ta del 
av innehållet.

Frågan är om
 alla inkluderas i denna offentlig-

het? Eller är det en klassfråga? Teoretikern Jürgen 
H

aberm
as m

yntade begreppet borgerlig offentlighet, 
i denna borgerliga offentlighet räknades dock inte 
alla m

edborgare in. D
en borgerliga offentligheten 

exkluderade lägre sam
hällsgrupper sam

t kvinnor, 
vilket då resulterade i att det bara var privilegierade 
m

änniskor som
 fick uttrycka sina åsikter i offentlig-

heten. H
aberm

as talade om
 offentlighetens förfall 

och ställde sig skeptiskt em
ot de nya m

edierna, han 
m

enade att det offentliga sam
talet krävde närvaro 

av deltagarna både i tid och rum
. T

ill skillnad ifrån 
H

aberm
as beskriver Tobias O

lsson i boken ”M
edie-

sam
hället” att offentligheten på internet är gränslös, 

snabb, bjuder in till interaktivitet och att det på detta 
forum

 finns m
öjlighet för att skapa både horisontell 

och vertikal kom
m

unikation. O
lsson ser offentlighe-

ten på internet som
 en bredare offentlighet som

 i sin 
tur bjuder in användarna att aktivt delta i diskussio-
ner.  Så hur är det då idag? Inkluderas alla m

änniskor 
i dagens offentlighet, eller är det fortfarande så att 
det bara är de priviligierade m

änniskorna som
 kom

-
m

er till tals i det offentliga rum
m

et? U
tvecklingen 

går helt klart fram
åt och det digitala offentliga rum

-
m

et inkluderar idag m
än och kvinnor ifrån olika 

sam
hällsklasser. M

en för att finnas på sociala m
e-

dier krävs det tillgång till en viss typ av utrustning 
i form

 av sm
artphones, datorer eller annan typ av 

elektronik. På så sätt exkluderas de m
edborgare som

 
inte har råd att införskaffa denna typ av utrustning. 
Idag känns det som

 sam
hället i m

ånga fall förlitar 
sig på att alla finns på internet och sociala m

edier då 
stora delar av det offentliga sam

talet har flyttats till 
den digitala plattform

en. D
et digitala forum

et är för 

m
ånga inte helt lätt att behärska. För den äldre ge-

nerationen som
 inte växt upp m

ed denna m
edietek-

nik kan det vara svårt att bli en del av det offentliga 
sam

tal som
 sker på sociala m

edier. På så sätt exklu-
deras även dessa m

edborgare från dagens digitala 
offentlighet. M

en i jäm
förelse till den borgerliga of-

fentlighet som
 H

aberm
as pratade om

 så inkluderar 
det offentliga rum

m
et idag fler m

edborgare.
Så visst kan den digitala offentligheten också vara 

exkluderande och på något sätt är det även här pri-
vilegierade m

edborgare som
 kan delta i det offentli-

ga sam
talet. Sociala m

edier kanske inte är vägen in 
till det offentliga rum

m
et för alla, m

en trots detta är 
sociala m

edier en bidragande faktor till att betydligt 
fler m

edborgare inkluderas i det offentliga sam
talet. 

I jäm
förelse m

ed de traditionella m
edierna har so-

ciala m
edier skapat engagem

ang och gett m
edborg-

arna m
er m

akt. D
e tidigare passiva åskådarna har 

idag m
öjlighet att interagera i det offentliga sam

ta-
let, detta tack vara sociala m

edier. 

S
ociala m

edier, vägen 
in till det offentliga 
sam

talet?
Ida Lord

Fotograf: W
illiam

 Iven
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Bokm
ässan 2016 har precis gått m

