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kris i kulturfrågan 
– kan kulturen dö?

oscar swartz

Efter	razzian	mot	The	Pirate	Bay	hettade	debatten	till	ordentligt.	Tret-
ton	moderata	riksdagsmän	ville	legalisera	fildelning	av	film	och	musik	
för	personligt	bruk.	Domedagsprofeterna	gick	upp	i	varv.	Svenska	Aka-
demiens	Horace	Engdahl	undrade	om	moderaterna	nu	blivit	ett	”pirat-
parti”.	Han	såg	ingen	framtid	alls	för	svenska	kulturarbetare	om	deras	
krav	skulle	hörsammas.	Kulturen	skulle	dö,	helt	enkelt.1	Engdahl	häv-
dade	också	att	vi	befinner	oss	i	en	”ödesstund”,	och	tycktes	sätta	likhets-
tecken	 mellan	 musikindustrins	 eventuella	 fall	 och	 musikens	 försvin-
nande.	Liza	Marklund	höll	med;	”ingenting	kan	produceras”	om	folk	
	kopierar	filer	mellan	sig	på	nätet.	”Skapa	själva,	lata	parasiter!”,	ropade	
hon	ursinnigt	i	Expressen.	Cirkusen	rullade	vidare;	trettiosju	”stjärnar-
tister”	skrev	under	ett	upprop	där	man	hävdade	att	”piratkopieringens	
största	förlorare	är	[…]	alla	de	unga	fantastiskt	begåvade	kreatörer	som	
aldrig	får	chansen	att	kunna	leva	på	sitt	skapande.	En	hel	generation	av	
svensk	talang	riskerar	att	gå	förlorad.”	Bloggare	påpekade	att	många	av	
musikerna	 som	 skrev	 under	 var	 förmögna	 popmonument	 som	 hade	
gjort	sina	storverk	på	1980-	och	1990-talet	och	nu	håvade	in	strömmar	
av	licenspengar	som	i	slutändan	kommer	från	konsumenterna.	Kanske	
tog	de	egentligen	maten	ur	munnen	på	de	unga	nyskaparna?
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The Cult of the Amateur var	för	några	år	sedan	titeln	på	en	storsäl-
jande	 bok	 av	 Internetföretagaren	 Andrew	 Keen.2	 Han	 verkar	 med	
	automatik	sätta	likhetstecken	mellan	exempelvis	storsäljande	hitmusik	
och	”kvalitet”,	och	ser	inte	att	kultur	har	stora	sociala	dimensioner.	I	
den	här	artikeln	kommer	jag	dock	att	argumentera	för	att	industriellt	
producerad	kultur	som	’sänds’	ned	till	passiva	konsumenter	kanske	
egentligen	saknar	något	som	nu	erbjuds	i	det	horisontella	nätverks-
samhället.	Innovationsforskaren	Per	Frankelius	gick	så	långt	att	han	
vid	 The	 Pirate	 Bay-rättegångens	 inledning	 menade	 att	 en	 fällande	
dom	var	helt	nödvändig	–	och	inte	bara	det:	”att	börja	karva	på	upp-
hovsrätten	äventyrar	den	europeiska	civilisationen.”3	Tänk	om	det	är	
så.	Tänk	om	kulturen	går	under.	Tänk	om	ingen	kommer	att	ägna	tid	
åt	att	producera	något	som	sätter	spår	och	påverkar.	Tänk	om	tiden	
för	människans	intellektuella	skapande	är	över.	Har	vi	rentav	en	kris	
i	kulturfrågan?

kan konstformer dö?

Våren	1994	skrev	jag	en	rapport	för	näringslivets	tankesmedja	Timbro.	
Skriften	hade	titeln	Teater – en döende konstform?	och	den	blev	mycket	
uppmärksammad	–	och	senare	bland	annat	ompublicerad	i	en	anto-
logi.4	I	den	skriften	applicerade	jag	ekonomisk-teknologiska	modeller	
på	kulturskapande,	och	hävdade	att	scenkonsterna	hade	stora	konkur-
rensnackdelar	jämfört	med	en	del	andra	kulturella	uttrycksformer.	Jag	
försökte	också	genom	att	ta	hänsyn	till	teknisk	utveckling	och	ekono-
miska	resonemang	göra	förutsägelser	om	framtidens	kultur.

En	 del	 prediktioner	 var	 hyfsade.	 Missar	 som	 gjordes	 hade	 med	
	radikala	skiften	att	göra,	paradigmatiska	förändringar	som	åstadkoms	
av	digital	nätverksteknik	och	som	helt	enkelt	inte	förutsågs	fullt	ut.	
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Att	gå	tillbaka	och	se	nutiden	med	1994	års	ögon	gör	att	man	på	ett	
ovanligt	 klart	 vis	 kan	 identifiera	 dessa	 skiften.	 En	 tes	 är	 att	 man	
	därefter	bättre	kan	förstå	vad	som	hänt	i	dag,	med	detta	som	klang-
botten.	Samtidigt	kan	det	kanske	 ingjuta	 en	 smula	ödmjukhet	när	
man	talar	om	framtiden.	Mina	spådomar	var	 inte	baserade	på	 löst	
tyckande	om	kvalitet	och	smak,	utan	på	två	osentimentala	ekonomiska	
perspektiv	som	utmynnade	i	ett	tredje.

