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Lena Lid Andersson är forskare och lärare vid Institutionen för Företags- och Organisa-

tionsledning vid Handelshögskolan i Stockholm samt är föreläsare vid SSE Russia. Hon 

disputerade 2009 på avhandlingen Ledarskapande Retorik och undervisar i retorik och 

kommunikation, organisations- och ledarskapsteori. Denna essä vann första pris i en essä-

tävling arrangerad av Handelshögskolan i samband med firandet av 100-årsjubileumet.  

 

 

 

Hur ser världen ut om 100 år? Kommunikation genom tre se-

kelskiften 
  

Sekelskiftet 1900 
 

Det är 1881 och Carl Johan Andersson är 21 år. Carl har en djup grop i hakan, han försö-

ker odla en mustasch och han är muskulös efter det hårda arbetet på gården. Han är ner-

vös och spänd, men också ganska förväntansfull. Carl ska lämna sina syskon, pappa An-

ders och mamma Johanna på gården Lid i socknen Ölme i Värmland. Kanske lämnar han 

dem för gott. Han vet faktiskt inte om han någonsin kan komma tillbaka. Familjen har 

höns, kor och några hästar. De har gärden, vall och skog. De producerar mat till sig själva 

och lite som de kan sälja. Men det är inte tillräckligt. Gården är inte stor och det är svårt 

att få maten att räcka till en familj på två vuxna och åtta barn. Carl har inte rest så långt 

förut, bara till Karlstad dit det är drygt tre mil. Nu ska Carl först ta sig till Oslo och sen gå 

ombord på den båt som tar honom till Amerika. Brodern Jacob är redan i det nya landet. 

Med ett oäkta barn på gång tog Jacob ett snabbt beslut och gav sig iväg. Kvar i Lid står 

den vackra svarta gungstol som Jacob snidat och målat. Syskonen är händiga bönder och 

inte rädda för att jobba, så de både behöver och vill prova lyckan någonstans där förut-

sättningarna är bättre. Fem av åtta syskon lämnar Sverige och reser iväg i olika omgång-

ar. De reser till Amerika där ryktet säger att det ska finnas mark och resurser. Livet blir 

inte alltid så lätt för de svenska emigranterna, särskilt inte när de just anlänt. En släkting 

åker över havet i en ny klänning sydd av gamla gardiner. Ett missförstånd gör att ingen 

kommer för att möta henne när hon anländer till Chicago. Hon kan ingen engelska och 

blir omhändertagen av en person. Denne visar sig vara hallick och försöker få henne att 

slava som prostituerad, men hon lyckas ta sig. Annars går det bra för många av svenskar-

na. Syskonen Andersson sprids över kontinenten. Systern Wilhelmina hamnar i Patterson 

i Kalifornien där hon odlar valnötter och aprikoser. Ett par syskon hamnar i Alberta i Ka-

nada för att köra timmer, en syster stannar i New York och en flyttar till Florida. 

 

Carl bor inte på ett ställe utan arbetar sig runt i Amerika som hästkarl. Han är med och 

bygger tågräls så att människorna lättare kan ta sig fram sig i denna nya värld. Det är inte 

lätt för Carl och syskonen att höra av sig till varandra och inte heller till föräldrarna och 
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de tre syskon som är kvar hemma i Sverige. Kommunikationen tvärs över globen är lång-

sam och opålitlig. Men syskonen skickar några brev och foton från den nya världen över 

havet tillbaka till Lid. Allvarliga ansikten blickar rakt in i fotostudions kamera. Ansade 

mustascher och vattenkammade mittbenor. Svarta klänningar med höga kragar och pryd-

liga kostymer. Så småningom innehåller dessa foton också fruar, makar och nyblivna 

barn. Fyra syskon Andersson bildar familjer och har nu hundra år senare lämnat efter sig 

en rejäl släkt med svensk-amerikaner och svensk-kanadensare. Den femte, Carl, han åter-

vänder efter sex år ”over there” till Sverige för att ta över gården Lid efter att far Anders 

dött. Carl kunde alltså resa tillbaka till Sverige, något som var osäkert när han gav sig 

iväg.  

 

Carl och hans syskon är inte ensamma om att emigrera på den här tiden. På 1850-talet är 

Sveriges befolkning 3,5 miljon människor stor och runt 90 % av dem var bönder. Under 

tiden 1850-1920 emigrerar nära en och en halv miljon svenskar utomlands och över en 

miljon av dessa flyttar till Amerika.
1
 

 

Carl återvänder alltså till Sverige och tar över Lids gård precis vid sekelskiftet. Gården är 

inte tillräckligt stor för att livnära sig på, så Carl arbetar också som brevbärare. Han rider 

runt på sin häst och delar ut brev i Ölme. Eftersom Carl är social och trevlig blir han po-

pulär på resorna runt bygden. På gården Östra Ulvsjö träffar han dottern Maria Lovisa. 