ot sitt slut. Å
rets 

tem
a var yttrandefrihet och vad passar bättre vid 

diskussion om
 dagens sociala m

edier-kaos. D
en fria 

debatten är hela tiden under förändring och kanske 
nu m

er än någonsin utm
anad. Precis alla vill få sin 

röst hörd och ta vara på sin rätt till det fria ordet. 
M

en vad är tillåtet att säga? En dem
okratisk debatt 

är viktigt, m
en vad händer när yttrandefriheten an-

vänds som
 ursäkt för kränkningar och trakasserier 

på nätet?
Trakasserier på nätet är idag så vanligt att det 

har norm
aliserats. A

tt skriva och publicera i digita-
lam

edier görs m
ed en m

edvetenhet om
 att näthat 

ofta är en självklar på-
följd. O

ch detta spe-
ciellt som

 kvinna. Jag 
är en van och trogen 
användare av sociala 
m

edier och inte ens 
m

ina tio fingrar räck-
er till att räkna antal 
gånger jag sett näthat 
förekom

m
a 

på 
olika 

m
edieplattform

ar. 
Tragiskt 

nog 
sker 

det överallt och hela 
tiden. På till exem

pel Tw
itter kryllar det av dem

. 
N

äm
ligen ”äggen”. D

e där anonym
a kontona, där 

den autom
atiska profilbilden fått stanna kvar, bilden 

m
ed ägget på. Som

 ett däm
pat m

en ändå tydligt 
bevis på hur lite de bryr sig om

 något annat än att 
endast provocera andra m

änniskor. För det är pre-
cis vad personerna bakom

 dessa Tw
itterkonton äls-

kar. D
e provocerar, trakasserar och hatar genom

 att 
vara rasistiska, hom

ofobiska eller på något annat sätt 
kränkande och ofredande gentem

ot andra. Vad kan 
m

an göra åt detta? Var går gränsen för vad som
 är 

straffbart?
D

et finns olika lagar för att åtgärda problem
en 

kring näthat. Enligt lagen om
 elektroniska anslags-

tavlor ligger ett visst ansvar hos varje m
edieplatt-

form
, låt säga till exem

pel Tw
itter, att m

oderera så 
att oläm

pliga eller brottsliga tw
eets inte finns där. 

O
m

 tw
eets sedan anm

äls till polisen finns också 
diverse bestäm

m
elser som

 graderar grovheten på 
kränkningen. D

et är således polisens ansvar att utre-
da anm

älningen. M
en görs detta?

A
llt för få anm

älningar får rättvisa. A
llt för m

ånga 
faller i skym

undan. Enligt Brottsförebyggande rå-
det, BR

Å
, är det endast 4 %

 av anm
älningarna som

 
leder till åtal. D

etta redovisar de i en rapport från 
2015 om

 polisanm
älda hot och kränkningar m

ot en-
skilda personer via internet. Beroende på vad som

 
sägs och till vem

, och i vilken kontext eller forum
 

kan spela roll i vad som
 klassas som

 brottsligt. I ar-
tikeln ”D

ärför är det så svårt att kom
m

a åt näthat”, 
hos Svenska D

agbladet, 
uppger 

dessutom
 

ytt-
randefrihetsexperten 
N

ils Funcke att rättsvä-
sendet 

inte 
prioriterar 

kränkningar 
och 

ofre-
danden på nätet speci-
ellt högt. Polisen ligger 
alltid ett steg efter. O

ck-
så på grund av att nät-
hat blivit så vanligt har 
även toleransnivån för 
det ökat.

Å
 andra sidan har Tw

itter och alla andra sociala 
m

edier öppnat m
ånga dörrar för oss vanliga m

ed-
borgare. D

et har aldrig tidigare varit så lätt att pra-
ta fotboll m

ed Lars O
hly eller fem

inism
 m

ed Zara 
Larsson. M

edborgare själva har idag också m
öjlig-

het att finnas i m
ediebruset, så som

 endast de m
ed 

viss m
akt och popularitet kunde förr. V

i är fria att 
skriva och använda m

edierna som
 vi vill, inom

 la-
gens gränser förstås. Y

ttrandefriheten låter oss säga 
och uttrycka saker som

 i vissa länder inte vore tillåt-
na, där yttrandefriheten inte är en självklar rättig-
het. M

en vad har dessa rättigheter för innebörd när 
vi börjar ta de för givet? Ä

r vi värda dessa rättigheter 
när vissa verkar glöm

m
a skyldigheterna som

 m
ed-

följer?
En av de vanligaste anledningarna till de oupp-

klarade anm
älningarna är enligt BR

Å
 svårigheten 

att bevisa och spåra vem
 som

 är den skyldiga skri-
benten. Vad annars om

 inte detta är den stora nack-
delen som

 just skrivande i digitala m
edier m

edför? 
A

nonym
iteten 

digitala 
m

edier 
m

öjliggör 
för-

ändrar vårt beteende och vårt sätt att skriva. V
i tar 

oss frihet att säga vad vi vill på internet. Problem
et 

m
ed Tw

itter, och andra digitala m
edier, är att den 

m
änskliga, em

patiska spärren lätt går förlorad när 
det inte finns ett faktiskt ansikte fram

för en på den 
vi skriver till. D

et kan vara en anledning till att vissa 
vågar säga sådant de annars inte skulle sagt ansikte 
m

ot ansikte. För var finns personerna bakom
 ”tw

it-
ter-äggen” i verkligheten? V

i ser dem
 aldrig m

er än 
på nätet. Sam

tidigt kan anonym
iteten som

 m
edier 

underlättar också ses som
 en rättighet och inte nöd-

vändigtvis som
 en nackdel. R

ätten att vara anonym
 

kan vissa gånger vara en fördel då en vågar säga vad 
sin egentliga åsikt är. M

en då självfallet som
 en kri-

tisk synpunkt och inte som
 trakasserier och hot.

