
Umeå University

This is a published version of a paper published in Tidskrift för lärarutbildning och
forskning.

Citation for the published paper:
Skåreus, E. (2005)
"Du sköna nya värld"
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 12(1/2): 177-194

Access to the published version may require subscription.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-12430

http://umu.diva-portal.org



177

I mitt avhandlingsarbete utgör empirin fem-
tionio studentbilder producerade under en 
återkommande kurs i digital bild. Urvalet 
är hämtat från en treårsperiod. Bilderna är 
gjorda i ett tema – att vara lärare, vem är 
jag som lärare. Bilderna är också producerade 
med datorn som verktyg. Dessa bilder kan 
betraktas på flera sätt bl.a. som tematiserande 
konstbilder, en individuell problematisering 
av yrkesvalet, en återspegling av föreställningar 
kring lärarrollen och resultat av en läran-
deprocess med ett specifikt verktyg. Följande 
text fokuserar på verktyget – datorn – i form 
av olika beskrivningar av och föreställningar 
kring tekniken. Texten återger delar av denna 
mångfasetterade palett som framskrivningar 
av tekniksamhället och datorer utgör. Tex-
turvalet är både från feministisk litteratur, 
genusforskares texter och teknikforskare, soci-
ologer, konstvetare och psykologer. Syftet med 
texten är att ge en inblick i hur datorn och 
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vårt teknifierade samhälle beskrivs. Det i sin 
tur anser jag vara en del av de krafter som är 
verksamma när en student ska lära sig arbeta 
med bilder på en dator.

Vår tid beskrivs som en revolutionerande 
utvecklingstid tack vare datorn. Vi befinner 
oss i stormens öga, det är här och nu den fan-
tastiska utvecklingen tar form. Hastigheten i 
utvecklingen kan möjligen framhållas som det 
unika i vår tid där de samverkande aktörerna 
inom det ekonomiska och militära fältet deltar. 
Det finns mycket skrivet kring datorer och tek-
nikutveckling, en laddad kökkenmödding i 
olika valörer. De olika framskrivningarna har 
antingen en teknikdeterministisk1 eller dysto-
pisk inställning2 till tekniken och ofta är det 
formen, själva tekniken som behandlas. Trots att 
till exempel informatikprofessor Bo Dahlbom 
både har ett maktperspektiv på och ett kritiskt 
förhållningssätt till tekniken, lägger han ändå 
tonvikt vid tekniken som form3. Enligt honom 
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är tekniken motorn i utvecklingen, formen och 
inte innehållet. Men jag anser att om inte soci-
ala, kulturella behov fanns i kombination med 
maktintressen, skulle inte projektet datorer se 
ut som det gör. Och om inte innehållet, som 
idéer, behov och kulturella strömningar fanns, 
oavsett deras karaktär, skulle inte formen heller 
finnas. Dessa två faktorer måste ses som sam-
verkande i utvecklingen. De senaste åren har 
teknikoptimismen lugnat ner sig och en mer 
modifierad syn kommit fram. I ett flertal texter 
återfinns undersökningar av sociala kulturer och 
kulturella konstruktioner kring datorer4 samt 
psykologiska analyser av interaktionen mellan 
dator och människa5. 

Ett illustrativt exempel på hur människors 
behov och teknisk utveckling har samverkat ges 
i boken Gender and Technology in Everyday Life. 
Här kan man avläsa en vardagsdiskurs kring 
teknik, en dämpad framskrivning utan vare sig 
fantasterier eller undergångsstämningar. Jenni-
fer Terry och Melodie Calvert skriver i inled-
ningen om glipan mellan utvecklarnas inten-
tioner och det realiserade användningsområdet. 
De menar att där kan en dynamisk teknikhisto-
ria utläsas. Rörelsen mellan vad som var tänkt 
och vad tekniken användes till är den potenta 
återkoppling till mediet som för utvecklingen 
vidare. Det vill säga om den tas tillvara. Terry 

och Calvert refererar till telefonernas utveck-
ling. Från att inledningsvis vara ett hjälpmedel 
för affärsmän och deras tänkta behov av snabba 
affärsöverenskommelser visade de sig utgöra en 
länk som möjliggjorde social kontakt mellan iso-
lerade hemmafruar. De kallar denna utveckling 
för �kvinnors kreativa felanvändning� 6. Det fält 
utvecklare arbetar för kan visa sig vara margi-
nellt i jämförelse med var tekniken brukas. Om 
det uppmärksammas kan det styra utvecklingen 
i andra banor. Paralleller kan här dras till Inter-
nets utveckling7. Internet, när militärindustrin 
erbjöd det för civilt bruk, var tänkt som det verk-
tyget med vilket information mellan forskare 
vid olika universitet skulle utbytas. 

Datorers historia skrivs ofta samman med Inter-
nets utveckling. Detta har sin giltighet eftersom 
Internets utveckling också har varit central för 
teknikutvecklingen. Som exempel kan nämnas 
utvecklingen och användningen av BBS, Bulle-
tin Board Systems, en iscensättning av McLu-
hans tankegångar kring media och det elektro-
niska samhället, den globala byn. Det använd-
ningsområdet av nätet var inte förutsett, men 
nog så verksamt i utvecklingen när det väl tog 
fart. BBS-terminalerna blev fönster in i sociala 
virtuella rum där ungdomar möttes. Men de 
till synes vänligt sinnade virtuella rummen där 
informationen var fri, saboterades av �crackers�. 
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På sitt sätt anmärkningsvärt då �crackers� i van-
liga fall betraktas som infiltratörer i myndighe-
ternas datorcentraler. Men de infiltrerade lika 
mycket i de så kallade tekniknördarnas egna 
samtalsrum och förstörde de platser som ska-
pats där. I förhållande till dessa yttringar för-
står jag denna maktyttring som ett utövande 
av sabotage, alltså att handlingen i sig gav en 
känsla av makt. Det var inte målet som gav makt 
utan handlingen, att �cracka�. Detta sabotage 
som förekom mot BBS-terminalerna gjorde att 
behovet av social kontroll uppstod och vem som 
helst släpptes inte längre in. 