Hon är snäll och sägs vara ett rejält fruntimmer. Carl och Maria gifter sig och Maria flyt-

tar till Carl i Lid. De renoverar det två våningar höga röda huset med vita knutar. Uthusen 

renoverar de också. Magasinet inreds med snickarbod och vedbod. Ladugården får rejäla 

hästspiltor och plats för fler kor. 

 

Något annat som förändrar samhället under Carls tid som bonde och brevbärare är infor-

mationen och kulturkonsumtionen. Värmlänningen LM Ericsson förstår snabbt att den 

amerikanska uppfinningen telefonen kan bli viktig i framtiden och han börjar bygga tele-

fonapparater 1877.
2
 Att telefonera blir en succé och år 1889 fattar riksdagen ett beslut om 

att bygga ett rikstelefonnät. Tio år senare får Karlstad en egen växel 1898.
3
 Så småning-

om kan också Carl och de andra i Ölme ringa till varandra. Carl och Maria får telefon-

numret 66 i Brobys växel tre kilometer från Lid där en telefonist kopplar samtalen och 

blir bygdens informationscentral på flera sätt, inte minst när det gäller att förmedla skval-

ler. När så telefonen börjat bli vanlig, kommer ytterligare en revolutionerande teknisk 

uppfinning. Under 1910-talet börjar de första sändningarna från svensk och utländsk ra-

dio. Den 1 januari 1925 startar AB Radiotjänst sina sändningar med ett par timmar i en 

kanal varje kväll.
4
 Carl och Maria kan nu sitta hemma i Lid och höra på nyheter som fär-

das till dem från hela världen genom etern. Det är mycket som händer under Carls livstid. 

En tredjedel av Sveriges befolkning emigrerar ut i världen. Telefonen krymper avstånden 

till familj och vänner. Radion gör att det som händer i världen kan komma in i hemmen. 

 

Carl och Maria får tre barn. Dessa barn får barn, och de barnen får i sin tur barn. Ett av 

dessa barnbarnsbarn är jag. Carl var min farfarsfar.  

 

 

Sekelskiftet 2000 
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Ungefär hundra år efter att Carl reste från Lid till USA så gör jag samma resa som ho-

nom. Det är 1992 och jag är också 21 år. Carls hus i Lid är rivet sedan länge. Hans son, 

det vill säga, min farfar byggde ett nytt vitt hus efter kriget alldeles bredvid det gamla. 

Men i grönsakslandet står Carl och Marias vattenkran kvar där deras kök var. I huset bor 

jag, min syster och våra föräldrar. Jag har mer rött hår än brunt men med lite vilje kan 

man se att jag också har en anderssonsk grop i hakan, precis som Carl. Jag är nervös, pre-

cis som Carl, och jag reser från Lid till USA, precis som Carl, men där tar likheterna slut. 

Carl reser i veckor, först från Ölme till Oslo, sen med båt över havet, ända till Ellis Island 

och New York. Han pratar inte engelska, vet inte hur hans nya hemland ser ut och vet 

inte om han någonsin kan återvända hem till Sverige och Lid. Jag har en helt annan situa-

tion. Jag kommer fram med flyg på mindre än ett dygn och i väskan har jag den trygga 

returbiljetten som kan ta mig tillbaka till Sverige när jag vill. Engelskan har drillats ge-

nom obligatorisk undervisning i grundskola och gymnasium. Dessutom har jag blivit ma-

tad med det engelska språket varje dag i hela mitt liv genom populärkultur i radio, TV 

och på bio. Jag får nyheter på TV från hela världen varje dag och jag bär amerikanska 

Levi´s jeans tillverkade i Kina. Jag vet precis hur San Francisco ser ut och jag har ätit 

amerikanska hamburgare massor med gånger på McDonalds. Jag har dessutom pratat i 

telefon med Marjorie som möter mig på flygplatsen. Marjorie är barnbarn till Wilhelmina 

och därmed Carls systerdotter. Hon är i mina föräldrars ålder och har blivit en god vän 

efter flera år av brevväxlande. Marjorie kan säga ”slarvmaja” och äter gärna köttbullar, 

annars vet hon inte mycket om Sverige. Hennes farmor Wilhelmina ville glömma hem-

landet Sverige och lärde därför inte barn och barnbarn att prata svenska. Under det år jag 

bor hos Marjorie pluggar jag på college med italienskamerikaner, afrikanamerikaner och 

tyskamerikaner. Det finns 30 kanaler på Marjories TV att välja på, vilket är betydligt fler 

än de två jag är van vid. Jag brevväxlar med vänner och familj hemma i Sverige, det tar 

en knapp vecka för vykort och brev att nå fram. Varje söndag pratar jag några minuter 

”collect” med mamma i telefonen, det är för dyrt att höras längre än så. I den Skandina-

viska Kyrkan läser jag svenska dagstidningar. De är mellan en månad och en vecka gam-

la, men jag gillar ändå att bli uppdaterad.  