A
tt undgå att bli påkom

m
en som

 skribent verkar 
vara eftertraktat och triggande hos anonym

a ”tw
it-

ter-ägg”. För även om
 var och en har ett IP-num

m
er 

finns det ofta inga ordentliga bevis på vem
 som

 är 
den faktiska skribenten som

 varit inloggat på kontot 
och skrivit. Ibland kan även en skärm

dum
p vara det 

enda beviset som
 finns kvar som

 visar på att ett hot 
eller liknande ägt rum

, eftersom
 tw

eets kan skrivas 
och tas bort kort därefter. K

anske är det även nätets 
snabbhet och lättillgänglighet som

 lockar fram
 nätt-

rollen. D
igitala m

edier är idag så lättåtkom
ligt att i 

princip vem
 som

 helst m
ed en dator eller m

obil sam
t 

e-postadress har tillgång till dem
. D

et är så lätt att 
skapa ett konto och det behöver egentligen inte alls 
vara kopplat till dig som

 person.
V

ilka drabbas av nättrollen? BR
Å

 visar i sam
m

a 
rapport ingen tydlig statistikskillnad m

ellan könen 
på de anm

älningar som
 kom

m
it in under 2012. In-

tressant är dock att de sam
tidigt presenterar forsk-

ning kring kvinnohat som
 beskriver att den typen av 

trakasserier och näthat ses som
 banala och ointres-

santa. K
vinnor är de facto de som

 drabbas m
est av 

hot och trakasserier, m
edan det är m

ännen som
 är 

skribenterna bakom
. K

vinnohatet är speciellt och 
skiljer sig från annat näthat. D

etta sorts hat anspelar 
på kön och har ofta en sexuell koppling. V

i m
inns väl 

alla hatstorm
en på Tw

itter m
ot Zara Larsson nu i 

juli, för att hon sa sig hata alla m
än som

 våldtar? D
är 

kom
 övervägande av alla de sexuella trakasserier 

hon fick m
otta ifrån just kränkta m

än.
Läser vi vidare i BR

Å
s rapport uppger de även 

att denna typ av trakasserier kopplade till kön över 
huvud taget inte finns m

ed i den svenska straffskärp-
ningsregeln för hatbrott. Följden blir då att dessa 
brott inte upplevs värda att anm

äla och går därm
ed 

helt förlorade i statistik kring näthot och kränkning-
ar. Polisen prioriterar som

 känt inte kränkningar 
på nätet speciellt högt. Ä

nnu m
indre kränkningar 

kopplat till kön, som
 är den typ av trakasserier kvin-

nor utsätts för m
est.

H
ur får vi bukt m

ed alla anonym
a nättroll? I ar-

tikeln från SvD
 skriver även Funcke att lagstiftning-

en kring trakasserier på nätet m
åste skärpas. Skulle 

nättrollen fått ordentliga straff, eller över huvud ta-
get ett straff till och börja m

ed, skulle hatet m
inska. 

Likaså m
enar Funcke att IT-kom

petensen hos poli-
sen m

åste ökas då den idag är bristfällig.
Å

sikter utan saklig grund och förvriden världssyn 
är allt som

 oftast vad till exem
pel ”tw

itter-äggen” 
har gem

ensam
t. Eftersom

 internet blivit en så stor 
del av allas våra liv påverkar innehållet där oss ofant-
ligt m

ycket. Beroende på vad som
 finns på din agen-

da och ditt flöde form
as din världsbild. Så kanske är 

det just agendasättningen hos dessa ”tw
itter-ägg” vi 

m
åste förändra? A

tt göra så att m
edierna inte filtre-

ras efter vad en tidigare läst, utan föreslår och visar 
flera synvinklar på ett äm

ne? Internet m
edför en 

enorm
 m

öjlighet till att söka upp all världens infor-
m

ation. M
en om

 de digitala m
edierna genom

 sina 
algoritm

er själva jobbar em
ot detta, blir det svårt att 

få en bred och förnuftig uppfattning om
 världen.