Jag	 utgick	 från	 Baumols	 och	 Bowens	 tämligen	 bekanta	 tes	 att	
produktionen	av	teater	och	andra	scenkonster	lider	av	ett	evigt	kost-
nadsproblem	i	jämförelse	med	exempelvis	varuproduktion.5	Den	se-
nare	kan	utföras	med	allt	mindre	mänskligt	arbete	och	rationaliseras	
med	stordriftsfördelar.	Det	innebär	att	relativpriset	på	varor	i	för-
hållande	till	 löner	sjunker.	En	genomsnittlig	arbetare	behöver	ar-
beta	allt	färre	timmar	för	att	exempelvis	köpa	en	dator.	Omvänt	sti-
ger	alltså	relativpriset	på	scenkonst	där	man	av	självklara	skäl	inte	
kan	rationalisera	bort	arbetstimmar	utan	att	göra	intrång	på	själva	
idén	med	scenkonst.	Priset	blir	med	tiden	så	pass	(relativt)	högt	att	
publiken	inte	kan	eller	vill	betala	vad	som	krävs.	Man	kan	notera	att	
en	stor	del	av	teatern	i	Sverige	är	offentligt	finansierad	till	80	eller	
85	procent.	Med	andra	ord	betalar	åskådarna	kanske	15	procent	av	
vad	biljetten	skulle	kosta.

I	min	rapport	 tog	 jag	sedan	upp	konsumentekonomiska	teorier	
som	 ser	 efterfrågan	 på	 och	 konsumtion	 av	 varor	 och	 tjänster	 som	
egentligen	 bestående	 av	 efterfrågan	 på	 mer	 grundläggande	 behov	
(upplevelser,	känslor,	sociala	behov,	status).	Om	man	applicerar	detta	
på	kultur	inser	man	att	ingen	given	efterfrågan	finns	för	en	specifik	
och	evigt	definierad	kulturell	produkt.	I	stället	finns	olika	kulturella	
uttryck	som	kan	konkurrera	med	varandra	eftersom	de	ger	likartade	
upplevelser.	 Detta	 förhållningssätt	 kallade	 jag	 då	 ”osentimentalt”	
	eftersom	jag	aldrig	värderade	olika	kulturyttringar.	Substitut	var	också	
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ett	viktigt	begrepp	i	min	analys.	Jag	frågade	alltså	vilken	typ	av	kultu-
rella	produkter	som	kunde	ge	likartade	upplevelser	som	teater	men	
till	lägre	pris	när	teknisk	utveckling	sker	och	kostnadsproblemet	allt-
så	accentueras	för	de	icke	rationaliserbara	uttrycken.

Utifrån	dessa	begrepp	 försökte	 jag	göra	 några	 förutsägelser	om	
framtidens	kultur.	”Att	ett	antal	människor	skulle	sitta	i	en	salong	och	
titta	på	nästan	lika	många	människor	som	uppför	ett	skådespel	på	en	
scen	verkar	inte	troligt”,	tyckte	jag	exempelvis.	Orsaken	var	att	 jag	
trodde	att	man	kunde	få	likartade	upplevelser	på	andra	sätt	(genom	
substitut)	 som	 var	 klart	 kostnadseffektivare	 och	 därför	 skulle	 ha	
ofantligt	mycket	lägre	priser	per	åskådare	–	såsom	filmer	för	bio,	video	
och	tv.	Substitut	hade	en	nyckelroll	i	resonemanget.	”I	vilket	fall	som	
helst	kommer	konsumtionen	att	förskjutas	mot	billigare	alternativ,	
om	uttryckssätten	ger	motsvarande	upplevelser	 för	konsumenten”.	
Dessutom	trodde	jag	att	upplevelseskillnaden	mellan	bio	och	tv	skulle	
minska	drastiskt.

Låt	oss	säga	att	man	via	datorn	kan	begära	att	en	film	visas	på	ens	plat-

ta	digitala	TV-skärm	som	hänger	som	en	tavla	på	väggen,	och	att	man	

dessutom	har	ett	hem	utrustat	med	ett	’surround	sound-system’	som	

simulerar	en	biosalong.	Om	detta	kostar	hälften	så	mycket	som	en	

biobiljett,	kommer	man	då	att	gå	på	bio?	Knappast.	’Biofilmer’	kom-

mer	att	ha	premiär	i	hemmen.

Den	tekniska	förutsägelsen	är	inte	dålig.	Platta	skärmar	fanns	inte	till	
vanliga	datorer	än,	och	tv-apparater	hade	inte	separata	skärmar	–	och	
de	var	absolut	inte	digitala.	Man	kunde	i	Sverige	knappt	få	en	upp-
ringd	 Internetförbindelse	 våren	 1994	 och	 kabel-tv-näten	 var	 helt	
	separerade	från	eventuella	datorer.	Internet	var	jag	fullt	medveten	om	
eftersom	jag	påbörjat	uppstartandet	av	Internetleverantören	Bahnhof	
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vid	denna	tidpunkt,	och	därför	antog	jag	att	man	skulle	komma	att	
beställa	film	via	dator.