 

Efter ett år i USA återvänder jag till Sverige, men jag har varit tillbaka många gånger. 

Under mitt år utomlands bestämde jag nämligen att jag skulle försöka åka utomlands åt-

minstone en gång per år. Jag har luffat i Malaysia, ridit på elefanter i Thailand, åkt på sa-

fari i Tanzania, klättrat på ruiner i Mexiko, sett operahus i Australien, badat i källor på 

Island och ätit biffar i Brasilien. Jag, liksom många svenskar och européer, rör mig 

mycket och gärna. Det lär vara nära en halv miljon svenskar som semestrar i Thailand 

varje år. Det är också många svenskar som bor utomlands, nära 400 000. År 2006 slogs 

rekordet från 1892 i antal svenskar som flyttar utomlands, då nära 45 000 svenskar valde 

det året att bosätta sig i ett annat land. Kulturgeografen Bo Malmberg menar att skillna-

den är att svenskarna förr flyttade från, medan svenskarna idag flyttar till något.
5
 Den sto-

ra emigrationen vid förra sekelskiftet handlade om missförhållanden och knappa resurser, 

vid detta sekelskifte handlar det om utbildning, arbeten och utmaningar. Allra flest 

svenskar flyttar till USA, men sedan inträdet i EU har rörligheten ökat mellan de europe-

iska länderna. Vid förra sekelskiftet återvände aldrig utvandrarna, då var Carl ett undan-

tag. Vid detta sekelskifte är det tvärtom. De svenskfödda som nu flyttar utomlands åter-
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vänder gärna, runt 70 % flyttar hem igen.
6
 När utvandrarna kommer upp i ålder flyttar de 

tillbaka till sitt nätverk, menar Malmberg. En flytt är inte något permanent, bara ett sätt 

att prova på något nytt.
7
 En stor del, ungefär hälften, av de svenska utvandrarna är tidiga-

re invandrare som nu utvandrar tillbaka till sina hemländer.
8
 

 

Många svenskar vill prova på att bo utomlands och jag vill gör det igen, styrkt av mina 

goda erfarenheter från året i San Francisco på tidigt 1990-tal. Driven av längtan efter bra 

utbildning och ett äventyr reser jag 1997 till University of Iowa, som är högst rankat i 

USA på det område jag vill börja forska på. Trots att det då bara gått fem år sen jag bod-

de i USA förra gången, så är det mycket som är annorlunda denna gång. Det tar fortfa-

rande ett dygn att resa dit, men att köpa själva biljetten går fortare, eftersom jag nu kan 

göra det på the world wide web. De vykort och brev som damp ned med en vecka gamla 

nyheter hemifrån 1992 har fem år senare ersatts av mejl. Från Iowa har jag hela tiden koll 

på vad vännerna gör och hur de mår. Jag kommunicerar med familj och vänner var de än 

är på bara ett ögonblick. Jag häpnar över hur mycket världen har blivit mindre på dessa 

fem år.  

 

Världen har krympt ännu mer sedan dess. Nu, 2009, kan jag hålla vänner och familj upp-

daterade med SMS på mobiltelefonen, chatta i realtid på nätet och berätta och visa vad 

jag gör via Youtube och Facebook. Att bara ha två TV-kanaler att välja mellan känns av-

lägset och jag blir inte längre imponerad av att ha 30 kanaler att välja på. Nu spelar jag in 

de TV-program jag vill på en hårddisk och ser dem när jag vill, eller ser dem direkt via 

TV-kanalernas hemsidor. Jag kan läsa, lyssna och se nyheterna var som helst ifrån i värl-

den. Jag har en Internetradio som tar in tusentals radiokanaler från hela världen. Mina 

favoritprogram på radio laddar jag ned som podcast och lyssnar på när jag vill, var jag 

vill. På promenaden eller på tåget, i sängen eller i badet. Att som Carl uppleva det som 

något fantastiskt att sitta vid radioapparaten en bestämd tid varje kväll för att höra nyhe-

terna känns avlägset. 