A
lla nättroll, anonym

a eller inte, bidrar genom
 

sitt beteende hela tiden till en urvattning av yttran-
defriheten. D

e verkar tro att yttrandefriheten kan 
användas som

 ursäkt fast de begår ett brott sam
ti-

digt som
 de yttrar sig. Som

 att yttrandefriheten står 
bakom

 när m
änniskor får dödshot skrivna till sig på 

grund av sitt kön eller sin etnicitet. Y
ttrandefrihet 

finns för att uppm
untra till en dem

okratisk och fri 
debatt, inte tvärtom

. M
ed rättigheter kom

m
er skyl-

digheter och därför m
åste det finnas gränser för vad 

som
 får skrivas och yttras, så att inte detta begränsar 

och tystar andra. För då existerar varken yttrandefri-
het eller ett fritt offentligt sam

tal längre.

Ytrrandefrihet, 
en ursäkt för näthat?

Anna M
agnusson

Bildkälla: freestocks.org
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V
i lever i egocentrism

ens och självcentreringens för-
lovade tidevarv. A

ldrig har det varit enklare att visa 
upp allting om

 oss själva för alla och en envar. V
i 

visar vilka vi är genom
 att exponera oss själva och 

våra privatliv och skapar vår identitet och vår själv-
bild genom

 det vi konsum
erar och det vi delar m

ed 
oss utav. V

i lever i självporträttets tid och tror alla 
att vi är intressanta. O

ch det är väl bra förvisso! D
et 

är toppen att tycka om
 sig själv. Även om

 det vi ro-
par ut tyvärr ofta är tom

t innehåll, som
 knappast är 

av intresse för någon annan än oss själva. Eller nej, 
detta sista är ju inte alldeles sant, ty våra inlägg är 
ytterst intressanta för jättelika oligopolföretag såsom

 
G

oogle och Facebook, som
 lever på att kartlägga oss 

för att kunna använda oss som
 sina produkter, och 

sälja inform
ationen om

 oss gentem
ot annonsörer, 

och låta dessa använda våra liv och våra intressen i 
sin m

arknadsförings gentem
ot oss. 

N
u 

finns 
dock 

tydliga 
tecken 

på 
att 

saker 
och 

ting 
håller 

på 
att 

förändras. 
Social  

M
arketing-specialisten 

Sofie D
e Beule skriver i 

sin blogg artikel Public vs. 
Private Social Networks: W

hy 
W

e Are In D
esperate Need Of 

One-On-One ”Social Quality 
Time” (2014) om

 hur vi 
allt m

er börjat att söka 
oss bort ifrån de m

est offentliga arenorna till förm
ån 

för m
er privata alternativ, och istället önskar att um

-
gås enbart m

ed våra närm
aste vänner, snarare än att 

dela m
ed m

ånga. Trenden går m
ot m

er privata so-
ciala nätverk – m

er ”ensam
 tid” m

ed m
er personliga 

och m
er innerliga konversationer. För när offentliga 

arenor blir för stora och alla envar finns där – che-
fen, kollegorna och hela tjocka släkten – så är det 
inte längre m

öjligt att riktigt vara sig själv såsom
 i en 

m
indre krets m

ed sina nära vänner. O
ch gam

la so-
ciala m

edier såsom
 Facebook har blivit så breda och 

allm
änna att de inte längre kan vara ”inne” för en 

yngre generation som
 vill ha något nytt, något som

 
inte används av deras föräldrar och lärare. 

I sam
m

a anda skriver M
arketing Solutions-spe-

cialisten M
ark Schaefer i sin artikel Are You Ready 

For the M
ega-Shift From Social M

edia To Private M
edia – 

han m
enar att privata m

eddelandeplattform
ar och 

appar såsom
 W

hatsA
pp, Snapchat och Facebooks 

M
essenger-app håller på att ta över från från de 

gam
la bredare sociala m

edierna. Ett skifte håller på 
att ske i hur vi kom

m
unicerar m

ed varandra, an-
ser alltså både D

e Beule och Schaefer – istället för 
att blott visa och förm

edla offentligt, eftersträvar vi 
nu istället tvåvägskom

m
unikation. V

i vill inte läng-
re slå ihop våra privata och våra offentliga liv, och 
vi vill ha full kontroll över våra sociala cirklar och 
sam