När Sandy Stone beskriver datorteknikens 
utveckling i Eros vs Technos är det en historia av 
spänning och stridigheter. Trots att hon påpekar 
de stora Berättelsernas död, vill jag påstå att hon 
skriver fram en ny stor berättelse � Berättelsen 
om den virtuella eran. Men hon granskar också 
utvecklingen och pekar bl.a. på de föreställ-
ningar som fanns inom den affärsdrivande delen 
av verksamheten. När 1980-talets ekonomiska 
optimism byttes mot 1990-talets kris var det 
kvinnorna inom utvecklingsgruppen som först 
fick gå, trots att de hade lika stor kompetens som 
männen. Den dominerande föreställningen om 
kompetens knöts till kön. Stone menar att den 
potentiellt radikala användningen och utveck-
lingen av mediet drunknade i den ekonomiska 

krisen. Hon beskriver också de pubertala pro-
grammerarnas genomslagskraft i datorspelkul-
turen. Här framkommer vikten av en mångfald i 
yrkeskåren och den enfald hon anser dominerat 
den. Många datorspel präglas av en fördomsfull 
och stereotyp gestaltning vilket helt kan spåras 
till en kombination av kommersiella krafter och 
de unga män som fick fortsätta arbeta inom 
spelprogrammeringen i USA. 

Det är lätt att glömma bort att programmera-
rens föreställningsvärld utgör en betydelsefull 
faktor i hur program utformas. Utformningen 
sätter upp gränser för handlingsutrymmet8. I 
programmet Word förekommer inte ordet kill-
grupper i ordlista, medan tjejgrupper finns9. Det 
är en petitess men likväl påminner den om att 
någon har satt ramarna för vilka ord som finns i 
rättstavningslistan. I analys av de sociala struk-
turerna inom gruppen kvinnor respektive män, 
menar bl.a. Connell att män inte utgör en grupp 
medan kvinnor gör det10. Män betraktar sig och 
betraktas som individer och inte ett kollektiv, 
vilket bl.a. kanske kan märkas i denna brist i 
rättstavningslistan. 
 
Om teknologi betraktas på detta sätt att män-
niska och maskin ingår i ett ömsesidigt nätverk 
så kan man inte betrakta teknologin som avskild 
från det sociala livet. Maskinerna är inte soli-
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tära entiteter eller instrument som människor 
bara brukar. De är inte heller neutrala verktyg 
som vi har kontroll över. De är djupt involve-
rade i vårt dagliga liv och samhällets diskurser 
både i sin utformning och i dess användnings-
områden.

Appropriering och medierade  
handlingar

Ett verktyg är en del av en kultur, en diskurs11. 
Detta påverkar och får betydelse för var och en 
i mötet med verktyget och kanske framförallt 
innan datorn har blivit ett redskap brukaren 
behärskar. När studenterna producerat sina 
bilder och löst bildproblematiken, har de gjort 
det i dialog med datorn. Dahlbom hävdar att 
det är oansvarigt och naivt att betrakta datorn 
enbart som ett redskap12. Han menar att tek-
niken har makt över våra liv. Tekniken omger 
dagens människa från den stund hon vaknar 
och genom dygnets alla timmar. En stor del 
av det människan gör, gör hon med teknikens 
hjälp. När tekniken är djupt involverad i män-
niskans liv utgör den också en maktfaktor. 
Maktperspektivet återkommer även hos andra 
forskare som en viktig del i förståelsen av hur 
människa maskin interagerar. Dessa två aspek-
ter betraktas inte som låsta i en fast position 
utan som två variabler i ständig rörelse13. När 
konstvetaren Gary Svensson skriver om den 

tidiga datorkonsten, visar han att den också 
är starkt sammankopplad med tekniken och 
utvecklingen av den14. När nya medier tillförs 
de konstnärliga uttryckssätten genererar det 
nya förhållningssätt vilket påverkar verkens 
utformning. Verktyget finns med i produkten 
och dess estetik oavsett om utövaren är profes-
sionell eller på amatörstadium och som part i 
dialogen inverkar den också på aktören. Med 
andra ord kan detta uttryckas som att en dialog 
mellan verktyg, utövare och budskap pågår och 
finns närvarande i processen. Denna handling 
kan kallas medierad.