 

Svensken använder idag någon form av media under 365 minuter varje dag, det vill säga 

strax över sex timmar. På delad första plats ligger radio och TV som tar runt 100 minuter 

var, på tredje plats kommer Internet som får 61 minuter per dag. Den totala användnings-

tiden av media har ökat med 45 minuter per dag de senaste 20 åren, Internet har förstås 

ökat mest, med 10 minuter i snitt 1998 till en timme idag. Läsning av böcker och mor-

gontidningarna ligger under de senaste tjugo åren stadigt, på runt 20 minuter vardera trots 

Internets framfart.
9
 Det är alltså konsumtionen av information som ökat, inte bara utbu-

det. 

 

Mycket av mitt arbete som föreläsare och forskare sker genom den nya tekniken. Jag 

kontaktar studenter och deltagare på internwebben och har kontakt med dem via mejl. På 

föreläsningarna använder jag PowerPoint för att redogöra för teorier och visar filmer och 

bilder via datorn för att ge exempel. Men tekniken kan inte lära ut kritiskt tänkande. Jag 

reser till Ryssland för att träffa deltagarna där, och jag träffar uppsatsskrivande studenter 

över en kopp kaffe för att få arbetet att gå framåt. Det är genom att ses ansikte-mot-

ansikte på föreläsningar och seminarier som det mesta lärandet sker, men tekniken är ett 

bra hjälpmedel för att kommunicera. Det område som jag undervisar om och forskar i är 
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organisationer och kommunikation samt ledarskap och retorik. Hur kommunicerar en le-

dare effektivt med sina anställda? Hur organiserar sig människor med varandra? Vilka 

föreställningar om organisationer och ledarskap är det som kommuniceras och konstrue-

ras? Som forskare är jag beroende av en dator. Jag kan inte föreställa mig hur jag skulle 

ha kunnat skriva den här essän utan ha kunnat redigera och hoppa fram och tillbaka i tex-

ten. Det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att gå tillbaka till att skriva för hand eller 

skrivmaskin och skriva allting rätt från första till sista sidan. Som forskare är jag också 

beroende av Internet. Jag söker artiklar i databaser och får fram information på söksidor 

och webplatser. Samtidigt skriver jag ut mina egna och andras texter på papper för det är 

när jag fysiskt håller papper i handen som jag upplever att jag tar in informationen. Jag 

får kontakt med andra forskare i nätverk, men oftast får vi inget utbyte förrän vi träffats 

på riktigt under en konferens.  

 

Även mitt privatliv är dominerat av kommunikation via tekniska hjälpmedel. Jag hjälper 

min systerdotter med läxorna via SMS. Jag bestämmer tid för fika med vännerna med 

hjälp av mobilen så ingen behöver stå och vänta. Jag går inte till någon fotostudio utan tar 

foton själv med min digitalkamera som jag sen sparar i datorn, visar på TV:n eller skickar 

ut i cyberrymden. Jag uppdaterar min Facebook och talar om för vännerna hur läget är för 

tillfället. Jag ordnar låtlistor på Spotify allt efter smak och jag letar efter en ny valp på 

Blocket. Min fästman träffade jag via en dejtingsajt på nätet. Först fick vi en kort kontakt 

på mejl och sen pratade vi i timmar på telefon och hördes dagligen via SMS innan vi träf-

fades. Nu har vi varit sambo i åtta år. Ibland sitter vi i vårt gemensamma hus och chattar 

via MSN med varandra om det inte är dags att laga middag snart. Middagen har vi be-

ställt på nätet och genom Linas Matkasse kommer ekologiska råvaror och recept hem-

skickat till vår dörr. När vi är i torpet Lidsberg i Ölme kan vi kolla in vår nätbaserade vä-

derstation på www.falkman.org för att se vilken temperatur det är hemma i Stockholm. 

 

 

Sekelskiftet 2100  
 

Farfarsfar Carl kunde säkert inte ana sig till hur jag lever mitt liv idag, hundra år efter ho-

nom. Kan jag då förutsäga hur världen ser ut om hundra år? Kan jag ana hur mitt eventu-

ella barnbarnsbarn kommunicerar och lever? Jag ska göra ett försök och gissa hur världen 

kommer att se ut om hundra år just med tanke på kommunikation i olika former. 

 

 

Kommunikation som resor 

 

Farfarsfar Carl reser ut i världen utan att veta om han någonsin kan återvända till Sverige. 

Han reser från brist på arbete och mat till en okänd plats. Carl var 21 år när han emigre-

rade till Amerika och jag var 21 år när jag reste till USA. Var kommer mitt barnbarnsbarn 

ta vägen när hon är 21 år sådär vid sekelskiftet till 2100-talet? Kommer hon resa lika fritt 

som jag, eller ännu friare? Hur kommer hon att resa och vart? 

