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mxIT, EgENTLIgEN ”mESSAgE xChANgE IT” är ett chatt-
program för mobiltelefoner som låter dig kommunicera för en 
bråkdel av vad det kostar att skicka sms. Programmet utveckla-
des i Stellenbosch 2003 av Clockspeed Mobile, numera MXit 
Lifestyle. 

Tanken var från början att skapa ett spel som skulle spelas via 
sms, men smsen blev för dyra. För att komma runt det utveck-
lade företaget en tjänst för att via 3G skicka små korta medde-
landen nästan gratis. Vid det laget var själva spelet glömt. 

Idag skickas 250 miljoner MXitmeddelanden per dag i 120 
länder och sydafrikanska medieföretaget Naspers har köpt 30 
procent av företaget för en okänd summa. 

— hySTERIN KRINg mxIT när det var nytt avskräckte mig, så 
jag har aldrig börjat använda det. Dessutom var en ung tjej jag 
känner helt besatt och hade en relation med en kille genom 
MXit... sen visade det sig att han ljugit och var mycket äldre än 
han sagt! Facebook räcker för mig, jag vill inte exponera mig 
själv mer än så, man kan råka ut för otäcka typer, säger Aviwe 
Damane. 

Hennes kompis Thapelo Lekgowa håller inte med. 
– Jag är helt besatt av MXit, jag har mixat sen det uppfanns. 

När jag kommer hem på kvällen börjar jag genast mixa. Men 

bara med folk jag känner. Det har blivit säkrare förresten, nu 
kan man lätt blocka folk.

mxIT ANVäNdS AV måNgA, men framförallt ungdomar. 
När tjänsten exploderade 2006 kom rapporter från upprörda 
föräldrar som hävdade att MXit påverkade barnens skolarbete. 
Ungarna tillbringade mer tid i mobila chattrum än i verklighe-
ten och föräldrar och skolor började konfiskera mobiltelefoner. 
Ett par fall där flickor råkat illa ut efter att ha träffat pedofiler 
och våldsverkare i chattrum på MXit har fått många att ta av-
stånd från tjänsten. 

Företaget reagerade genom att förtydliga uppföranderegler, 
sprida tips om säkerhet och att göra det enklare att blockera 
andra från att ta kontakt. 

– Det är orättvist att fördöma teknologi som används av nära 
15 miljoner människor per dag, för att en användare gör ett 
misstag, säger grundaren Herman Heunis.

MXit fortsätter att växa, nu kan man köpa musik och böck-
er via tjänsten och fler och fler länders mobiloperatörer stöder 
programvaran. Med stor sannolikhet kommer just du snart att 
hitta denna sydafrikanska produkt i en telefon nära dig.

VIKTORIA OLAuSSON
East London

Mixa, en fluga som 
kommit för att stanna?

Vilken sydafrikansk uppfinning används av 15 miljoner människor i 123 länder 
och är praktiskt taget okänd i Sverige? Vad svarar du om en sydafrikan frågar 
dig om du vill mixa? 

Aviwe damane och Thapelo Lekgowa, emot och för mixning.           Foto: Viktoria Olausson
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