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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to describe some central conceptual ideas expressed in the language 
of six computer interested boys. The starting-point is the philosophy of language of Ludwig 
Wittgenstein, where language is seen as something deeply integrated in our practices, 
traditions and culture. The use of our language shows its meaning. 

The material consists of 18 months of observations in the computer room of a secondary 
school and a series of three deep-interviews with each one of the boys over a period of three 
years. The computer has a central function in their identity work. Within our culture, this 
object - with its structure and its ways of operating - has become a metaphor for human 
thinking. It offers freedom and control. 

The discussions involved in this work and its form of representation problemize some of 
the fundamental assumptions of linguistics and the humanities. The three portraits (chapters 
3-5) are to be understood as meaningful examples, while the persons portrayed are to be seen 
as symbols, inviting the reader to reflect over our culture and our practices. The fostering into 
the computer world and the ways of looking at the world are shown through the "personal 
voice", each followed by an interpretation linked to the theories and results of other 
researchers. 

In the boys' ways of using language there are differences and similarities. Learning, 
growing, creating, signifying 'freedom', can be seen as central notions in the identity work of 
one of them. With another of the boys there is a strong resemblance in his talking of 
computers and of his personal God; he "fixes" the world through dividing-lines, strong 
recommendations, further emphasized through the frequent use of the verb ska (shall, should). 
In the third portrait it i s evident that the boy's abundance of words and narrative-making is a 
strategy of preventing nearness and to be able both to control the interview situation and to 
intensify the here and now. 

"Going deep" into computers make certain assumptions about the world more essential 
than others. Central concepts explicit in their common language game are logic, power and 
control (chapter 7). There is a common tendency to hierarchize and dichotomize the world; 
upper/under world, outer/inner world, logic/feeling, we/they, right/wrong. Stability can be 
seen as a summarizing notion. 

The deeper significance of their feeling of safety and control in the computer world is a 
fostering both into male dominance and into a dominant way of thinking about knowledge as 
something primarily logical, controllable and possible to account for. This masculinist 
language game is confirmed in different ways: individually, in the group and at a more subtle 
and symbolic level. 

Key words: Wittgenstein, philosophy of language, the moving example, computers, mastery, 
masculinist language game, hierarchization, dichotomization, power, control. 
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FÖRORD 

Samtal. Samtal är den grund som detta arbete i mycket vilar på: samtal med 
datorintresserade ungdomar, samtal med kolleger från eget och andra 
vetenskapsfält, samtal med vänner, terapeutiska samtal, samtal med menings
fränder och meningsmotståndare. 

Till mina vänner vid Institutionen för nordiska språk - och i dess nära 
anslutning - vill jag rikta ett mycket djupt känt tack för stöd, både moraliskt och 
praktiskt handfast, även i många av de livets skeenden som hinner äga rum 
under den långa tid som ett avhandlingsarbete tar. För berikande diskussioner 
om livet och om vetenskapen, goda skratt, orubblighet som klagoinstans, ros och 
ris över mitt arbete, handlingskraft, visad omtanke, manusläsning helt eller 
delvis, tidigt och sent i tillkomstprocessen. 

Till Ingela Josefson, min handledare och vordna vän, som med västkustsk tåga, 
böjlighet och styrka hjälpt mig att rida ut svåra stormar och bjudit mig 
tankelyftande diskussioner, lyhört motstånd och respektfull behandling, för det 
äventyr och den utveckling, i vetenskapliga, språkfilosofiska och personliga 
frågor, som vårt samarbete inneburit - ett tack som undflyr sin formulering! 

Ett aldrig sinande vattenhål har jag funnit i kvinnoforskningsmiljön vid Umeå 
universitet, med Kvinnovetenskapligt forum i centrum. Här har mina tankar mött 
tankar hos forskare från andra discipliner: pedagogik, fysik, psykologi, 
idéhistoria, litteraturvetenskap, etnologi, sociologi, historia m fl. Våra 
diskussioner har inspirerat min tanke och - tror jag - gett tydliga avtryck i mitt 
arbete. Ett stort tack! 

Kerstin Hägg, Britta Lundgren, Lena Eskilsson, Eva Magnusson, Karin 
Nordberg, Monica Forsell-Allergren, Gunilla Alm och Christina Florin har i 
olika omgångar och i o lika omfattning, ofta med kort varsel, läst, kommenterat 
och generöst bidragit till mitt arbete. Tack för det aldrig sviktande stödet! 

Gunilla Domellöf har oförtröttligt och initierat ledsagat mig in i den franska 
psykolingvistikens labyrinter och beredvilligt skyndat till min hjälp vid akuta 
problem på området, läst och diskuterat. Tack för den tryggheten! 

Ett fritt forum för "dumma frågor" och en kär glädjepunkt i vardagsslitet har 
sammankomsterna och diskussionerna runt snåriga och svårlästa texter med Else 
Staberg och Sylvia Benckert utgjort under 6 års tid. Många frön har såtts under 
våra diskussioner - också vänskapens. Tack för det! 
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Filosoferna Sören Stenlund och Bengt Molander, Uppsala, har engagerat sig i 
kritisk läsning och klargörande diskussioner framförallt kring de 
språkfilosofiska sidorna av mitt arbete. I den mån bristerna i arbetet i de 
avseendena har avhjälpts är förtjänsten till stor del er. Tack för värdefullt stöd! 

Till Erik Stolterman, informationsvetare, ett glädjefyllt tack för våra 
inspirerande samtal om livets befängdheter och för ett milt tillrättavisande 
handlag i diskussioner om datorer och datavetenskap. 

Ett mycket stort tack till Roger Qvarsell, idéhistoria, för tålmodigt läsande av 
manus, pådrivande uppmaningar och ett generöst utlånande av arbetsrum, dator 
och skrivare så att jag kunnat slutföra arbetet. Tack för den hjälpen i nöden! 

Många tacksamhetens tankar sänder jag till de människor som under arbetets 
gång då och då stöttat och hjälpt arbetet framåt: Tack till alla institutioner, 
myndigheter och enskilda forskare som intresserat följt mitt arbete och berett 
mig tillfälle att på konferenser och symposier diskutera det. Jag tackar också 
föräldrar, lärare, datorintresserade barn och vuxna som bidragit till detta arbete 
genom sina egna funderingar och problem. För hjälp med omslaget tackar jag 
Lena Palmquist. Med aldrig sviktande tålamod har Roger Jacobsson 
oskadliggjort mina egna datatekniska infall vid utskriften av arbetet och satt mig 
in i ett antal arbetsbesparande finesser - ett stort tack! 

Till Benkt Sjöberg ett tack för det terapeutiska samtal som lärt mig att våga 
tappa fotfästet och som fört mig fram till fruktbara beslut i mitt liv. 

Tack till mina närmaste, till mina vänner, nära och fjärran, till min soppfamilj -
ungar och vuxna, till Bernardagruppen och Ragatagruppen: Det faktum att jag 
nu färdigställt min avhandling beror till stor del på den kraft jag hämtat ur våra 
mångskiftande stunder tillsammans, er kärleksfullhet, vänfasthet och 
hjälpsamhet - samt ett och annat glädjens eller glömskans glas! 

Och så - ett varmt tack till de unga män som ställt sitt språk och sina tankar till 
mitt förfogande. Tack Janne, Mattias, Lennart, Anders, Petter och Niklas! 

För myllan runt fötterna och vinden i håret, när huvudet gått varmt och tankarna 
snårat ihop sig, tackar jag koloniträdgårdarnas tillskyndare i Sverige, Anna 
Lindhagen samt DBS. 

Umeå i september 1992 

Eva Erson 



1 BAKGRUND OCH 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

När jag stod inför val av avhandlingsämne ville jag återknyta till min 15-
åriga praktik som lärare i framförallt ungdomsskolan och jag ville i den 
akademiska miljön erkänna och synliggöra betydelsen av min tidigare 
erfarenhet - en förtrogenhet med barns och ungdomars utveckling och 
kunskapstillägnande. Därför blev unga människor den naturliga intresse
gruppen för mig. Samtidigt önskade jag vidga blicken mot något för mig 
okänt område. Om datorer visste jag ingenting, men skola, ungdomar och 
datorer var ett aktuellt och angeläget område. Detta var lätt att se utifrån 
samhällets - näringslivets och institutioners, däribland skolans - satsningar på 
just dator- och informationsteknologi. Min avsikt blev att undersöka språket i 
en ungdomlig datormiljö. 

Som ett första steg lärde jag mig arbeta med en dator och praktiserade 
elementär programmering. Jag vet hur tid och yttervärld försvinner när man 
gång på gång måste undersöka var ett program låser sig och omarbeta, 
omarbeta, omarbeta. Och jag har upplevt lyftet, tillfredsställelsen när 
programmet fungerar från början till slut. 

För att skapa förståelse för mitt arbetes innehåll och utformning vill jag i detta 
kapitel presentera några grundläggande erfarenheter, tankar och ställnings
taganden. Mötet med de unga människor som hemtamt rörde sig i datormiljö 
kom mig nämligen att nyansera mitt sätt att se på deras språk och språk 
överhuvudtaget. 

GRUPPEN 
Så småningom kom jag således i kontakt med ett antal datorintresserade 
pojkar. De utgjorde en rätt liten och avgränsad grupp, c:a 10 grabbar i åldern 
15-21 år, och de fanns i ett terminalrum på en av stadens gymnasieskolor. De 
flesta av dem tillbringade så gott som hela sin fritid, såväl eftermiddagar och 
kvällar som helger framför en bildskärm. I skolan utnyttjade de håltimmar, 
raster och tiden efter skoldagens slut till att arbeta vid datorn. För att få vistas 
i terminalrummet fram till kl 22 måste de ha ett intyg att visa upp för 
vaktmästarna, som emellanåt gjorde kontroller. För några blev det en bravad 
att dröja sig kvar också efter stängningsdags, dels för att lura skolan och 
imponera på kamraterna, dels för att få vara ensamma med datorn och ha 
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tillgång till hela dess kapacitet. I övrigt gick mycket av fritiden till spel, video, 
tv-tittande och läsning.i 

Skolans dator var öppen för alla elever, men för medlemmarna i skolans 
Naturvetenskapliga förening (NF) fanns en speciell "user", ett utrymme 
reserverat just för dem.2 Tillträdet dit reglerades i sin tur av några i de 
datorintresserades inre krets, och endast en mycket begränsad skara hade fått 
"password" dit. Flera av pojkarna i ytterkanten av gänget ville in, men man 
skulle då, enligt bl a Petter i den inre kretsen, kunna "åtminstone två språk".3 
"Du ska va seriös, inom citationstecken. Du ska alltså inte enbart sitta och 
spela spel för då åker du ut direkt. Då får du inte vara där. Sen ska du helst 
inte hålla på att göra sånt som simulerad inloggning eller knäcka 'systems 
password"' (Pl:23).4 En förutsättning var också att man blev föreslagen av 
någon i den inre kretsen, och det förslaget skulle så diskuteras och godkännas 
av alla där. 

Formerna för besluten om tillträde är emellertid i praktiken mer skiftande 
och nyckfulla än pojkarna till en början uppger. Mitt under ett rätt tyst 
arbetspass föreslår Janne plötsligt att Birger ska få tillträde till usern. Niklas 
ställer sig upp och säger högljutt: "Vilka språk kan han? Är han förtrogen med 
NORDIOO /=datorn/? Hur ofta är han här?" (Ant).5 Enligt Lennart är det just 
Niklas, "enväldig diktator" som skött insläppen; nu är det möjligtvis 
annorlunda (Ll:24). Vid ett annat tillfälle har en av grabbarna knäckt systems 
password med stort rabalder som följd och med skolteknikerna och lärarna 
inblandade. Hela terminalrummet ska stängas på kvällstid. En av pojkarna 
träder fram och erkänner. "Då släppte vi in honom bara därför - för att han 
hade räddat hela föreningen" (Ll:26). Det som från början framstod som en 
utifrån hotande fara, en okänd systemknäckande hacker, förvandlas till en 
hjältebragd när de vet vem syndaren är, och bravaden blir till en entrébiljett 
till usern. 

Det är c:a 10 personer som har tillträde till usern. Vilket värde ger pojkarna 
detta? Man "får prestige", menar Janne, blir "med i gänget", och ens kunnande 
blir erkänt inför alla (Ant). När man väl är inne på system gäller så ett tyst 

11 sin avhandling, som utkommer i d ecember 1992, behandlar sociologen Jörgen Nissen 
utförligt den miljö som jag bara i hast här berör. Ha n ger en ingående presentation av olika 
typer av dataföreningar, tidskrifter, Bulletin Board Systems med dess innehåll och 
bruksaspekter, viktiga teman inom datorkulturen samt en genomgång av tidigare forskning 
kring datormiljöer. Många rön i våra avhandlingar samstämmer. 
2 "User" är ett uttryck som pojkarna självklart brukar i sin praktik; andra så dana engelska 
uttryck är i just detta stycke "password" och "system". Första gången ett l iknande 
datauttryck möter läsaren markeras det med citattecken. Sedan låter jag ordet flyta in i 
löptexten utan markering. 
3 Namnen för de sex pojkar som ingår i u ndersökningen är fingerade och vissa uppgifter 
om dem är förändrade. 
4 (Pl:23) är en referens till s 23 i utskriften av det bandade materialet från det första 
samtalet med Petter. På liknande sätt noteras referenser till andra personer och samtal, t ex 
(J2:4) = Janne, samtal 2, s 4. Se även bilaga 1. 
5 (Ant) anger att materialet är hämtat ur anteckningar från terminalrumsobservationer. 
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gentlemen's agreement; alla får läsa ("read") andras program, "friends" får 
"read, write and append". Bara programmakaren själv har oinskränkt rätt att 
göra allt. 

Aktiviteter i terminalrummet 
Vad höll då pojkarna på med i terminalrummet? Den vanligaste aktiviteten 
var - synbarligen och också enligt dem själva - spel, vilket innebar att de dels 
spelade spel, dels ofta höll på att konstruera spel. Sällan blev de större 
egentillverkade spelen avslutade och användbara. Detta programmerande 
tjänade mest som inlärningstillfällen för ett nytt dataspråk: "Jag lärde mig 
mycket PASCAL genom att hålla på med MUD", säger Janne (J2:4). Att 
programmet aldrig blev färdigt spelade ingen roll. Spelen konstruerades, 
åtminstone i terminalrummet, uteslutande på engelska. När Niklas' färdig
ställda spel KROTON användes av andra så kunde han, utifrån att se deras 
manövrer, sluta sig till vad som skulle komma upp på skärmen och ord för ord 
i långa haranger utantill läsa upp texten på engelska: "Suddenly the White 
Dwarf pops up again. More powerful than ever..." (Ant). De spel som 
prioriterades i terminalrummet var spel av arkadtyp (dvs spel där något sätts 
igång, t ex stridsflygplan, och det bara är för spelarna att försöka hänga med 
och skjuta ned så många plan som möjligt innan de själva blir nedskjutna) 
eller äventyrsspel (där man ger sig in i en labyrint av svårigheter och måste ta 
sig fram till ett mål). Konkurrens, tävlan, "stora bragder" och "övervinnande 
av faror" ger poäng och visar kompetens. 

Emellanåt ägnar sig pojkarna också åt att göra nyttoprogram. Någon håller 
på med ett beställningsjobb från lärare och yngre elever: ett 
laborationsregister för fysik, biologi, kemi som ska ge överblick över utförda 
laborationer och försök samt resultaten. Det är ett stort jobb om 17 filer som 
kommer att ta hela hösten. En annan har gjort ett system för skolbibliotekets 
utlåning, och ytterligare någon håller på med en schemauppställning över 
klasserna inför vårens skolfotografering. En skriver en lista över sina egna 
mest användbara datarutiner så att han snabbt ska kunna få fram dem. 

Andra åter, som Greger, håller på att leka: "Jag sitter här för skojs skull. 
Man kan skriva meddelanden till varann: 'Till Petter. Hej Petter. Nu har du 
fått ett mail'" (Ant). Någon vill betona den absoluta planlösheten i 
sysselsättningen: "Jag sitter och knappar på måfå" (Ant). 

Det är tydligt att det finns en viss gemenskap i gruppen. När något 
spännande händer på en skärm rusar alla dit, skrattar och diskuterar, men snart 
nog återgår var och en till det stilla och ensamma arbetet vid sin terminal. 
Arbetet bygger mycket på ett självständigt sökande, men naturligtvis behöver 
man också hjälp emellanåt. Pojkarna blir ofta kunniga på olika områden, de 
lär upp varandra och kompletterar varandra. Men att söka hjälp signalerar 
också underordning; det är ibland omöjligt att veta om ens begäran om 
information från en kamrat ska mötas med en snäsning, tystnad eller med 
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hjälpsamhet.6 Utvecklingen av deras kunskap om datorer, olika språk och 
programmering bygger således dels på ett eget experimenterande, dels på de 
mer erfarnas handledning och instruktioner. Sällan använder man de tryckta 
handledningarna. 

På den individuella programmeringsstilen, i bruket av vissa tecken och 
lösningsmodeller, i olika "space", dvs hur man disponerar skärmutrymmet, 
känner man igen sina kamrater, menar Mattias (Ant). Dispositionen är viktig 
- program ska vara "smarta och snygga". Ett "smart" program är således så 
kort som möjligt och helst ogenomskinligt för alla andra. "Snyggt", å sin sida, 
betyder inte i första hand 'för ögat estetiskt' utan antingen detsamma som 
"smart", och man avser då just ogenomskinligheten, eller att programmet är 
konstruerat så att programmeraren lätt kan hitta eventuella fel.7 

SPRÅKBRUKET 
De pojkar som jag kom att tillbringa en hel del tid tillsammans med -
sporadiskt under ett och ett halvt år, en halvtimme ibland, fyra timmar i sträck 
andra gånger - hade utvecklat sin egen subkultur med egna vanor och ritualer. 
I botten ligger grundläggande kulturella värderingar och mönster, som tas upp 
och omskapas beroende på individerna och gruppens sammansättning. 
Pojkarnas intresse band dem samman och deras samspel gick i bestämda 
turer. De förstod det interna språkbruket till fullo medan mer tillfälliga 
besökare i terminalrummet, däribland jag, definitivt var förlorade. När andra 
gymnasister dök upp förekom sällan någon kommunikation mellan grupperna. 
De tillfälliga besökarna var oftast där för att slutföra ett av skolan ålagt beting 
och "inte av intresse" som någon i den inre kretsen sa. Med sitt gemensamma 
språk och sina utvecklade rutiner och roller hade gruppen skapat ett revir -
terminalrummet var deras. 

Samtalet i terminalrummet var nästan uteslutande arbetsinriktat, späckat 
med kodangivelser, fackspråk och engelska och ibland försvenskade engelska 
uttryck. Så här kunde det låta inom gruppen (Ant): 

- Hur ska jag skriva? 
- Write character tjugisju inom parentes komma h inom stroppar, pjuppar. 

eller 
- Hur ska man sätta terminaltajpen för att den ska köra back space? 
- Sätt terminaltajp komma komma ett sex fem noll fem sex B. 

eller 

6 Detta åskådliggörs många gånger i terminalrummet men framgår också av ett bandat 
material från ett samtal mellan tre-fyra pojkar i NF s klubblokal. Den analysen, som har 
koncentrerats till maktrelationen, föreligger i manusform och kommer att publiceras i annat 
sammanhang. 
7 Ofta blir programmen så ogenomskinliga att de är ohanterliga också för programmakaren 
(se Jannes porträtt för exempel, kapitel 4 och jfr Bolter 1984, s 127). - Enligt 
informationsvetare talar man numera om "sexiga" program (i stället för "smarta" och 
"snygga") och om att man "tänder på en lösning". 
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- Är det ingen som har testat enter? Det är bara return och det skulle ha varit 
fullkomligt livsfarligt. 

eller 
- Har du mertschat ihop dom här två? 

De språkliga drag som jag hade tänkt iaktta låg på en rätt synlig eller hörbar 
nivå; den gällde ordförrådet - ordböjning, nybildning av ord, påverkan från 
engelsk dataterminologi och naturligtvis i hög grad en blandning av dessa 
(som ovan). Den engelska influensen var påtaglig; de engelska datatermerna 
användes i original uppblandade med kodinstruktioner och/eller 
vardagssvenska. "Det finns tyvärr ingen back-up i pärmar", säger Nisse när 
hela pärminnehållet runnit ut över golvet (Ant). Svenska böjningsmönster 
applicerades på engelska datatermer eller dataslang: "Vad ska jag nu låta den 
lilla batchen göra?" "Avbryter programmet sig självt om man writar en 
escape?" (Ant). I textinstruktioner från lärare förekom också engelska 
datatermer: "floppyn", "disken", "cursorn", och pojkarna diskuterade 
"displayen" och pratade om att "deleta" och "casa" (Ant). 

Uttalet av orden skiftade, från ren och "god" engelska till helt försvenskat 
uttal. Vid sammansättningar uttalades ofta orden med svensk intonation och 
med förleden på det ena språket och efterleden på det andra - micro-code 
[mikro-kaud], time-diagram [taim-diagram]. Men den engelska influensen 
återfanns också i pojkarnas eget programmerande av äventyrsspel (som ovan). 

ATT SÖKA ETT SYFTE - SYFTESFORMULERING 
Dessa språkliga företeelser var vad jag hade väntat mig finna, och de fanns 
där. Men ju längre tid jag vistades i terminalrummet med pojkarna desto mer 
störd blev jag i min ursprungliga förväntan. Det fanns intressantare bottnar i 
deras språk, något som låg på ett djupare plan i allt det som skedde i 
terminalrummet. Nya och helt andra frågor trängde på: Vad står det som 
händer här för? Vad förmedlar pojkarna i sitt språk? Vad betyder deras sätt att 
prata med varandra?8 Vad uttrycker de för värderingar i sitt sätt att tala? 
Varför finns just dessa pojkar här? Varför inga flickor? Och har språk och 
datorer något med varandra att göra? 

Här räckte inte den ursprungliga intentionen, nämligen att undersöka 
språkbruket mellan fonem och syntax. En sådan utgångspunkt blev för 
nyansfattig och tog uppmärksamheten från något som framstod som mer 
väsentligt. Med den kunde förmodligen tydliga bråkdelar fångas men föga av 
den komplexitet som fanns i pojkarnas språk. Jag ville tränga förbi ytan och 
nå den bakomliggande begreppsvärlden. Återigen tog nya frågor form: Vad är 
språk? Hur förhåller sig språk till verkligheten? Viktiga impulser fick jag 
genom att ta del av den österrikisk-engelske filosofen Ludwig Wittgensteins 

8 "Metabudskap" kallar Tannen (1990, s 27ff) den dimension inom samtalet som förmedlar 
våra attityder gentemot varandra, situationen och det vi säger. 
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tankar om språk (se kap 2). Det gav mig möjlighet att tackla just den typ av 
frågor jag hade ställt mig utifrån den verklighet som jag mött. Stöd för den 
hållningen fann jag i den arbetslivsforskning som bygger på samma tradition 
och som bl a bedrivs vid Arbetslivscentrum i Stockholm av Ingela Josefson, 
språkvetare och dataforskare, och Bo Göranzon, matematiker och data-
forskare.9 Verksamma filosofer inom traditionen är bl a Tore Nordenstam och 
Kjell S Johannessen i Bergen, liksom Sören Stenlund och Bengt Molander i 
Uppsala. 10 Internationellt finner vi bl a Stephen Toulmin, 
vetenskapshistoriker, och Allan Janik, filosof och idéhistoriker, och båda 
dessa forskare är delvis knutna till Arbetslivscentrum, n 

Avhandlingens syfte är att beskriva några datorintresserade unga mäns 
språk och föreställningsvärld. Av skäl som kommer att framgå senare 
kommer den beskrivningen att ske dels i form av individuella porträtt 
(kapitlen 3-5), dels såsom en presentation av några gemensamma drag i deras 
språk (kapitel 7). Eftersom jag vill undvika att låsa syftesformuleringen innan 
jag diskuterat och hos läsaren skapat förståelse för flera viktiga 
ställningstaganden nöjer jag mig här med denna bestämning. En mer precis 
syftesformulering kommer att växa fram under detta och det kommande 
kapitlets gång. 