 

Carl reser utomlands en gång i sitt liv, jag reser utomlands varje år. Kanske kommer 

barnbarnsbarnet att resa utomlands varje vecka. Forskare bedömer att vi blir än mer rörli-

http://www.falkman.org/
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ga i framtiden och beräknar att rese- och turismnäringen bara kommer att öka. De spår att 

vi runt 2050 föds i Sverige, går i skolan i Italien, jobbar i Afrika och semestrar i Kina.
10

 

Runt år 2100 kanske mitt barnbarnsbarn sover i sin säng i Ölme, åker till Ukraina över 

lunchen för att träffa en vän, sen till New York för att jobba. Hon har redan utforskat jor-

den och drömmer nu om andra destinationer. De resor hon sparar pengar till är resor djupt 

ned i havet, långt in i jorden, eller ut i rymden. Eller så kanske det stora äventyret om 

hundra år inte längre alls handlar om att resa ut någonstans utan in. Den stora resan barn-

barnsbarnet gör när hon fyller 21 år för att utveckla sig själv kanske är mer invecklad. 

Den kanske innebär att hon resa in, in i sig själv. In i kroppen och in i hjärnan. Med hjälp 

av Lennart Nilssons foton kan vi se att vyn inuti en cell kan vara lika mäktig som Grand 

Canyon. När månen, jorden och vattnet är utforskat återstår det lilla, detaljerna inuti. 

 

Carl reser med båt, jag reser med flyg. Barnbarnsbarnet kanske kan teleporteras. Likt 

kapten Spock i Star Trek kan hon ”beamas” iväg till sin destination på ett ögonblick. El-

ler så kanske hon inte reser alls, i alla fall inte fysiskt. Om den virtuella utvecklingen fort-

sätter att styra kanske barnbarnsbarnet kommer att sitta hemma i vardagsrummet i Lid 

och gunga i Jacobs gungstol från 1870-talet. Hon beställer hem moussaka via nätet och 

reser sen till Aten virtuellt. Där upplever hon dofterna, värmen och ser på Akropolis rui-

ner, som förhoppningsvis står kvar. Allt från sin gungstol i Värmland. 

 

Carl reser från något, jag reser till. Jag hoppas att kommande generationer kommer att 

resa till snarare än från. Kanske är att resa något som är så naturligt att barnbarnsbarnet 

tycker att hon inte reser, hon hör bara till olika ställen. 

 

 

Kommunikation som språk och kontakt 

 

Carl reser till Amerika utan att kunna ett ord av det språk som talas dit han åker. Jag har 

svenska som modersmål, men har läst engelska i skolan och vant mig vid det i TV och 

nyheter. Jag har också tragglat tyska i sex år, även om jag minns mycket lite av det. När 

jag undervisar i Moskva på SSE Russia sitter Olga i en bur i salen och simultantolkar i 

örsnäckor så att jag och deltagarna förstår varandra. Även om jag kan ha kontakt med 

deltagarna i Ryssland via mejl, chatt och telefon, så måste vi ändå träffas för att kun-

skapsutbyte kan uppstå. Om hundra år kanske de flesta språk blivit så inspirerade av var-

andra att det i princip bara finns ett språk, baserat gissningsvis på engelska eller varför 

inte kinesiska, men med lite olika dialekter. Eller så blir det en vändning åt andra hållet. 

Att vi inte vill ha lånord utan gör som normännen och översätter bananer till guleböj och 

skapar egna ord. Eller så kan barnbarnsbarnet operera in ett chip som gör att alla språk 

översätts simultant. En Olga direkt i örat som gör att alla kan prata med varandra på olika 

språk, men att alla ändå förstår.  

 

Carls information av nyheter från Sverige var begränsad till en högst opålitlig och lång-

sam förmedling av handskrivna brev. Hundra år senare reser jag till karriär, äventyr och 

bra klimat. Få platser är okända, jag har sett de flesta länder på film och tar mig fram med 

engelskan i stort sett hela världen. Jag kan prata med och skriva till familj och vänner i 

realtid oavsett hur långt bort de är. Carl kunde först skriva och skicka texten fysiskt till 
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familj och vänner, senare kunde han ringa och prata med dem. Jag kan skicka text, bild 

och ljud på ett ögonblick till familj och vänner. Jag kan också tala om för dem vad jag 

gör med blogg, Facebook och Twitter och jag kan lämna röstmeddelande till dem på tele-

fonsvararen. Carl var först tvungen att skriva ned för hand på papper det han vill berätta, 

skaffa ett kuvert, frimärke och skicka iväg det han ville säga. Jag kan skriva ned eller läsa 

in det jag vill säga med en omedelbarhet. Det gör att jag kan dela med mig av det jag sä-

ger och gör omedelbart. Det har blivit en större närhet. Kan närheten bli än större? Kan vi 

i framtiden också dela med oss av vad vi tänker? De tankegångarna hade studenterna i 

Handelhögskolans kurs 1114 när de som examinationsuppgift funderade på ledarskap och 

organisering i framtiden och hur sättet att arbeta virtuell kommer att utvecklas.
11

 Om te-

leportering blir möjligt som förflyttning kanske telepati kan bli möjligt som kontakt. 