m
anhang online. Schaefer hävdar att vi på detta 

sätt är på väg tillbaka till tiden då vi hade chatt- och 
m

eddelande-program
 såsom

 IC
Q

 och AO
L C

hat. 
Bakom

 oss ligger snart den tid då det handlade om
 

att få så m
ånga ”gillanden”, klick eller delningar 

som
 m

öjligt. 
N

aturligtvis 
för-

söker G
oogle och Fa-

cebook m
ed flera nu 

snabbt att anpassa sig 
till 

denna 
skiftande 

trend och följa efter 
oss 

in 
i 

denna 
m

er 
privatiserade nya sfär. 
O

ch när de gör så, så 
tar dessa företag även 

m
ed sin kartläggning av oss in dit. M

en i denna 
nya m

iljö blir deras kartläggning av oss desto m
er 

förrädisk. För på det gam
la, öppna Facebook fanns 

trots allt m
er utav en införståelse m

ed att det vi skrev 
fanns tillgängligt för alla – m

en i de nya, stängda 
m

edieapparna invaggas vi istället i en falsk känsla av 
att vara privata. D

en am
erikanske IT-säkerhetsex-

perten och jagade visselblåsaren Edw
ard Snow

den 
gick alldeles nu i dagarna ut på Tw

itter och varna-
de allm

änheten från att använda G
oogles nysläppta 

m
eddelandeapp A

llo. D
enna app saknar autom

atisk 
kryptering i sitt norm

alläge, vilket gör den m
ottag-

lig för extern övervakning och insam
ling av privata 

m
eddelanden. Faran m

ed appen förstärks också av 

att den sam
verkar m

ed alla utav G
oogles produkter 

för att kartlägga och spara detaljerad inform
ation 

om
 oss.   
Vem

 som
 helst kan idag, genom

 att använda sig 
av diverse sociala m

edier såsom
 Facebook, Linkedin 

och Instagram
, tillsam

m
ans m

ed sökm
otorer såsom

 
G

oogle Im
age Search och T

inEye, och appar som
 

G
oogle M

aps, ta reda på ditt nam
n, bostadsadress 

(m
ed bild), e-postadress, intressen, värderingar, ut-

bildning, jobb, ekonom
i, se bilder av både dig, din 

fam
ilj och dina vänner, och kort sagt kartlägga näs-

tan hela ditt liv. 
N

är vi så har fått nog av att synas överallt och 
av att blott vara produkter i händerna på företag – 
har vi då ens m

öjlighet att göra valet att hoppa av 
m

edietåget? K
an vi välja att inte vara m

ed? N
ej, 

kanske inte egentligen – ty att välja att inte vara 
m

ed kan innebära drastiskt försäm
rade m

öjligheter 
till att hålla kontakt m

ed släkt och vänner, och till 
och m

ed allvarligt försäm
ra dina chanser på arbets-

m
arknaden. Förm

odligen är det inte längre riktigt 
m

öjligt att ha ett verkligt privatliv ifall m
an fortfa-

rande vill vara ”inne” och ”m
ed”. O

ch om
 du trots 

allt väljer att leva m
ed de nackdelar som

 försäm
rade 

m
öjligheter och nätverkande innebär, till förm

ån för 
ditt privatliv och din integritet, och stänger ner ditt 
Facebook-konto, så betyder detta inte alls att kart-
läggningen utav dig upphör. För Facebook kan ännu 
fortsätta att kartlägga dig genom

 att andra taggar 
dig i bilder eller näm

ner ditt nam
n, och genom

 de 
”kakor” som

 Facebook länkar till Facebook ifrån an-
dra w

ebbsajter du besöker.
T

änk så enkelt det m
åste ha varit en gång i tiden 

att börja om
 och radera det som

 varit. H
ar du skri-

vit ett pinsam
t eller kom

prom
etterande brev? Sätt 

fyr på det bara, så är det borta för alltid, och ingen 
kan veta vad som

 stod där. M
en i vår tid kan du ra-

dera allt på din dator eller alla dina internetprofiler 
flera gånger om

, och det som
 en gång funnits där 

går alltid att finna igen. Var det inte till viss del det-
ta m

ed friheten i anonym
iteten som

 en gång i tiden 
fick m

änniskor att läm
na sina sm

å byar på landet, 
där alla kände alla och där den sociala kontrollen 
var överväldigande, och bege sig in till städerna för 
att kunna göra vad m

an ville utan att bli socialt ut-
döm

d. D
enna frihet har förpassats till historien. A

tt 
bara vara finns inte längre. I en tid besatt av snabb-
het blir paradoxalt nog allting m