Förutom att verktyget sätter spår i handling och 
produkt är den också en part i dialogen. Hur 
ser relationen ut mellan brukare och artefakt 
och hur upprättas den? De frågeställningarna 
behandlar James V. Wertsch i Mind as Action 
där han gör en sociokulturell analys av medie-
rade handlingar. Han utgår till stor del från teo-
rier av Vygotskij och Bachtin när han studerar 
relationen mellan aktör och kulturella verktyg. 
Att lära sig använda ett verktyg som är främ-
mande, det vill säga. att göra det till sitt eget, 
kallar han för appropriering. Det är ett begrepp 
han hämtat från Bachtin15. Wertsch menar att 
i alla medierade handlingar finns en påtaglig 
spänning mellan aktör och verktyg. En individ 
så att säga sväljer inte verktyget okritiskt utan 
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arbetar med det för att göra det till sitt eget. 
Han vill inte heller jämställa approprieringen 
med internalisering eftersom ett verktyg alltid 
är kopplat till en handling och inte utgör en inre 
representation. Utifrån den aspekten menar han 
att den korrekta beskrivningen av att till exem-
pel ha lyckats hoppa stavhopp är inte att säga: 
jag hoppade över ribban, utan: jag och staven 
hoppade över ribban. Detta kan ställas i jämfö-
relse med Svenssons påstående om att verktyget 
påverkar en bilds estetik, det vill säga. bildma-
karen och verktyget har skapat bilden.  

Wertsch skiljer mellan mentala och psykologiska 
tecken eller semiotiska verktyg som till exempel 
ord, musik och bilder och mekaniska verktyg 
som till exempel en hammare. Han menar att 
de semiotiska verktygen påverkar de mentala 
och psykologiska handlingarna, hur vi tänker 
om världen, medan de mekaniska verktygen 
påverkar världen. När nya kulturella verktyg 
börjar användas i medierade handlingar visar 
de sig vara extra kraftfulla. Den utmaning de 
utgör skapar en obalans i till exempel tänkan-
det som i sin tur påverkar andra områden. Ett 
exempel kan ordbehandling på datorn utgöra. 
Utvecklingen av skrivsättet på datorn har i sin 
tur tvingat fram en ny skrivkultur, en ny under-
visningsform och påverkat människors tän-
kande kring skrivandet. Inte ensidigt, inte så att 

människan har reducerats till att följa maskinen, 
men att anpassa och utveckla nya sätt både att 
skriva och att tänka kring skrivandet. 

Men Wertsch menar också att det kulturella 
verktyget inte enbart är ett verktyg. Det är kul-
turellt, institutionell och historiskt situerat; det 
vill säga märkt av dessa faktorer. Appropriering 
sker inte i ett tomrum och varken aktör eller 
verktyg kommer ur eller finns i ett tomrum. De 
befinner sig i en kontext. Berättelserna, teknik-
kulturerna och föreställningarna kring dato-
rer anser jag vara en del av kontexten eller det 
Wertsch kallar märkande faktorer. I approprie-
ringen av datorn påverkar detta aktören oavsett 
hur medvetna eller uttalade de är.

Datorkulturen, teknikoptimism,  
dystopi eller vardagsnära skildring

Berättelserna om datorer kan betraktas som 
metaberättelser om vår kultur. Även datorns 
funktion, att mediera olika innehåll, gav tidigt 
upphov till en kanon kring tolkningsteorier med 
avstamp i Walter Benjamins text The Work of 
Art in the Age of Mechanical Reproduction16. Mar-
schal McLuhan tog upp den kastade handsken 
när han i Media skriver att ”the medium is the 
message”17. Datorerna skrivs då fram som den 
aktör som driver utvecklingen. Människan är 
bara en passiv medföljare och betraktare. I Com-
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puter and the Communication of Gender menar 
Elizabeth Lane Lawley att texterna om teknik 
och datorer refererar till teknik i princip på två 
olika sätt. I forskning och skrivningar kring tek-
nologi fram till 1993 refereras det till teknologi 
som den förändrande aktören. Den synen på 
teknik vill hon hänföra till arvet efter McLu-
han. Där blir människan passiv, ett objekt, och 
tekniken framställs som det aktiva subjektet och 
ges aktörskap18. Berättelsen om tekniken blir 
på det sättet deterministisk. Det andra sättet 
menar Lawley är att se teknik som det verktyg 
som kan användas för förändring.

I min läsning utgår ett flertal texter från mili-
tärindustrins utveckling och hotet om Bomben. 
Där står Sovjet för det hot som föranledde den 
amerikanska militärindustrin att utveckla Inter-
net. Internet är den företeelse som blir sinnebil-
den för datoranvändning. Jag vill inte på något 
sätt påstå att den beskrivningen är felaktig. Den 
är nog till och med viktig i förhållande till vår 
förförståelse om datorer och därmed delvis 
en omedveten inställning till den samme. Att 
militärer konnoterar en manlig värld, kan nog 
knappast påstås vara en kontroversiell tanke. 
Men datorers tekniska aura fortsätter att häfta 
vid dessa maskiner trots att datorer idag är en 
vardaglig företeelse för de flesta människor i 
västvärlden. Datorer är allt ifrån kalkylator, 

ordbehandlare, bildredigerare, till avancerade 
hjälpmedel inom medicin. Frågan är hur bety-
delsefull denna tekniska aura kan tänkas vara? 
Kan makten kring datorer betraktas enögt som 
aktörens eller teknikens eller som ett flerfalt 
samarbete? På vilket sätt kan könsmaktstruk-
turerna förstås i förhållande till datorer? 