 

Trots en ökad närhet och omedelbarhet, uppstår också ett avstånd och distansering. Jag 

måste inte kommunicera direkt med familj och vänner, jag publicerar budskap till dem, 

utan att veta om de hör eller läser det. Kommunikationen måste inte innebära kontakt.  

 

Är det närheten eller distansen som ökat mest om hundra år? Kanske umgås barnbarns-

barnet än mer med människor som hon inte träffat. De har mötts i cyberrymden och har 

sitt umgänge där. Jag undrar också om kontakten kan bli än mer omedelbar. Det går ju 

redan att prata och se varandra samtidigt med webkamera, det behövs ingen stor kristall-

kula för att spå att detta kommer att utökas. Carl träffade sin Maria när han delade ut brev 

till henne. Jag hittade min fästman på Internet. Hur kommer barnbarnsbarnet att träffa sin 

partner? Nu finns singelringar som visar om man är tillgänglig och det finns försök med 

singelstatus på mobiltelefonen som visar vilka andra singlar som finns omkring. Kanske 

blir sättet att hitta varandra på än mer organiserat och distanserat. Att det görs än mer 

grundligare undersökningar än enkäter och intervjuer för att man ska paras ihop med den 

rätte. Men faktum kvarstår. Man måste träffas fysiskt för att pussas. Eller? 

 

 

Kommunikation som arbete  

 

Carl bygger järnvägsräls i Amerika och är sen brevbärare hemma i Sverige. Carl arbetar 

med kommunikation på ett mycket fysiskt sätt. Han bygger med sin kropp förutsättningen 

för att ta sig fram och lämnar sen handfast ut kommunikation i form av brev. Jag arbetar 

med hjärnan och vidareutvecklar teorier om kommunikation och jag kommunicerar själv 

med studenter. Jag arbetar precis som Carl också med kommunikation, men på ett mycket 

mer abstrakt sätt. Han arbetade för att skapa möjlighet till kommunikation, jag forskar 

och undervisar om kommunikation. Hur kommer detta att utvecklas, vad gör mitt barn-

barnsbarn? Just kommunikation känns som en framtidsbransch, så det är nog inte otroligt 

att hon arbetar med det på något sätt. Frågan är förstås, hur? Kanske arbetar hon med att 

få det fysiska att fungera, att utveckla cyberrymden. Kanske arbetar inte människor läng-

re alls med kroppen som Carl, eller som jag med hjärnan. Vad finns då kvar? Kanske ar-

betar inte människan alls i framtiden? 

 

 

Kommunikation som information  
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Carl får i vuxen ålder möjlighet att få nyheter hem till sig via radion. Han lyssnar säkert 

på närapå allt som sändes. Jag har tusentals radiokanaler, hundratals TV-kanaler och mil-

joner websidor att välja på. Carl behöva inte välja sin information, jag väljer dagligen 

mängder med gånger på den information som kommer. Bara detta är en sak som föränd-

rats radikalt under min levnadstid. Kalle och hans vänner var och är en högtidsstund på 

julafton, helt enkelt för att tecknat på TV var något ovanligt. Nu finns flera kanaler som 

bara sänder tecknat, dygnet runt. När jag växte upp fanns bara två TV-kanaler vilket in-

nebar att de flesta man kände såg samma sak på lördagskvällarna. Hylands hörna och Nö-

jesmaskinen blev koncept och begrepp. Idag väljer vi information, alla behöver inte få 

samma. Lyssnar man bara på kommersiella radiokanaler, ”slipper” man nyheterna och 

det är bara några TV-kanaler som fortfarande har nyhetssändningar. Det finns däremot 

kanaler som enbart har nyheter. Informationen har blivit specialiserad och valbar. Carl 

lyssnade på det som sändes ut, jag väljer vad jag vill se eller läsa eller höra av det som 

sänds ut. Det innebär att jag förstås missar massor av möjlig och tillgänglig information. 

Nyligen visades en undersökning att mer än hälften av svenskarna är omedvetna om det i 

skrivande stund förestående valet till EU-parlamentet. För mig är det obegripligt. I det 

radio- TV-, webb- och tidningsutbud som jag konsumerar dagligen är jag snarast mätt på 

information om valet. Det är kanske för mycket information. Folk väljer bort informatio-

nen istället och så uppstår okunskap på grund av det. Carl var säkert okunnig om mycket 

i världen på grund av att informationen inte var tillgänglig. Jag och mina samtida är 

okunniga för att informationen är alltför stor och alltför tillgänglig så vi väljer bort den. 