DATORN 
Innan jag nu fortsätter med bakgrundsbeskrivningen samt presenterar material 
och metod för detta arbete måste något sägas om det föremål som är så 
centralt i pojkarnas värld. Vad är en dator, hur "ser den ut", vad är dess 
språk? 12 Från början var datorn rätt och slätt en räknemaskin, som relativt 
snabbt utförde avancerade och omfattande beräkningar. Men snart nog 
upptäckte man att den inmatade teckensträngen, t ex 01100110, inte bara 

9 Josefson är aktuell med boken Kunskapens former. Det reflekterade yrkeskunnandet 
(1991) och Göranzon med Det praktiska intellektet (1990). 
10 På olika sätt berör dessa forskare i sina verk dimensioner med betydelse för mitt arbete. 
Jag hänvisar således här till Nordenstam Fra kunst til vitenskap (1989), Johannessen 
"Tankar om tyst kunskap" i Dialoger nr 6 (1988), Stenlund Det osägbara (1980) och 
Molander "Kunskapens tysta och tystade sidor. Ett försök till översikt" i Nordisk 
pedagogik nr 3/1990. 
11 Toulmins första kontakter med traditionen härrör från 1940-talet då han som ung 
fysiker deltog i Wittgensteins föreläsningar i Cambridge. Hans vetenskapshistoriska 
verksamhet har alltmer kommit att inr iktas mot etiska frågor, och i sin senaste bok 
Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity (1990) diskuterar han två olika 
modernitetsbegrepp, ett - enkelt uttryckt - i högre grad knutet till konkret praktik, det 
andra mer centrerat till abstrakt teori. Janik, å sin sida, är verksam vid Brenner Archiv i 
Innsbruck och diskuterar i sin senaste bok Cordelias tystnad (1991) yrkeskunnandets 
dimensioner. Tillsammans har dessa forskare skrivit Wittgenstein's Vienna (1973). 
12 Olika vetenskapares beskrivningar av datorn betonar olika drag beroende på syfte och 
sammanhang. Min presentation bygger i huv udsak på David J Bolte r Turing's Man: 
Western Culture in the Computer Age, 1984, kapitlet "Logic by Computer". Att jag valt 
Bolter som referens betingas av att han pekar på just d e drag i datorn som anses påverka 
tänkande och språk. - Detta avsnitt har granskats av informationsvetare (se förord). 
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's' eller en kommandofunktion, t ex 'spara i minnet'. Hur teckensträngen 
tolkades och behandlades av datorn berodde på sammanhanget. Datorn kunde 
fås att göra det tankearbete man instruerade den att utföra. 

När datorn på så sätt övergick från att vara räknemaskin till att bli en 
logikmaskin byggde detta på den symboliska eller formella logiken, som 
utvecklats bland filosofer under 1800- och 1900-talen. Den nära kopplingen 
mellan matematik och logik uttrycks hos filosofen Bertrand Russell med 
orden: 

logic has become more mathematical and mathematics has become more logical. 
The consequence is that it has now become wholly impossible to draw a line 
between the two; in fact, the two are one. 13 

I den för-elektroniska världen hade den symboliska logiken bara existerat på 
pappret, som t ex abstrakta sanningsvärdestabeller. Inmatad i datorn 
konkretiseras logiken - den logiska idén blir materialiserad i datorns 
kretsdiagram. Fångad i elektronik blir den praktiskt användbar och 
manipulerbar, och detta skapar en nyttighetskänsla med stark förankring hos 
många datorentusiaster. 

Dataspråk 
När logiken fördes över till datorn måste den dock anpassas till dess speciella 
uppbyggnad. Den logiska process som pågår i datorn bär fyra karakteristika: 
den är digital, konventionellt överenskommen, ändlig och isolerad - drag som 
kännetecknar alla formella system.i4 Dessa karakteristika är därmed 
bestämmande också för de artificiella dataspråken. 

Symbolerna i ett dataspråk är från början godtyckligt valda men var och en 
av dem fylls med en bestämd mening; de är därmed konventionellt 
överenskomna. Att dataspråket också är digitalt betyder inte bara att siffror, 
ord och tecken (de symboliska representationerna) är digitala, dvs klart 
avgränsade, utan de behandlas i datorn i digitala, avgränsade steg, en bit i 
taget från början till slut. Ändligheten, å sin sida, ligger i att de inmatade 
symbolernas antal är fixerat och att maskinen utför programmerarens 
kommandon enligt sin logiska konstruktion, dvs en ändlig uppsättning klara 
regler. 15 

13 Impulsen till detta citat har jag fått från Bolter (1984) och det återfinns i Russeils 
Introduction to Mathematical Philosophy, 1975, s 194. 
14 Bolters ord är "discrete", vars betydelse som vetenskaplig term i svenskan enligt 
Nationalencyklopedin är 'åtskild', 'icke-kontinuerlig'. Den i detta sammanhang använda 
termen i svenskan är digital (i motsats till analog). 
15 Jag har av informationsvetare fått påpekat att påstå endet om ändligheten i datorn endast 
delvis kan sägas vara korrekt. Datorns organisation går att göra oändlig, menar de. Man 
räknar med "emergent properties", dvs att det på h ögre nivåer inom systemet händer något 
som inte kan reduceras eller återföras till de ändliga symbolerna och reglerna. I en annan 
betydelse är dock ändligheten faktisk; de ursprungliga, i datorn inmatade symbolerna och 
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Datortänkande är dessutom ett tänkande "i isolering", dvs symbolen 
fungerar endast i det sammanhang den för tillfället är avsedd. Den har fysisk 
form (siffra, bokstav, tecken) men är egendomligt skild från resten av världen, 
dess betydelse ligger utanför det verklighetsbundna; den är alltså i den 
meningen abstrakt. Att det verkliga aldrig till fullo kan återges är 
kännetecknande för varje representativt system; reducerade till datasymboler 
förefaller alla problem lösbara. När vi en gång tagit steget mot symbolisk 
representation frikopplas vi lätt från det verkliga och börjar resonera enligt 
modellen och steg för steg. 

Hierarki är ytterligare en byggsten i datorernas logik. Den hierarkiska 
strukturen är t o m kärnan i dataspråken: "the cardinal quality" (Bolter 1984, s 
129). Dataspråken, som rent fysiskt vilar på elektroner, har konstruerats av 
matematiker och logiker för att ge instrument för lösning av tekniska 
kalkyleringsproblem, och sådana struktureras hierarkiskt. Nyanser och 
tvetydigheter i vardagsspråket eller det litterära språket är däremot omöjliga 
att översätta och arbeta med just beroende på den logiska konstruktionen i 
datorns inre. De språk som kan användas i datorerna är exakta och strukturellt 
enkelt uppbyggda. Inom FORTRAN t ex finns ingen tanke som inte kan 
uttryckas i ett påstående i FORTRAN; språket, symbolen, begreppet 
sammanfaller helt med en tanke, de två täcker varandra fullständigt i datorns 
värld. 

I våra föreställningar möjliggör datorn därmed den perfekta världen. 
Formell logik kan då förefalla vara den bästa basen för inte bara maskinens 
operationer utan också för mänskligt tänkande. Det finns framstående 
datorspecialister, menar Bolter, som tror att alla intellektuella problem en dag 
ska kunna lösas med logik (1984, s 73). 16 I kulturens starka betoning av 
logiken ligger också att man söker reducera kontinuiteten i verklighetens 
skeenden till fixerade avgränsningar, stegvisa bitar, och överföra 
tvetydigheter och osäkerhet i vardagstänkandet till det binära schemat: 
antingen/eller, ja/nej, sant/falskt osv." 

Ett "språkligt" medium 
Det är värt att nogsamt betona en omständighet: Datorn är vårt första 
språkliga tekniska medium. Det artificiella språk som står till vårt förfogande 
är entydigt och exakt bundet av den symboliska logiken och ytterst, rent 
fysiskt, översättbart till den elektroniska impulsens "av/på". Från första 
kontakten tränas programmeraren till en förståelse av "dator-tänkande", dvs 

reglerna är begränsade till sitt antal och tillskrivna vissa innehåll, och därmed kan systemet 
ändå ses som deterministiskt. 
16 Toulmin (1990) påpekar att man inom den tradition som Leibniz var del av trodde att 
inte bara alla vetenskapliga utan också alla etiska och existentiella problem en gång skulle 
kunna lösas om man bara kunde konstruera ett "rent" språk på matemati sk grund. 
17 Jfr här med fenomenologin, där man i stället tar sin utgångspunkt i omvärldens 
företeelser/fenomen. 
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att tecken är konventionellt bestämda och därmed manipulerbara, klart 
avgränsade till form och med stipulerat innehåll och dessutom ytterligare 
fixerade av sammanhanget samt att teckenuppsättningen är ändlig. Så lär sig 
programmeraren maskinens och därmed dataspråkens speciella form - den 
symboliska representationen. 

För att lösa ett problem med hjälp av datorn måste programmeraren först 
dela upp problemet i delproblem och sedan för de olika delarna finna en 
representation inom dataspråket (allt från maskinkod till högnivåspråk) och 
låta datorn operera enligt givna och hierarkiska regler.^ Hela tiden krävs en 
reflektion över och en jämförelse mellan det ursprungliga problemet och den 
valda representationen. Under hela programmeringsfasen måste uppmärk
samheten fästas på dessa symboler för problemets olika delfaser, och 
programmeraren följer därmed oupphörligt hur dessa symboler stegvis 
behandlas i datorn tills de kommer ut som den förväntade "outputen". Den 
västerländska kulturens strävan till stadga och entydighet, som bl a Toulmin 
talar om (1990), ser ut att kunna förverkligas i datorn. Genom att datorn -
olik all tidigare teknik - är ett logiskt-språkligt medium ligger det nära till 
hands att den blir en metafor för mänskligt tänkande och språk. Därigenom 
kan datorn påverka våra föreställningar, vårt tänkande och vårt naturliga 
språk, menar forskare som Bolter (1984). Till detta återkommer jag flera 
gånger i mitt arbete. 

VETENSKAPENS UTFORMNING 
Förutom den önskan till förankring i en nuets vardagsvärld som bestämde mitt 
val av avhandlingsämne så hyste jag funderingar om vetenskapen som 
kulturell institution och om humanioras uppgift.^ Också dessa frågor har 
kommit att bli vägledande för hur jag utformat mitt arbete, och jag ska i 
korthet här ta upp dem. 

18 Det en da språk som en dator opererar efter är maskinspråket, ett lågnivåspråk, och det 
består enbart av sekvenser av nollor och ettor. Att skriva i maskinspråk är mycket 
tidsödande, och man har därför utvecklat högnivåspråk, programmeringsspråk, som i hög 
grad utnyttjar ord och förkortningar som påminner om mänskligt språk; de högnivåspråk 
som vi i Sverige rör oss med är ofta engelska. Datorn måste då vara utrustad med en 
kompilator som kan "översätta" från högnivåspråk till maskinspråk och vice versa. Mellan 
högnivå- och lågnivåspråken finns en grupp som benämns assemblerspråk; i stället för att 
hela tiden använda maskininstruktioner i binära tal by gger man där också på symbolisk 
kod, dvs förkortningar som anknyter till de operationer som datorn ska utföra, t ex STO för 
STORE. Några högnivåspråk som pojkarna arbetar i är B ASIC, PASCAL och FORTH. C 
är ett assemblerspråk som intresserar flera av pojkarna. I assemblerspråk och framförallt 
maskinspråk har man större överblick av vad som sker än i högn ivåspråken; de tar mindre 
plats i minnet och är snabbare eftersom de inte innehåller några rutininstruktioner. 
(Uppgifterna är hämtade från Norstedts Dataordbok, 1983.) 
19 För en d iskussion om humanioras framväxt och uppgifter hänvisas till Bredsdorff m fl 
(1981), Nordenstam (1989) och Liedman (1977,1978). 
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Vetenskapsbegreppet 
Det vi i huvudsak i våra dagar kommit att hålla för vetenskap har vuxit fram 
ur en speciell gren av den mer omfattande antika filosofin, nämligen 
naturfilosofin, och den har sina rötter både hos Platon och Aristoteles.20 En 
betydande accentuering och utmejsling av vissa drag skedde sedan med 
början i 1600-talets naturvetenskapliga revolution. Kärnan i den rådande 
vetenskapliga hållningen blev det "moderna" rationalitetsbegreppet. I 
Toulmins tolkning undanskuffades här den delen av filosofin där tolerans för 
mångfalden stod i centrum; det unika ersattes alltså av den universella 
principen, det konkreta abstraherades till det generella och det situa
tionsbundna fick vika för det tidlöst permanenta (1990, s 35). Man avlägsnade 
sig från det vardagsverkliga och dess problem och höll fram modellen, 
principen som ledstjärna för sökande av sann kunskap. Så bringade man 
stadga i en kaotisk värld. Denna hållning har idag starkt fäste inom många 
vetenskapliga discipliner. 

Med denna "rationella" profilering av vetenskapen kom således andra sätt 
att närma sig kunskap att åsidosättas, framförallt den som sätter det beprövade 
omdömet i spel. I antiken ansågs etiska, estetiska och existentiella problem 
ständigt vara invävda i mänskligt liv och också de krävde sin belysning (som i 
de grekiska dramerna). Här var människan utgångspunkten; rikedomen på 
skiftningar, osäkerheten och dubbeltydigheten i tillvaron erkändes. Under 
renässanshumanismen hade denna hållning en blomstringsperiod, innan viljan 
till stadga och fasthet tog över. Detta äldre rationalitetsbegrepp betonar den 
sammansmältning av teori och en levande praktik som gör det möjligt för 
människan att handla konstruktivt och omdömesgillt i nya och unika 
situationer. 

På svensk mark har under 1900-talets början på filosofins område pågått 
en kamp mellan två riktningar som i stort kan sägas baseras på dessa 
kunskapssyner.2i Jag avser då lundafilosofin och uppsalafilosofin, där den 
senare med sin rationalistiska och naturvetenskapligt orienterade hållning 
kom att bilda en omfattande skola och bli den helt dominerande. Den förra 
hade en inriktning mot historiska, humanistiska och psykologiska ämnen. I 
den nationella kampen om de filosofiska posterna och filosofins utformning 
kom uppsalaskolan att segra. Den analytiska filosofi som sedan framförallt 
från England gjorde sitt inträde i Sverige och som kom att bli den gällande 
filosofiska hållningen från slutet av 1930-talet fick också sina anhängare ur 
uppsalaskolan. Lundafilosofernas tankar kom på undantag. 

20 För en genomgång av vetenskapens utformning från antiken till våra dagar hänvisas här 
framförallt till Toulmin (1990), Merchant The Death of Nature: Women, Ecology and the 
Scientific Revolution (1983) samt Keller Reflections on Gender and Science (1985). 
21 Min källa har här framför allt varit Nordin Från Hägerström till Hedenius (1983). 
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Också inom språkvetenskapen finns olika traditioner, liknande dem jag just 
nämnt.22 Den gängse uppgiften för språkforskaren har blivit att inom sitt fält 
upprätta teorier och skapa exakta begrepp, definitioner och kategorier - på 
förmågan att handskas med sådana medel vilar många gånger vår 
språkvetenskapliga självförståelse och yrkestrygghet. Man vill då ur de 
språkliga uttryckens ymnighet utvinna det generella, den gemensamma 
nämnaren. I en annan språkvetenskaplig tradition riktas blicken i stället mot 
det unika och uppmärksamheten fästs vid exempel, bilder, jämförelser, 
analogier. En sådan mer tolkande tradition har funnits genom historien.23 Med 
basen i en språkfilosofi med klassisk litteratur i botten vill den genom 
fokusering på just det unika och levande exemplet visa på det allmängiltiga, 
ge perspektiv och öppna vår medvetenhet. Den förra språkvetenskapliga 
traditionen, med tydlig bas i en mot logik och matematik orienterad 
språkfilosofi, vill betona det generella, och den har en stark dominans i den 
västerländska kunskapens historia. 

Med fler traditioner att ösa ur berikas språkvetenskapen med fler metoder 
och större förståelse för och mer kunskap om språk och språkbrukare. Min 
erfarenhet är att grenar av nutida språkvetenskap sökt förena medel ur olika 
traditioner; man arbetar t ex både med begreppsanalyser och analogiska 
resonemang. Annars har troligtvis den dominerande strävan inom 
språkvetenskapen blivit att man söker göra exakta undersökningar. Sådana 
"naturvetenskapliga" drag finns tydligast inom fonetiken, men också 
grammatik kan utforskas på liknande sätt. Ju längre mot semantik och 
pragmatik man kommer desto mer komplexa blir problemen. Dock träder 
emellanåt också här en önskan till klar systematik fram. Orden kan då 
behandlas som föremål och ges vissa specifika drag, ungefär som inom 
komponentanalysen (se vidare kapitel 2). Viktigare i mitt arbete är att 
undersöka den språk- och tankevärld som är pojkarnas. Jag kommer att rikta 
uppmärksamheten mot den väv av ord, handlingar och förhållningssätt som är 
deras språkbruk. 

Det vetenskapliga uttrycket 
Så långt om vetenskapernas sociala och kulturella utformning; nu några ord 
om vetenskapens uttryck, det vetenskapliga språket. Inom det "moderna" -
dvs framförallt på platonsk och naturvetenskaplig tradition vilande -
rationalitetsbegreppet ryms förutom drömmen om den enhetliga vetenskapen 
och den rationella metoden också drömmen om det perfekta språket (Toulmin 

22 En mer specifik diskussion om språkvetenskapen återfinns i kapitel 2. Här vill jag bara 
visa på den dominerande utvecklingen av vetenskapen och på närheten mellan olika 
discipliner. Språket har alltid varit en viktig fråga för filosofin och den rollen har 
accentuerats under 1900-talet. Jfr Liedman (1978) som påpekar filosofins stora betydelse 
för den språkvetenskapliga utvecklingen. 
23 Här exemplifierar Toulmin (1990, s 35-45) med språkfilosofer och författare som 
Montaigne, Shakespeare, Diderot, Schopenhauer och Wittgenstein. 
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1990, s 104). Det matematisk-logiska språket var här förebilden, ett exakt 
avbildande universellt språk där all betydelse redan var fastställd och 
inbyggd. Klarhet i uttrycket, exakt terminologi, analytiskt bundna definitioner 
som kan föras tillbaka till en överordnad teori är väsentliga kännetecken på ett 
sådant språk. Detta är vårt historiskt givna arv när det gäller föreställningen 
om det vetenskapliga språket. 

Liksom jag tidigare betonat en vidgad eller alternativ vetenskapssyn så 
finns här ett alternativt, ett annorlunda uttryck att tillgå, nämligen 
vardagsspråket och den konstnärliga gestaltningen. Forskaren/författaren har 
till sin uppgift att förmedla sin tolkning av en företeelse och skapa förståelse 
och insikt. Huvuduppgiften är inte att bevisa utan att visa (Bärmark & Nilsson 
1987). 

Den diskussion som jag nu fört har varit ett sätt att bereda marken för ett 
forskningssätt som ska tjäna mig i fortsättningen. I och med att jag på ett 
tidigt stadium hade koncentrerat mitt forskningsintresse till några få 
personers språk och begreppsvärld blev det omöjligt att reducera dessa skilda 
individer till en enhetlig grupp varur vissa generella språkliga drag skulle 
utvinnas. Så som vår kontakt utvecklades kom pojkarna att bli personligheter 
och de framstod med sina motsägelser och skiftande liv som unika. Det är 
genom karakterisering och gestaltning som den unika personen blir levande 
för oss, inte genom generalisering. 

Men hur ska en enskild persons liv kunna få vetenskapligt värde? För en 
förståelse av detta slag måste vi då söka oss bort från allmänbegreppet och 
dess generaliserade och abstraherade innehåll (Bärmark & Nilsson 1987; 
Landquist 1920). Med allmänbegreppet som fixstjärna extraheras ur 
verklighetens levande och motsägelsefulla personer och skiftande händelser 
en viss avgränsad valör. Med allmänbegreppet tyglar vetenskapen det 
mångskiftande och skapar entydighet. I stället får vi här söka oss mot det 
historiska begreppet, som har ett levande, individuellt innehåll. Ju mer 
särpräglat desto större symboliskt värde. Det mångskiftande övervinns här 
genom att karakteriseringen står i centrum, man vill t ex skildra och visa upp 
en individuell person. Uppfattningen om de bärande dragen i personligheten 
är framvuxen ur en rikedom av yttranden och handlingar och befästs av den 
intuitiva uppfattningen av personligheten.24 Denna unika personlighet får 
kunskapsvärde som symbol för en tid och en kultur. 

Med sina olika tillblivelser är pojkarna i mitt arbete exempel att reflektera 
kring, de är just symboler för en tid och en kultur. Och genom att ta del av 
deras tankevärld, deras sätt att resonera, får vi ett tittskåp genom vilket vi 
också kan se på oss själva. Det är således en närbild snarare än ett flygfoto jag 
velat ta. Jag tror på närbildens kraft att beröra oss, på att det unika och 
närgångna kan öppna för en mängd innebörder och tolkningar. Närbilden är 
därför emellanåt viktig som källa till reflektion. 

24 Filosofen Hans Larsson diskuterar det intuitiva i sin lilla skrift Intuition, 1910. 
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Mitt avhandlingsarbete är en explorativ studie som inte ger fasta svar. Det är 
ett försök att delvis med hjälp av en alternativ och till stor del undanskymd 
tradition synliggöra språket hos några unga människor. Ett sådant tillskott 
från språkfilosofin kan bidra till en större mångfald inom den språk
vetenskapliga praxisen. 

ATT SÖKA MÄNNISKAN... 
ELLER MATERIAL OCH METOD 
"Vägen blir till medan vi går" är ett uttryck för en forskningshållning som 
numera anses vara självklar. Jag hade satt mig före en uppgift: att skildra 
några pojkars språk och begreppsvärld. Detta var nu - som redan framgått -
inget som stod klart från början. Vad har då blivit frukten av mitt trevande? 
Ett och ett halvt års sporadiska besök i terminalrummet - med samtal, 
iakttagelser, anteckningar (tillfälliga), inspelningar (i stort obrukbara p g a 
bristande teknisk kvalitet) - har gett mig en orientering och bakgrund. Att 
vistas i den miljön och se samspelet mellan pojkarna, deras egensinniga 
knappande, höra deras samtal och själv bli indragen i dem - allt detta ledde, 
som jag redan beskrivit, hela tiden till nya frågor. 