Noterbart	är	att	tankarna	kring	nätet	gick	i	riktning	mot	något	
som	liknade	ett	effektiviserat	kabel-tv-nät,	där	filmer	hade	premiär	
precis	som	tidigare	på	tidpunkter	bestämda	av	marknadsfolk	enligt	
ett	slags	payperview-modell.	Denna	modell	hänger	tätt	samman	med	
att	 filmindustrin	 då	 kunde	 ha	 full	 kontroll	 över	 materialet	 och	
	bestämma	visningsdatum	i	olika	delar	av	världen.	Att	denna	kontroll	
skulle	undermineras	av	fildelning	och	kopiering	missade	jag	helt.	En	
viss	förståelse	för	den	kollektiva	bioupplevelsen	fanns	–	fast	jag	trodde	
att	 det	 skulle	 behövas	 starka	 effekter	 för	 att	 locka	 folk.	 ”Kvar	 blir	
	kanske	kollektivt	upplevande	av	speciella	biofilmer	som	är	att	betrak-
ta	mer	som	teknologiska	extravaganser.	Schwarzenegger	eller	Jurassic 
Park	i	Cosmonovatappning,	upplevelser	man	inte	kan	få	i	hemmen.	
Redan	nu	sprider	sig	den	formen	av	’bio’	på	nöjesfält.”

Beträffande	teatern	ansåg	jag	att	den	skulle	behöva	omdefinieras;	
bland	annat	kallade	jag	scenshower	som	Madonnas	för	”en	designad	
musikteater	i	maxiformat”	och	trodde	att	sådana	skulle	bli	kvar	på	
marknaden.	Jag	påstod	också	att	”stora	Broadwayshower	tycks	klara	
sig	tills	vidare,	shower	som	licenseras	runt	om	i	världen,	med	kring-
produkter	som	skivor	och	t-shirts	som	säljs	 till	 turistbusslasterna”.	
Jag	tyckte	också	att	det	utan	subventioner	borde	finnas	utrymme	för	
”små	 avantgarde-tillställningar	 som	 man	 antingen	 betalar	 dyrt	 för	
	eller	som	görs	ideellt”.	Däremot	var	jag	tveksam	till	att	vanlig	klassisk	
teater	skulle	klara	sig	utan	allt	större	stöd.

En	av	mina	poänger	var	att	jag	trodde	att	själva	berättelserna	och	
dramerna	skulle	kunna	leva	kvar	–	men	transformerade	till	nya	media.	
Tv	och	video	såg	jag	som	en	effektivisering	av	teatern.	Man	gjorde	
helt	enkelt	kopior	av	teateruppsättningar	så	att	en	stor	mängd	män-
niskor	på	ett	billigt	vis	kunde	ta	del	av	den.	”Människan	uppfinner	
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teknologier	 som	 gör	 att	 skådespelare	 kan	 mångfaldigas.	 De	 blir	
	billigare.	Människor	efterfrågar	de	mer	effektivt	producerade	skåde-
spelen	och	föredrar	att	lägga	de	insparade	pengarna	på	turistresor	i	
stället.”	 Jag	 skrev	 också	 i	 min	 rapport	 att	 ”upplevelseprodukter”	
	genomgick	en	snabb	utveckling.	Helt	osentimentalt	hävdade	jag	att	
”pojkar	går	inte	på	teater	på	fritiden.	De	spelar	Gameboy	eller	tittar	
på	MTV.	Alternativt	lagrar	de	ned	porrbilder	i	sina	datorer	från	en	
bildbank	som	någon	skapat	i	[sic!]	Internet.	Många	blir	fångade	av	de	
ändlösa	 diskussioner	 som	 sker	 ’på	 nätet’”.	 Jag	 hävdade	 också	 att	
	”videospel	och	datornätverk	där	folk	umgås”	skulle	fylla	allt	mer	av	
tiden.

Ovanstående	var	möjligen	den	enda	förutsägelsen	som	i	viss	mån	
pekade	mot	att	produktionen	skulle	kunna	bli	mindre	professionell	
och	att	människor	skulle	kunna	välja	en	bildbank	som	”någon”	skapat.	
Dock	får	man	konstatera	att	betyget	på	den	förutsägelsen	måste	bli	Icke	
Godkänd.	Tanken	var	en	värld	där	professionellt	producerade	kultur-
ella	 uttryck	 skulle	 kunna	 få	 större	 spridning	 via	 ”datornätverk”	 –	
människor	 skulle	 förbli	passiva	konsumenter	 förutom	att	de	 skulle	
”umgås”.	Tankar	om	socialiteten	i	nätet	fanns	alltså,	men	att	vi	skulle	
kunna	få	kollaborativa	fenomen	som	Wikipedia	missade	jag	totalt.

Möjligen	kan	man	sammanfatta	de	missade	skiftena	på	följande	
vis.	Skifte	1:	Förlorad kontroll över information.	Upphovsrätten	var	helt	
frånvarande	i	mina	resonemang	om	framtiden,	kanske	för	att	teater	
och	scenkonst	är	realtidsupplevda	konstformer.	Men	jag	menade	att	
själva	möjligheten	att	mångfaldiga	andra	uttryckssätt	såsom	film	och	
video	gjorde	att	priset	per	betalare	eller	konsument	blev	så	mycket	
lägre	än	vid	live-upplevelser.	Någon	tanke	på	att	det	skulle	kunna	fin-
nas	obetalda	kopior	eller	okontrollerat	konsumerande	och	delande	av	
upplevelser	fanns	heller	inte.	Nu	ser	vi	förstås	att	mångfaldigande	av	
verk	och	försäljning	av	exemplar	i	den	digitala	världen	är	både	teore-
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tiskt	och	praktiskt	problematiskt.	Även	andra	modeller	där	man	för-
söker	hålla	strikt	kontroll	på	spridning	av	information	är	svåra	att	för-
ena	med	folks	sociala	beteende.