Datorer och konstruktion av kön

I Vannevar Bushs text As We May Think från 
194519 är maskiner, vetenskap, matematik och 
teknik en tydligt manlig verksamhet. I sin text 
målar han upp de framtida maskinerna och 
deras kapacitet. Det är datorerna han skriver 
om, de som inte finns där och då i den form de 
har idag. Texten bär en vision om den fantas-
tiska framtiden skapad av männen. De få gånger 
kvinnor nämns är när han beskriver det rum 
där maskinerna matas med information ”a room 
full of girls” där maskinskriverskorna sitter. För 
övrigt har mannen skapat en komplex värld av 
teknik och framsteg. Jag läser texten i en bland-
ning av fascination inför hans visioner och med 
kritik gentemot hans homosociala beskrivning 
och det som överraskar är det förra. Fast vid 
en sökning på nätet kring denna Bush syns att 
1995 ordnades ett stort symposium i Puerto 
Rico, MIT Student Center. Det var i form av 
en hyllning till V. Bush och hans framtidsvision. 
På symposiet skulle också en jämförelse göras 
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mellan visionerna och vad som har uppnåtts. 
Bland talarna återfanns enbart män.

Vem konstituerade den Digitala generationen? I 
Computer and the Communication of Gender går 
Lawley igenom en stor datortidnings redaktion 
och ser att de flesta som just skriver fram den 
digitala generationen, är män. När hon redogör 
för några feministers beskrivningar och under-
sökningar av teknologi, är det påtagligt att det 
finns ett glapp mellan våra föreställningar kring 
vad kön är och hur teknik kan fungera. Hennes 
artikel är skriven 1993 och frågan är om dagens 
syn på teknik har förändrats? När Nina Wake-
ford studerar ett NetCafé i London skriver hon 
om mötet mellan de diskursiva praktikerna: hur 
man gör kön (doing gender) och hur man gör 
teknologi år 2000. I detta möte mellan dessa 
praktiker kan man inte bara falla tillbaka på de 
gamla stereotyperna. Hon beskriver praktikerna 
som två speciella landskap, det virtuella och 
det reella och studerar hur de samverkar. Hon 
menar att samverkan sedan i sin tur verkar till-
baka på praktikerna. Ett landskap hon beskriver 
är bl.a. PR-reklamen för stället. I bildreklamen 
satt kvinnor och drack kaffe framför skärmen 
medan männen arbetade eller rörde maskinerna. 
I praktiken satt både kvinnor och män och bru-
kade datorerna, men det var männen som hade 
det tekniska ansvaret och betraktades som auk-

toriteter. Wakeford menar att vissa krafter är nya, 
men att mycket stannar vid det gamla. Och att 
nya kön eller att kön inte har betydelse, verkar 
inte vara en uppfattning hon trycker på. 

I antologin The Gendered Cyborg inleder Donna 
Haraway med att citera sin text Cyborg Mani-
festo20 och slår fast att bilden av cyborgen är 
en blasfemi, en hädelse av något som hålls för 
heligt. Cyborg är en ”oäkting” med ett enda 
problem, dess ursprung är militarismen, patri-
arkatet, kapitalismen och statssocialismen. Jag 
vill sammanfatta Haraways Cyborg som den 
iscensatta kreerade myten kring gränslandet 
för alltings möjlighet. En produkt av den fram-
tidsoptimism som präglade 80-talet när datorer 
och Internet representerade Det Möjliga. Lika-
väl som Internet har fått representera den stora 
berättelsen om framtiden och det goda nya, 
Den digitala revolutionen, så skapade Hara-
way myten om Cyborg. I gränslandet mellan 
djur och människa, där djurens befrielse blev 
synonym med anti-kapitalism och frigörelse 
från en exploaterande kultur, är cyborgen just 
mitt emellan djur och människa. Allt mänskligt 
som projicerades på djuren, faller tillbaka på att 
människan blir djur. Cyborg är mitt emellan. 
Haraway vidhåller år 2000 cyborgens radikala 
potential genom att den är en gränsvarelse. 
Cyborg ”föds” i gränsområden som till exem-
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pel plastikkirurgi, mekaniska ersättningar i 
människor, maskinernas betydelser för att hålla 
människor vid liv och Internets betydelse för 
det sociala livet. Att leva i cyberrymden utan 
kropp, eller att kroppen är i cyberrymden, fast 
i en annan eller ny form. När det mesta i vår 
värld kan skrivas i koder, likaväl som att vi 
avkodar DNA, kan Cyborg ses som just det 
framskrivna mitt emellan där gränsen för det 
vardagliga flyter i en text. 

Nina Lykke spinner vidare på cyborgmyten 
och queer-teorier i texten Are Cyborgs Queer?21 
Hon ser dessa två symboler som motpoler till 
den deterministiska biologiska könssynen. I 
en populärvetenskaplig bok Remaking Eden av 
Silver, finner hon en visserligen naiv och tek-
nooptimistisk berättelse om framtiden, men 
en cyborgvärld i vardande. Där är människans 
reproduktion inte en konsekvens av sexualak-
ten, utan befruktningen sker med hjälp av tek-
nologin. Den biologiska determinismen har 
i detta spelat ut sin roll. Det Naturliga finns 
inte, Cyborg föds. Hur ska moderskapet och 
faderskapet, det naturliga, förklaras när tid och 
rum inte längre är relevanta storheter? Den enda 
faktor som i detta läge konstituerar hinder, är 
pengar. Men hon ser också hur samhället slår 
tillbaka med skräck mot dessa framtidsbilder, 
via syndabockstänkande och demonisering. 

Framtidsoptimismens baksida är enligt Lykke 
en stark rädsla och denna rädsla verkar framkalla 
en skärpning av de könsdikotoma konstruktio-
nerna. ”The Queer Cyborg” framhäver kampen 
mot den biologiska determinismen och ger en 
avsexualisering av reproduktionen. Samtidigt 
så pekar ”the Queer Cyborg” på den rädsla hon 
kan framkalla genom sin blotta närvaro.