Samtalen 
En fördjupad förståelse av deras tankevärld var nödvändig och jag beslöt mig 
för att göra s k djupsamtal med dem, en och en. Så trodde jag att jag skulle få 
svar på mina frågor, svar som var svåra att få i terminalrummet, där folk hela 
tiden kom och gick, där skrivare smattrade på, där knappande och pipande 
fyllde luften och en uppseendeväckande skärmbild för en stund kunde dra alla 
till sig och ge upphov till mycket skratt och skämt. Datoraktiviteten var hög 
men samtalet pojkarna emellan var emellanåt mycket sparsamt. De hade 
egentligen inte heller tid med mig - inte i den miljön - och de andra 
pojkarnas närvaro var ingen bra förutsättning för öppenhet när det gällde mer 
känsliga frågor. Under en period av tre år kom jag således att träffa fem av 
pojkarna för tre längre samtal med var och en, med ca 1,5 års mellanrum. 
Med en sjätte pojke blev det bara ett första samtal. Samtalen varade mellan en 
och två och en halv timme, de bandades och finns alla utskrivna, de flesta i 
sin helhet, med undantag för några kortare partier med i huvudsak 
beskrivningar av maskinvara eller programmering. 

Vad rörde samtalen sig om? Hur gick de till? Ur upplevelsen av 
terminalrumsmiljön hade naturligtvis många frågor grott. Jag ville först och 
främst veta mer om deras liv, intressen, värderingar, se vad de gjorde på 
fritiden, vad de tänkte om teknikens utveckling, arbetet vid datorn, skolan. 
Men inte heller här - i de första samtalen - visste jag vart arbetet skulle bära. 
Jag sökte fortfarande, men något annat än när jag började; det var inte längre 
orden som var det centrala, det var tankegångarna, förhållningssätten, och 
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detta blev allt tydligare ju längre samtalsserien fortskred. Ändå var jag osäker 
på vad "materialet kunde ge". Det var först när jag mellan samtalsperioderna 
lyssnat på banden, återupplevt samtalen och skrivit ut dem som texterna 
började leva, och det var först när jag skrivit om pojkarna en och en och också 
upptäckt gemensamma drag som riktningen i mitt arbete så sakteliga 
klarnade. 

Mina frågor har inte heller varit vad man vanligtvis kallar strukturerade. 
Jag har inte ställt samma frågor till alla och jag har inte varit ute efter något på 
förhand bestämt. Ett efterföljande samtal har fått sin utformning utifrån vad 
föregående samtal gett eller inte gett, vilka oklarheter som då uppstått, samt 
de funderingar som flockat sig utifrån mitt läsande. Det har således för var 
och en funnits bestämda frågor som jag önskat få belysta, men min avsikt för 
övrigt har varit att bli så följsam som möjligt, att i samtalet hellre bli ledd av 
dem än att leda dem. Jag har många gånger misslyckats med denna föresats -
jag har avbrutit deras tankegångar, varit ouppmärksam på antydningar osv. 
Naturligtvis har förfaringssättet också skapat en rad problem: pojkarna är 
enskilda individer med olika bakgrunder. Jag kan t ex inte direkt jämföra 
pojkarnas resonemang sinsemellan, och våra samtal har utvecklats olika 
beroende på hur mötet mellan våra olika personligheter fungerat (se vidare 
kapitlen 3-5). Och samtidigt som pojkarna är särpräglade individer ingår de i 
ett gemensamt språkligt sammanhang, i en speciell kultur. 

Med var och en har jag också efter arbetets färdigställande fört ett samtal 
om personens porträtt - manussamtalet. 

Tolkningen 
Vad har texten - den samlade dokumentationen - gjort för intryck på mig? 
Den frågan har styrt mitt närmande till det språkliga materialet. Jag har velat 
fånga andan i pojkarnas språk och i deras person. Utforskandet fokuserar 
därmed vissa dimensioner. Det är de värderingar som personen själv genom 
sitt språk lyfter fram som jag söker finna - jag vill alltså närma mig personen 
"inifrån". Men för en förståelse av detta språk krävs mer: Jag ska också 
förmedla min värdering av denna personens värdering i förhållande till den 
samtida kulturens värdering. Personen ska placeras in i det sociala och 
kulturella "nu" som är hans. Dessutom måste personens och samtidens-
kulturens värdering sättas in i ett historiskt perspektiv. Här hamnar vi långt 
ute i traditionen och ideologin, i maktförhållanden.25 På så sätt undgår vi att 
göra värderingen av det enskilda till ett subjektivt och tillfälligt tyckande. Så 
kan en enskild utforskares värdering göras intersubjektiv och förståendet får 
en kritisk dimension. I närheten av någon värderingsfri opartiskhet kommer vi 
dock aldrig. Likväl höjer sig forskaren här till en värdering som är kritisk. 

25 Street (1988) menar att det inte räcker att knyta forskningen om språkbruket, t ex 
diskursanalys, till situation och personer etc, utan att vi m åste gå hela vägen in i kulturen 
och se på maktens och ideologins antaganden. 
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Som bas för min förståelse finns redan mina möten med pojkarna. Jag har 
sedan gått in i det inspelade och utskrivna materialet i delar, i sin helhet och 
person för person - lyssnat och lyssnat, läst och läst. Stöd i mitt 
tolkningsarbete har jag också fått av människor med stora kunskaper i 
programmering, av datalärare och av föräldrar till djupt datorintresserade 
barn. Däremellan har jag pratat med pojkarna i andra sammanhang, fått 
belysning av det jag anat eller sett i det bandade materialet, börjat upptäcka 
mönster och bärande drag i vad de säger, sökt sådana också i det bandade 
materialet, noterat deras sätt att tala om vissa företeelser, vad deras intressen 
och resonemang ofta dras till osv. Manussamtalet har fått fungera som det 
slutliga komplementet i min förståelseprocess. Genom det har mina 
resonemang bekräftats eller modifierats. 

Framställningen 
Resultatet av arbetet presenteras, som jag tidigare nämnt, dels i tre enskilda 
porträtt dels i ett kapitel som tar upp centrala drag i pojkarnas språk. Den 
formen betingas av att skillnaderna pojkarna emellan trängde sig på, det blev 
ogörligt att endast se på likheterna. Därav porträtten. Dock fanns där också i 
deras språk gemensamma antaganden, något som starkt förenade dem och 
som gjorde terminalrum och andra datormiljöer till naturliga och centrala 
mötesplatser för dem. Dessa drag har jag således i huvudsak fört samman i ett 
kapitel. 

Inspiration för mitt arbete överhuvudtaget, men också för framställningens 
utformning, har jag fått av bl a filosofen Sören Stenlunds bok Det osägbara 
(1984). Titeln alluderar på Ludwig Wittgensteins tankar om det osägbara som 
en viktig del av mänsklig kunskap. Ur ett erkännande av det osägbara följer 
att vi också inom vetenskapen må tillstå att många för människor väsentliga 
problem och frågor varken kan genomlysas med hjälp av hävdvunna 
vetenskapliga modeller eller metoder eller förmedlas med ett exakt, 
vetenskapligt stringent språk. 

Inför förmedlandet av min tolkning av pojkarnas språk och begreppsvärld 
har jag således ställt mig frågan: Vad är värdefullt att säga, värt att säga? Hur 
kan det sägas? Hur vet jag om jag i ord säger för lite - att det jag önskar säga 
skulle kunna sägas med tydligare terminologi och samtidigt "sannare"? Och 
hur vet jag om jag ibland säger för mycket - att jag antingen brukar 
missvisande ord, t ex i form av en modells förenklingar och "reduktionistiska 
förhoppningar", eller gör anspråk på att säga något som överhuvud inte kan 
sägas i ord? 

Ofta möts jag av önskemål om att vara klarare. Klarare om något som jag 
inte tror det är möjligt att i vetenskapliga ord uttrycka sig klarare om? Eller 
klar på det sättet att jag reducerar något till det i gängse vetenskaplig 
terminologi uttryckbara och lämnar det utanför som kanske endast en tolkning 
skulle kunna lägga öppet för en följsam och reflekterande läsare? Det som för 
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mig är värdefullt att säga eller synliggöra med de medel som står till buds är 
det som kan ge perspektiv på t ex livsproblem och till synes självklara 
kulturella mönster. 

I många arbeten inom humaniora, föreställer jag mig, måste man 
sammansmälta ett angeläget innehåll med en form som tar till sin uppgift att 
söka förmedla också det som inte kan sägas i hävdvunnen vetenskaplig 
terminologi. Med en gestaltning bestående av fakta, resonemang, exempel, 
paralleller, analogier osv är det möjligt att peka på något värdefullt. Med ett 
sådant framställningssätt kan något sägas också mellan orden och genom 
mångfalden av innebörder. 

I mitt gestaltande är det osägbara något att räkna med. Detta låter 
paradoxalt, men jag är övertygad om att vi ofta ser, förstår och vet mer - och 
annat - än vad vetenskapen vill göra gällande och kan förmedla till oss. Som 
medlemmar i en västerländsk kultur där vetenskapen ofta får tolk
ningsföreträde har vi så småningom tagit till oss en beredvillighet att tolka 
världen och att få den förklarad för oss i analytiskt vetenskapliga termer. Vi 
tror på den kunskap som vill förmedlas på det sättet oberoende av om vi 
förstår den.26 Vi har dock en mer närliggande möjlighet, ja, t o m en naturlig 
disposition, att ta till oss världen. Genom vår samlade erfarenhet, som 
språkbrukare och människokännare, har vi en omedelbar förståelse av andra 
människor. Det är en förståelse där vi intuitivt fattar den andra personen och 
ser hennes handlingar som integrerade yttringar av hennes personlighet 
(Landquist 1920). Ett sönderspjälkande förvirrar därvid bara vår blick. Det är 
läsare av den först beskrivna inriktningen som vetenskaplig litteratur 
förmodligen oftast läses av. Det är läsare med den senare beredskapen jag 
behöver för att mitt arbete ska förstås. 

Det har varit min strävan att i gestaltningen av arbetet sammansmälta min 
förståelse av vad som är möjligt att fånga med etablerade vetenskapliga 
metoder, min metod att söka mig fram till kunskap om mitt "material" och 
mina tankar om hur den kunskapen bäst kan förmedlas. Så t ex måste mitt 
ställningstagande för vad språk ä r , vilket sker i kapitel 2, och min tolkning 
av det språkliga material som jag haft att närma mig stödja varandra i 
gestaltningen. Det är genom det skrivna som jag vill föra in läsaren i en 
förståelse av mitt problemområde, vill få henne att se vad jag ser, förstå de 
ställningstaganden jag gör i arbetet - och därmed också öppna för ett 
ifrågasättande av min ansats. 

26 I ett T V-program om psykologen och psykiatrikern C G Jung 15 juli 1991 kallade Jung 
vetenskapen för vår tids religion. 
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LÄSARANVISNING 
Min önskan är att denna doktorsavhandling ska vara tillgänglig för en allmän 
läsekrets. Det ligger i sakens natur att olika intresse för språk, olika kunskaper 
i ämnet språkvetenskap och olika förförståelse för företeelser som här berörs 
trots det - eller tack vare det - kommer att skapa delvis olika insikter, känslor 
och tankar hos läsarna. 

Med tanke på den tvärvetenskapliga ansatsen i mitt arbete får jag ofta till 
min hjälp föra in resonemang från andra ämnesområden, som t ex idéhistoria, 
filosofi, litteraturvetenskap, sociologi, datavetenskap, psykologi. Inslagen 
grundar sig då på arbeten av forskare från dessa områden. Rent allmänt kan 
sägas att jag tillåtit mig att starkt förenkla även t ex motsägelsefulla och djupt 
komplicerade historiska skeenden. Det är bara "den raka linjen" jag då 
redogjort för, eftersom syftet varit att redovisa grunderna för min tolkning. 
Min framställning har lästs och kommenterats av forskare från respektive 
disciplin, och modifieringar och tillrättalägganden har skett. 

Det närmaste kapitlet, kapitel 2, är en presentation av den språksyn som jag 
vill stödja mig på. Det är filosofen Ludwig Wittgensteins tankar om språk 
som jag främst vill förmedla. Med den tolkning som görs av Wittgensteins 
hållning skapar jag den huvudsakliga basen för mitt språkvetenskapliga arbete 
och betonar också den mer tolkande och gestaltande tradition som jag hastigt 
berört i detta kapitel. 

Kapitlen 3-5 utgörs av porträtten. Jag söker här ge liv och trovärdighet åt 
tre särpräglade individer och visa hur verklighetsdefinierade och 
verklighetsdefinierande deras språk och skolning in i en kultur är. De olika 
porträtten ger anledning att ta upp olika övergripande resonemang, som ibland 
finner stöd inom andra ämnen - på det sätt jag nyss nämnde. 

I kapitel 6 riktar jag uppmärksamheten mot generella och övergripande 
diskussioner hos andra forskare. Därmed ges ytterligare belysning åt de tre 
porträtten men framförallt åt vissa av de centrala drag i pojkarnas språk som 
jag behandlar i kapitel 7. 

I en kort slutkommentar berör jag några frågor som tangeras i mitt 
samtalsmaterial och som bör utvecklas. 



2 HANDLING OCH SPRÅK 

Mitt syfte med det första avsnittet av kapitlet är att tydliggöra hur framgångsrika 
linjer inom nutida språkvetenskap haft en tydlig dragning mot det 
systembaserade och naturvetenskapliga. I den efterföljande större delen av 
kapitlet presenterar jag filosofen Ludwig Wittgensteins språksyn. Sammantaget 
vill jag göra en positionsbestämning för min egen språksyn, som till stor del 
vilar i en tolkande tradition, och klargöra vad som hos framförallt Wittgenstein 
tjänat mig som stöd i min hållning. 

NÅGRA DRAG I NUTIDA SPRÅKVETENSKAP 
Med Ferdinand de Saussure och Strukturalismen fick vi i början av 1900-talet 
ett första försök till en sammanhållen teori om språk, i Den strukturalistiska 
språkteorin är ett avståndstagande från 1800-talets ledande språkforskning, den 
komparativa historiska skolan, och ett närmande till analytisk språkfilosofi (jfr 
kapitel 1). På samma sätt som komparativisterna tidigare tagit avstånd från 
föregående seklers språkforskning, filologin, så tog strukturalisterna nu avstånd 
från dem. Med sitt "glada" faktasamlande och fastställande av lagar samt 
frånvaro av övergripande teori- och principfrågor sågs den komparativa 
historiska forskningen som djupt bristfällig av strukturalisterna (Jonsson 1983, s 
205). I många vetenskapares ögon kom språkforskningen först i och med 
strukturalismens genombrott att kvalificera sig som vetenskap eftersom den då 
närmade sig den vetenskaplighet som varit framgångsrik inom 
naturvetenskaperna.2 Genom analytiska distinktioner som langue/parole, 
signifiant/signifié, diakroni/synkroni lades grunden till en systematisk 
språkvetenskap.3 Språkbruket skildes från språksystemet, det individuella från 
det universella och det mångskiftande och komplexa fick stå tillbaka för det 
logiskt konsistenta. I Strukturalismen införlivades också naturvetenskapens krav 
på generaliserbarhet, objektivitet och systematiserad metod. Syftet var att 
avtäcka och förklara de bakom orden vilande generella mönstren och reglerna.4 

I Saussures efterföljd skapades alltså tydligare analysverktyg för lingvistiken, 
men samtidigt begränsades dess fält (Kristeva 1990, s 100). Strukturalisternas 
ansträngningar har i huvudsak inriktats på ljud- och formlära och lämnade i 

1 Saussures tankar har samlats i Cours de linguistique générale, som utarbetats utifrån 
studenternas dokumentation av hans språkföreläsningar i Genève. Arbetet utgavs 1916 efter 
hans död. Se t ex Platzack 1979, s 146. - Om ambitionen att skapa en teori om språket se t ex 
Sigurd 1983, s 14 och Ellegård 1971, s 100. 
2 Om steget till vetenskap se Nordenstam 1989, Kristeva 1990, s 100 och Crystal 1971, s 77. 
3 Se Cameron 1985, Harris 1981, Crystal 1971, Ellegård 1971 och Lyons 1968. 
4 Nordenstam 1989, s 146ff; Cameron 1985, s 10; Harris 1981, s 37. 
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stort syntax och semantik utanför (Ellegård 1971, s 102). Med början i Noam 
Chomskys verk Syntactic Structures (1957) kom språkets mentala dimensioner, 
språkförmågan, att betonas; här närmade man sig kognitionspsykologin. 
Chomskys arbete innebar en kritik av den behavioristiska form av strukturalism 
som frodades i USA med Bloomfield i spetsen (Chomsky 1968). Likväl är 
Chomskys teorier i hög grad strukturalistiska; de är en fortsättning av det slags 
systembaserade tänkande som med Saussure fördes in i språkvetenskapen 
(Chomsky 1968, Sjögren 1978, s 22). Fr o m Aspects of the Theory of Syntax 
(1965) inkluderade Chomsky sedan i grammatikbegreppet inte bara de 
fonologiska, morfologiska och syntaktiska nivåerna utan också den semantiska 
(Chomsky 1968, Sigurd 1972, s 39)5 Medan det för strukturalisterna var 
språksystemet i sig som tilldrog sig intresset - som enheter och regler, obundna 
av den mänskliga kompetensen - så är det språkförmågan, den bakom 
språkbruket liggande mentala kompetensen, som är det intressanta för 
generativister och transformationsgrammatiker i Chomskys efterföljd. 
Människans levande vardagsspråk och dess betydelser berörs dock ej av dessa 
teorier. 

En vittförgrenad expansion har under 1900-talets senare hälft skett inom 
modern språkvetenskap, och mycken kunskap har vunnits om formlära och om 
människans språkförmåga. En glidning in på språkbruksområdet har också ägt 
rum. En grammatik, från början relaterad till språksystemet, kan således vidgas, 
inte bara till semantiken utan också till pragmatiken, t ex till en 
kommunikationsmodell, och säga något om det levande språkbruket. Man tar då 
in de sociala omständigheterna, t ex talsituationen, mottagarens attityd och 
effekter av den sociala och kulturella fostran på vår förståelse av hur det är 
tillåtet och möjligt att handla och att uttrycka sig. Också när man undersöker 
språkbruket efterlyses ofta detsamma som man värderar i undersökningen av det 
abstrakta språksystemet: definition, klassifikation, generalisering etc. 

Det är formallogiska och matematiska förebilder som varit framträdande i den 
moderna språkvetenskapen, och stringens i metod- och teoriutveckling har 
starkt betonats.6 Ett exempel på detta finner vi i psykolingvisten Fritz Heiders 
resonemang om ords betydelse (1958). Heiders syfte är att säga något om 
tvåpersons-relationer. Med den enskilda personen som "basic unit" vill han 
skapa en begreppsram för systematisering och klassifikation av ords innebörder 
och av inbördes mänskliga relationer. Han anser det önskvärt att fastslå 
innebörden av t ex lova och stolthet lika exakt som innebörden av två, fyra eller 
hastighet (1958, s 8). Betydelsen i ord ska brytas ned; verbet V hos individen I 
ska definieras i sina delbetydelser X+Y+Z... Heider menar att vi skulle få en 
mångfald kvalitativa differenser om vi kunde kartlägga "basic elements" eller 

5 Se Chomskys resonemang om hans teoris begränsningar när det gäller att säga något om det 
levande språkbruket i Magee 1978, s 184. 
6 Se t ex Kristeva 1990, s 113; Crystal 1971, s 121, 220, 224; Josefson 1991, Cameron 1985, 
Sigurd 1983, Harris 1981, Platzack 1979. 
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"basic principles of variations" i orden (1958, s 8). En uttalad jämförelse med 
matematikens exakthet görs här (1958, s 8). En sådan ansats ses ibland som 
eftersträvansvärd inom modern språkvetenskap (Harris 1981, Cameron 1985). 
Orden behandlas som föremål och tilldelas vissa specifika drag. 

Detta tänkande visar på en - kanske omedveten - föreställning om att språk i 
grunden är lika med ord och att man kan säga något väsentligt om språket om 
man gör utsnitt ur det, avgränsar och benämner delar, definierar innehållet i 
dessa delar, bedriver sin analys utifrån detta och återför det hela till en teori. 
Men med en sådan ansats förvandlas orden hos en språkbrukare till ett antal 
enskilda träd, och vi förvirras och förleds lätt på vår vandring. Helhetens -
skogens - väsen och betydelse undflyr oss. Människans ord är som träden och 
hennes språk och tankevärld som skogen. Det är således viktigt att inte begränsa 
undersökningen enbart till de enskilda orden utan att också ibland träda in i och 
utforska den språkliga "urskogen" och dess rikedom av skiftningar, den 
tankevärld som bärs av människan. 

Språkvetenskapen har också andra livskraftiga grenar. Den forskning som 
bedrivs på institutioner för nordiska språk i Sverige sträcker sig över ett stort fält 
- med bl a språksociologi, namnforskning, dialektologi, mediaforskning, 
forskning om skrivande, andraspråksinlärning och grammatik -, och beroende 
på forskningsområde begagnar man sig av allt från starkt systembaserade och 
strukturalistiskt influerade metoder till betydligt mer historiskt och humanistiskt 
tolkande sådana. Den senare inriktningen har varit viktig bland namnforskare, 
dialektologer och språkhistoriker. Också bland dem har ordnivån ofta varit det 
som undersökningsintresset koncentrerats till, men närheten mellan människan 
och språket betonas och man är medveten om trådar in i kultur och ideologi. 
Genom strukturalismens starka influens har forskningsgrenar med sådana 
hermeneutiska tendenser under senare delen av 1900-talet levt ett något mindre 
framträdande liv inom språkvetenskapen som akademisk disciplin.7 Den 
språksyn som jag vill grunda mitt arbete på närmar sig emellertid på vissa 
punkter en sådan mer historisk och tolkande tradition och skiljer sig på 
väsentliga punkter från den som fått sitt genombrott med strukturalister.8 

Strukturalismen kan, tillsammans med den generativa och transformationella 
grammatiken, ses som det stora försöket att inom språkvetenskapen skapa 
generella mönster. I mitt arbete vill jag gå vid sidan av ett sådant 

7 Ellegård säger att framtidens språkvetenskap ska avlägsna sig från humaniora: "den moderna 
språkvetenskapen bör motiveras som en beteendevetenskap" (1971, s 15). Här syns 
släktskapen med rationalister och kognitionspsykologer. Han anser att de "humanistiska 
centralämnena" bättre än språkvetenskapen kan ta hand om humanistiska frågor. Man kan här 
också jämföra Crystal 1971, s 112, som säger att "the basic aim of science is to establish 
theories". Så ock språkvetenskapens, är Crystals budskap. 
8 Om skillnaden mellan nomotetiska vetenskaper - de som riktar in sig på förklaring och 
lagmässighet - och idiografiska - där förståelsen av det unika är det centrala - skriver Tore 
Nordenstam i Fra kunst til vitenskap, 1989. 
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systemberoende och i stället låta den i praxis meningsskapande processen stå i 
centrum. Det innebär att det existentiella måste beröras; det levande och 
föränderliga är utgångspunkten, den språkbrukande människan. Människan är i 
ständig tillblivelse genom och i språket. Och lika lite som människan i sig har 
mening har språket det. Språkets betydelser skapas, förändras och fortsätter att 
förändras, och detta omvandlande och återskapande sker i samverkan mellan 
människor; språket påverkas, språkbrukaren påverkas och språkbrukarna 
påverkar varandra. Det finns förvisso många sätt att se på språk, men språkets 
betydelse för identiteten och för inskolningen i kulturens former är ofrånkomlig. 