Skifte	 2:	 Fritt spelrum för socialitet.	 Att	 nätets	 dragningskraft	 var	
	social	stod	tidigt	klart	för	mig	eftersom	jag	själv	hade	varit	medlem	i	
några	virtuella	gemenskaper	–	så	kallade	BBS:er	och	anslagstavlor	–	
och	där	såg	hur	fångade	människor	blev.	När	dessa	flyttade	ut	på	nätet	
i	början	av	1990-talet	blev	det	uppenbart	att	folk	nog	skulle	komma	
att	 lägga	 tid	 på	 ”ändlösa	 diskussioner	 i	 cyberrymden”,	 och	 på	 att	
	”umgås”,	som	jag	uttryckte	det.	Om	tiden	för	detta	skulle	stjälas	från	
socialt	 umgänge	 i	 den	 fysiska	 världen	 eller	 från	 andra	 aktiviteter	
	såsom	kulturkonsumtion	stod	dock	inte	klart.	Missen	bestod	i	att	inte	
på	något	vis	förstå	hur	revolutionerande	nätet	skulle	bli	när	det	kom-
binerades	 med	 en	 av	 människans	 mest	 ursprungliga	 egenskaper:	
	socialitet.	Att	nätet	skulle	flöda	av	människors	kommentarer,	tankar,	
sociala	 nätverk,	 och	 möjligheten	 till	 nya	 former	 av	 samarbete	 och	
	produktion	förutsågs	helt	enkelt	inte.

Skifte	3:	Produktionsteknikernas demokratisering.	Uppdelningen	mel-
lan	konsument	och	producent	var	skarp	i	min	rapport.	”Konsumtion”	
av	kultur	kunde	möjligen	trängas	ut	av	sociala	aktiviteter.	 I	övrigt	
kunde	bara	olika	kulturella	produkter	och	uttryckssätt	ersätta	varan-
dra.	Professionella	kreatörer	skulle	genom	teknisk	utveckling	skapa	
nya	typer	av	verk:	dataspel,	video,	film,	konserter	och	filmer	med	im-
ponerande	tekniska	upplevelser.	Även	plattformarna	för	konsumtion	
skulle	kunna	ändras:	platt-tv	och	Internet	till	exempel.	Nu	vet	vi	att	
den	digitala	utvecklingen	ändrat	på	detta.	Produktionsmedlen	finns	i	
var	 mans	 hand.	 Inte	 minst	 i	 form	 av	 datorer	 och	 nätförbindelser.	
	Casio	 släppte	dock	 redan	1995	 sin	QV-10,	vilken	brukar	betraktas	
som	världens	första	digitalkamera	för	konsumenter.	Videokameror	i	
mini-DV-format	kom	ungefär	samtidigt	men	var	i	början	alldeles	för	
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dyra.	Att	arbeta	med	musik	digitalt	krävde	speciellt	utrustade	datorer	
och	dyr	programvara	–	det	var	bara	något	för	yrkesproducenter.	Att	
alla	dessa	proffsverktyg	skulle	finnas	i	varje	dator	och	mobiltelefon	
förutsågs	aldrig.

Sammanfattningsvis	kan	dessa	missade	skiften	möjligen	beskrivas	
som	en	rörelse	från	vertikal	sändning	till	horisontell	delning.	Jag	har	
tidigare	hävdat	att	det	finns	flera	olika	”drömmar”	om	vad	nätets	bä-
rande	idé	är,	dess	ontologi	om	man	så	vill	–	eller	”själ”	som	jag	kallade	
det	i	en	artikel	i	Svenska Dagbladet.6	Rapporten	Teater – en döende konst
form?	kan	sägas	lida	av	att	den	fastnade	(utan	att	explicit	fundera	över	
eller	vara	medveten	om	alternativ)	i	den	gamla	världens	ontologi,	i	
dess	bärande	idé.	Jag	kunde	inte	se	att	en	del	grundvalar	skulle	rubbas	
så	mycket	att	människors	hela	världsbild	skulle	komma	att	förändras.	
”Drömmen	om	vertikal	informationssändning”,	menade	jag	för	som-
liga	var	en	utopi	där	digital	information	kunde	och	borde	licensieras	
ut	från	”en	sändande	producentelit	till	en	mottagande	konsument-
massa	och	där	Internet	bara	ses	som	en	effektivisering	av	verksam-
heten.”	Mot	detta	ställde	jag	en	ny	värld:	”drömmen	om	horisontell	
informationsdelning,	där	digital	information	kan	och	bör	delas	bro-
derligt	och	generöst.”	Den	senare	synen	på	vad	nätet	är	innehåller	en	
acceptans	 av	 de	 där	 tre	 skiftena	 som	 identifierades	 ovan:	 förlorad	
upphovsrättslig	kontroll,	socialitet	och	demokratiserade	produktions-
medel.	Jonas	Andersson	menar	i	sin	artikel	i	den	här	boken	att	denna	
ontologi	är	politisk,	och	att	nätet	i	grunden	är	”dumt”.	Jag	skulle	sna-
rare	 säga	 att	 nätets	 teknik	 har	 möjliggjort	 utblomning	 av	 väldigt	
grundläggande	mänskliga	egenskaper,	och	att	detta	driver	den	upp-
fattning	jag	kallar	för	”dröm”.	Frågan	man	bör	ställa	sig	är	vilka	kon-
sekvenser	den	senare	ontologin	borde	ha	för	kulturens	framtid.
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nya affärsmodeller i kulturindustrierna