er beständigt. A
tt 

allting finns kvar gör också att det blir svårare att 
börja om

 – svårare att stryka ett streck över tidigare 
begångna m

isstag. V
i är tillbaka igen i den lilla byn – 

m
en denna by har nu flera m

iljarder invånare.    
D

en allra farligaste påståendet om
 inform

ations-
sam

hället är: ”O
m

 jag inte gör något olagligt, vad 

gör det m
ig om

 jag övervakas?” För all denna spa-
rade inform

ation kan förr eller senare kom
m

a att 
användas em

ot oss, hur oskyldiga sm
å lam

m
 vi än 

m
å vara. V

i har snabbt skapat ett övervakningssam
-

hälle som
 till viss del kan liknas vid det som

 G
eorge 

O
rw

ell förutspådde och varnade oss för i sin rom
an 

Nittonhundraåttiofyra, redan år 1948. M
en ännu m

er 
har vi kanske skapat det dystopiska sam

hället ifrån 
rom

anen D
u sköna nya värld av A

ldous H
uxley från 

1931 – ett sam
hälle där vi är ständiga konsum

enter 
utav m

assproducerade trivialiteter. Bröd och skå-
despel åt folket m

edan de sociala och ekonom
iska 

klyftorna till eliten ökar, och livet på vår planet li-
der i m

assutdöende orsakat av m
iljöförstöring och 

klim
atförändring, m

edan vi tittar bort och dränker 
våra bekym

m
er i trivial m

assunderhållning och 
m

asskonsum
tion. 

V
i 

”underhåller 
oss 

själva 
till 

döds”, som
 den am

erikanske m
edieteoretikern N

eil 
Postm

an uttryckte det.  M
ed all den inform

ation 
som

 nu finns lättillgänglig för oss alla, så kunde m
an 

ju tycka att vårt sam
hälle borde bli sm

artare – m
en 

det finns också en risk, när det inte krävs någon di-
rekt ansträngning för att inhäm

ta inform
ation, att 

m
edierna tvärtom

 verkar fördum
m

ande och juve-
niliserande, då m

an strävar efter att finna m
insta 

gem
ensam

m
a näm

nare och få så m
ånga klick eller 

gillanden som
 m

öjligt. V
i har just nu ett presidentval 

i världens enda superm
akt som

 genom
syras utav in-

ternetm
em

es, och m
ed en kandidat som

 är så gravt 
underkvalificerad att det känns som

 att han röstats in 
enbart på sitt underhållningsvärde och sin förm

åga 
att skapa kontrovers i sociala m

edier. En värld under 
President D

onald Trum
p vore väl det yttersta bevi-

set på underhållningssam
hällets seger över förnuftet.  

D
et är som

 att vi tycker att det är viktigare att bli 
underhållna än att skapa bästa m

öjliga sam
hälle – 

eller kanske är det så, hem
ska tanke, att vi idag ser 

det goda sam
hället och god underhållning som

 en 
och sam

m
a sak... 

Våra liv har blivit allm
än egendom

. D
et privata 

har blivit offentligt. En trend har startat som
 leder 

bort från denna väg – och jättarna inom
 sociala m

e-
dier gör nu vad de kan för att behålla greppet om

 sin 
kunskap om

 vår oss och följer efter oss in i vår m
er 

privata sfär, i hopp om
 att fortsatt tjäna pengar på 

våra liv, enligt den farliga affärsidé som
 bygger på att 

utnyttja vår naturliga förkärlek för ytlighet, konsum
-

tion och lättsm
ält underhållning.     

Privatlivets utdöende 
i offentlighetens 
tidsålder

Johan M
altesson

Fotograf: Johan M
altesson
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Jag läste nyligen N
ina Burtons nyutkom

na essäbok 
Gutenberggalaxens nova. Förutom

 att lära m
ig oerhört 

m
ycket nytt fick den m

ig också att tänka på det här 
m

ed ikoniska böcker. Böcker som
 av olika anled-

ningar är så kända att de flesta hört talas om
 dem

 
och nickar igenkännande när de näm

ns. Gutenberg-
bibeln. Silverbibeln. D

jävulsbibeln. Ja, ni ser. N
i har hört 

dem
 näm

nas, eller hur? 
Jag talar inte om

 böcker vars första utgåva är så 
eftertraktad att få vågar dröm

m
a om

 att ens se den 
utan att bli ruinerade. N

ej, jag pratar om
 de böcker 

som
 endast finns i ett enda exem

plar (eller åtm
ins-

tone väldigt få; det finns ju till exem
pel 21 överle-

vande 
G

utenbergbiblar) 
m

en ändå är så kända att 
nästan alla hört talas om

 
dem

. 
D

en bok som
 först dök 

upp i m
itt huvud var av 

oklar anledning D
jävulsbi-

beln, eller Codex Gigas som
 

den egentligen heter. Jag 
läste en skönlitterär bok 
m

ed sam
m

a nam
n skri-

ven av R
ichard D

übell en 
gång. Förm

odligen är det så jag m
inns den. Codex 

Gigas är en enorm
 bok som

 väger 75kg och m
äter 

nästan 90 centim
eter längs ryggen. D

en är inte, som
 

m
an lätt kan förledas att tro, en satanistisk skrift utan 

en bibel innehållande en stor avbildning av D
jävu-

len. M
an vet inte så m

ycket om
 var den kom

m
er 

från m
er än att den läm

nades i pant till m
unkarna i 

klostret i Sedlec år 1295 och att den troligen, enligt 
K

ungliga biblioteket, tillverkades någon gång m
ellan 

1204 och 1230. Codex Gigas är alltså äldre än Guten-
bergbibeln – som

 blev till under 1400-talets m
itt – m

en 
har överlevt krig, plundring och väder. Idag finns 
Codex Gigas på K

ungliga biblioteket i Stockholm
 där 

den varit sedan den följde m
ed som

 krigsbyte från 
Prag år 1649. 