Som idé inom feminismen och genusforsk-
ningen har cyborg-myten varit betydelsefull. 
Den kan också sägas representera teknikoptimis-
men inom genusforskningen. Jennifer Gonzá-
lez spinner vidare på Haraway när hon analy-
serar den mekaniska cyborg-kroppen22. Hon 
är mycket kritisk till det originella i Haraways 
Cyborg och kritiserar Haraways formulering 
om Cyborg som ”illegitimate promise”. Hon 
menar att motsatsen till hybriden skulle vara 
det ”rena” i betydelsen det legitima. Men i kraft 
av att Cyborg blandar raser, mänskligt, maskin, 
sexualitet och kön är den just det ”renas” motsats 
och därmed legitim i vår historiska tid. Gonza-
les ser närmast cyborg-myten som ett uttryck 
för vår tid. Varje modern tidsepoks omvälvande 
möte eller konfrontation med ny teknik gene-
rerar fantasier och skräckvisioner. Men fanta-
sierna i dess positiva form, möjligheten att skapa 
nytt, verkar inte i första hand ta visuella uttryck. 
Skräcken, innan vi vet vad det blir, kan däremot 
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bara uttryckas eller ges en form i bilder, skulp-
turer och andra visuella former. González pekar 
på att liknande företeelser som Cyborg har dykt 
upp historiskt i tider av radikal social och kultu-
rell förändring. Visuella framställningar är inte 
bara utopier eller dystopier om en tänkt framtid 
utan när de ges form representerar de en åter-
spegling av samtiden. Cyborg-myten ses som 
ett symptom på vår nutid och att detta symp-
tom inte kan gestaltas på något annat sätt23. 
Gonzales utgår från cyborg-kroppen som en i 
rymden föreställd existerande form. Det är en 
möjlig existens, den existerar trots sin orimlig-
het eller brist på realitet. Men den finns också 
invävd i verkligheten. 

Gonzales pekar på de tidigare exempel inom 
konsten där kombination människa-maskin har 
existerat. 1800-talsbilden av damen och klockan 
där en kvinnokropp är fastlåst och inbyggd i 
mekaniken, kontrollerad och förtingligad men 
inte frigjord. Den kan ses som ett svar på genus-
styrda strukturella maktutryck men bilden 
utmanar inte det rådande. Hon visar också på 
konstnären Höch’s fotomontage från 1920 och 
att fenomenet maskin-människa pekar på både 
ett medvetet problematiserande och en omed-
veten form av den tidens sätt att tänka om sig 
själv. Så länge Cyborg inte har form kan den 
inte bara i kraft av att vara mitt emellan robot 

och en autonom varelse stå för en frigörande 
kraft. Man kan se myten om Cyborg som verk-
sam i sin så att säga tomma form. Men vi kan 
alla fylla den med eget innehåll så graden av 
gemensam förståelse lämnas till slumpen. Den 
Cyborg en tid producerar synliggör gränserna 
av de underliggande men oregistrerade struktu-
rerna hos en given tids medvetande. Gonzales 
menar att Cyborg vänder insidan ut.

I forskning kring maskulinitet kan man hos 
vissa forskare hitta frågeställningen om hur tek-
niken är genusmärkt och det nära sambandet 
mellan teknik och hur maskulinitet konstrueras. 
Wendy Faulkner gör i Teknikfrågan i feminismen 
en uppdelning av teknikens genusmärkning i två 
delar. Hon menar att det är fruktbart att separera 
”genus i teknik och genus hos teknik”24. Genus 
i teknik står då för hur tekniken förkroppsligar 
genusrelationer, till exempel i dess utformning 
och design.  Medan genus hos teknik är hur 
genus förknippas med tekniken som till exempel 
i symboler och språk. Båda dessa delar samver-
kar inbördes. En sida av samverkan kan illustre-
ras med att i utvecklingen av datorer återfinns 
mest män vilket kan göra användningen mer 
bekväm för männen vilket i sin tur återverkar 
på praktiken. Faulkner menar att symboliken 
och de rådande sociala relationerna är svårare 
att ändra på än de rent materiella. 
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Så medan vi i princip kan dra slutsatsen 
att teknik kan bidra till att ge kvinnor mer 
makt, så är det i praktiken sannolikt inte sär-
skilt effektivt att påverka enskilda artefakter 
så länge vi inte ser det större genussamman-
hang inom vilket dessa tekniker designas och 
används.25

Språket kring datorer 

Hur människor pratar om datorer är både en 
faktor som pekar på datorns betydelse och 
visar hur tekniken är en del av våra liv. Det 
är idag vanligt att hitta formuleringar om 
mänskliga företeelser som att vara ”felpro-
grammerad”, ”inte uppdaterad” och att vissa 
beteenden kan ”programmeras om”26. Exem-
plen är många och de går att förstå invasionen 
av datortermer i vårt vardagliga språk som en 
effekt av datorernas inverkan på våra liv. Det 
faller ut eller ”renderas” i vardagsspråket. Men 
de språkkulturer som återfinns inom olika tek-
nikområden sipprar inte bara ut i hela samhäl-
let. Inom grupperna kan språkvanor förstås 
på varierande sätt. När Eva Erson undersö-
ker några datorintresserade pojkar och deras 
språk, visar hon på att likväl som att datorns 
programmeringsspråk tydligt påverkar pojkar-
nas ordförråd, så är det utvecklade språket ett 
medel genom vilket pojkarna förstår sig själva 
och omvärlden. Språkbruket fungerar som en 

gruppmarkör, vi hör ihop, och stänger ute de 
som inte hör till27. 