Kanske ökar informationen så mycket, att framtiden innebär en destillation av informa-

tionen. Mitt barnbarnsbarn får registrera vad hon är intresserad av och så får hon informa-

tion om just det och inget annat.  

 

All denna möjliga och tillgängliga information gör att många upplever att det är för 

mycket och fel information som kommer ut. Människor delar med sig av privata detaljer i 

mejl och på Facebook som har/kan missbrukas av organisationer och företag. I framtiden 

kommer vi säkert att försöka skydda oss mot detta. I senaste numret av tidskriften Da-

torMagazin
12

 rapporteras att man nu lyckats skapa den första självförstörande USB-

enheten. I filmerna och TV-serierna Mission Impossible får uppdragstagaren sina uppgif-

ter via någon form av mediekanal som efter framförd information kommer att förstöra sig 

själv. Nu har alltså detta framtidsscenario blivit verklighet. Hamnar informationen i fel 

händer, kan vi förstöra den.  

 

Information genom media har alltså ökat radikalt från Carls tid till min. Den har inte bara 

ökat, den har också förändrats. Forskarna Ekecrantz och Olsson
13

 har undersökt svenska 

tidningar över tid och analyserat artiklar från 1935, 1960 och 1990. Slutsatsen är att tid-

ningarna först bestod av referat av vad som hänt, därefter reportage om det som hänt och 

sen analyser av vad händelsen betyder, där journalisterna är experterna och tolkarna. Att 

journalister intervjuar journalister är ett vanligt inslag i nyheter och debattprogram idag. 

Carl tog säkert det som sades i hans nya radio som en sanning. Jag är något mer kritisk. 

Hur kan detta komma att utvecklas? Hur säkerställer barnbarnsbarnet och hennes samtida 

vad som stämmer och inte stämmer i den information hon får. Mer information om en sak 

från flera håll, borde innebära att sanningshalten säkerställs. Hur detta ska gå till, kan 
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vara svårt att säga. Det jag tror och hoppas är att ämnen som retorik fortsätter att öka. 

Med verktyg och begrepp som gör att läsaren kan sätta ord på det som informationen be-

står av skapar ett medvetande och möjliggör med det kritiskt tänkande. När jag började 

läsa retorik i mitten 1990-talet fanns en och en halv termin tillgängligt för studier i Sveri-

ge, det var därför jag fick åka till USA för att läsa mer. Idag finns flera magisterprogram i 

retorik och sen något år också en forskarutbildning i ämnet. Behovet av att se och 

genomskåda försök till övertygande kan vara en vaccination för demokrati och eget val. 

Kritiskt tänkande är något som behövs.
 
När politiker förr talade var det främst i talarsto-

lar. Nu talar de inte, de samtalar med oss i vardagsrumssoffor i morgonnyheterna när vi 

äter frukost, som att de sitter i en förlängning av vårt hem. Intimiseringen som medielo-

giken skapar gör att vår gard riskerar att sänkas. Vår tids talarstolar är Internet, radio, TV 

och tidningar och försöken till övertygande har ökat. Det är därför ämnen som retorik be-

hövs.
14

 

 

 

Kommunikation som tidsbestämd 

 

Det kanske mest slående med kommunikationens utveckling från Carls tid till min är till-

gängligheten och tiden. All kommunikation går snabbare. Han reste i veckor, jag i ett 

dygn. Han skrev brev som skickades fysiskt och därför tog tid, jag skickar virtuellt och 

kan få fram informationen omedelbart. Tempot i själva informationen har också ökat. I 

arbetet med min forskning har jag suttit och tittat på nyhetsrapportering från 1950- och 

1960-talet på Ljud- och Bildarkivet. Den femtio år gamla nyhetsrapporteringen är så 

långsam så det kliar i hela mig. Inslagen är inte bara långa, de är också långsamma. När 

nyhetsankaret ska visa ett inspelat reportage så sätter han för hand på en TV-apparat som 

står bredvid honom på skrivbordet. Sen får vi tittare vänta tillsammans med honom me-

dan denna TV-apparat räknar ned från tio till noll tills inslaget går igång. När jag i min 

forskning intervjuat Kofi Annans talskrivare Annika Savill pratar hon om betydelsen av 

att prata i ”soundbites”, alltså ett uttalande som kan stå för sig själv så att det kan bli in-

klippt eller citerat i media.
15

 Vårt sätt att kommunicera har alltså påverkat hur vi kan 

kommunicera, där förtätning och förkortning blivit viktigt. 