Inledningsvis	kan	man	fråga	sig	hur	existerande	kommersiella	kultur-
producenter	 kan	 tänkas	 agera	 som	 en	 följd	 av	 det	 ovan	 beskrivna	
	skifte	1	–	den	förlorade	upphovsrättsliga	kontrollen.	Det	är	visserligen	
inte	något	huvudsyfte	i	min	analys,	poängen	är	snarare	att	existerande	
kulturella	uttryckssätt	givetvis	kan	finnas	kvar,	men	att	affärsmodel-
lerna	bör	komma	att	ändras	så	att	de	stämmer	med	”drömmen	om	
horisontell	informationsdelning”.	När	jag	längre	fram	i	artikeln	går	
över	till	att	spekulera	om	nya	kulturformer,	innebär	det	alltså	inte	att	
dessa	kommer	att	ta	över	helt.

Kostnadssänkningar	för	processorkraft,	lagringsmedia	och	band-
bredd	gör	att	marginalkostnaden	för	att	lagra	och	distribuera	kultur	
går	mot	noll.	På	en	konkurrensutsatt	marknad	med	många	substitut	
innebär	det	att	priset	för	’exemplar’	likaså	bör	gå	mot	noll.7	Insikten	
är	i	princip	oberoende	av	upphovsrätten,	även	om	denna	skapar	en	
tröghet	i	anpassningen.	Att	försöka	leva	på	att	ta	betalt	’per	kopia’	
	eller	’per	fil’	lär	helt	tyna	bort	vad	gäller	digitala	produkter.	Däremot	
kostar	det	naturligtvis	att	producera	kultur,	främst	tid.	Att	återvinna	
nedlagda	resurser	eller	tid,	och	skapa	överskott	genom	att	mångfaldiga	
kulturella	uttryck	i	form	av exemplar	av	verk	är	dock	bara	en	specifik	
form	av	(försök	till)	entreprenörskap.	Om	exemplaren	på	en	fri	mark-
nad	inte	kan	vara	bärare	av	värde	måste	man	alltså	försöka	hitta	andra	
former	av	intäkter.	

Nya	affärsmodeller	föds	mycket	riktigt	där	exemplaret	inte	är	det	
centrala.	Det	kan	handla	om	Prince,	som	exempelvis	distribuerade	tre	
miljoner	 exemplar	 av	 sin	 nya	 cd	 med	 tidningen	 Mail on Sunday	 i	
	Storbritannien	(mot	en	hemlig	klumpsumma).	Det	blev	så	uppmärk-
sammat	att	Prince	sedan	sålde	ut	21	konserter	i	London	på	en	arena	
som	tog	20	000	åskådare.	Publiken	fick	en	gratis	cd	för	biljettpriset	
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–	men	Prince	drog	också	in	lika	mycket	på	kringförsäljning	av	program	
och	t-shirts	som	på	biljetterna.

Detta	är	ett	lappkast.	Konserter	var	tidigare	lågt	prissatta	och	sågs	
snarast	som	belöningar	till	 fansen	och	som	marknadsföringsevene-
mang	för	alla	miljontals	exemplar	av	skivor	som	såldes.8	Redan	2002	
hävdade	dock	David	Bowie	i	en	intervju	i	New York Times att	musik	
kommer	att	bli	som	rinnande	vatten	eller	elektricitet	–	”ställ	in	dig	på	
att	turnera	en	hel	del	eftersom	det	är	den	enda	unika	situation	som	
kommer	att	bli	kvar”.9	En	annan	affärsmodell	är	att	egentligen	inte	ta	
betalt	för	innehållet,	utan	snarare	tjänsten	som	bär	innehållet.	Det	kan	
man	göra	genom	abonnemang,	annonsering	eller	båda.	Spotify	är	för-
stås	en	sådan	omskriven	tjänst	där	man	får	obegränsad	tillgång	till	en	
mycket	 stor	 samling	 musik	 så	 fort	 man	 är	 uppkopplad	 mot	 nätet.	
Även	textproducenter	tycks	finna	nya	intäktskällor	redan	innan	boken	
som	exemplarförsåld	kulturskapelse	egentligen	hotas.	När	digitalise-
ring	och	läsplattor	nu	är	under	uppsegling	kan	e-böcker	dock	kunna	
komma	att	fildelas	på	allvar.	De	senaste	två	åren	har	dock	bokningar	
av	författare	som	föreläsare	ökat	med	30	procent	enligt	Talarforum.10	
I	USA	sägs	författare	i	mellanskiktet	i	allmänhet	tjäna	mellan	15	000	
och	35	000	dollar	om	året	i	talararvoden	–	och	de	stora	förlagen	har	
följaktligen	 satt	 upp	 talarförmedlingar.11	 Det	 är	 med	 andra	 ord	
	uppenbart	hur	affärsmodeller	inom	kulturproduktion	ändras	för	att	
anpassa	sig	till	skiftet	där	kontroll	över	informationsflöden	blir	svår,	
och	upphovsrättens	regler	om	exemplar	närmast	omöjliga	att	beva-
ka.12	Det	är	mycket	möjligt	att	den	 tekniska	utvecklingen	som	gör	
	exemplar	obsoleta	(och	värdelösa)	kan	komma	att	påverka	vilken	typ	
av	kulturella	produkter	som	produceras.	Men	det	är	inte	uppenbart	
att	så	blir	fallet	heller.	I	fallen	ovan	fortsätter	låtar	att	skrivas	och	kon-
serter	att	hållas,	även	om	tyngdpunkten	i	intäkterna	förskjuts.