Andra mansdominerade områden har studerats 
utifrån språkliga mönster. De språkliga meta-
forerna visar sig hos yrkesgruppen ingenjörer 
både ha en viktig funktion i socialiseringen 
inom yrkesrollen och konstruktionen av mas-
kulin grupptillhörighet. Ulf Mellström identi-
fierar några olika former av språkbruk kopplade 
till maskulinitet, bl.a. den hegemoniska mas-
kuliniteten28 och den professionella tekniska 
specialisten. På en stor bilindustri refererade 
de vardagliga metaforerna kring bilar till spor-
tens värld, tävlingsprestationer och jakt. Han 
menar att det fångar arbetets dubbla karaktär 
av samarbete och konkurrens. Jaktmetaforerna 
fungerade också i deras syn på tid. Tid var något 
som kunde skjutas, dödas, skäras, jagas eller 
vinnas. En ständig strid utspelades i samtalens 
metaforer. När ingenjörerna på ett datorföretag 
pratade om datorerna omnämns de som nära 
personliga vänner. Detta gör maskinen till en 
aktör vilket också Sherry Turkle kom fram till 
i sin forskning29. 

I livsberättelser kring teknikintresse finner också 
Mellström att oavsett informantens kön- eller 
klasstillhörighet finns en underliggande berät-
telse om vad det är att vara ”en riktig man”. 
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Hantverksskicklighet och praktiskt handlag 
kopplat till frihetsbegrepp, social kontinuitet 
och fädernas roll, är de centrala ingredienserna 
i dessa berättelser. Teknikens livssfär berät-
tas fram som en maskulin värld utan kvinnlig 
inblandning. 

Vi kan med hjälp av min och andra studier se 
att teknisk kompetens och praktisk färdighet 
ingår som en grundläggande del i den kultu-
rella konstruktionen av en viss sorts maskuli-
nitet i vårt samhälle. I bilden av män som tek-
niskt kompetenta ingår också bilden av kvin-
nor som tekniskt inkompetenta; maskulinitet 
och femininitet konstrueras alltså som polära 
kontraster i diskussionen om teknik.30  

Även Faulkner menar att teknik ger ett symbo-
liskt löfte om makt, kopplat till maskulinitet. 
Det kan räcka med att inneha teknisk expert-
kunskap för att stärka känslan av sin könsmäs-
siga makt31.

Psykologiska aspekter kring datorer 
– datorn som projektionsskärm 

Så här långt kommen kan mönster av fan-
tastiska berättelser, vardagliga beskrivningar 
och könsmärkt praktik skönjas. Datorn är en 
teknisk maskin men också en projektionsyta 
för skilda idéer. Sherry Turkle har i sina två 

böcker Ditt andra jag och leva.online genom-
fört empiriska studier av hur barn, tonåringar 
och vuxna tänker och interagerar med datorer. 
Hennes empiri baserar sig på människor som 
har en nära kontakt med datorerna, som arbe-
tar intensivt med teknologin på ett eller annat 
sätt. Via otaliga intervjuer och observationer 
har hon under två perioder kartlagt filosofiska, 
psykologiska och existentiella reflektioner kring 
fenomenet datorer. Hon gör det också utifrån 
sitt psykoanalytiska perspektiv. Hennes per-
spektiv är att fenomenen förändringar, före-
ställningar, tankar, intelligens försiggår inuti 
människan respektive inuti datorn. Turkle har 
det psykoanalytiska perspektivet vilket inte 
lägger tonvikt vid fältet emellan två eller flera 
aktörer och inom kulturen och mellan kultu-
rerna. Turkle omfattar inte ett sociokulturellt 
perspektiv. Trots detta är mycket av hennes 
forskning intressant. Den visar på kraften hos 
datorer som den projektionsyta där många av 
människors föreställningar kring det moderna 
eller postmoderna samhället tar plats. 

I båda dessa böcker framstår datorerna som en 
revolutionerande artefakt i det att den tvingar 
människor att problematisera sin existentiella 
grund. Likväl som romantikens frågeställningar 
kring människans natur, triggar datorn inte 
bara frågor kring; vad är typiskt mänskligt? 
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utan också var vi står i förhållande till tekni-
ken. Vad är en människa? Vad är liv? Även om 
undersökningarna i boken är gjorda för snart 
tjugo år sedan har de relevans idag i förhållande 
till de allmänna frågeställningarna. Datorns så 
kallade smarthet och snabba feed-back ställer 
frågan om vad som skiljer en människa och en 
dator. Barnen svarar att det är känslorna som 
skiljer oss från maskinerna. Enligt Turkle gör 
det att barnen psykologiserar mänskligt liv. 
De ser människan huvudsakligen som allt vad 
datorn inte är32. Återigen ger mänskligheten sig 
in på en definition av sig själva i kontrast till 
något annat. Dikotoma kategorier uppstår och 
åtskillnaden mellan intellekt och känsla blir 
större. Den mänskliga själen och människans 
känsloliv blir det signum som talar om för oss 
att vi inte är datorer33. Trots detta talar många 
om sig själva som maskiner, programmerade 
och regelstyrda. 