Ä
r det inte oerhört fascinerande att en enda bok 

– i dubbel bem
ärkelse – kan vara så välkänd och vör-

dad? Codex Gigas är ju inte i första hand känd för att 

vara en bibel. D
en är känd för att den är Codex Gigas. 

D
en enda i sitt slag. En klenod. K

om
m

er vi någon-
sin, m

ed vår tids m
assproduktion av litteratur, kunna 

skapa ett sådant underverk igen?
1847 patenterades rotationspressen som

 vi an-
vänder än idag. En del av dagens pressar kan trycka 
papper i 30km

 i tim
m

en. D
et är 60 000 kopior av 

128 standardsidor per tim
m

e.  M
ed m

öjligheten att 
trycka så m

ånga sidor på så kort tid är tanken på 
att det publiceras m

er än två m
iljoner böcker varje 

år världen över varken främ
m

ande eller svindlande. 
T

vå m
iljoner böcker. I hur m

ånga upplagor? H
ur 

m
ånga kopior per upplaga? O

ch av de två m
iljoner 

böcker som
 publiceras 

varje år kom
m

er m
ellan 

80 och 200 att sälja i 100 
000 eller fler kopior. 

K
om

m
er vi någon-

sin att få se en bok i ett 
enda exem

plar som
 blir 

så känd att m
änniskor 

fortfarande 
kom

m
er 

att känna till den åtta 
hundra år senare, eller 
är den tiden förbi? Även 

om
 det finns m

er eller m
indre nutida böcker och för-

fattare som
 nästan alla känner till (hörde jag H

arry 
Potter? Stolthet och fördom?) är frågan om

 de böcker vi 
idag ser som

 definierande och utm
ärkande för vår 

sam
tid kom

m
er ses så även i fram

tiden. V
ilka böcker 

kom
m

er vi föra vidare och ge historiskt värde? D
et 

är ironiskt att vi som
, i vår tid, säger oss vara på jakt 

efter ett liv närm
re  ursprunget och naturen beund-

rar det gam
la m

en sam
tidigt inte alltid är villiga att 

lägga pengar på sådant som
 faktiskt håller. I flera 

livstider. D
e flesta av oss köper en pocketbok då och 

då. Få – om
 ens någon – skulle beställa en bok som

 
kan hålla i generationer. 

Jag har en gam
m

al utgåva av Lev Tolstojs Krig och 
fred från slutet av 1800-talet. V

isst håller den fortfa-
rande, och visst är pärm

en fortfarande vacker m
ed 

sin allm
ogeblå bakgrund och förgyllda text; m

en det 
är av en enda anledning: den har aldrig blivit läst. 

D
en har legat i en bokhylla år efter år sedan den 

trycktes  och fått representera de olika ägarnas dröm
 

om
 att fram

stå som
 litterära: kulturella: intellektuel-

la. N
u är det självklart så att m

in upplaga av Krig och 
fred aldrig var m

enad att hålla i evigheter. M
en det 

är också lite det som
 är poängen: vilka böcker idag 

produceras m
ed intentionen att de ska hålla m

er än 
fem

 eller tio genom
läsningar? Produceras det böcker 

som
 ska kunna glädja m

orm
or, m

am
m

a och barn? 
En hel släkt?

D
et säljs utgåvor vars syfte tycks vara dekoration 

snarare än läsning. Jag har själv en förkärlek till såda-
na verk och köper dem

 när jag har m
öjlighet. M

ina 
tre käraste är en illustrerad utgåva av Jane A

ustens 
sam

lade verk bunden i rött tyg m
ed förgyllt snitt, en 

G
ustave D

oré-illustrerad upplaga av D
antes T

he D
i-

vine Comedy sam
t en vackert kornblå läderinbunden 

och illustrerad utgåva av bröderna G
rim

m
s sam

lade 
verk. D

e böckerna står orörda i m
ina bokhyllor och 

ser vackra ut. I hyllan bredvid står tum
m

ade utgåvor 
av desam

m
a. Pocket eller häftade. M

öjliga att läsa 
några gånger innan lim

ningen eller stygnen släpper 
och sidorna trillar ut – en efter en.