De	 två	 andra	 skiftena,	 nätsocialiteten	 och	 produktionsmedlens	
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spridning,	påverkar	förstås	även	etablerade	kultur-	och	medieproduk-
ter.	Tidningar	bakåtlänkar	till	bloggar,	publicerar	Twitterflöden,	till-
låter	kommentarer	och	efterlyser	ständigt	läsarbilder	från	platser	där	
saker	händer.	Men	här,	skulle	jag	hävda,	står	vi	inför	en	revolution	av	
kulturen	själv.

att tänka rätt – när vi tänker framåt

Om	vi	nu	har	en	värld	där	produktionsmedlen	har	blivit	billiga	och	är	
vitt	spridda,	vad	får	detta	för	konsekvenser?	Jo,	vi	kan	redan	se	något	
som	liknar	en	lavin	av	’innehåll’,	av	texter,	bilder,	musik,	grafik	och	
video	som	skapas	av	amatörer	på	nätet	–	det	vill	säga	sådana	som	alls	
inte	försöker	försörja	sig	på	sina	skapelser	och	verk.	En	del	har	av-
färdat	denna	utveckling	som	amatörkult.	Men	mer	fruktbart	är	att	
fråga	sig	hur	denna	rörelse	exempelvis	påverkar	kulturpolitiken.	Oli-
ka	inpräntade	föreställningar	om	geniala	skapare,	superstjärnor	och	
sociala	objekt	kan	vara	till	hjälp	för	att	tänka	framåt,	samt	–	hävdar	
jag	–	få	oss	att	se	att	framtidens	kultur	redan	börja	ta	form.	Men	för	
att	upptäcka	’verken’	måste	man	titta	på	ett	sätt	man	inte	är	van	vid.

Den	 juridiska	 upphovsrätten	 finns	 i	 Sverige	 formulerad	 i	 ”Lag	
(1960:729)	om	upphovsrätt	till	litterära	och	konstnärliga	verk”.	Det	
sista	ordet	är	av	vikt:	”verk”.	I	den	fysiska	världen	där	exemplar	kun-
de	produceras	och	uppföranden	kunde	ske	på	en	i	tid	och	rum	definie-
rad	plats	var	begreppet	tämligen	entydigt.	Dessutom	fanns	ofta	en	
väldefinierad	upphovsman,	vilket	reflekteras	i	lagens	första	mening.	
”Den	som	har	skapat	ett	litterärt	eller	konstnärligt	verk	har	upphovs-
rätt	till	verket.”	När	man	tänker	på	kulturens	framtid	har	man	alltså	
ett	 slags	 färdig	 mall	 –	 och	 den	 förefaller	 leda	 oss	 till	 att	 leta	 efter	
	väldefinierade	verk	och	deras	upphovsmän.
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Vi	är	vana	att	 fundera	 i	 termer	av	genialitet	och	talang	när	det	
	gäller	de	kreativa	näringarna,	förmodligen	för	att	superstjärnefeno-
menet	är	så	uttalat.	Inom	de	kreativa	yrkena	är	inkomstfördelningen	
extremt	skev.	Men	varför	är	det	egentligen	så	inom	kulturområdet?	
Det	vore	svårt	att	hävda	att	exempelvis	Britney	Spears	skulle	vara	en	
så	ofantligt	mycket	bättre	sångerska	än	valfri	 lokal	musikartist.	En	
översikt	av	ekonomiska	teorier	om	superstjärnor	finns	bland	annat	i	
A Handbook of Cultural Economics.13	Där	kan	man	läsa	hur	den	margi-
nella	nyttan	av	att	konsumera	en	viss	kulturform	eller	artist	ökar	med	
kunskapen	och	erfarenheten	av	densamma.	Ju	mer	man	konsumerar	
desto	mer	gillar	man	det	upplevda	–	vilket	i	teoretiska	termer	är	iden-
tiskt	med	ett	slags	beroende.	Redan	här	kan	man	sluta	sig	till	snö-
bollseffekter	på	det	personliga	planet;	folk	kan	snöa	in	på	sina	grejer	
och	det	blir	svårt	att	pröva	nya	saker	när	man	redan	kan	så	mycket	om	
något.	I	princip	skulle	vi	kunna	ha	en	värld	av	isolerade	människor	
som	 bara	 håller	 sig	 till	 just	 sin	 kulturella	 fetisch	 men	 aldrig	 möts.	
Samtidigt	kan	man	här	lägga	till	William	McPhees	observation	från	
boken	 Formal Theories of Mass Behaviour,	 att	 de	 stora	 grupperna	 av	
konsumenter	sällan	vet	mycket	om	kultur,	har	snäva	referensramar,	
och	därmed	konsumerar	några	få	verk	väldigt	ofta	–	medan	spridda	
mindre	grupper	av	fans	och	specialkonsumenter	snarare	konsumerar	
väldigt	många	olika	verk,	men	inte	lika	repetitivt.	