Turkle har i sina resonemang kring datorer och 
kön ofta inledningsvis en referens till sociala 
konstruktioner. Men i hennes huvudsakliga 
redogörelse för möjlig orsak och verkan åter-
går hon till de psykoanalytiska förklaringarna. 
En övergripande struktur eller kulturanalys 
saknas, det är de individuella personernas psy-
kiska struktur som är grunden för att männis-
kor gör som de gör34. 

Föreställningar kring möjliga  
könsbyten

Tanken att datorn kan utvidga en individs 
fysiska närvaro är idag accepterad. Den resa vi 
kan göra med datorn gör det möjligt för oss att 
tänka att mentalt liv kan existera avskilt från 
kroppen35. Detta i sin tur påverkar vår förståelse 
och våra medvetanden och kroppar. 

Men att gå in på nätet som man och skapa en 
kvinnlig persona behöver inte innebära att den 
”verkliga” personen får tillgång till den virtuellas 
sidor. Turkle menar att dessa olika personlighe-
ter inte nödvändigtvis kan ”samtala” inom en 
och samma kropp, de kan bara existera separat. 
Här lämnar hon den postmoderna synen på sub-
jektet som flytande och multipelt36. För att byta 
kön på nätet krävs det att man har insikt i hur 
ens kön påverkar språket, sättet att bete sig och 
det sätt på vilket man tolkar upplevelser. Dessa 
sidor finner hon svåra att upprätthålla.

I kontrast till Turkles tveksamheter inför köns-
byte på nätet står Sandy Stone. Hon menar att 
det är vår kulturs berättelse om Jaget som ger 
uppfattningen att det finns ett ”jag” för varje 
kropp och om där är fler, är det bara ett som 
är närvarande i stunden. Inom den synen på 
”jaget” betraktas det som stabilt och fixerat. 
Denna lokalisering av subjektet är socialt för-
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medlat. I kontrast till detta ställer hon det ”jag” 
som framträder frånkopplat en fysisk kropp. I 
den betydelsen finns det vare sig kön, ras eller 
strukturell innebörd. Subjektets fysiska lokalise-
ring kan då vara oberoende av den kropp inom 
vilken teorierna kring kroppen vanligen vill 
placera den. Den kan då finnas i den virtuella 
världen, i ett annat rum. Stone har tittat på två 
olika on-line gemenskaper. Det är On-line och 
Habitats och hon tolkar deltagarfördelningen 
mellan könen så att män föredrar att byta kön 
till kvinna, men inte tvärtom. Hennes förkla-
ring till det är att män kan dra fördelar av bytet 
och behöver inte ta del av nackdelarna. Skulle 
nackdelar i form av förtryck eller annat obehag 
närma sig, är det bara att logga ut37. Men makten 
att deltaga i den virtuella världen kräver stor 
kunskap i engelska och en hög nivå av teknisk 
färdighet. Det som lätt betraktas som naturligt 
och gränsöverskridande, gömmer i sitt natur-
liggörande, nollpunkten som är de tekniska 
kraven. Att det virtuella skulle vara befriande 
till sin natur, menar Stone är att missförstå hur 
makten fungerar38.

Sara Diamond skriver om teknikhistoria och hur 
det ser ut i Kanada idag, utifrån ett genusper-
spektiv i sin artikel Taylor’s Way. Hon menar att 
en av de starkaste attraktionerna under Internets 
barndom var möjligheten att leka med identite-

ter. Den möjligheten är inte lika påtaglig idag. 
Starka krafter arbetar för att använda videokon-
ferenser och webbkameror just för att låta del-
tagarna ”svara adekvat gentemot talaren”. Det 
är ett önskemål som användare trycker starkt 
på. Diamond finner uttalanden om att känna 
sig lurad genom att användaren trott att talaren 
var en man, men det visade sig vara en kvinna. 
De så kallade lurade personerna menar att deras 
svar skulle ha blivit annorlunda om de kunnat 
uppfatta ”rätt” kön hos talaren från början39. 
Utvecklingen år 2000 verkar frångå den upp-
luckring av identiteter som Internet först kunde 
erbjuda. Kravet att kunna identifiera en persons 
yttre för att bemöta personen så att säga rätt, 
eller könsadekvat, har uppstått. 

Vi tar med oss de stereotypa föreställningarna 
kring manligt och kvinnligt in på nätet. I en 
skriven text i den påstått kroppslösa världen har 
inte de sociala effekterna förändrats. De ser lika-
dana ut som i den så att säga verkliga världen. 
I cyberrymden finns en outtalad förförståelse 
av vilket genus en människa har. ”Att inte till-
kännage sitt kön är samma sak som att förklara 
sig vara man”40.