En idag aktuell diskussion på detta tema förs inom den franska 
poststrukturalistiska och psykolingvistiska skolan med lingvisten Julia Kristeva.9 
Bakgrunden för den skolan är naturligtvis Strukturalismen med väsentliga bidrag 
från freudianska, marxistiska och semiotiska tankegångar (Nordenstam 1989, 
Witt-Brattström 1984). Här betonas talandet men inte i första hand som ett 
kommunikationsmedel människor emellan utan det centrala är språkets 
filosofiska förutsättningar. Det handlar om identitets- och begreppstillägnande, 
om att skapa mening i sin kultur och sin omvärld (Domellöf 1984). 

I den inflytelserike psykoanalytikern Jacques I^acans teori om människans 
tillblivelse ligger tyngdpunkten på språkets betydelse för barnets sociala fostran 
till kön och samhällsvarelse, io Det är när barnets symbios med moderns kropp 
bryts och det börjar erfara ett "jag" som språket föds; språket ersätter 
moderskroppen, fyller bristen efter den (Moi 1985, 99ff; Nyländer 1986, 72ff). 
Ordet - logos - står för ett införande i den symboliska ordningen, i samhället 
och Faderns lag (Nyländer aa s 74; Witt-Brattström 1984). Detta är också i stort 
Kristevas utgångspunkter men hon går emot strukturalismens syn på språk som 
monolitiskt system och Lacans könsföreställning (Moi aa s 152,164ff)). I stället 
hävdar hon det talande subjektet och mening som något som är i ständig 
tillblivelse och under ständig prövning människor emellan (Moi aa s 154; 
Kristeva 1990, Witt-Brattström 1984). 

VAD ÄR SPRÅK? 
Ett avgörande inflytande på mitt arbetes utformning har Ludwig Wittgensteins 
språkhållning haft. Man finner likheter mellan aktuell fransk psykolingvistik och 
Wittgensteins språkuppfattning men en viktig skillnad är språkets ställning. I 
den franska skolan är språket - i betydelsen språkakten, talandet (parole) -
basalt. Hos Wittgenstein är däremot handlingen det basala och språket en djupt 
integrerad del därav. Genom hans undersökande arbete kan vår förståelse för 
vad det är att kunna ett språk vidgas från en snävare språksyn till en 

9 Av Kristeva kan på svenska läsas Stabat Mater och andra texter, 1990, och om henne kan 
läsas i Witt-Brattström "Den främmande kvinnan - presentation av Julia Kristeva" i KVT 2-
3/1984. 
10 Av Lacan kan på svenska läsas Écrits: Spegelstadiet och andra skrifter, 1989, och om 
honom kan läsas i Lars N yländer Litteratur & psykoanalys, 1986, och Iréne Matthis Fyra 
röster om Jacques Lacan, 1989. 
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handlingsteori. Att lära ett språk är att lära sig att uppfatta verkligheten på vissa 
vis och samtidigt lära sig att hantera denna verklighet - att delta i den - på det 
sätt som gäller inom kulturen (Nordenstam 1978, s 92). 

I vårt bruk av språket ligger en mängd outtalade antaganden och tysta 
värderingar, fördomar och attityder, som är djupt förankrade i kulturen och som 
vi delvis förvärvat samtidigt med det talade ordet under våra tidiga år. Härpå 
vilar således i hög grad vår förståelse av världen, vår syn på andra människor 
och oss själva. Mycket av det som vi vet och som leder oss i vårt handlande kan 
aldrig klart uttryckas i ett teoretiserande språk. I stället handlar vi, språkligt och 
icke-språkligt, och i denna handling visar sig vår förståelse av världen. 

Innan jag nu utvecklar en diskussion om några centrala tankar om språk hos 
Wittgenstein ska först något sägas om hans verk och om de filosofiska frågor 
som sysselsatte de intellektuella i sekelskiftets Wien. Mitt syfte är att dels lägga 
fram en språksyn som i väsentliga delar påverkat mitt arbete, dels visa hur en 
människa just är förankrad i och präglad av sin kultur n I Wittgensteins liv ser vi 
hur frågor om konstens och vetenskapens uttrycksmöjligheter möts, och hur 
hans språksyn utvecklas från en tro på möjligheten av en exakt återgivning av 
vissa delar av verkligheten till förståelsen av språket som en djupt integrerad del 
av en föränderlig kultur. Jag gör naturligtvis inte anspråk på att ge någon 
helgjuten bild av Wittgenstein och hans språkfilosofi men hoppas att 
beskrivningen ska framstå som ett exempel att reflektera över, på samma sätt 
som jag hoppas att min fortsatta skildring av några unga datorintresserade män 
ska göra. 

Redan här bör nämnas att Wittgenstein i sina verk utförligt diskuterar vissa 
företeelser, termer eller problem, andra, däremot, berör han sällan eller inte alls 
för egen del, t ex metod, teori, analys. I sina undersökningar av vårt 
vardagsspråkliga bruk behandlar han språket, t ex uttrycket att må bra, som 
fakta och går minutiöst till väga. När det gäller innebörder beskriver han 
regelföljandet, handlandet, bruket. På så sätt vill han göra tillrättalägganden av 
de missuppfattningar som han anser vidlåder vår syn på språk. Andra 
dimensioner av språket - som förståelse, tolkning, det osägbara - nämns 
knappast alls, men Wittgensteins arbete kan tolkas så att han försöker visa dem 
genom sitt arbetssätt och sin framställning. Många wittgensteinuttolkare ser just 
hans verksamhet som ett erkännande av att vissa saker inte går att tala om i 
vetenskapliga termer utan måste visas, i t ex ett gestaltande språk. Därmed är det 
osägbara levande i Wittgensteins arbete och också hos dem som stöder sig på 
denna tolkning av det. Men vanligt är också att tolkning får betyda 
'teoretiserande förklaring' och att förståelse har betydelsen 'analytisk förståelse'. 
Tolkning och förståelse blir i en sådan diskussion termer som inte kan användas 
för Wittgensteins sätt att arbeta med språket. 

11 Ett arbete s om betonar kulturbakgrundens betydelse för Wittgensteins liv och verk är 
Wittgensteins Wien, 1986, av Janik & Toulmin. 
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I mitt arbete driver jag ingen tes om vilket som är mest grundläggande, 
handling eller förståelse. Men jag har lagt stor vikt vid den förståelse och den 
tolkande dimension som Wittgenstein hela tiden demonstrerar i sitt verk och 
därvid stött mig på wittgensteinkännare som filosoferna Stephen Toulmin, Allan 
Janik, Kjell S Johannessen och Tore Nordenstam. Förutom den i 
forskningsarbetet relevanta förklarande dimensionen har jag således använt mig 
av den tolkande dimensionen i Wittgensteins metod, nämligen att försöka förstå 
pojkarnas bruk av språket och de innebörder som det bär och att visa denna 
förståelse i en tolkande och gestaltande handling, företrädesvis i porträtten. 
Wittgensteins undersökningar av språket har således i första hand varit mig till 
hjälp för att överskrida vissa begränsande antaganden om språkvetenskapens 
uppgifter och metoder, och det är utifrån den synvinkeln som min framställning 
av hans språkfilosofi ska ses. 

MÄNNISKA OCH KULTUR I MÖTE - ETT EXEMPEL 
Både som tänkare och som människa har Ludwig Wittgenstein tilldragit sig stor 
uppmärksamhet under vårt århundrade. Efter sig har han lämnat en betydande 
filosofisk kvarlåtenskap och många av hans kolleger och studenter har också i 
biografier berättat om hans verk och om hans person. 12 I Wittgenstein finner vi 
en sökande och utforskande människa, som valde att leva och arbeta i spartansk 
enkelhet och stränghet. Hans filosofiska och etiska reflektioner som de framstår 
i hans verk är frukter av ett mångskiftande liv: Från tidiga studier i teknik, fysik 
och matematik kom han att alltmer gå över till frågor om filosofi och etik. Hans 
arbetsliv präglades också av det som intellektuellt och etiskt upptog hans tankar 
under olika perioder; han blev - strängt taget i nu nämnd ordning - ingenjör, 
soldat, filosof, folkskollärare, arkitekt, trädgårdsdräng, filosofiprofessor, 
sjukhusvaktmästare, vårdbiträde och författade därtill några av vår tids mest 
omdiskuterade filosofiska verk. 

Wittgenstein föddes i Wien 1889 i en mycket välbärgad familj. 13 Fader n var 
Wiens ledande stålmagnat och modern skicklig pianist. För båda föräldrarna var 
konst en självklar och väsentlig del av livet, och familjen fungerade som 
mecenater för en mängd unga konstnärer, framförallt musiker. Hemmet kom att 
fungera som ett kulturcentrum där konst och vetenskap ständigt möttes. Alla de 
åtta barnen kom också att i större eller mindre omfattning ägna sig åt olika typer 
av konstnärlig verksamhet. I stort tillgodosågs de kulturella behoven inom 
hemmets väggar; även den gedigna utbildningen gavs privat i hemmet av de 
bästa lärare. 

Runt dem - Wien: en stad som ångade av kulturellt och intellektuellt liv med 
namn som Kokoschka, Schönberg, Loos, Freud, Musil, Zweig, Trakl och med 

12 En under de senaste åren uppmärksammad biografi är Ray Monk Ludwig Wittgenstein: 
The Duty of Genius, 1990. Monk ger där en mycket utförlig skildring av sammansmältningen 
mellan liv, etik och arbete hos Wittgenstein. 
13 För en u tförlig beskrivning hänvisas till de redan nämnda verken av Janik & Toulmin, 1986 
och Monk, 1990. 
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en levande diskussion kring bl a Schopenhauers och Kierkegaards filosofiska 
verk, Tolstojs etiska samt Hertz' och Boltzmanns vetenskapliga (Janik & 
Toulmin 1986). Wien var enligt dess store kritiker runt 1900, Karl Kraus, en 
stad i moralisk upplösning, en paradoxernas mötesplats med misär och 
miljonärer, med bostadsbrist och prostitution, med framstående läkekonst och 
teknologi (Janik & Toulmin 1986, kapitel III). Ett ruttnande inre doldes bakom 
en pompöst ornamenterad fasad. Men i den sönderfallande habsburgsmonarkin 
konfronterades många åsikter, tankar och verksamheter; där verkade 
intellektuella från en mängd olika områden. Kärnfrågorna i debatten rörde sig 
om filosofi, vetenskap, konst och etik och kom att alltmer fokuseras på språkets 
roll och en kritik av språket. Dessa frågor hade Wittgenstein med sig som ett arv 
från sin kulturella bakgrund när han 1908 som ingenjör kom till England för att 
fördjupa sig i teknikstudier. Där kom han att verka i nära kontakt med 
matematiker, logiker och filosofer. 

En inledning till Wittgensteins filosofiska verk 
Traditionellt har Wittgensteins liv indelats i två filosofiskt mycket produktiva 
perioder utifrån uppfattningen att tankeinnehållet i dem varit väsensskilt. Den 
litteratur som behandlar hans verksamhet har därför kommit att tala om en 
"tidigare" och en "senare" Wittgenstein. Det enda verk Wittgenstein publicerade 
under sin livstid, Tractatus Logico-Philosophicus, har fått representera den 
tidigare Wittgensteins logisk-matematiska hållning till bl a språk och filosofi. 
Det är just förankringen i logisk och matematisk filosofi som där fått sitt synliga 
uttryck. 15 Arbetet fick stor betydelse för utvecklingen av den logiska 
empirismen. 

Dessa tidigt förda resonemang tar Wittgenstein avstånd från i sina senare 
filosofiska arbeten. I dem gör han upp med den i Tractatus uttryckta idén om ett 
vetenskapligt klart idealspråk. Wittgensteins senare arbeten fungerar dessutom 
som en kritik av västerländskt levnadssätt och västerländska tanketraditioner. 16 
Det är just dessa tanketraditioner som lett till ett teoretiskt antagande om 
idealspråkets förmåga att exakt uttrycka tänkande och verklighet, menar 
Wittgenstein. Denna dröm om "det perfekta språket" har levt alltsedan Platons 
tid (Toulmin 1990). Wittgenstein betonar nu i stället vardagsspråkets centrala 
ställning; det är det vardagliga bruket av språket, ej det idealspråkliga som han 
undersöker. Det är i vardagsspråket - och i poesin och konsten - som 
människan kan närma sig de existentiella frågorna och det värdefulla i tillvaron 
(Janik & Toulmin 1986, t ex s 205-210). 

Wittgensteins språkfilosofiska undersökningar har ansetts vara mycket 
komplexa, både i den betydelsen att tankarna bedömts som svåra att följa och i 
betydelsen att språket där getts en så oerhört sammansatt struktur. Hans 

15 Jämför här vad som i början av d etta kapitel sagts om språkvetenskapens utformning och 
dragning ät analytisk filosofi, kognitionspsykologi och mot naturvetenskap och matematik. 
16 Tydligast uttalad är denna kultur- och ideologikritik i Culture and Value som utkom 1980. 
Den svenska utgåvan heter Särskilda anmärkningar (1983). 
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uttolkare har varit talrika. Två av dem, oxfordfilosoferna G P Baker och PMS 
Hacker formulerar i slutet av inledningen till Wittgenstein: Understanding and 
Meaning (1980, s 7) sin syn på Wittgensteins filosofiska metod: 

Wittgenstein's philosophy is like a stone arch; each stone supports all of the 
others - or, at least, nothing stands up until everything is in place. 

Detta citat får tjäna som en öppning inte bara mot Wittgensteins samlade 
filosofiska verk utan också, och framförallt, mot hans språksyn. 

Tractatus Logico-Philosophicus 
Tractatus Logico-Philosophicus (hädanefter benämnd Tractatus eller, i 
referenser, TLP) skrevs under Wittgensteins tid som soldat i Italien under första 
världskriget men var då frukten av många års tankemödor. När han återvände 
från slagfältet kunde han presentera sitt manus, och efter vissa bakslag 
publicerades boken först i den tyska originalversionen 1921 och året därpå i en 
engelsk-tysk parallellutgåva, till vilken filosofen Bertrand Russell skrivit ett 
entusiastiskt förord. Det var ett förord som Wittgenstein från första stund tog 
avstånd från. Hans arbete hade missuppfattats, ansåg han. 

Vad är då Tractatus för slags verk och vad åstadkommer Wittgenstein med 
det? Enligt Allan Janik, idéhistoriker och filosof, och Stephen Toulmin, 
vetenskapshistoriker och filosof, var Wittgensteins syfte med Tractatus att lösa 
ett filosofiskt problem som präglat Wiens intellektuella liv: frågan om språkets 
möjligheter att förmedla kunskap (1986, kapitel V). Med Tractatus vill 
Wittgenstein visa att fakta kan återges i ett klart deskriptivt språk men 
uppenbarar också därmed något som för honom, utifrån den tradition han kom 
ifrån, föreföll ännu viktigare; allt som har med värderingar, etik och estetik att 
göra faller utanför det språkets ramar. Själv säger Wittgenstein i förordet till sitt 
verk: "Vad som alls låter sig sägas, kan sägas klart; och vad man inte kan tala 
om, därom måste man tiga. - Boken vill alltså dra en gräns för tänkandet, eller 
snarare: icke för tänkandet utan för tankarnas uttryck" (1982, s 37; jfr punkt 7, s 
122). Att på vetenskapens språk tro sig kunna säga något meningsfullt om livet 
är således fåfängligt, anser Wittgenstein (aa punkt 6.52, s 121): 

Vi känner att t o m om alla möjliga vetenskapliga frågor blivit besvarade, så 
har våra li vsproblem ännu alls icke blivit berörda. 

Också i sin korrespondens med Ludwig von Ficker, förläggaren till tidskriften 
Der Brenner, klargör Wittgenstein sitt syfte och betonar vad han anser vara den 
största förtjänsten med Tractatus: 

Syftet med boken är etiskt. Jag hade en gång för avsikt att låta förordet 
innehålla en mening som nu inte finns med, men som jag skriver ner här 
eftersom den kanske kan tjäna s om en nyckel till verket för er. Vad jag hade 
tänkt skriva var detta: Mitt arbete består av två delar: den som läggs fram här 
samt allt det som jag inte har skrivit. Och det är just denna andra del som är den 
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betydelsefulla. Min bok sätter gränserna för etiken inifrån, och jag är övertygad 
om att d etta är det enda sättet att dra upp dessa gränser på. (Janik & Toulmin 
1986, s 206.) 

Wittgenstein anser sig därmed ha dragit upp gränsen mellan fakta och 
värderingar och framförallt mellan det som var meningsfullt att uttrycka i 
vetenskaplig terminologi och det som i sådana termer blev rent nonsens. Han 
fullföljer här en tradition från Kant, Schopenhauer och Kierkegaard, vilka också 
i sina verk bemödat sig om att skilja den naturvetenskapliga sfären från 
moralens (Janik & Toulmin 1986, s 158-180). Wittgensteins brev understryker 
att hans syfte med Tractatus just var att visa det vetenskapliga språkets 
begränsningar och tillkortakommanden när det gällde att säga något om det 
verkligt betydelsefulla, det osägbara. 

Med sitt verk Tractatus tycker Wittgenstein sig ha skapat en gränslinje mellan 
den lilla del, den ö, som han anser vara möjlig att i klara ord beskriva och den 
oändliga ocean som omger den ön men som man ej kan fånga i exakta ord. 
Förutsättningen för den gränsen är att Wittgenstein i Tractatus just tänker sig ett 
formaliserat idealspråk, en logisk konstruktion, där språkets struktur exakt 
avbildar de uttryckta tankarnas struktur. I botten av Wittgensteins språkkalkyl 
ligger här den tyske matematikern och logikern Gottlob Freges och filosofen 
Russeils symbollogiska modeller, n Särskilt fruktbar var Russeils matematiska 
satskalkyl, vilken gjorde det möjligt för Wittgenstein att utarbeta en bildteori om 
språket. Orden blir där etiketter för tingen och satserna blir bilder eller exakta 
beskrivningar av dessa tings saklägen. Satsernas sanningshalt kan då empiriskt 
eller "naturvetenskapligt" fastställas. Det är detta som omfattas i det 
beskrivbaras värld hos den tidigare Wittgenstein. Men Wittgensteins syfte med 
Tractatus är alltså också att lösa "egna" intellektuella problem, problem som 
levandegjorts för honom i hans ursprungliga kulturella miljö och som sysselsatt 
hans tankar: Han ville "bygga upp en generell språkkritik" som på en och samma 
gång både kunde "försvara språket som adekvat redskap för vetenskapen" och 
som kunde visa att frågor om "etik, värderingar och livets mening" bara - och i 
bästa fall - "kan förmedlas genom 'indirekt' eller poetisk kommunikation" (Janik 
& Toulmin 1986, s 205, 211). 

Från bildteori till handlingsteori -
Den senare Wittgensteins språkfilosofi 
Den bildteori om språket som Wittgenstein låtit genomsyra ungdomsverket 
Tractatus kritiserar han sedan oförtröttligt i hela sitt senare filosofiska arbete, 
och det verk som man oftast refererar till här är Filosofiska Undersökningar 
(FU). Det gavs ut postumt 1953 och måste ses just som en replik på Tractatus, 
där vissa tankar i ungdomsverket tillbakavisas medan andra, som där bara 
antyddes, får sin utveckling. 

17 Starkt vägledande var också Heinrich Hertz' och Ludwig Boltzmanns framställning av sina 
fysiska teorier. Se Janik & Toulmin 1986, kapitel VI. 
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Det finns inget rent logiskt rum - inte ens för vetenskaperna, menar nu 
Wittgenstein i FU - där förbindelse mellan ord och fakta kan konstrueras 
fristående från en omgivande meningsfylld värld, n Förhållandet mellan språk 
och verklighet kan således ej upprättas genom formell logik, genom ett en-till-
en-förhållande eller genom exakta definitioner. Vår förståelse av språket är 
baserad på vår kroppsliga närvaro i ett socialt rum och alltid kopplad till en 
förståelse av en värld, is Att förstå gult kan bara göras genom en 
bakgrundsförståelse av en färgskala och av den funktion som angivandet av färg 
fyller i kulturen. I samma mån kan varje yttrande bara få en innebörd genom en 
bakgrundsförståelse av ett språk och den värld som genom språket blivit våi 
värld. I sin senare produktion rör sig Wittgenstein således över till det vardagens 
språk där det osägbara också kommer till uttryck, dvs sådant som värderingar, 
attityder, tysta antaganden och fördomar. 

Vår kulturs tankar och kunskaper om språkets natur och om språktillägnandet 
bygger enligt Wittgenstein på felaktiga grundantaganden. Det är "den 
augustinska synen" på språket (vilken strax ska förklaras) som präglat 
västerländskt tänkande och som begränsat också 1900-talets språkfilosofer och 
språkvetare i deras förståelse av vad språk är.19 Wittgenstein inkluderar där 
Frege, Russell och sig själv, författaren till Tractatus Logico-Philosophicus. Vi 
är så genomsyrade av den augustinska språksynen att den blivit osynlig för oss -
men vi lever den: Den genomsyrar våra handlingar och vårt språk. 

Bildteorin - Orden som etiketter 
Hur går då Wittgenstein tillväga för att försöka oskadliggöra denna språksyn? 
Han börjar med att i första paragrafen av Filosofiska undersökningar återge ett 
citat ur Augustinus Bekännelser, där denne berättar hur han anser att han lärde 
sig sitt modersmål. 

När de /vuxna/ nämnde ett föremål och därvid vände sig mot det, märkte jag 
detta och jag förstod att föremålet betecknades genom de ljud som de yttrade, 
då de ville hänvisa på det. Detta förnam jag genom deras åtbörder, alla folks 
naturliga språk, det språk som genom minspel och ögonens uttryck, genom 
lemmarnas gester och röstens tonfall uppenbarar själens förnimmelser, när 
denna begär eller håller fast eller förkastar eller undflyr någonting. Så lärde jag 
mig såsmåningom att förstå vilka ting som betecknades genom de ord, som jag 
om och omigen hörde uttalas på deras bestämda platser i olika utsagor. Och när 
nu min mun hade vant sig vid dessa tecken, så uttryckte jag genom dem mina 
önskningar. (FU §1) 

17 Jfr Keller, 1983, om det vetenskapliga språkets begränsningar och outtalade antaganden. 
18 Jfr Dreyfus' betoning av kroppens fundamentala betydelse för ett intelligent handlande, 
1979. 
19 Den språksyn som Augustinus ger uttryck för i B ekännelser tar Wittgenstein som 
utgångspunkt för sin diskussion. Jag väljer att i f ortsättningen kalla språksynen för "den 
augustinska" eller "Augustinus' språksyn" med förbehållet att han givetvis inte står som 
upphovsman till den. 
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Med detta citat som utgångspunkt genomför Wittgenstein i Filosofiska 
Undersökningar en omfattande språkkritik. Han visar på ohållbarheten i 
Augustinus' språksyn och på de uppenbara eller tysta grundantaganden som 
ligger införstådda i den. Central i den språksynen är en teori om betydelse som, 
trots sina uppenbara brister, haft stor genomslagskraft (Baker & Hacker 1980, s 
45f).2i Trots sin otydlighet har den fungerat som en "proto-teori" som ynglat av 
sig i många filosofiska teorier om mening (aa s 46). Däri ligger den stora 
skadan; den bild av språket som framträder genom Augustinus' ord hänger 
samman med en hel världsåskådning som är osynlig p g a att den är allmän 
egendom. Baker & Hacker vill se den som ett paradigm, som genom 
århundraden fjättrat förståelsen av vad språk är (aa s 47). 