Roar	man	sig	med	att	introducera	en	social	dimension	i	dessa	mo-
deller	–	kunskap	om	konsten	eller	artisten	–	uppstår	den	delvis	genom	
interaktion	med	andra	människor.	Att	söka	fram	’bra’	kultur	tar	tid.	
Att	helt	enkelt	lita	på	andra	är	ett	billigare	och	enklare	sätt	att	hitta	
kultur.	Kreatörer	med	stort	följe	har	en	fördel	framför	andra	att	rekry-
tera	 nya	 fans.	 Sammantaget	 förklarar	 kunskapseffekten	 och	 den	
	sociala	fan-	eller	sökeffekten	att	superstjärnor	kan	uppstå	på	en	fri,	
rationell	marknad,	och	att	mycket	små	skillnader	i	talang	kan	inne-
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bära	att	några	få	artister	tar	en	väldigt	stor	andel	av	den	totala	inkom-
sten.	Samtidigt	existerar	varianter	där	talang	inte	behöver	betyda	nå-
gonting	 alls,	 vilket	 kan	 förklara	 tv-fenomen	 som	 Big	 Brother	 där	
amatörer	drar	större	publik	än	en	stjärna.	Men	amatören	som	stjärna	
kan	möjligen	också	vara	något	så	simpelt	som	en	gemensam	referens-
punkt	för	den	sociala	aktivitet	som	går	under	namnet	skvaller.

Med	rykten	och	förtal	ligger	teorin	om	sociala	nätverk	som	en	tom	
företeelse	nära	till	hands,	såvida	man	inte	har	någon	form	av	’socialt	
	objekt’	som	är	gemensamt	för	de	människor	som	har	relationer	med	
varandra.	Jyri	Engeström	har	redogjort	för	detta	i	sitt	inflytelserika	
blogginlägg	 ”Why	 some	 social	 network	 services	 work	 and	 others	
don’t”.14	Det	sociala	objektet	kan	alltså	vara	en	kändis,	men	även	sta-
tusuppdateringar	på	Facebook	eller	tweets	på	Twitter	–	eller	i	stort	
sett	vad	som	helst	som	binder	folk	samman	och	som	man	kommuni-
cerar	runt.	Så	även	kultur.	De	sociala	aspekterna	av	kultur	är	i	många	
fall	lika	viktiga	som	verket.	Vissa	delade	kulturella	repertoarer	kan	i	
själva	verket	definiera	hela	livsstilar	och	sociokulturella	grupper.

Det	’sociala	objektet’	i	den	gamla	vertikala	medievärlden	skapades	
uppifrån,	detta	eftersom	de	få	gemensamma	kanalerna	kontrollerades	
av	starka	mediebolag.	I	en	värld	av	horisontell	kommunikation	där	
produktionsmedlen	är	vitt	spridda	är	det	uppenbart	att	allt	fler	av	de	
sociala	objekten	är	skapade	i	och	av	nätverket	själv.	Frågan	är	om	man	
i	en	sådan	nätverksvärld	kommer	att	se	stabila	objekt	såsom	super-
stjärnor.	Kommer	hela	folket	i	framtiden	att	samlas	runt	någonting	
som	Kalle	Anka	på	julafton?	Svaret	är	nog	–	med	tvekan	–	nej.	Det	blir	
rimligare	att	tänka	sig	en	värld	där	”verk”	kanske	snarare	är	’händelser’	
som	blossar	upp	i	ständigt	växlande	nätverksnoder,	ett	fyrverkeri	där	
uppmärksamhet	hela	tiden	riktas	om.
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framtidens möJliga verk – händelser?

Men	 vad	 skulle	 då	 dessa	 uppflammande	 ’händelser’	 i	 nätverkets	
	noder	bestå	av,	det	vill	säga	förstådda	som	ett	slags	kulturella	sociala	
objekt?	Låt	mig	ge	ett	exempel	genom	att	citera	några	kommentarer	
på	webben	från	’vanligt	folk’	apropå	en	olycka:	”Det	går	inte	att	vara	
oberörd”,	”tårarna	bränner	bakom	ögonlocken”,	”fyfan	vad	jag	grät	
alltså”,	”oj	oj	det	var	starkt!!”,	”jag	erkänner,	 jag	sitter	och	grinar	
som	ett	litet	barn”,	”tårarna	bara	sprutar”,	”nu	gråter	och	snorar	jag	
ordentligt”.

Historien	som	kommenterats	här	byggde	på	en	verklig	händelse.	
Det	blev	en	TT-notis	på	ett	par	rader,	medan	Aftonbladet	var	utförli-
gare:	”En	14-årig	pojke	avled	i	morse	efter	att	ha	blivit	påkörd	av	ett	
tåg	i	Täby.	Enligt	polisen	rör	det	sig	om	en	olycka.	Samtalet	kom	till	
polisen	elva	minuter	över	åtta	på	måndagsmorgonen.	En	14-årig	pojke	
hade	blivit	påkörd	av	ett	av	Roslagsbanans	tåg	i	Täby	Kyrkby,	norr	om	
Stockholm.	Han	avled	 i	olyckan.	Tågpassagerarna	evakuerades	och	
trafiken	stod	under	en	lång	tid	stilla	men	ska	nu	vara	igång	igen.”	Så-
dana	här	händelser	rinner	förbi	hela	tiden	–	och	kommenteras	flitigt	
på	nätet.	Händelsen	skulle	kunnat	ha	iscensatts	med	alla	de	fiktiva	be-
rättarsätt	som	finns;	skickligt	regisserat	med	parallella	historier,	eller	
samma	skeende	sett	ur	flera	olika	människors	subjektiva	vinklar	och	
så	vidare.	Men	det	är	alls	inte	fallet;	historien	rullades	nämligen	först	
upp	på	Flashback,	ett	nätforum	med	valspråket	”yttrandefrihet	på	rik-
tigt!”15.	Där	samlade	anonyma	människor	ihop	information	om	denna	
tragiska	händelse.	Länkar	till	bland	annat	den	 förolyckade	pojkens	
pappas	och	systrarnas	bloggar	dök	snart	upp.	Familjemedlemmarna	
har	 sedan	 kontinuerligt	 skrivit	 om	 sina	 liv	 och	 sin	 sorg	 –	 och	 fått	
mängder	av	kommentarer	från	vänner	och	bekanta,	från	människor	
som	också	förlorat	anhöriga	i	olyckor,	och	från	okända	som	bara	ville	
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visa	sin	empati	och	från	andra	bloggare	som	har	skrivit	egna	reflektio-
ner	över	livet	baserat	på	händelsen.	