Samhällsaspekter

Man kan kanske säga att det Turkle inte gör, det 
gör Manuell Castells i sitt trebandsverk Infor-
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mationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. 
Han tar ett samhälleligt perspektiv och drar 
enbart vissa slutsatser för den enskilda män-
niskan. Utvecklingen från 1960-talet tills idag 
ser han som: 

…teknologins revolution, ekonomins om-
strukturering och kulturkritiken konverge-
rade mot en historisk omdefinition av de pro-
duktionsförhållanden, den makt och de erfa-
renheter som samhällen bygger på. 41 

Ett nytt samhälle uppstår, menar han, när en 
strukturell omvandling kan iakttas i produk-
tionsförhållandena, maktrelationerna och erfa-
renhetsrelationerna. Detta leder till betydande 
modifieringar av rummet och tidens sociala 
former och till uppkomsten av en ny kultur. 
Dessa synpunkter knyter också an till Marshall 
McLuhan som menade att medierna hade en stor 
inverkan på hur samhällets institutionellt orga-
niserades. Castells går ett steg längre och pratar 
om ett nytt samhälle. Makten i detta samhälle 
anser han vara; ”inskriven i de kulturella koder 
genom vilka personer och institutioner represen-
terar livet och fattar beslut”42. Genom nätverks-
samhället är maktrelationerna erfarenhetsbase-
rade utanför rummet och tiden. Historiskt har 
kultur alstrats av människor som delat rum och 
tid, men så är det inte längre. Den materiella bas 

som förklarar varför den verkliga virtualiteten 
har kunnat ta över människors föreställningar 
och representationssystem är att de lever i flö-
desrum och tidlös tid43. Människan lever i den 
emergenta tiden utan förutsägbar ordningsföljd. 
Det är där vi konstruerar kategorier. Vår tid kän-
netecknas av kulturens autonomi i förhållande 
till de materiella grundvalarna. ”(…) ensamma 
i vår människovärld måste vi se oss själva i den 
historiska verklighetens spegel.”44

Hur kan man förstå detta splittrade 
fält

Här vid sammanfattningen vill jag med hjälp 
av en gammal folksaga illustrera en sida av min 
förståelse av detta fält.

I en liten stuga på landet bodde det en gum-
ma. Hon levde där ensam med sina djur. 
Livet skulle ha varit bra för henne om inte 
en elak vätte bodde under huset. Han ställde 
varje dag till med besvär för gumman. Mjöl-
ken surnade, djuren blev skrämda, plogen 
gick sönder och mycket mer. Och all olycka 
var vättens gärningar. En kväll bestämde sig 
gumman för att det var nog. Hon packade 
raskt ihop sitt bohag, lastade vagnen och spän-
de för hästen. Så bar det av in i skogen. Hon 
tänkte flytta långt ifrån vätten. När hon sent 
på natten äntligen började ana någon gry-
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ning, hörde hon ett elakt skratt från bohaget 
i kärran. ”Stugan kan du flytta ifrån, men 
från mig kommer du inte så lätt undan.” Där 
satt vätten på lasset och plirade belåtet.

Sensmoralen i den gamla sägnen är att en män-
niska kan flytta ifrån det materiella, men inte 
flytta ifrån personliga problem. Sagan stannar 
vid sensmoralen och ger inte någon lösning. 
Men likväl som att gumman inte kan flytta 
ifrån vätten, tror jag inte att datoranvändaren 
kan hålla sig fri från datorkulturen. Den följer 
med datorn som vätten med gumman. Är det 
möjligt för gumman att låtsas om att vätten 
inte finns likväl som för en datoranvändare att 
datorn enbart är ett verktyg? Jag vill inte påstå 
att de kulturella normerna eller diskurserna är 
något essentiellt i varje individ utan att ny teknik 
inte automatiskt garanterar nya normer. Wertsch 
påpekade att nya verktyg kraftfullt påverkar och 
förändrar medierade handlingar. Anonymite-
ten på nätet kreerade möjliga kön- och iden-
titetsbyten. Men har föreställningarna kring 
kön förändrats med det? De har blivit fler men 
likaväl som att gumman följs av vätten, verkar 
traditionella könsföreställningar och normer 
följa med in i nya arbetsfält. Men dialog upp-
står med nya medierade handlingar och i den 
finns också kritiska röster. 

Det jag har sökt efter i dessa forskningsrap-
porter och skrivningar kring datorer är de dis-
kurser som kan vara verksamma i mötet med 
datorn och dess kultur. De är sammantaget fak-
torer jag anser mig vara tvungen att ta hänsyn 
till i mina analyser av studenternas bilder. I 
början av texten fanns frågan om det är möj-
ligt att betrakta datorn enbart som ett redskap. 
Den frågan anser jag har besvarats med ett 
nej. Teknik är en maktfaktor, säger Dahlbom. 
Wertsch poängterar att kulturella verktyg är 
situerade och andra forskare som Berner, Faul-
kner, Erson, Mellström, Gonzales, Lane, Stone 
och Lykke visar på olika sätt hur datorer och 
berättelser om datorer är djupt involverad i vårt 
sociala liv. Varje individ som närmar sig datorn 
har såsom gumman med sig den sociala kultu-
rens vätte, både i kontexten och i verktyget. 

Berättelserna om datorer kan betraktas som 
en metaberättelse om vår kultur. Men förvänt-
ningar, föreställningar, diskurser och kulturer 
verkar olika på olika individer. Beroende på 
vilken social kultur en individ ingår i, domine-
rar olika områden. Utifrån Wertsch menar jag 
att betydelsen av dessa faktorer avtar eller blir 
mindre betydelsefulla i takt med att verktyget 
approprieras, om inte motståndet är så stort att 
aktören inte uppnår detta. Ju mer en individ 
blir bekant med sitt verktyg flyttas aktörens 
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fokus till den medierade handlingen. Men den 
processen ska inte betraktas alltför mekaniskt. 
Risken finns då att maktfaktorerna osynlig-
görs. En dators program har någon eller några 
programmerat. Någon eller några individer har 
redan satt sitt märke i den utifrån sin egen med-
vetenhet och arbetskultur. I ett intensivt arbete 
finns individen och verktyget men också en plats 
och en praktik. 
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