Några hos Augustinus centrala antaganden om språkets natur och om 
språktillägnandet som Wittgenstein kritiserar är (FU §1; Baker & Hacker 1980, s 
60): 

- en uppfattning att ord benämner föremål och att satser består av 
kombinationer av sådana benämningar 
- ett antagande om en för-lingvistisk, dvs icke-språkberoende 
självmedvetenhet och förmåga till reflektion hos spädbarnet. Detta 
antagande skymtar fram i den inledande meningen i citatet - barnet 
förmodas där dra slutsatser om människors agerande och ljudens koppling 
till föremål. Tydligare framkommer det i andra sammanhang hos 
Augustinus där han menar att spädbarnet i sin insikt om att inte ha ord i 
stället på alla sätt använder armar, ben och skrik för att få sin vilja igenom 
- ett antagande att språk bara används såsom kommunikationsmedel 
människor emellan; Augustinus räknar således inte med språket som t ex 
tankeverktyg 

När vi lär oss ett språk skulle vi enligt citatet ur Augustinus' Bekännelser lära 
oss namn på ting. Ord benämner således föremål och dessa föremål är ordens 
betydelse. Wittgenstein anser att denna tro sitter djupt i oss: "varje ord har en 
betydelse. Denna betydelse är tillordnad till ordet. Den är det föremål som ordet 
står för" (FU §1). Hur är detta möjligt? frågar sig så Wittgenstein. Det torde väl 
vara uppenbart att ord sådana som "inte", "om ... så", "att" är fullkomligt 
obegripliga utan en meningsbärande situation. Det tycks således vara 
beteckningar såsom "bord", "stol", "bröd" som Augustinus avser och begränsar 
sig till. Ord för aktiviteter - "att äta" eller "att leka" - eller egenskaper -
"hungrig", "envis" - eller alla andra ord som t ex "kanske, "idag", den bestämda 
artikeln "den", "och", "bort" berörs ej. De förutsätts dock fungera på liknande 

21 Det e ngelska ordet är här meaning. För en språkvetare som ofta arbetar med den grafiska 
enheten mening vore det kanske naturligare att kon sekvent använda ordet betydelse för att 
tydligt särskilja innehållet i orden. Att jag själv tillåter mig variera uttrycket beror dels på att 
det i mitt arbete inte föreligger någon risk för missförstånd dels på närheten til filosofins 
begrepp meningsteori. 
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sätt. Men ord har olika funktioner, säger Wittgenstein, och illustrerar detta med 
en kort lista över utrop: "Vatten! - Fort! - Aj! - Hjälp! - Skönt! - Nej!" (FU 
§27). Inte ens de olikartade funktionerna av dessa utrop kan förenas under någon 
generell formel - ännu mindre så alla de övriga vardagsspråkliga ord som vi likt 
mångsidigt användbara verktyg har till vårt förfogande (FU §§11-12). 

Att bara fastslå att ord är namn på saker (Tänk på "inte", "Ååå!", "detta"!) och 
att låta svårare diskussioner om språkets natur anstå kan tyckas oskyldigt men 
har fått till följd att det hos många människor i vår kultur råder en uppfattning 
att betydelse ligger förankrad i det föremål som ett ord betecknar.22 Även om de 
på ytan kan förefalla olika har de flesta filosofiska teorier om betydelse kommit 
att utgå därifrån (Baker & Hacker 1980, s 47). Den starka ensidigheten i 
Augustinus' språksyn och dess smittsamhet gör att den måste utsättas för 
djupgående kritik; ogräset ska upp med rötterna. Det vi således finner i 
Filosofiska undersökningar är en uppgörelse med den språksyn, bildteorin, som 
Augustinus här fått representera - och därmed också med Tractatus som kan ses 
som ett rättfärdigande av den språksynen. 

"Psykologism" - Språket som mental företeelse 
Förutom uppgörelsen med Augustinus' språksyn reagerar Wittgenstein i 
Filosofiska undersökningar bl a mot andra teorier om förbindelsen mellan språk 
och verklighet, vilka han ytterst också anser ha sin grund i den språksyn som 
Augustinus uttrycker. Att ett visst ord i kommunikationen avser ett visst föremål 
förutsätts med augustinska resonemang ligga inbakat i talarens intention. Men 
intentionen kan också avläsas i sådant som t ex talarens kroppsrörelser, 
ansiktsuttryck och röstläge (Baker & Hacker 1980, s 61). 

Wittgenstein underkänner dock varje sådan mental grund som 
betydelseskapande led i språktillägnandet. Han anser att den tidens förklaringar 
av mening vilar på en tankesjuka (a disease of thinking) som han kallar 
psykologism (1969, s 143).23 Alltför lätt vill vi söka förklaringar till våra 
handlingar, till vårt språk och till förändringar i våra liv i de mentala tillstånden. 
Hellre än att söka förklaringar till t ex modets växlingar i vinstintressen och 
industrins villkor förklarar vi förändringen psykologiskt - folk vill ha något nytt 
(Bloor 1983, s 6). Men, säger Wittgenstein, att mena något eller förstå något är 
inga mentala händelser (FU §693; Baker & Hacker 1980, s 35). Vad vi menar 
och förstår har utvecklats genom det sociala livets former, genom praxis. 

Inom psykologismen vill man alltså se mening som mentalt grundad. Barns 
inlärning och tidiga förståelse av enskilda ords betydelse förklaras där utifrån att 
barnet bibringats en idé, en mental bild, av ordets betydelse samtidigt som man 
pekat ut ordets referent, t ex "gult". Barnet skulle sedan kunna bevara denna 
mentala bild av "gult" och vid behov framkalla den och jämföra den med 

22 Jfr strukturalismens distinktion signifiant/signifié. - Numera är föreställningen om en 
mental bas för förståelse av mening/betydelse mer aktuell inom språkvetenskapen. 
23 Baker & Hacker talar om detta som "the disease of the intellect" (1980, s 34). 



40 

verklighetens "gult". Wittgenstein tar alltså avstånd från denna förklaring. 
Mening konstrueras inte mentalt, dvs som ett inre skeende hos individen, utan 
ordet gult har en alltigenom social prägel och meningen eller innebörden skapas 
i samverkan med en omvärld. När ett barn första gången möter ordet gult säger 
detta ord därför lika litet som t ex nonsensordet noba. Barnet kan omöjligt veta 
på vilket sätt ordet relaterar till skeenden eller föremål i situationen eller 
kulturen, även om den vuxna pekar på barnets anka och säger "gul" (eller 
"noba"). Är det föremålet eller en del av föremålet som avses? Formen, 
storleken, färgen? Är det den vaggande rörelsen? Lätet? Eller är det hela 
situationen? Endast en upprepad erfarenhet av liknande situationer och en 
växande förmåga att handskas med föremål och skilja dem från varandra, förstå 
och särskilja egenskapsord och känna igen och kunna delta i aktiviteter gör, att 
barnet till slut förstår att gul är ett bland många färgord. Utifrån förståelsen av 
andra färger förstår hon gul. Vi skulle inte heller kunna se eller tänka att ett 
tygprov var gult om vi inte fått lära oss begreppet i en mängd sociala situationer. 
Utan erfarenhet skulle vi inte ens kunna använda det gula tygprovet som 
jämförelseobjekt med andra gula föremål, som t ex klossar och bananer, och 
förstå att ordet avsåg "det gula". Wittgenstein tillbakavisar således en teori om 
att mentala bilder skulle fungera som en brygga mellan språk och verklighet -
betydelsen skapas inte mentalt utan i praxis, i bruket. Också förståelsen visar sig 
i bruket, handlingen. 

Likaledes tillbakavisar Wittgenstein andra psykologers antaganden om 
mentala akter - t ex en vilja eller önskan bakom en befallning - som det 
betydelseskapande ledet mellan språk och omvärld. Det är något annat än vår 
förmåga att skapa mentala representationer av ord som ger liv åt en fras eller en 
befallning. All förståelse av världen, menar Wittgenstein, förmedlas just i bruket 
av språket. Utan språk har vi ingen tillgång till varken en inre, mental verklighet, 
vilket förutsätts inom psykologismen, eller till en yttre verklighet, alltså till att 
"se". 

Med sitt kategoriska tillbakavisande av samtida psykologers antaganden om 
mentala bilder och mentala akter som det betydelsegivande ledet mellan språk 
och verklighet ville Wittgenstein dock inte tillbakavisa själva förekomsten av 
mentala eller psykologiska fenomen. De finns där i form av helt subjektiva 
känslor, bilder och sinnesstämningar, som skjuter upp i vårt medvetande när vi 
ingår i mänskliga aktiviteter. Men dessa mentala tillstånd är således inte 
förutsättningen för vår förmåga att bruka ord, utan ett resultat av vår erfarenhet. 
Genom bruket av språket i det sociala samspelet och de därmed förknippade 
upplevelserna skapas den inre förnimmelsen. Den mentala upplevelsen är en 
biprodukt, en effekt av det sociala (Bloor 1983, s 19). 
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Wittgensteins språkundersökningar - Språket som fakta 
På två punkter är Wittgenstein enig med Augustinus i dennes språkbeskrivning. 
Den första är att han ser kroppen, våra kroppsliga aktiviteter som "alla folks 
naturliga språk" och som en bas och ett villkor för språktillägnandet (FU §§244-
246, 202-207; Baker & Hacker 1980, s 61f).24 Och den andra är att 
språktillägnandet förutsätter att barnet gång på gång får ordet upprepat för sig, 
får höra och uppleva orden i en mångfald situationer. Utifrån dessa två punkter 
utvecklar Wittgenstein helt andra tankar kring språk och kring förbindelsen 
mellan språk och verklighet. I hela sin senare verksamhet kommer Wittgenstein 
att vara upptagen med att med en rikedom av exempel visa att förbindelsen ser 
helt annorlunda ut än vad klassisk språkteori velat göra gällande (och också 
annorlunda än vad den framväxande moderna språkvetenskapen hävdade). Han 
tydliggör här en språksyn som skiljer sig från den som fått sitt synliga uttryck i 
Tractatus.25 Wittgensteins intresse för språk riktar sig nu mot det 
vardagsspråkliga bruket. 

I och med att Wittgenstein börjar undersöka det vardagliga bruket av språket 
kommer han också att emellanåt föra in helt nya termer i sin verksamhet. I 
fortsättningen kommer jag att i min framställning successivt fläta in termer som 
språkspel, praxis, livsform, familjelikhet och regel. Ibland, då min avsikt bara är 
att fortsätta ett påbörjat resonemang, kommer jag att foga in den aktuella termen 
utan ingående förklaring. Under framställningens gång kommer dock termerna 
att diskuteras och belysas med exempel. 

Språkspel 
I Tractatus trodde Wittgenstein fortfarande på möjligheten av ett idealspråk, en 
konstruktion av matematisk-logisk karaktär, som exakt och uttömmande skulle 
kunna fånga vissa delar av verkligheten. Redan i de tidigast bevarade 
anteckningarna efter Tractatus för dock Wittgenstein in termen språkspel och 
börjar diskutera dess sociala implikationer. Han överger alltså tanken om ett 
idealspråk, ett enda allt omfattande språkspel, och talar om en mängd språkspel 
och komplexa nätverk av språkspel. Det är det sociala livet, och inte formallogik 
eller matematik, som utgör förebild för språkets regler. 

Med hjälp av termen språkspel har Wittgenstein således i sin senare 
produktion velat visa att ord har mening på ett helt annat sätt än tidigare filosofi 
velat räkna med. I det sociala vardagslivet råder ett "ömsesidigt konstituerande 

24 Jfr FU §206: "Det allmängiltiga beteendet är det referenssystem med vars hjälp vi tolkar ett 
främmande språk". 
25 Frågan om huruvida det existerar ett markant brott mellan den tidigare och den senare 
Wittgensteins språksyn har varit omdebatterad. Även om Wittgenstein i Tractatus 
demonstrerar sin tro på att vi ssa begränsade företeelser i vår värld e xakt kan återges i ett 
formellt språk så tillbakavisar Janik & Toulmin i Wittgensteins Wien föreställningen om ett 
brott; redan i Tractatus, synligt i förordet och i brevet till förläggaren von Ficker bl a, 
framhåller Wittgenstein tydligt en språkuppfattning som han i sin senare filosofi fördjupar och 
utvecklar. Där tar han också avstånd från att något språk överhuvudtaget kan vara fristående 
från en meningsgivande praxis. 
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förhållande mellan språk, handling och verklighet" och det är där, genom praxis 
som ordens mening en gång skapats och det är där som meningen hålls levande 
men samtidigt förskjuts (Johannessen 1986, s 90). För att förstå språkets väsen 
måste man 

studera hur språket används i sina alldagliga sammanhang - eller, för att 
använda en av hans älsklingstermer - i de alldagliga språkspelen. I dessa 
språkspel får ord och satser en mening, icke genom att avbilda något utan 
genom att vara oupplösligt förknippade med ett ytterst komplicerat 
beteendemönster. (Wedbergs förord till Tractatus, s 12.) 

När språkets innebörd skapas genom mänskliga aktiviteter har den formella 
logikens roll som konstituerande faktor för relationen mellan språk och 
verklighet lösts upp. I stället formas språkets betydelser, våra handlingar och 
deras innebörder och vår uppfattning om verkligheten i ett samspel mellan dessa 
tre delar, i praxis (Johannessen 1986, s 90). Språk är en aspekt av mänskligt liv 
och som sådant djupt och oupplösligt integrerat i våra samlade aktiviteter, i vår 
livsform. Det är inom och genom det sättet att leva som språkets betydelser 
skapas. 

Vad avses då med språkspel? Termen är omfattande och mångskiftande och 
för att gjuta liv i den kommer jag att varva citat av Wittgenstein själv och av 
hans uttolkare med förklarande resonemang och exempel ur vardagslivet. 

I Wittgensteins diskussion kan göras en åtskillnad mellan två huvudgrupper 
av språkspel, nämligen mellan "primitiva" eller förenklade språk och det levande 
vardagsspråket.26 Det är vardagsspråket som är av intresse i denna framställning 
och detta vardagsspråk kan i sin tur ses som en individens, gruppens eller 
kulturens helhetshållning, ett sätt att tala om och förstå världen - en livsform -
eller som en mängd regelstyrda delaktiviteter i mänskligt liv - praxisar, som t ex 
att köpslå eller att sammanträda. "Ordet språkspel är avsett att framhäva att 
talandet av språket är en del av en aktivitet eller av en livsform," säger 
Wittgenstein (FU §23). Detta talande har vi lärt oss i en mängd olika 
sammanhang där andra uttryckssätt än det verbala har bidragit till att skapa en 
förståelse av situationen och av ordens betydelser. I sin senare filosofi låter 
Wittgenstein 

språkbegreppet bli så omfångsrikt att det inkluderar sådant som gester, miner, 
ansiktsuttryck i största allmänhet, kroppshållningar, situationens stämning, 
situationsbestämda handlingssätt som t ex att l e och nicka till en bekant när vi 
möter honom eller henne, eller att vända ryggen till en person och avlägsna sig 
utan ett ord, eller att stå på kajen och vinka farväl till några vänner, eller att 
sitta på en krog och med ett ögonkast diskret antyda att kyparens närvaro 
önskas, eller att med en liten handrörelse ge ett bud på en auktion, osv osv. Det 
vida språkbegreppet avser att infånga alla de medel som vi använder i 
vardagslivets kommunikationssituationer för att inscenerà de verbalspråkliga 
formuleringarna. (Johannessen 1988, s 19.) 

26 Om primitiva språk se FU §§2 och 8 t ex. 
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För att rätt förstå orden och kunna använda dem på ett meningsfullt sätt måste 
man förstå brukssituationen. Att lära sig ett språk är att i grunden lära sig en 
kultur. 

För att ge oss en antydan om språkspelens mångfald radar Wittgenstein i FU §23 
upp ett antal sinsemellan mycket olika exempel: 

Befalla, och handla enligt befallningar -
Beskriva ett föremål efter utseendet eller på grund av mätningar -
Framställa ett föremål enligt en beskrivning (en teckning) -
Berätta en händelse -
Anställa förmodanden om en händelse -
Uppställa en hypotes och pröva den -
Redogöra för resultaten av ett experiment genom tabeller och diagram -
Hitta på en historia, och läsa den -
Spela teater -
Sjunga dansvisor -
Gissa gåtor -
Hitta på en vits, berätta den -
Lösa en praktisk räkneuppgift -
Översätta från ett språk till ett annat -
Be om, tacka, svära, hälsa, bedja. 

Ett språk, de språkliga handlingarna, språkspelen - vad vi nu vill kalla det -
präglas in i oss när vi lär oss bemästra den mänskliga verkligheten, dvs alla de 
situationer där språk ingår "på många olika men alltid ofrånkomliga vis" 
(Johannessen 1986, s 89). För att åskådliggöra några innebörder och peka ut en 
riktning för förståelsen av termen språkspel ska jag här ge några exempel ur 
vardagslivet. 

* 

Ett tydligt (och relativt enkelt) exempel på språkspel finner vi i bruket av lova.26 
Till en orolig nyinflyttad vän säger jag: "Jag lovar att hjälpa dig med 
tapetseringen". Jag säger ordet uppriktigt - det är inget falskt löfte - och att min 
vän förstår ordets innebörd visas av hans lättade ansiktsuttryck.27 Denna tydligt 
gemensamma förståelse mellan oss av begreppet lova har formats genom bruket, 
genom situationer och språkliga handlingar där ordet flätats in och fyllts med 
innebörd. Det är alltså ingen lexikal, bokstavlig mening i ordet vi inpräntar, utan 
det upplevda bruket skapar vår förståelse och vårt fortsatta bruk. På liknande sätt 
lär vi oss 

26 I filo sofen John Searles kända diskussion om talhandlingen lova (Speech Acts, 1969, s 
57ff) framträder en strävan att förklara, generalisera, definiera; han vill Mge orden en slags 
bokstavlig mening" (Segerdahl 1989, s 4-18) i stället för att beskriva ordens bruk, vilket är 
Wittgensteins metod. 
27 Naturligtvis kan jag lova på en mängd andra sätt, genom likvärdiga uttryck ("Jag hjälper 
dig!") eller genom en bekräftande nick-blick-min-kroppsrörelse med budskapet "Det fixar 
sig!", men här diskuterar jag ordet lova. 
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att behärska den mänskliga verkligheten i all dess komplexitet. Man måste lära 
sig att förhålla sig till den på de etablerade sätten: reagera på den, beskriva den, 
ingripa i den, reflektera över den, utforska den, få fotfäste i den och bli 
förtrogen med den. (Johannessen 1988, s 19.) 

Mellan begreppsbildning och mänsklig verksamhet råder ett ömsesidigt 
konstituerande förhållande; förbindelsen mellan språk och verklighet kan aldrig 
förklaras med "yttre" eller logiska argument, den är ett inre förhållande som 
skapats i det som Wittgenstein kallar praxis. De situationer där vi lärt språket 
och använt det formar också vår förståelse av verkligheten. Vårt sätt att tala blir 
ett uttryck för identitetskänslan, förståelsen av världen, synen på 
mellanmänskliga relationer, på vad som är värdefullt i livet etc. 

* 

Med ett annat exempel vill jag åskådliggöra en förskjutning av ett ords innebörd 
och av det språkspel som det ingår i. I en insändare i Aftonbladet 26/11 1985 
säger en 70-årig kvinna: "Sluta att nia folk! Ofta tilltalas man med ordet ni på 
ett förnedrande och nedsättande sätt. Jag vägrar att handla i affärer där biträdet 
säger ni. Du är ett nära, fint och vänligt tilltalsord".29 I valet av tilltalsord, ni 
eller du, tydliggörs för närvarande en konflikt som stammar ur olika personers 
olika livserfarenheter och därmed deras olika förförståelse av ordens laddningar. 
I mycket syns det vara en generationsfråga men skillnaden i uppfattning av 
ordens valörer kan också tillskrivas skiftande personlig bakgrund, geografisk 
hemvist, umgängesvanor i olika sociala skikt osv. 

På 1960-talet började vi på bred front undfly passivkonstruktioner, tredje
persons-konstruktioner och ohanterligt och kommunikationshindrande 
titulerande. Då fick demokratiseringssträvandena ett av sina uttryck i införandet 
av tilltalsordet du inom statliga verk.30 Samma rörelse var då underifrån redan 
på gång i samhället; tilltalsordet du hade länge varit arbetarklassens inbördes 
tilltalsord och hade nu också slagit igenom i bl a idrottsrörelsen. 

Ur min egen historia kan jag hitta talrika exempel på de olika tilltalsbruken 
och därmed på de markeringar av statusskillnad som låg mer eller mindre tydligt 
inbakade i dem. I början av 60-talet hade jag ställt frågor som "Har magistern 
varit i Moskva?" till mina lärare, och först på studentmiddagen lade de mer 
progressiva lärarna bort titlarna med oss nyblivna studenter - vi "blev du". I 
slutet av 60-talet hände det att mina mellanstadieelever i hastigheten sa "du" till 
mig och blev mycket generade över det. Mitt intryck är att övergången i 
klassrummet från "fröken"-titulerandet till "du" sedan hände från en årskull 

29 Insändaren har jag lånat från Mårtensson 1988, s 147. En utvidgad diskussion av det som 
jag här tar upp kan också läsas i det arbetet. 
30 Bruket f ick någon slags symbolisk manifestation när Bror Rexed 1967 som chef på 
Medicinalstyrelsen införde allmän titelbortläggning och "blev du" (och Bror) med sina 
underordnade medarbetare (Nationalencyklopedin). 
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mellanstadieelever till en annan och att det då kändes fullkomligt naturligt. Själv 
fick jag dock så sent som i början av 70-talet, när jag flyttat in i en ny lägenhet, 
frågan: "Bos det ensam?". Men för de flesta blev det möjligt och tillåtet att säga 
"du", och vi fick ett allmänt duande. 

Men tilltalsordet ni då? Varför slog inte det igenom som allmänt till-talsord? 
Bruket av ni har sett mycket olika ut och haft mycket olika värde-laddning i 
olika sociala kretsar och geografiska områden.3i För många var ordet kopplat till 
nedlåtenhet och distans och därför omöjligt att använda i ett samspel på lika 
villkor. Av allmänna diskussioner och av insändare i tidningar förstår man att 
slopandet av ni ofta sågs och ses som en framgång, som ett steg mot ett mer 
jämlikt och demokratiskt samhälle. På 1980-talet kan vi dock urskilja en 
motrörelse. Bland yngre människor är bruket av ni på väg in igen. Det märks 
framför allt inom serviceyrkena, som t ex i klädbutiker. Där blir man allt oftare 
hälsad med hej men tilltalad med ni av yngre expediter. Ungdomarna säger sig 
välja tilltal bl a beroende på den tilltalades ålder och ställning - till jämnåriga 
och yngre säger man självklart du.32 Vid platsintervjuer tilltalade unga 
människor intervjuaren med ni för att, som de sade, visa artighet, göra ett gott 
intryck och skapa en positiv stämning kring sin person.33 Det fanns också 
antydningar om att valet av tilltalsordet ni berodde på att man visste att 
intervjuaren hade makt över ens framtid.34 

Snabba förändringar i tilltalsbruket sker således. Oberoende av om det ökande 
bruket av ni är en tillfällig modetrend eller symptom på mer djupgående 
strukturella samhällsförändringar så inträffar här en kollision i bruket. Som vi 
såg av insändaren ovan utlöser tilltalsordet ni för många äldre människor en 
mängd negativt laddade associationer. Den 70-åriga kvinnan förbinder ordet 
med begrepp som nedlåtenhet, distans och förnedring. Hos ungdomarna väcks 
inga sådana negativa associationer. Distans kan t o m ses som något positivt som 
förknippas med artighet och respektfullhet. Bruket av ni blir kanske rentav ett 
avståndstagande från den påträngande förtroliga tilltalston - med du och 
förnamn - som reklammakare numera ofta anslår (Mårtensson 1986, s 32). Den 
70-åriga kvinnans och ungdomarnas olika uppfattning om ordets bruk och 
laddningar har formats och fortsätter att formas i deras olika språkspel. 