 

Fortsätter möjligheten till information och kommunikation att gå fortare med samma takt 

som det gjort från Carls tid till min, är det svårt att se var det landar. Nu sker kommunika-

tionen ögonblickligen. Kan det gå fortare än så?  

 

Filmen Minority Report (2002) är en science fiction film i action-genren som utspelar sig 

2054.
16

 Regissören Steven Spielberg samlade innan han gjorde filmen en rad forskare 

som fick ge förslag på hur de trodde att samhället och tekniken skulle se ut om ett halvt 

sekel och om filmen spår rätt är framtiden ganska häftig. Filmens hjälte är polismannen 

John Aderton som arbetar i Washington. Han åker i en datoriserad bil som inte behöver 

köras, den kör istället honom, med blixtsnabb hastighet. Han kommunicerar snabbt och 

har tillgång till stora mängder med information. Människor har tillgång till lokaler och 

information med identifikation via scanning av ögonens iris. Adertons umgås med sin 

bortgångne son genom att prata med honom i form av ett hologram. Det som är mest 

spännande i den futuristiska filmen är idén om information som blir tillgänglig i förtid. 
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Aderton arbetar i den experimentella ”precrime” enheten. De får alltså tillgång till infor-

mation om brott redan innan tidpunkten har nåtts. Informationen kommer alltså i förhand.  

 

Ibland önskar jag att jag också kunde få information i förväg. För visst skulle det vara 

roigt att få en inblick i hur mitt barnbarnsbarn och alla andra människor lever runt nästa 

sekelskifte?! 

 

 

Carl, jag och mitt barnbarnsbarn – kommunikation i tre sekelskiften 
 

I den här essän har mitt syfte varit att visa hur kommunikation i olika former; resor, kon-

takt, information, språk och så vidare, har utvecklats från hundra år sen till nu och speku-

lera i hur utvecklingen kan komma att bli om hundra år. Jag kan inte säga något säkert 

om hur mitt barnbarnsbarn kommer att kommunicera om hundra år. Men jag kan säkert 

säga att det är något som varken farfarsfar Carl eller jag eller någon annan kan föreställa 

sig.  

 

På något sätt tror jag ändå att vissa grundläggande kommunikativa drag kommer att be-

stå. Sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann
17

 skrev i sin klassiker 1966 om 

hur människan uppfattar och skapar sin värld, att ansikte-mot-ansikte interaktion är den 

grundläggande kontakten mellan människor. Jag tror att de har rätt. Vi kan kommunicera 

på många sätt, men att mötas fysiskt är svårt att ersätta. I Minority Report försöker hu-

vudpersonen att umgås med hologram, men det gör honom bara mer sårbar och sorgsen. 

Oavsett hur bra tekniken är på att få fram information och budskap, så finns det ändå 

djupt mänskliga behov och sätt att kommunicera som består. När retoriken formades i 

antikens vagga konstaterade Aristoteles att budskap alltid innehåller känslor av någon 

form, oavsett hur informativa de kan tyckas. Och han hävdade att avsikten med budska-

pet och trovärdigheten hos den som levererar det alltid har betydelse och kanske har stör-

re betydelse än det som framförs.
18

 Budskap i mejl eller i ett telefonsvararmeddelande 

börjar än idag med en inledning och slutar med en avslutning. För att visa avsikten med 

något vi skriver i en chatt eller i ett SMS har vi människor hittat på smileys som visar vad 

vi menar med det vi just skrivit. :) Det jag vill säga är att människan kommer att fortsätta 

kommunicera. Vi är beroende av att interagera med varandra och få bekräftelse av var-

andra. Hur vi reser till, pratar med och skriver till varandra kommer säkert att förändras 

på sätt som jag inte kan föreställa mig. Säkert är att vi kommer att kommunicera i framti-

den och att detta kommer att inkludera att träffas. 

 

Dag Hammarskjöld, som på 50-talet var en tidig globetrotter och världsmedborgare i sin 

roll som FN:s generalsekretare reste runt mer än många andra svenskar har gjort. Ändå 

skriver han följande i sin diktsamling Vägmärken ”Den längsta resan är resan inåt.”
19

 

Tekniken har utvecklats och utvecklas ännu i rasande fart. Men än mer spännande är kan-

ske att utforska människan. Vad hon vill, hur hon tänker, vad hon känner. Tidevarv 

komma och tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång. Både Carl och jag hoppas att 

jorden är härlig även för hans barnbarnsbarnsbarnsbarnsbarn och mitt barnbarnsbarn om 

hundra år.  
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Författaren vill rikta varma tack till Daniel Ericsson, Laidi Kirsta, Ulrika Berg och Tomas 

Falkman för idéer om framtiden.  
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