”Livet	krossades	i	morse”,	var	titeln	på	det	blogginlägg	som	pap-
pan	lade	ut	kort	efter	beskedet.	Med	utgångspunkt	i	de	citerade	kom-
mentarerna	gav	denna	händelse	upphov	till	väldigt	starka	reaktioner.	
Det	var	helt	enkelt	en	händelse	som	blev	till	ett	slags	verk.	Men	sådana	
här	 nätverksbaserade	 ’händelser’	 är	 samtidigt	 minst	 sagt	 vaga	 i	
	konturerna,	och	det	är	 inte	ens	 säkert	att	de	 lämnas	kvar	 i	 samma	
form	eftersom	sajter	stängs	ned	och	tillkommer.	Inte	heller	kan	man	
spara	ned	dem	på	ett	enkelt	vis.	Detta	är	naturligtvis	en	spekulation	
om	framtidens	verk.	Man	kan	förkasta	hypotesen	om	man	vill,	men	
likväl	 återfinns	 denna	 typ	 av	 ’händelser	 som	 verk’	 väldigt	 ofta	 på	
	nätet.	Jag	vill	alltså	vara	mer	spekulativ	och	fråga	om	inte	drömmen	
om	 den	 horisontella	 informationsdelningen	 gör	 att	 nya	 former	 av	
verk	kommer	att	både	produceras	och	konsumeras	–	och	att	det	kom-
mer	att	påverka	kulturen	betydligt	mer	än	eventuell	fildelning	av	den	
gamla	världens	väldefinierade	verk.	Det	handlar	om	konkurrens	om	
vår	tid	och	uppmärksamhet.

Rasmus	Fleischer	formulerade	i	Det postdigitala manifestet	en	öpp-
ning	till	ett	tänkande	om	kultur	där	verk	skjuts	ut	i	marginalerna	i	
stället	för	att	vara	centrala.	Han	undrar	vad	som	händer	med	musik	
när	den	har	digitaliserats	och	verken	och	filerna	i	sig	saknar	värde	–	
när	överflödet	är	en	realitet.	Då	blir	det	snarare	den	mänskliga	krop-
pens	upplevelser	och	respons	på	musik	som	del	av	sociala	samman-
hang	som	blir	viktigt.	De	kulturellt	viktiga	frågorna	blir	var,	när,	vem,	
tillsammans med vilka	och	vem valde,	liksom	kampen	om	tiden.16	Det	
kan	till	och	med	vara	så	att	teknik	och	ekonomi,	vilka	gjorde	mass-
produktion	av	verk	möjlig	och	vinstgivande,	faktiskt	är	parenteser	i	
mänsklighetens	historia.	Vi	måste	våga	tänka	den	tanken.	Lawrence	
Lessig	talar	om	hur	vi	gick	från	en	”read-write	culture”	där	man	glad-
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des	 åt	 andras	 prestationer	 men	 även	 själv	 skapade	 och	 deltog,	 till	
1900-talet	vilket	huvudsakligen	blev	en	”read-only	culture”	där	vi	allt	
mer	ägnade	oss	åt	passiv	konsumtion	av	andras	uttryck.	Det	digitala	
nätverkssamhället	 med	 produktionsmedel	 i	 var	 mans	 hand	 ger	 nu	
möjlighet	till	en	rw-kultur	igen.17	Att	en	självreflekterande	chefredak-
tör	formulerade	framtidsfrågan	på	följande	vis	kommer	helt	enkelt	
inte	att	vara	till	någon	hjälp;	allt	är	inte	längre	som	vanligt.

Tanken	slog	oss	aldrig	att	vår	upphöjda	ställning	berodde	på	att	tid-

ningar,	film,	musik,	radio	och	tv	krävde	så	stora	ekonomiska	resurser	

att	inträdesbarriärerna	blev	oöverstigliga	för	alla	utom	ett	litet	fåtal.	

Men	nu	börjar	vi	undra.	Är	det	verkligen	graden	av	proffsighet	som	

gjort	att	folk	hellre	kollar	på	tv	och	lyssnar	på	cd-skivor	än	spelar	själ-

va	och	kommunicerar	med	varandra?	[...]	Uppriktigt	sagt	börjar	vi	bli	

oroliga.	Kan	inte	folk	lägga	av	med	att	kolla	på	varandras	amatörmäs-

siga	försök	att	göra	musik,	tv,	journalistik	och	film,	och	kolla	på	oss	i	

stället,	så	att	allt	blir	som	vanligt	igen?18
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