Fami^elikhet 
Vad är då gemensamt för de företeelser som jag valt att kalla språkspel? Vad är 
det som gör att jag tillåter mig klumpa ihop Wittgensteins språkspel i §23 med 
bruket och förståelsen av lova och de olika bruken av och värderingarna kring 
tilltalsord? 

Jag vill här tillgripa en av Wittgensteins bilder. I sin förklaring av 
språkspelens mångfald och variationsrikedom lutar sig Wittgenstein mot en 

31 För en närmare redogörelse se Perry Ahlgrens avhandling Tilltalsordet Ni, 1978. 
32 Från egna spontana intervjuer med butiksbiträden. 
33 Informationen hämtar jag här från diskussioner om frågan i radio (okända datum). 
34 Liknande resonemang framkommer i Eva Mårtenssons uppsats "Det nya niandet", 1986. 
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analogi mellan spel och språk. Han nämner "brädspel, kortspel, bollspel, 
tävlingslekar" och frågar sig: "Vad har de alla gemensamt?"(FU §66). Vi får 
söka förgäves, menar han - dessa spel har inget kännetecken som är gemensamt 
för dem alla, utan de förenas genom "likheter" eller "släktskapsförhållanden". 
Man kan jämföra brädspel sinsemellan och urskilja vissa kanske gemensamma 
drag och en del släktskapsdrag, man kan därtill lägga kortspelen och se att några 
drag försvinner och ersätts med nya, och om man tillfogar bollspelen så sker 
ytterligare en förskjutning. Ser man t ex på schackspelets eller tennisens 
underhållningsvärde eller de olika typer av skicklighet som krävs inom dessa 
spel så finner vi att likheter dyker upp och försvinner. Alla spel går inte heller ut 
på att vinna eller förlora, som t ex barnets ensamma bollspel mot planket, och en 
del spel bygger mer på tur än skicklighet, t ex fia. I alla dessa spel ser vi "ett 
komplicerat nät av likheter som griper in i och korsar varandra. Likheter i stort 
och i smått" (FU §66). Dessa likheter kallar Wittgenstein sedan för familjelikhet, 

ty det är så som de olika likheter, vilka består mellan medlemmarna av en 
familj, griper in i och korsar varandra: väx t, anletsdrag, ögonfärg, sätt att gå, 
temperament, etc., etc. (FU §67) 

Termen familjelikhet infördes av Wittgenstein som en kritik mot den rådande 
föreställningen att det som faller under ett begrepp kan fångas i definitioner och 
att ett ord således innehåller vissa fastställbara egenskaper. I västerländsk 
kulturkrets finns en lång tradition att på detta sätt se på definitioner som 
nödvändiga och tillräckliga villkor för analys av språk. Baker och Hacker gör i 
Wittgenstein: Understanding and Meaning (1980, s 320ff) en jämförelse mellan 
denna föreställning om definitionernas funktion som analysverktyg och kemins 
sätt att se på lösningsmedel: Varje fysiskt föremål är en förening av kemiska 
substanser och denna förening kan med hjälp av lösningsmedel sönderdelas i 
sina beståndsdelar. Genom att på liknande sätt använda definitioner på ett 
komplext begrepp tror man sig kunna komma ner till en mängd enklare idéer 
och i yttersta änden odelbara atomer eller element. Men sådana resonemang, 
menar Wittgenstein, hindrar vår förståelse av hur språk fungerar. Vilken 
definition vi än skulle ge av t ex begreppet spel (games) så skulle vi ändå aldrig 
kunna komma fram till någon minsta gemensamma nämnare som kunde passa in 
på alla spel. Om vi ser på Wittgensteins diskussion omkring spel, som i korthet 
återgetts ovan, så finner vi just att inget drag är gemensamt för dem alla, och om 
spel inte har några gemensamma drag så blir det också omöjligt att presentera en 
definition. Ändå förstår vi ordet spel - det pekar ut en riktning för vår tolkning. 
Och ordet kan förklaras - inte genom klara definitioner men genom exempel 
och ledsagande resonemang. Det är således mot den ortodoxa föreställningen om 
analytiska definitioners nödvändighet som Wittgenstein här ställer sina tankar 
om familjelikhet. 

Med spelanalogien som utgångspunkt för ett resonemang om familjelikhet 
mellan företeelser kan vi också se på språkspelens familjelikhet eller släktskap. 
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Vi kan referera till avgränsade språkhandlingar som "att befalla" eller "att 
fråga", till "att berätta historier" eller "att diskutera", till "att hålla en monolog 
om livet" eller "att vara ute och handla". I alla dessa situationer ingår språket 
som en nödvändig och konstituerande beståndsdel och språket fungerar i dem på 
besläktade men icke helt samstämmiga sätt. Det är i bruket som meningen blir 
till, ständigt återskapas och förändras. Vår livsform har redan visat en riktning 
för språkets bruk och innebörder, och i människors sociala samspel uppstår en 
"släktskapskänsla" för inte bara ordens innebörder och funktioner utan också för 
språkspelens. Detta gör kommunikation och ömsesidig förståelse möjliga - och 
samtidigt missförstånd oundvikliga. Någon minsta gemensamma beståndsdel 
står alltså inte att finna i språkspelen. Någon exakt avgränsande definition som 
kan fånga eller kategorisera språkspelen finns därmed inte heller. Genom att 
betona språkspelens nära inbördes släktskap vill Wittgenstein både säga att de 
hör ihop och att de är avgränsade från varandra. Han omfattar i begreppet 
språkspel alla situationer där språk ingår - allt från t ex enkla befallningar som 
"Dörren!" eller "Ut!" till "helheten, som består av språket och de därmed 
sammanvävda aktiviteterna" (FU §7). Att förmedla språkets och språkspelens 
innebörder måste ske genom talrika exempel, genom införandet i kulturen. Att 
lära sig språket är att bli förtrogen med det i dess varierande funktioner och att 
förstå att bruka det, också på ännu icke upplevda sätt men i enlighet med den 
riktning och de möjligheter som ligger invävda och underförstådda i det. 
Därmed kan de olika exempel ur språklig praxis som jag ovan gett ses som 
besläktade, de är alla språkspel. Med språkspelet som bas för en förståelse av 
språkets väsen måste vi avstå från dogmen om en evigt orubblig kärna av 
mening som skulle vara knuten till orden eller uttrycken. 

Som vi sett ovan kan ett ord fyllas med många varierande men besläktade 
innebörder. Vi kan därmed naturligtvis också vända på förståelsen; vi kan se att 
olika ord som används i ett visst sammanhang har en liknande laddning, att de 
pekar i samma riktning. Den samlade innebörden av en samling ord och 
formuleringar kan således ses som trådar i ett tvinnat rep, där ingen fiber löper 
genom repets hela längd, men där alla fibrer kontinuerligt går omlott och 
tillsammans bildar repet (FU §67). 

Livsform 
Utifrån släktskapsgrupper eller familjelikhetsgrupper av ord och formuleringar, 
liknande dem som jag här visat på, kan vi således tvinna ett allt tjockare rep, där 
varje familjegrupp kan ses som en fiber. Sättet att tala om vissa företeelser -
språkspelet - har sin bas i en livsform. Livsformen är det för oss givna, det vi 
utgår från i våra aktiviteter (FU del II, s 263). Den är liktydig med den förståelse 
av verkligheten som vi visar i handlingen och språket. Vårt språkliga agerande 
är ett vittnesbörd om just den livsformen, eftersom livsformen avgör vilka 
språkspel vi är delaktiga i. Våra språkspel eller den livsform som vi lever i 
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inrymmer mängder med tysta och underförstådda antaganden och värderingar 
som vi kanske aldrig behöver eller ens kan göra oss helt medvetna om. 

Hur ska vi då kunna skåda igenom något så komplext som våra språkspel och 
kunna se vad de säger om oss, om våra liv och om vårt språkbruk? En del av 
språkspelet eller livsformen kan uppenbaras av en upptäcktsresande i språk eller 
mänskligt liv, t ex av en kultursociolog som Pierre Bourdieu som med sina 
nyfikna, utifrån blickande ögon kunde kartlägga mycket av berberfolket 
kabylernas begrepp om heder och ära. Med den kunskapen i bagaget kunde 
Bourdieu sedan rikta mer genomskådande ögon mot en grupp som han själv 
tillhör, Frankrikes intellektuella.35 Mycket i språkspelet - och i livsformen -
förblir dock omöjligt att öppetlägga i vetenskapligt beskrivande ord - men med 
exemplet, säger Wittgenstein, eller analogin eller metaforen, kan vi fånga 
essensen och skapa en förståelse. Ibland måste vi helt enkelt nöja oss med att 
lägga fram något på ett sådant sätt att alla kan sfi. "Vad också läsaren kan, 
överlåt åt läsaren" (1983, s 89). 

För att söka förmedla vad livsform är lånar jag nu ett exempel från Tore 
Nordenstam. I en uppsats kallad "Språk och handling" illustrerar han i en passus 
kollisionen mellan två livsformer (1978, s 94). För att imponera på egyptierna 
luftsatte fransmännen vid Napoleons invasion av Egypten 1798 en 
varmluftballong. Syftet var naturligtvis att visa på den västerländska teknologins 
överlägsenhet, att få "infödingarna" mer medgörliga. Men styrkedemon-
strationen förfelade sin verkan. En arabisk historieskrivare återger händelsen: 

Fransmännen åstadkom ett monster som höjde sig i skyn i avsikt att nå och 
förolämpa Allah. Men den höjde sig bara litet och föll så ner igen, löjligt 
kraftlös. 

Utifrån ett europeiskt perspektiv var luftballongen ett bevis på hur långt 
västerländsk teknologi nått men ur arabisk synvinkel blev fransmännens tilltag 
ett misslyckat försök att kränka Guds värdighet. Genom att ballongen inte kunde 
nå "ända upp till Gud" utan till och med tog mark igen kom fransmännen att 
framstå som löjliga och det var deras värdighet som fläckades. 

Praxis, regler och språktillägnande 
Jag ska nu dels återknyta till en term som jag snuddat vid tidigare, nämligen 
praxis, dels säga något om regelföljande och barns språktillägnande. 

I sin bok Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge, 1983, visar David 
Bloor vad han kallar de sociologiska och naturalistiska sidorna i den senare 
Wittgensteins tänkande. I allt, säger Bloor, betonas samhälle framför individ -
det är vår biologiska natur och det sociala samspelet som formar våra liv och 
tankar. Också språk - dess tillkomst och innebörder - blir begripligt endast om 
man visar hur det uppkommer ur mänskligt beteende förankrat i materiella, 

35 Om detta kan läsas i t ex Bourdieu Kultursociologiska texter, 1986.1 Broadys avhandling 
Sociologi och epistemologi, 1991, finner vi en genomgång av Bourdieus författarskap. 
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biologiska och kulturella sammanhang (Bloor 1983, s 2). "Befalla, fråga, berätta, 
småprata tillhör vår naturhistoria likaväl som att gå, äta, dricka, leka" (FU §25). 
Lika lite som vår fysiska existens kan reduceras till symbolisk logik, lika lite kan 
språk det. Vardagsspråket är inte återförbart till ett antal regler och fasta 
relationer mellan uttryck och innehåll, utan ordens och frasernas mening blir till 
i det sociala bruket. Dessa brukssituationer vill Wittgenstein kalla praxisar. Det 
är praxisarna som är det fundamentalt givna, "det som man måste ta som det är" 
och som konstituerar förbindelsen mellan språk och verklighet (FU II, s 263). 

En praxis är ett särskilt bruk, ett handlingssätt som med tiden utkristalliserats 
inom ett språksamfund. I detta handlingssätt ingår språket som en icke-
separerbar beståndsdel. Handlingen har fått sin innebörd genom det sätt varpå 
språket använts i situationen och ordens och frasernas dimensioner har fötts ur 
den handling där de använts. "Själva utövandet av en verksamhet är ett 
betydelseskapande inslag i de begrepp som vi formar" (Johannessen 1988, s 20). 
Praxis intar således en fundamental plats i vårt människoblivande. 
I praxis följer vi vårt språksamfunds etablerade mönster för socialt samspel - vi 
följer en regel. Nu ska genast påpekas att Wittgenstein i FU med regel menar 
något helt annat än han gjorde i Tractatus. Han tar avstånd från det logisk-
positivistiska regelbegreppet, där relationen mellan språk och verklighet bygger 
på konvention, en i grunden formell och formulerbar regel som man kan 
återfalla på för att avgöra om t ex ett visst ord använts korrekt. I stället betyder 
regel hos Wittgenstein 'att veta att göra det rätta i varje situation'. Den är en 
känsla för hur det är adekvat att handla och uttrycka sig, och denna känsla 
bygger på individens samlade erfarenhet av språkbruk och handlingssätt i sin 
kulturkrets. Den regel man då följer är inte artikulerbar eller reducerbar till 
formell logik, som kan begrundas inför ett handlande och reglera det. 
Användningen av en språkbruksregel "måste ofrånkomligen vara regellös" 
(Johannessen 1988, s 25). Det betyder att regeln är öppen och att den kan följas 
olika i olika situationer och ändå i enlighet med praxis. Därmed har denna regel 
inbyggd i sig en möjlighet för varje språkbrukare att möta en helt ny och unik 
situation och ändå handla i enlighet med regelns anda. 

Det är den allt igenom sociala karaktären i språket som framhävs genom 
fokuseringen på livsform, praxis och regel. 

Är det vi kallar "att följa en regel" någonting som kunde göras av en enda 
människa endast en enda gång i he nnes liv? / / Det är inte möjligt att endast 
en människa en enda gång följt en regel. Det är inte möjligt att endast ett 
meddelande en enda gång lämnats, en befallning givits eller blivit förstådd, etc. 
- Att följa en regel, att lämna ett meddelande, att ge en befallning, att spela ett 
parti schack är sedvänjor (bruk, institutioner). Att förstå en sats innebär att 
förstå ett språk. Att förstå ett språk innebär att behärska en teknik. (FU §199) 

Genom att framhålla det sociala samspelet som det fundamentala för språkets 
och språkspelens tillblivelse förkastar Wittgenstein i FU möjligheten av ett för 
den enskilda människan privat språk. 
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Men hur är egentligen en gemensam förståelse möjlig? Hur vet vi att vi menar 
samma sak med ett ord eller en fras? Hur kan de i och genom praxis utvecklade 
reglerna bli så enhetligt förstådda och följda som de ju faktiskt måste bli för att 
kommunikation ska kunna ske mellan människor? För att i någon mån belysa 
detta ska jag nu ta upp Wittgensteins diskussion kring språktillägnande. Det 
språk som är en del av praxis förmedlas till en början till barnet med stöd av 
blickens, gestens och röstens nyanser (Augustinus1 redogörelse citerad i FU §1). 
Detta blir hos Wittgenstein grundvillkoret för språkinlärning. Barnet tränas på 
olika sätt till att bli språkbrukare. I första hand betyder det att det tränas till att 
utföra vissa handlingar där utsägandet av en ljudsekvens har en bestämd plats. 
När det gäller föremål kan den vuxne peka på t ex lampan och yttra 
ljudsekvensen "lampa", men detta är ej nog för att till barnet förmedla ordets 
fulla innebörd. Detta ostensiva utpekande ger i bästa fall ett associations
förhållande; man lär sig ett visst slags tecken, i detta fall kanske också att det 
gäller ett föremål. 

Rikedomen av ett ords innebörder förblir oförmedlad vid ett sådant ostensivt 
utpekande. Till den ostensiva inlärningen måste handling knytas för att 
begreppsinlärningen ska verka. Ett 18-månaders barn ställs språkligt inför en 
svår uppgift när hon får uppmaningen "Ge mig äpplet!".35 Vid de första mötena 
med frasen använder hon framförallt sin förspråkliga tolkningsförmåga 
samtidigt som hon trevande också är i färd med att förvärva en rad färdigheter, 
kognitiva, språkliga, visuella och motoriska.36 Hon kommer att gradvis 
tillskansa sig en förståelse av den komplicerade frasen "ge någon något" och lära 
sig vem "mig" är i varje speciell situation, hon lär sig begreppet "äpple" och att 
urskilja äpplet bland en mängd andra föremål. För att visa full 
begreppskompetens måste hon också räcka ut handen, gripa äpplet och 
överräcka det. Kärnan i detta resonemang är att språk inte går att skilja från vår 
upplevelse av verkligheten; genom upplevelsen lär sig barnet att förstå, se, 
handla och tala samtidigt. Att lära sig att förstå ett språktecken är att ta till sig 
sin kulturs praxis och alla dess tysta antaganden, fördomar, syn på människor 
och samhället etc. Språkträningen får en verklighetskonstituerande karaktär 
(Johannessen 1986, s 6). Utifrån en mängd situationer och handlingar som 
barnet deltagit i lär det sig att hantera verkligheten, dvs att göra vissa saker som 
förknippas med språkets bruk. I ännu högre grad gäller detta för inlärningen av 
icke-konkreta ords innebörd. Här måste begreppsinlärningen helt vila på de 
upplevda exemplen. 

Att följa en regel är således i första hand att veta att göra det rätta, t o m i en 
unik situation. Denna färdighet har vi lärt oss genom träning. Vi kan aldrig lära 
oss ordets mening bara genom att få en regel förklarad för oss. Regeln måste 
också förmedlas, och till detta behövs exempel. "Regler förslår inte till att 

35 Exemplet hämtat från Nordenstam 1978, s 92. 
36 Om den förspråkliga tolkningsförmågan kan läsas t ex hos Söderbergh 1988, s 13-25. 
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fastställa en praxis, utan man behöver också exempel. Våra regler lämnar 
bakdörrar öppna, och praxis måste tala för sig själv" (1981, §139). Med 
formella, konventionella regler och förklaringar, t ex bokstavlig mening av ett 
ord, kan vi aldrig helt ringa in ordens eller talesättens innebörder; där uppstår 
ovillkorligen glapp och glipor som lämnar stort utrymme för tolkningar och 
misstolkningar (jfr Olsson 1987). "Språkets gräns visar sig i omöjligheten att 
beskriva det faktum som svarar mot en sats (är dess översättning) utan att 
upprepa själva satsen" (1983, s 18). När språket inte förslår till att beskriva sig 
självt blir det enda sättet att närma sig en djupare förståelse att ge belysande 
exempel. "Exemplens funktion är att bidra med det som regler eller 
beskrivningar inte kan få till stånd" (Johannessen 1988, s 25). Genom en mängd 
exempel levandegörs ordets mening, i exemplen tränar vi vår förståelse. 
Exemplen förmedlar den etablerade användningen och därmed också den regel 
som garanterar enhetligheten i begreppsförståelsen. Vår förståelse visas i praxis, 
i att vi vet att göra det rätta, att rätt bruka orden (Johannessen 1988, s 20). Att 
kunna använda ordet "på samma sätt" visar att jag tillägnat mig språkspelet, 
praxis; mitt bruk av ordet sammanfaller med språksamfundets. "Att dela språk är 
att dela verklighet och vice versa" (Johannessen 1986, s 98). Därmed lär jag mig 
också en riktning för uttryckets bruk som kan komma till användning i nya 
situationer. 

Livsformen är helheten av alla aktiviteter eller praxisar som en människa 
ingår i. Där är språket medkonstituerande för den innebörd som varje enskild 
praxis får och språket blir därmed oupphörligt integrerat i den. Det är genom 
praxis som ordets mening så småningom blir levande och dess laddningar 
framstår mot kulturens helhetsbakgrund: 

Varje tecken i s in ensamhet tycks dött. Vad skänker det liv? - I anvä ndningen 
lever det. Har det då den levande andedräkten i sig? - Eller är användningen 
dess andedräkt? (FU §432) 

Utan förankringen i praxis vore orden innehållslösa. Språk och handling 
förutsätter ömsesidigt varandra när praxis utvecklas. Varje praxis får sedan i sin 
tur en innebörd bara i ett spänningsfält där en mängd andra praxisar utvecklas 
och lever på samma sätt. En praxis måste således förstås som en del i ett större 
sammanhållande helt. Och den fulla förståelsen av praxis kan bara ske mot 
bakgrunden av denna helhet, dvs livsformen. 

Helheten av de faktiskt existerande praxisarna kan därmed sägas vara ett 
uttryck för den gemensamma förståelsen av verkligheten och med detta också 
den livsform i vilken förståelsen har etablerats och upprätthålles av den 
föreliggande mångfalden av praxisar. (Johannessen 1988, s 23.) 

Livsformen är således det allomfattande greppet eller helhetsförståelsen av 
världen. Men ambitionen att definiera och klassificera, att i ord binda denna 
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helhetsförståelse är fåfänglig. En möjlighet att närma sig den ges dock i de 
talande exemplen. 

SUMMERING 
Jag har med denna framställning av språkvetenskapen och Wittgensteins 
språkfilosofiska bidrag till den dels velat vidga språkbegreppet, dels velat hålla 
fram exemplets betydelsebärande funktion. 

Målet för Wittgensteins filosofiska undersökningar var att göra klarlägganden 
om språket och röja undan en mängd missförstånd (om språk som en samling 
etiketter eller som mentala bilder eller akter). Alla yttranden är för Wittgenstein 
födda ur en levande och föränderlig praxis. Att då försöka fånga språket i teorier 
eller begrepp är bara att skapa dimridåer, menar han. Ordet begrepp, som vi 
inom traditionell vetenskap använder det, hör hemma i modeller och 
teoribyggen, och den språksyn som kommer till uttryck hos den senare 
Wittgenstein är ingen språkteori utan ett sätt att undersöka och visa språket, en 
metod. Ord som språkspel, praxis, livsform används således inte som analytiska 
begrepp; de är inte till sin funktion generaliseringar eller abstraherade 
konklusioner inom en teoris ramar. De är inte på förhand fyllda med ett givet 
innehåll utan används för att tillfälligt peka ut en företeelse eller för att tillfälligt 
sätta ord på något som beskrivs. Hur språk fungerar kan bara visas, är 
Wittgensteins hållning. Genom att undersöka språket i bruk, dvs ta upp en 
mångfald användningssätt ur praxis, kan vi urskilja en riktning, en anda däri. 
Det är på det sättet jag försökt arbeta i den kommande delen av min avhandling. 

Att fånga en företeelses väsen i ett begrepp kan dock vara till stor hjälp - man 
vill kanske fästa uppmärksamhet på dess existens. Begreppet fungerar då som en 
stege som man behöver klättra upp på för att få en överblick och se (innebörd, 
familjelikhet etc). Men när man väl har förstått så blir begreppet lätt låsande för 
vår förståelse av tillvarons fenomen; teorins begreppsbildning hotar att "ta våra 
begrepps plats" (Segerdahl 1989, s 32). Teoretiserandet blir då en fixerad lins 
genom vilken vi försöker tolka andra företeelser, vilkas väsen kanske bättre 
skulle fångas i ett annat, nytt begrepp. När man förstått och vet bör man därför 
kasta bort stegen/begreppet. Då jag i mitt arbete använder termer som livsform, 
språkspel etc är det således ett sätt att rikta blicken mot vissa företeelser. För att 
motverka föreställningen om en låst stipulerbar betydelse i sådana ord har jag 
sökt variera ordvalet i min framställning, både hittills och framdeles. 