K
anske är det också detta faktum

 som
 tar tem

-
pen på vår tids bokkonsum

tion; det är en konsum
-

tion. A
tt äga m

ånga böcker är en statussym
bol inom

 
m

ånga läskretsar, och att ha läst så m
ånga som

 
m

öjligt av dem
 likaså. Folk kartlägger sina bokhyl-

lor: T
BR

 (to be read) och D
N

F (did not finish) är 
akronym

er m
an svänger sig m

ed om
 m

an är en sann 
bokälskare. Fokus ligger inte alltid längre på inne-
hållet och dess intellektuellt stim

ulerande funktion. 
M

an läser ofta inte sam
m

a bok flera gånger; m
an 

köper nya istället. Flera av sam
m

a bok. Jag är ju 
själv en del av konsum

tionen: jag m
ed m

ina orörda, 
illustrerade och tyginbundna böcker och deras pock-
etpaketerade m

otsvarighet som
 jag faktiskt läser. Jag 

vill inte att m
ina dyrgripar ska förstöras av att bli 

lästa. Jag har gått m
ed på idén om

 att dyrare böcker 
ska beundras – inte läsas. D

å köper jag hellre pock-
etutgåvan för en bråkdel av priset, bryter ryggen och 
förvarar oförsiktigt i väskan. H

em
m

a står ju praktex-
em

plaret som
 visar hur beläst jag är. 

D
et är, tror jag, läsningens kom

m
ersialisering 

som
 förhindrar att böcker som

 publiceras och trycks 
idag blir fram

tidens Codex Gigas. Läsning och böcker 
har blivit en industri. I IPA

:s (International Publish-
ing A

ssocitation) rapport från 2014 uppskattas bok-
industrins m

arknadsvärde i de 39 främ
sta länderna 

till totalt 94 245 m
iljarder euro. 2012 beräknades 

den svenska bokindustrins m
arknadsvärde uppgå till 

783 m
iljoner euro – på tjugonde plats i världsrank-

ningen. 
Böcker är en industri. Läsning är en industri. 

M
åhända är det en naturlig utveckling av ökad be-

folkning, bättre pressar och en konkurrenskraftig 
m

arknad – m
en det är också ett bevis på vår tids 

kanske starkaste kraft: konsum
tion. Jag har näm

nt 
det flera gånger, m

en så är det också ett av vår tids 
vanligaste begrepp. V

i köper på oss en m
ängd böck-

er, dels för innehållet såklart m
en också dels för 

att de m
ed hjälp av tilltalande layout och effektiv 

m
arknadsföring skapar ett begär. M

ånga böcker är 
idag inte heller särskilt dyra, så vi tänker att vi kan 
köpa fler. Jag står över något annat, bara jag får ta 
m

ed m
ig den här boken hem

. K
anske tittar vi ibland 

stolt på böckerna i våra hyllor och tänker: jag älskar 
er.M

en när jag står där fram
för hyllan och beund-

rar m
ina inbundna hundralappar tänker jag ibland 

att jag borde köpa e-böcker istället. Sedan pappers-
utgåva, om

 jag tycker att boken är så bra att den 
förtjänar en hyllplats. O

ch då tänker jag också: tänk 
om

 vi i fram
tiden inte läser något annat än e-böcker. 

Vad händer då? K
om

m
er vi för evigt se tillbaka på 

dessa m
onum

entala verk och uppskatta deras histo-
riska – m

en inte sam
tida – värde? K

anske kom
m

er 
vi i fram

tiden vara så beroende av vår anonym
itet 

att vi inte ens vill visa andra vad vi läser? T
ill det 

passar de anonym
a e-böckerna ypperligt. Eller kom

-
m

er e-böckerna, vars m
arknad ökar och beräknas 

öka, ersätta de billiga pocketutgåvorna och läm
na 

plats för traditionell, dyrare och i förlängning m
er 

åtråvärd bokutgivning? 
D

et vore underbart ironiskt om
 vår teknologiska 

och digitala fram
fart visar sig vara såväl katalysator 

som
 direkt orsak till att vi börjar se fysiska böcker 

som
 klenoder som

 ska beundras och tillåtas överleva 
i generationer. K

anske till och m
ed tusen år? O

ch 
tänk om

 det är vår generation – konsum
tionsgene-

rationen – som
 skapar fram

tidens Codex Gigas? 

D
igitala m

edier och 
fram

tidens C
odex 

G
igas

K
atarina M

olander
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