Med Wittgensteins hjälp har jag velat töja ut de traditionella 
språkvetenskapliga ramarna. För att göra min undersökning av en språklig miljö 
och språket hos några unga människor utgår jag från sådant som vi alla är 
förtrogna med, nämligen det vardagligt talade språket, fäster uppmärksamhet på 
vissa bruk och företeelser och försöker skapa sammanhang. Genom mitt 
ställningstagande talar jag också för en mer tolkande gren inom modern 
språkvetenskap; språkbruksforskning måste i hög grad vara en tolkande 
vetenskap. Det är dessa utgångspunkter jag har för de kommande kapitlen. Där 
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ska jag visa språk som förhållningssätt - som en återklang av ett sätt att leva, av 
värderingar, uppfattningar och tysta antaganden. 

* 

Jag vill sluta detta kapitel med ett citat av filosofen och wittgensteinkännaren 
Lars Hertzberg (1989, s 240) som jag funnit stöd i för mitt arbetes utformning 
och innehåll: 

En av vetenskapernas (och särskilt människovetenskapernas) centrala uppgifter 
i vår kultur är att öppna nya perspektiv på bekanta företeelser, ställa in dem i 
nya sammanhang, hjälpa oss att se nya innebörder i våra liv, våra arbeten, våra 
relationer till varandra. Forskningen borde bidra till att befrukta tänkandet i vår 
kultur, erbjuda ett forum för obunden och nyskapande diskussion. 

Den plats vetenskaperna getts i vårt offentliga liv har medfört, att de här 
uppgifterna håller på att glömmas bort. Man väntar sig att vetenskapen ska 
utreda, att den ska finna eller pröva svaren på färdigställda frågor. Forskningen 
borde få ett större avstånd till rättskipning och förvaltning. Kanske borde den i 
högre grad söka sina förebilder i den artistiska och litterära traditionen i vår 
kultur. 



3 ATT INVESTERA I FRAMTIDEN 

Med denna kapitelrubrik och detta kapitel börjar nu en serie om tre porträtt och 
innan Mattias, den först tecknade personen, får träda fram på arenan måste något 
sägas om mina ställningstaganden vad gäller urval, syfte med och uppläggning 
av porträtten. Först således... 

YTTERRAM TILL PORTRÄTTEN 

Varför just dessa tre porträtt? 
Jag har samtalat med sex pojkar och jag har valt att göra tre porträtt. Varför bara 
tre och varför just dessa? Det först färdigställda porträttet (kapitel 4) kom till 
därför att mötet med den pojken upptog mina tankar mycket, det andra därför att 
jag såg den pojken som mycket av en kontrast till den första och det tredje 
därför att den pojken var så påtagligt annorlunda än de två föregående. Min 
ambition var från början att fortsätta med porträttgalleriet, men jag bedömde det 
så att de redan porträtterade personerna på olika sätt företedde vissa drag som 
också kunde ses som relevanta hos de övriga. Genom de tre porträtten kunde 
alltså frågor som gällde de andra pojkarna aktualiseras. En del av dessa frågor 
anknyter jag till i kapitel 7. 

Porträttens symbolfunktion 
I porträtten som helhet framgår på varierande sätt - genom exempel ur 
pojkarnas språkliga framställning, genom resonemang, genom belysande citat 
från olika filosofer, språkvetare m fl - att meningen i språkliga uttryck ligger i 
bruket, i sätten att säga det som sägs, i hela den uppvisade hållningen. Jag har på 
individnivå pekat på möjliga bevekelsegrunder bakom attraktionen eller 
bindningen till datorer, dvs visat på hur samspelet med datorer och hur 
atmosfären i terminalrummet kan tänkas ha mött och tillgodosett ungdomarnas 
behov. I den miljön äger för dem en meningsskapande process rum och det 
levande språket där blir verklighetsdefinierande. Men jag har inte blott velat 
belysa deras "datorberoende" utan även andra sidor och nyanser i deras person. 

Genom porträttformen har jag lyft fram det unika exemplet och dess 
symbolfunktion (se kapitel 1); jag har försökt belysa framträdande drag hos 
pojkarna, framsprungna ur och burna i deras språk, men låtit dem förbli 
individer med likheter och skillnader. Det är genom den individuella 
karakteriseringen som personerna kan bli levande och troliga för oss och därmed 
beröra oss. Det unika exemplet har sin kraft i att det lockar fram bilder av 
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liknande livserfarenheter hos oss (Josefson 1991). De spörsmål som väcks 
genom sådana exempel har allmängiltighet. 

Porträttens uppläggning 
Porträtten av pojkarna består av fyra delar: bakgrund, "röst", tolkning och 
epilog. De inleds alltså med en mycket kort bakgrundsbeskrivning för att läsaren 
i någon mån ska orienteras i den porträtterade personens liv. I d et därpå följande 
långa avsnittet, "Mattias' röst" etc, låter jag personens egen stämma göra sig 
hörd. Med denna utformning vill jag för det första framhålla att personen ska 
förstås som ett talande subjekt och för det andra betona det betydelsebärande 
exemplets funktion. 

Framlyftandet av rösten och det talande subjektet betyder att jag som forskare 
framförallt i dessa röstavsnitt något står tillbaka för individerna Mattias, Janne 
och Lennart, men det innebär också att jag i viss mån försökt undvika att styra 
mötet mellan dem och läsaren; tanken är att läsaren ska ges möjlighet att möta 
och lyssna på dessa personer med öppnare sinnen. Vad pojkarna har att säga och 
hur det sägs har egenvärde. Naturligtvis är jag medveten om att mitt urval ur den 
samlade texten - dokumentationen av våra samtal - redan i sig är en första 
tolkning och därmed styrning av läsarens förståelse av pojkarnas språk och 
begreppsvärld. Eftersom de också talar olika tydligt har deras röster fått något 
olika utrymme och utformning. Janne och Mattias för i stort sett själva ordet, 
men eftersom det är svårare att skapa sig en uppfattning av Lennart har jag 
bedömt det som nödvändigt att gå in med fler frågor och kommentarer. Min 
ambition har dock varit att läsaren så långt möjligt ska nås av var och en via 
dennes eget språk. 

Röstens utformning baseras på den grundläggande fråga med vilken jag 
närmat mig det samlade materialet: Vilket intryck gör texten? Jag har vaskat 
fram vad jag sett som betydelsebärande hos var och en av pojkarna och i rösten 
samlat de språkliga händelser som bäst åskådliggör dessa drag. 

Genom att i de tre porträtten arbeta med rösten i fokus skapar jag tre större 
exempel, som, beroende på olika läsares förförståelse, kommer att nå fram, 
beröra och förstås på olika sätt. Med framhållandet av exemplet vill jag betona 
att rösten - liksom de senare i porträtten inflätade kortare citaten - bör ägnas en 
större uppmärksamhet än vad vi som avhandlingsläsare är vana vid. Exempel 
fungerar ju vanligtvis som illustrationer, medan de i detta arbete i huvudsak är 
avsedda att ha en bärande roll. Här ska exemplen, de språkliga händelser som 
jag lagt fram, själva tala. Därmed ska de förmedla en annan förståelse än vad 
analytiska förklaringar kan åstadkomma. Lyckosamt vore här förstås att få höra 
rösten, inte bara läsa den; det enda sättet att på något sätt korrigera denna brist 
vore nog för läsaren att själv högt med inlevelse och eftertanke läsa röstens 
partier. 
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Det talande exemplets funktion är, som tidigare påpekats, inte heller 
begränsad till rösten eller till de kortare inflätade citaten utan gäller porträtten 
som helhet. Varje porträtt ska således ses som exempel enligt resonemangen i 
kapitel 1 och 2. 

I den tredje delen av porträttet gör jag min tolkning av personens språk, hans 
förhållningssätt. Genom att i stort avhålla mig från att styra läsaren i början av 
porträttet menar jag att hon här får större möjlighet att gå i dialog med min 
tolkning - att acceptera, omtolka, förbättra, betvivla eller förkasta den. 

Den fjärde delen är en kort kommentar, som består av mina tankar och tillägg 
utifrån vad jag kallat manussamtalet, dvs det samtal som utspunnit sig mellan 
mig och var och en av de porträtterade pojkarna när de läst och diskuterat 
porträttexten. I övrigt har manussamtalet fått modifiera eller fördjupa mina 
resonemang i tolkningsdelen. 

För den intresserade läsaren finns i bilaga 1 en redogörelse för mina 
överväganden vid redigeringen av samtalsmaterialet. Här behöver bara förklaras 
att de till citaten förda noteringarna av typen (M3:27) betyder att materialet är 
hämtat från s 27 i utskriften av samtal 3 med Mattias (M). Det materialet finns 
tillgängligt hos avhandlingsförfattaren. Enkla noteringar av typen (s 92) hänvisar 
till sida inom avhandlingen. 

Under själva kapitelrubriken ska nu Mattias presenteras... 

ATT INVESTERA I FRAMTIDEN 

Mattias är uppvuxen i stadsmiljö och har runt sig en stor och släktkär familj. 
Mamman är sjuksköterska och pappan affärsman. En yngre bror finns kvar 
hemma medan två äldre syskon har flyttat hemifrån. 

Vid vårt första samtal är Mattias 19 år. Han bor kvar hemma hos föräldrarna, 
har avslutat en tvåårig teknisk utbildning på gymnasiet och skaffat sig erfarenhet 
från två arbetsplatser, varav en gällde dataprogrammering. Nu ligger han i det 
militära och där har han valt att bli sjukvårdare. Erfarenheterna från dessa olika 
verksamheter föranleder honom att säga: 

Jag är öppen för allt. Jag är inte inriktad på det här med datateknik även 
om jag är utbildad inom det. Om jag nu f år välja mellan två jobb och det 
ena är inom dataelektronik eller åtminstone teknik och det andra är inom 
vård, så väger dom ändå lika mycket. / / Vårdbiten är en ganska stor 
kontrast mot den här databiten. Data är väldigt mycket ensamt arbete, det 
är isolerat. / / Jag har upptäckt att jag vill ha mycket kontakt med 
människor, (då är det) roligt att jobba. (Ml:15-17) 
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Tre år senare har han kompletterat sina bristfälliga gymnasiebetyg, börjat på 
datavetenskapliga linjen (DVL) på universitetet och flyttat ihop med sin 
flickvän. Då säger han så här om sina datorkunskaper: 

Jag har haft ett intresse som kan ge mig ett yrke. Och varför jag läser på 
universitetet? Jag skulle inte klara av att läsa nåt annat än data för data är 
så kul. Jag har det som hobby. Och jag tycker att jag kan lite utöver vad 
man höi kunna - så det är kul. (M3:5) 

Dessa tre år har förstärkt en hållning och gett en målmedvetenhet som inte var 
lika klart utmejslad tidigare. 

MATTIAS' RÖST 

"Då var man fast" 
Mattias ska nu med egen stämma få berätta delar av sin livshistoria. Först hör 
vi honom återge hur hans intresse för teknik och datorer kommit att bli centralt: 

Det är pappa som har intresserat mig för teknik. Jag fick ett lego när jag var 2 år 
och slutade inte leka med det förrän jag var 12. Jag byggde konstruktioner. /.../ 
Så jag har blivit uppmuntrad till teknik. (Ml:17) 

Jag kommer ihåg allra första gången jag såg en dator - det var på pappas 
jobb. Det fanns en ordbehandlingsmaskin där och det tyckte jag var intressantare 
än en skrivmaskin. /.../ Jag och en kamrat satt och knappa på kvällarna och 
helgerna. Vi hade egentligen bara en handbok på engelska och så satt vi och slog 
upp: "Vad kan det där va för nåt?" Så pröva vi det och titta i olika program. Vi 
tog godbitar ur olika program och satte ihop. / / Man hade nåra kompisar och 
vi löste problem och vi gjorde program och då var man fast i det där. Så på 
skolan hitta man sina kompisar och då vart det terminalrummet. (Ml:6-7, 6) 

Det var nästan det (att jag kände mig utanför) som fick mig in på datorer, till 
en början. Ja, jag kanske inte var mobbad men man kanske inte riktigt var som 
alla andra ändå. Intresset gick ju först, och andra slags kompisar, kompisar som 
festa, dom gick som inte riktigt att lita på. Gick man då till terminalrummet, då 
visste man att man alltid hade sina kompisar där, dom satt ju nästan alltid där -
det visste dom också. Medans andra kompisar... det var mer osäkert. (M3:22-
23) 

I terminalrummet är det som "vi". Det är mer vi-känsla. Även om man var 
ensam vid terminalen så var alla runtomkring. När det hände nånting då sprang 
alla dit och kolla och skratta om det var nåt speciellt. När dom skulle försöka 
knäcka system så var alla med och gjorde sina grejer och höll på. Så det var ändå 
en vi-känsla. (Ml: 17) 

Det var aldrig så att nån riktigt svek dom andra. Det vart ungefär som att alla 
ställde upp för alla, i och med att alla satt där och alla kände varann. / / Och 



58 

så var det kanske inte så många heller - det var mer som en gruppkänsla än en 
personlig känsla. (Vi var en tio-tolv i kärnan), och hade man väl kommit in i 
kärnan så gick man aldrig därifrån. (M3:5, 9) 

Data är inte bara bra, det finns mycket negativt i det. Det är ett problem och 
det är det som fascinerar mig. Det är väl också typiskt för dataintresserade att 
problem, det stimulerar: Det är inte ett moln över huvudet utan det är månen att 
nå. (M2:12) 

"Vi ville hela tiden lära oss mer och mer" 
Mattias talar mycket om lusten att lära och om den annorlunda form för lärande 
som terminalrumsmiljön erbjuder: 

Allting går väl att lära sig - det kan se omöjligt ut, men man kan faktiskt vara 
ganska dum och ändå lära sig. Jag minns när man gick på högstadiet och titta i 
formelböcker, och det var så himla omöjliga saker. Man tyckte att det där klarar 
jag aldrig av, men det är himla enkelt att lösa nu. Så allting går, det mest 
otroliga. (M2:6) 

Man ville lära sig själv, lära sig mer... praktiskt kanske. /.../ Jag vill lära mig 
sånt som man kan sätta direkt i samband, som man kan använda sig direkt av. 
Och det har jag känt jättemycket att man lär sig nu för att man ska kunna lära sig 
mer sen. (M3:32, 33-34) 

Dom som kom in i terminalrummet satt hela tiden och fråga för det fanns inte 
så mycket att titta i, och sen gick man ju alltid och fråga, och då vart det nån 
person som lärde upp en, som ett slags läromästare så att säga. Det vart nån 
person som man alltid gick till. Man såg upp till den personen för att den hade 
kunskaper och ville lära en. Calle lärde mig ju väldigt mycket, som jag då hade 
som nåt slags läromästare. Men det är inte så att läromästaren utnyttja att dom 
andra beundra. Beundran den kom ju som automatiskt. Det är inte riktigt det här 
med gängledaren heller, utan det är mer som klassiska läromästaren, tycker jag.i 
(M3:25) 

Och medans man själv hade en egen läromästare så vart man en läromästare 
för vissa som man lärde. /.../ Det var trevligt att folk kom och fråga en; det är 
behagligt att man känner att folk behöver en. Man ville ju att dom skulle kunna 
lika mycket som en själv. Om man kom på nånting, då ville man direkt berätta 
det för alla andra, för då imponera man ju på dom, och samtidigt fick ju dom 
lära sig nånting som dom kanske kunde bygga vidare på, och så vidareutveckla 
man. Det var som att vi ville hela tiden lära oss mer och mer. Och gruppen 
gjorde så att vi byggde vidare också /gör uppåtgående spiral med fingrarna/. 
Men här (på DVL) är det inte som i terminalrummet, för dom gurus vi har nu, 
det är bara grabbar som har tagit på sig det frivilligt, dom är inte så mycket 

l När Mattias i manussamtalet får läsa och kommentera sitt porträtt, säger han här: "Den som 
kunde mest i terminalrummet hade makt; man opponera sig inte för den personen lämna ju 
över knep och kunskaper. En gängledare däremot var ju herre pä täppan, nån man ville 
ersätta... men häl önska man inte ta över, bara få del av kunskapen". 
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bättre än oss. Men det är kanske det jag saknar nu det här med... en läromästare. 
Den personen satt inne med rätt mycket och hade lärt sig själv väldigt mycket, 
men att lära sig så mycket... Man var tvungen att ha nån läromästare för att 
kunna lära sig mycket, riktigt mycket, en som kunde tala om knepen. Det går 
som aldrig läsa sig riktigt till det där. Dom nya som kom in, för dom gick det 
mycket fortare att lära sig än vad det gick för mig, för mig gick det mycket 
fortare än för Calle. (M3:25-26) 

"En hel omvärld kan datorn ersätta" 
Samspelet med datorn är periodvis mycket intensivt. Mattias problematiserar 
samspelet; datorn utövar en stor lockelse men den lockelsen bör man också var 
på sin vakt mot. 

Det är som jag läste i nån tidning att "datorn gör som du vill, den klagar aldrig, 
den..." Om du gör på ett sätt flera gånger så svarar den på samma sätt, du vel att 
den kommer att svara så. Har du kommit så djupt så får du problem med 
människor som ju kan bete sig olika. (M3:22) 

Dom (som jobbar för mycket med datorer) får... om man ska säga - negativ 
loop. Dom förstår sig inte riktigt på det som är utanför och det känns jobbigt. 
Men datorn förstår dom sig på och då blir det ännu mer datorn, och så blir det 
ännu svårare med det yttre. Och då kommer det till den hära fackidioten som jag 
känner att jag har varit - eller till hälften varit. / / Datorn kan bli ett substitut 
av... ja, en hel omvärld kan det ersätta.2 (M3:21-22) 

Det var en sluten värld. Men när man är inne i det, då är det en ganska stor 
värld. Det är som att lägga patiens ungefär, tycker jag. För att kunna flytta den 
ena högen dit så måste man lägga den andra högen så - få fram nian under åttan 
och så där. Och egentligen, om man ser patiens utifrån så är det ju väldigt 
idiotiskt, men när man sitter därinne så är det väldigt intressant. Då är man djupt 
inne i det. (Ml:9, 10) 

När man är inne i datorn så rinner tiden så att säga iväg, man glömmer bort 
nästan allt väsentligt. Man glömmer alltså äta och gå på toaletten och sova och 
sånt när man är så pass inne i det. Man blir hungrig och kommer på: "Jag borde 
egentligen äta lunch" och så tittar man på klockan och då är det kväll. (M3:2, 3) 

På DVL måste jag attackera problem så att andra kan se att jag har 
standardlösningar som är modifierade. Jag får inte hitta på nån egen jättesmart 
grej som just vid det tillfället är mycket mycket bättre. Men jag känner lite grann 
att jag kan som inte låta bli det dära - "hähähä". Så det här att gå ner på djup 
nivå..! Långt nere i själva Macintoshen har jag hittat sånt som är speciellt smart 
och klurigt just för den. (M3:6) 

Jag känner att jag nog är på väg upp ur det här... att man (under 
gymnasietiden) var till hälften... fackidiot. Jag tror att jag har klarat det, klarat 
mig förbi det. (M3:21) 

2 Ordet "substitut" har jag tidigare fört in i samtalet och Mattias plockar här upp det. 
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Det här med att man tänkte "på datasätt": Man är van att allt ska va logiskt 
och allt ska kunna förklaras, men sä är det ju inte med människor. Man kan inte 
förstå allt och allting gåi inte att förklara, hur människor beter sig. Och jag 
tycker själv att jag är väldigt analytisk och väldigt förklarande, jag ser alltid en 
förklaring i allt och det är typiskt, tror jag, för många tekniker att se det så: Man 
är van att den klossen passar i den lådan. (M2:14) 

Du sa att Lisa /=flickvännen/ hade påpekat att du resonerar lite 
fyrkantigt ibland? /Skratt/ Jaa, det... ja, det stämmer... Men jag tycker att jag 
har... jag börjar komma ifrån det nu. Men fortfarande är jag ju tekniker som 
sådan... Jag tänker inte längre så mycket datamässigt då, men som tekniker eller 
naturvetare... att man tänker så. /.../ Lisa kan göra långa utläggningar hur en 
person känner sig just då och varför: Om nån betett sig idiotiskt, kan hon sätta in 
det i ett mönster. På så sätt är man kanske mer handikappad. (M3:20) 

"Man myser när det fungerar" 
Mattias vill, som vi sett, hålla en viss distans till datorvärlden. Hans egen 
hållning har ändrats under årens lopp, menar han: 

(Före lumpen) tyckte jag att dator, det vart för mycket - jag ville göra nåt annat. 
Men nu har man fått en mer vuxen, en annan syn på det, som ett jobb med 
problem runtomkring... Det är inte bara att sitta och knappa som jag vill göra, 
utan miljön... / / Jag vill förbättra det som är, jag vill kunna göra en insats i 
det. Det är det jag menar: Nu ser jag vidare än bara själva datorn, jag ser allt 
omkring. (M2:l, 13) 

Jag tycker det är mer kul att vara seriös nu. Jag känner mig seriös om jag gör 
nåt bättre program än vad som finns, även om dom på institutionen tycker att 
"Håll dig till uppgifterna, håll dig till det väsentliga!" Som nåra labbar, det var 
så tråkigt, det skulle bara spotta ut nå siffror och så dära. Då la jag ju till, så att 
man skulle kunna välja och få upp en fin klocka, så det såg trevligt ut. Och det 
kom upp vem som hade gjort det och... Dom andra som hade lämnat in, dom 
hade ungefär två A4 och jag hade 10-12 A4or ungefär, men jag hade hållt på 
med det mycket mer. Det var som att jag vill inte lämna ifrån mig (såna jobb)... 
man matar in nåra siffror och så kommer det ut nåra siffror och... Ja, det är så 
dött.3 (M3:8-9) 

Jag lägger ju hellre ner lite möda då och känner tillfredsställelse för att man är 
duktig, ja alltså att man skiljer sig från resten... Som dom här labbuppgifterna, 
dom gick bara att lösa på eli sätt. Man skulle välja rätt algoritm, och hade man 
valt fel algoritm eller hittat på en egen, då vart det inte godkänt. Och det känns 
inget kul med såna där idiotuppgifter så... jag gjorde ingenting, jag satsa på att 
läsa i stället, så jag ligger lite efter med dom där labbarna nu. / / Men lärarna 

3 Mattias' kommentarer vid manussamtalet är: "Man kunde hålla på 4 timmar med själva 
uppgiften och 6 timmar med att göra den snygg. Att programmet är snyggt är 
tillfredsställande, som ett endorfin". 
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lyssna på våran kritik och nåra labbar blev väldigt fria då. Då fick man ju 
använda sina egna lösningar, men dom flesta valde det som dom lärde sig i 
skolan. Men jag hitta på en mycket snabbare - obegriplig /skratt/ - men den 
gick igenom /skratt/. Då myser man när det fungerar. Och jag tror att så kommer 
jag att vilja göra också: Får man inte mysa längre då vill inte jag gå kvar (på 
universitetet) - med såna små grejer. (M3:7, 3, 7) 

"Det kan inte vara så himla lätt att komma in i gemenskapen" 
Mattias har också reflekterat en hel del runt de vanor som utvecklas inom 
datorvärldens pojkgäng: 

Man märker på många som sitter hela nätter - jag känner väl inte nån sån nu 
men tidigare - man prata tillsammans på ett sätt och man umgicks väl på ett sätt, 
tror jag, som nog också var påverkat av det här med datorn. Saker och ting görs 
så och så och så, etappvis. I och med att andra inte protesterar... är man sån själv 
då protesterar man ju inte mot hur dom andra gör. / / Det blir svårare och 
svårare att umgås med andra ju mer man är med datasnubbar; det blir en högre 
och högre mur till andra människor. (M2:8) 

Ska man prata om vanliga saker med nån som kan data, då halkar allting in på 
data. Man har så lätt att associera till datorer. Och är man då två stycken... det är 
så starkt, det kopplar så himla lätt. (M2:9) 

Med mina gamla polare (i terminalrummet) - det var som tjejer-och-så-här, 
det snacka man inte så mycket om och man kände att det var lite... pojkaktigt i 
tyckandet ibland. / / Dom flesta av mina gamla polare var ju (små)grabbar 
när dom börja med datorer, och sen växte dom upp och då vart det som att: Det 
äl som det är, alltid har varit. Om en börja snacka om tjejer då var det ingen som 
var van med det heller, i och med att ingen hade pratat om det förut. Menar du 
att man inte gärna ville föra in nåt annat i den här världen? Ja. Precis. OK, 
att man inte ville men det var så ovant, för vi hade alltid snackat om ungefär 
samma saker hela tiden. (M3:14, 15) 

Ar det aldrig några tjejer i gymnasiets terminalrum? Jo, det har varit från 
naturlinjen och det tittar väl in nån ibland, men rikstäckande är det inte ens nån 
promille. /.../ Det är väl så att vi har den här gemenskapen och att en ensam tjej 
har svårt... Det kan ju inte vara så himla lätt att komma in i gemenskapen, helst 
om man är ensam. Det är väl den här lilla fördomen att det är killar som håller 
på med det. Det är lite grann som med motorsporten också - där är det inte så 
mycket tjejer heller, även om det börjar komma lite mer. Det är som en typisk 
killgrej. Jag vet inte varför. Det är ju det här lilla kalla... Tjejer upplever det som 
kallt, stelt, att datorerna är kalla på nåt sätt, medans jag mer ser det som att man 
skapar nånting. Det är problemlösning - det är roligt att lösa problem. Man 
skapar - inte bara skriva, va - datorn lyder. Den gör det, va. Den gör precis som 
man tänker sig. Har du hört nån tjej säga att hon tycker dom är kalla? Ja, 
jag fråga min tjej och hon tyckte: "Jaa, det är som döda ting". Hon tycker att det 
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kan vara kul att skriva ett brev och justera, att använda sig av datorn, men det 
som vi håller på med..! Det är ju som jag sa, att vi kan sitta och göra program för 
att kunna skriva program och för att kunna felsöka program och för att kunna 
göra om program. Man måste dyka djupt in i kärnan för att kunna förstå. Och 
sen är det väl lite det här killar - teknik, tjejer - mer med människor... Ja, jag vet 
inte hur jag ska säga, det är som ett typiskt killjobb. Jag tolkar dig så nu att du 
tycker att tjejer hålls borta genom att veta att det är teknik? Ja. Att börja 
med data - först så är det knappar. Det är mycket konstigt. Det kommer en kille 
som kan allt: "Det är bara att göra så här" och knapp, knapp, knapp, knapp... 
"Och så skriver du så här". Jag tror att det blir en skrämselchock. Och sen - om 
dom möjligtvis blir intresserade - ja, då måste det vara ett steg att komma över. 
Men nån tjej som kan det och har varit inne i det och hållt på med det lite grann, 
hon har nog lätt att kunna komma med i en sån där grupp. Sen då, när vi sitter 
där och: "Hahaha, nu gjorde jag så här" och "pling" och vi skrattar och... Det är 
ju inte så lätt att förstå vad vi menar - man känner sig utanför. Men... om det har 
varit nån tjej som har varit intresserad så har hon ju alltid blivit instruerad. Det 
är ingen som har sagt: "Ta hit terminalen. Den behöver jag bättre än du!" Utan 
dom har alltid fått en chans, tycker jag i alla fall, dom som har varit där. Frågar 
dom om nånting så får dom ju ett svar, även om det kan vara snabbt och 
kryptiskt. Man tänker sig kanske inte för, va. (Ml:32-34) 

Finns det några tjejer på den här datavetenskapliga utbildningen som är 
så där ordentligt intresserade av att sitta vid datorer som du beskriver? 
Jaa, hur många är det kvar /skratt/? Är dom sex stycken som vi har nu? Det är 
ungefär under tio stycken i varje årskurs. / / Dom flesta killar sitter ju och 
gör egna specialgrejer och det hära överambitiösa och...jaa, klurigheter, och det 
har jag inte träffat på hos nåra tjejer. Dom ser det som att man ska göra som vi 
har lärt oss och som lärarn vill ha det och så dära. Så dom gör inget utöver, inget 
extra, utan vill dom ha skoj så sitter dom och spelar spel. Inget sånt där "panga-
skjuta-kriga" utan mer "boll-studsa" - bollar som studsar vill dom ha i s tället. 
/Skratt/ (M3:4, 8) 

"En skön känsla - alla bara tittar på mig" 
Mattias har reflekterat en hel del runt sina aktiviteter och vad som är värdefullt 
för honom. Om datorkunskapens betydelse för identiteten säger han: 

På praktikjobbet på kemlab kunde man visa hur duktig man var. Man fick 
uppskattning för att man kunde... Det var hur mycket problem som helst där. 
Allting var ju till för att lösas. /.../ Det kändes mer produktivt. Det var till nån 
nytta. (Ml:ll, 12) 

Jag tycker jag är bra på teknik, jag kan förklara det mesta. - Det har gett mig 
en identitet, att jag kan datorer. (M2:7) 
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Om man talar om data, så kan man ju känna sig självsäker: "Jag vet svaret på 
problemet eller jag kan skriva fyra sidor rakt av och det fungerar." Jaa, man 
småler, nästan garvar inom sig själv hur duktig man är. En skön känsla. (M3:13) 

Vad jag känner när jag håller på att programmera det är: "Hihi, nu har jag 
kommit på nånting". / / Det här med att jag kan sitta och skriva fyra-fem 
sidor och köra och så fungerar det, och alla bara tittar på mig - det är också en 
sån dära självsäkerhetskänsla. (M3:6, 7) 

Just nu har jag väl nån identitetskris för tidigare har man ju tänkt: "Jaa, jag 
kan mycket", "Det är som min identitet". Så kommer du till en klass /= DVL/ 
där alla har samma identitet, och då måste man hitta nåt där "jag är jag", så att 
säga, och det som skiljer mig mot mängden. Det är ganska svårt. (M3:5) 

"Jag måste tänka framåt" 
Averi om framtidsplanerna ännu inte är definitiva för Mattias så är ändå blicken 
målmedvetet riktad framåt: 

Livet är inte slut vid 20. Man har ju i bakskallen att man inte ska förstöra för sig, 
man måste kämpa lite grann nu för att klättra uppåt. När man ligger och pluggar 
(och tänker): "Nej, jag orkar inte!" - så känns det lite samvete. Då ligger det i 
bakskallen att det är för framtiden man kanske borde kämpa lite grann. Man ska 
ju kunna skaffa sig allt. (Ml:18) 

I lumpen tänkte inte folk mer än 5 år framåt. Och så har det väl alltid varit att 
har man en utbildning så klarar man sig bättre. Det är ju en investering för 
framtiden man gör... Jag siktar in mig på att kunna få jobb och inte vara 
arbetslös långa tider och kunna vara nöjd med mitt jobb. /.../ Jag mådde illa när 
jag jobba på Pharmacia /=praktikjobb/. Det var jämt ljud, det gick inte att 
koncentrera sig - man behövde inte koncentrera sig men jag ville ju bry mig. Så 
det där är en verkligt nyttig erfarenhet. Och det är väl det: Jag har piskan på mig 
och moroten framför mig /skratt/. / / Om jag säger så här: Jag måste tänka 
framåt. Det ser ju hoppfullt ut för min del, va. (M2:l-2,18) 

Vad tänker du om framtiden nu? Om jag tar den närmaste framtiden först 
så... Jag var på en finlandsbåt - jag gick då första termin (på DVL) - och prata 
med en 4:a och undra: "Vad kommer man att stöta på för svårigheter framöver, 
så att man vet vad man ska ladda sig själv inför?"... (Jag ville veta) om den här 
termin, som jag hade varit med om då, var som ingenting mot vad som kom, för 
jag hade upplevt det som att matten var väldigt krävande. Jag brände mig nästan 
på matten då, klara den inte, jag orka inte läsa så mycket matte. Och han tyckte: 
"Jaa, det som var svårast med den här linjen, det var att komma in. För sen är du 
bara det där kollit..." Sen är det bara att gå vidare och köra... dom flesta i klassen 
börjar på institutioner, dom får jobb direkt. Sista året är det inte riktigt så hårt 
utan då är det som: "Ja, ni får lära er det här om ni vill". / / Men jag tror att 
det är så himla mycket som kommer att hända på dom här fyra åren. Jag vet nu 
att jag inte skulle klara av nåt projekt eller nåt jobb som jag ser i dom hära 
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platsannonserna, men jag tror kanske att om en tre-fyra år så kommer man att 
känna annorlunda. (M3:10-11) 

"Jag har ju tjej - det är stimulerande" 
Mattias ser också att grunden till mycket av hans reflektioner ligger i 
flickvännens och hans diskussioner och gemensamma liv: 

(En viktig händelse i mitt liv har varit) att man har träffat en tjej... Man har 
bråkat litegrann och varit lite ovänner, men nu efter ett år så har man en 
trygghet. Ja, man litar på varann. Så hon är som bara ett slags stöd nu, en 
stödpunkt i en annars rörig tillvaro. (Ml:18-19) 

Jag känner att jag har mening med livet på många plan. Jag har ju tjej, och det 
ger ganska mycket mer i livet. / / Hon är som ett bollplank, om man säger 
så... Vi pratar mycket om djupa saker och om varann. Hon är ju ekonom, och 
(om man som jag) umgås med tekniker då ser man ju inte riktigt sig själv, men 
om man jämför sig själv med henne då ser man sig själv mer, det ger mer 
distans. Man ser skillnaden. Och hon märker väl också ganska mycket och 
påpekar det. Vi har ju varit ihop två och ett halvt år /skratt/. Det är stimulerande. 
/ / Innan man träffa henne så hade man aldrig riktigt tänkt på "Vem är jag?" 
och "Hur är jag?" och såna här grejer. Det är ju roligt. Hon kallas för psykolog 
/skratt/. (M2:6-7,14, 8) 

Förra gången du fråga (om trygghet) då sa jag att: "Jaa, min tjej", och det 
tycker jag fortfarande... Det är en stor trygghet för mig att jag har henne. 
(M3:12) 

Vilka glädjeämnen tycker du att du har? Ja, det är tjejen mest som jag 
tycker man har... Om vi har skoj tillsammans och det känns bra, som när vi var 
på Gotland i somras och allting var så perfekt och... Det lever man på än, och är 
hon med så är det dubbel glädje, minst då. (M3:13) 

Ibland klarar man inte allting... Det är nånting som tjejen är bra på att sätta 
fingret på: "Nu smiter du". "Jaa, det kanske jag gör". Man skjuter upp och man 
håller sig undan och vad man nu gör. Och så hör man att hon säger: "Nu tänker 
du som en förlorare, du ska tänka som en vinnare!" Hon har satt upp nåra 
punkter på hur man ska tänka, som jag inte kommer ihåg nu men... det räcker 
med att hon säger det så fattar man vad hon menar. (M3:13-14) 

"Brorsan har ju inte intelligensen på rätt ställe" 
Om skolans fostran och formning av individerna säger Mattias: 

Grundskolan, det är ju fostran och lära sig det elementära, som börjar med 
människan. Sen i slutet är det ju att förbereda för gymnasiet. Sen på gymnasiet 
är det antingen direkt att lära sig ett yrke eller så är det att... ja, det slutar i att 
man ska bli nånting. Man har ju läst i psykologi att man får sig en identitet: "Jag 
är en tekniker nu"... Alla människor ska ju in i samhället, och vissa ska ha mer 
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utbildning - det är det skolan sköter om. Men i början så är det ren uppfostran 
tycker jag. (M2:6) 

Tycker du att skolan har lyckats i sina ambitioner att förmedla kunskap? 
Det är både ja och nej. På mig har dom lyckats ganska bra men... det fungerar på 
det sättet att: "Nu lär vi ut" och så räknar dom kallt med att 25% fattar ingenting, 
men dom kan utbilda sig till nåt annat eller... Sen har vi 75% kvar och 25% av 
dom kommer att fortsätta med det här och verkligen jobba med det. Dom andra 
kommer säkert att göra nå annat. /.../ Men visst lyckas dom väl lära ut - på mig 
har det ju fungerat och på dig har dom väl lyckats, va? Men felet ligger ju i att 
det finns så många människor som inte passar in i pusslet, och där har det ju helt 
gått fel. Jag ser ju bara på min bror som är intresserad av musik och som går 
socialestetisk linje; han är ju h imla bra på att spela, det har man ju hört, dom får 
spelningar och mycket beröm för spelningen men han blir så lätt missförstådd 
för det han tycker. Han ser mer på hur läraren beter sig och hur läraren säger än 
vad läraren vill meddela till honom, och han kritiserar läraren för att han pratar 
mer med dom och dom och sånt där. Och skolan misslyckas lätt med min bror 
och han tycker att skolan är ett helsike. Det är ju ett misslyckande att man tycker 
skolan är jobbig, att det är nåt hemskt och att man är dittvingad. Men dom flesta 
som kommer ut dom har ju lärt sig det mesta. Det finns ju alltid dom som inte 
passar in. Så det där är ett misslyckande. Från skolans sida eller från 
individens sida? Är det din bror som har misslyckats eller är det skolan? 
Samhället, ja... eller skolan. Här betalas det ju skattepengar för att utbilda 
människor. Om du går en kurs och betalar för den: "Tyvärr kommer hälften av 
er inte att lära er nånting, (trots att) du har betalat för det, och det får du 
acceptera!" Men så tycker jag inte man kan göra. Skolan ska ta hänsyn till alla, 
men det finns inga resurser. Det är nödtorftigt, det är ett sätt att kunna få det att 
fungera - det är i alla fall nåra som kommer ut. 

Tycker du att din brorsa är duktig? Ja, men han kar ju inte intelligensen på 
rätt ställe, om jag säger så, han har det ju mer i känsla. Ställer man upp ett 
problem så kan jag lösa det logiskt, som man räknar i skolan, men han ser med 
helt andra ögon och därför så... då är han ju osmart, oduktig - men i musik och i 
att umgås med människor då tycker jag att han är mycket bättre än mig. Även 
om jag är duktig på att hålla låda - han är mer konstnärlig än mig och på det 
sättet är han mycket duktigare, skriver mycket egna låtar och det tycker jag, det 
är väl intelligens det också. Nåt som inte går att mäta. Du menar att den 
intelligens som du besitter är lättare att mäta? Jaa, på skolans sätt. Och i det 
militära och i samhället... På renässansen var det ju fint det här med konst, 
musik och djupare... men det värderas inte alls lika mycket nu. /.../ Folk som 
håller på med musik, dom är ju inte dummare för det. Det behövs det också. 
Man kan ju utbilda sig till musiker men som skolan är gjord så är det ingen som 
utbildas där. Det är en liten egen gren. (M2:17-18) 

Man är ju tekniker och teknist, i grund och botten. / / Jag tycker att jag kan 
förstå andra värderingar, men ändå i grund och botten så tycker jag... jaa, det här 
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med tekniken, det ska ju alltid ha så där hög prioritet, det ska vi ju alltid bygga 
vidare på... det är som självklart. Det där med kultur, det /fniss/ är inte så mycket 
att satsa på eller så viktigt... Ändå har du uttryckt förståelse för din brors 
engagemang. Ja precis. Jaa. Jag kan förstå... men ändå så tycker jag inom mig, 
inne att... det här med tekniken det är ändå viktigare. Jag fördömer inte allt 
annat, jag förstår men... Men du sätter tekniken i högsätet på nå vis? Jaa 
/skratt/. (M3:31) 

ATT SÖKA SIN VÄG - TOLKANDE RESONEMANG 

Det är Mattias' samlade erfarenhet och hållning som bärs fram i hans språk. 
Givetvis har hans röst här beskurits mycket hårt. Förhoppningsvis har andan i 
den ändå tillräckligt klart stigit fram för att jag nu ska kunna bygga mitt vidare 
resonemang på den. 

Jag uppfattar Mattias som trygg och öppen och som målmedveten, 
förväntansfull och förtröstansfull inför framtiden. Vilka drag har jag då fäst mig 
vid i hans språk och på vilka sätt kommer dessa till uttryck i hans tal? 
Utgångspunkten för min tolkning utgörs av helhetsintrycket av Mattias' och 
mina möten. Det är således vad han sagt, gjort, signalerat, sätten han sagt och 
gjort det på, kroppsspråket, vad han inte sagt, tveksamheter, motsägelser etc som 
är basen för tolkningen.4 Han överför en hållning, känslor och reaktioner som 
också ligger utanför ordens domäner och som framförallt bärs fram i helheten -
i Mattias' livsform, i språket som helhet eller, om man så vill, i texten. 

Något som bidragit till min förståelse av Mattias' språk och begreppsvärld är 
hans öppna och sökande sätt i relationen med människor, vilket visar sig i hans 
vilja att ta kontakt, ge sig in i diskussioner, fråga, lyssna och ta reda på vad han 
vill veta osv. Denna sida framträder även i vår kontakt. På olika sätt gör han 
våra samtal till en ömsesidig process; han intresserar sig för mitt arbete, 
resonerar kring mitt sätt att arbeta och jämför det med andra arbetsmetoder, han 
driver lätt med mig emellanåt och betonar flera gånger att han funnit stimulans i 
vårt samspel: 

Det är så kul att komma hit, det sätter myror i huvet så att man börjar 
tänka. Det är vissa frågor som man aldrig har tänkt på, så det är ganska 
kul att man tänker på det. Det ger ganska mycket, och sen får man en lite 
ny bild på sig själv också. Det har varit som en liten avstamp varje gång 
jag har kommit hit. (M3:34). 

4 Jfr dels Jarricks (1988) diskussion om motsägelsefullheten i det mänskliga tänkandet och 
dess artikulationsnivåer, dels Bachtins betonande av språket som något som alltid strävar åt 
olika håll, en dynamisk kamp också inom den enskilda individen med brott och motsägelser i 
den egna stämman (Holquist 1983). Det processuella i språket b etonas. 
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Mattias' hållning syns naturligtvis också i hans påståenden, och därmed menar 
jag att Mattias gör en del klara åsiktsyttringar och konstateranden som stöder 
min tolkning. Och de är så talrika och så entydigt pekande åt ett och samma håll 
att de inte kan uteslutas som viktig grogrund för en förståelse av honom: "Jag 
tror det bara beror på mig själv om jag får jobb." - "Allt är möjligt!" - "Vill man 
och är man hacker så går allt." - "Här på DVL får man vad man behöver; här 
har ju vi högsta prioritet." - "Även det värsta mörkret i lumpen har gett mig nåt 
positivt." - "Som barn blev jag aldrig besviken på min morbror." 

Det är sådana drag i Mattias' tal som pekar mot hans sätt att leva och förstå 
världen. Man kan också se hur dessa drag stöds på en mer ytlig nivå, på 
ordnivån. De ord som tydligast trätt fram ur materialet under arbetets gång har 
varit några verb, lära och vilja, vilka medverkar till att underbygga intrycket av 
Mattias' levnadssätt. Dessa verb blir centrala genom det innehåll som han fyller 
dem med och de sammanhang som han låter dem ingå i, och de har 
släktskapsband och bär familjelikhet med andra ord, uttryck och resonemang i 
materialet. I Mattias' bruk laddas de ömsom med positiva värden, ömsom med 
negativa, men kompassriktningen blir allt stadigare. Mattias stämmer ständigt av 
sina upplevelser mot sina behov och känslor. Han söker tillfällen och människor 
för att kunna resonera och reflektera över erfarenheterna. Positivt eller negativt, 
allt samverkar till att ge honom styrfart och en färdriktning. 

Det förhållningssätt som träder fram ur texten stöds således av Mattias' bruk 
av vissa ord. Men framförallt förmedlas det i längre resonemang, så som de 
kommer till synes i hans berättande och reflektioner. 

Att lära 
Det mest framträdande draget hos Mattias är den starka viljan till lärande, och 
den gör sig påmind i helheten av hans hållning. Men den är också mer ytligt 
synlig genom hans ymniga bruk av just verbet lära och andra ord och uttryck 
med liknande laddningar som skapar ett nät av sammanhang (och varav endast 
en del kunnat komma till synes genom hans röst). I hans mångskiftande sätt att 
uttrycka en lust att lära speglades ett starkt behov som gör det förståeligt att hans 
möte med datorer blev så meningsskapande. Med utgångspunkt i följande citat 
kan man hos Mattias följa linjer som illustrerar den kunskapens och språkspelets 
tillblivelse som gäller många unga människor i datormiljön: 

Vi som satt där i terminalrummet, vi tycker det är kul att lära oss. Man 
känner sig duktigare än i skolan: Ingen hade väl bra betyg där. OK, datan 
tog mycket tid, men det spelade ingen roll för det dom lärde ut i skolan, 
det kunde man inte ta åt sig riktigt. Man ville inte riktigt lära sig det som 
skolan gav. Men med data var det väldigt lätt att specialisera sig och man 
upptäckte att ju mer man "lär sig" /gör citattecken med fingrarna/, desto 
mer finns det att lära sig. Man upptäcker att man inte vet. (M3:24) 
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Den nyfikenhet och törst efter kunskap som bubblar inom en ung människa kan 
inte skolan tillfredsställa: "Det var mest korvstoppning och allt som man inte 
ville vara med om" (M3:32). I skolan "lärs det ut". 

Elevernas egna inneboende krafter och kvaliteter tas således inte tillvara, 
menar Mattias. Det är i ett värnande om dessa sidor som han söker sig ut i 
skolans ytterkanter; ett ämne som är annorlunda och som han därför väljer är 
religion (M3:32). Där lärs det inte bara ut utan där ges utrymme till reflektion 
och lärande. Men inom skolans väggar är det framförallt terminalrummet som 
blir en oas, en lärandets verkstad. Där finns möjligheter att undersöka och 
utveckla den egna förmågan. Bland terminalrummets datorer och i gemenskapen 
där vibrerar en utforskandets iver; där finns inga hinder för hungern att lära.5 
Allt detta speglas i citatet ovan. Mattias framhåller också att han, liksom många 
andra "datasnubbar", känt ett visst socialt främlingskap i tonåren - fast de 
dragen är i Mattias' fall inte särskilt markanta - och att detta bidragit till att "få 
honom in på datorer". 

När Mattias i skolan smiter undan till terminalrummet har han redan 
tillsammans med en kamrat börjat utforska datorer. Men i hans berättelse ser vi 
hur intresset för teknik uppmuntrats långt tidigare, i småbarnsåldern. Lärandet, 
det positiva och explorativa sökandet, tog sin början med legokonstruktioner och 
innebar en träning till "ett tänkande i klossar, som kan fogas samman och brytas 
isär".6 När den leken mattas av i tolvårsåldern tar leken med datorer vid. Det 
blir en experimenterandets tid då han och kamraten prövar sig fram, och den 
leken får sin förlängning framförallt i terminalrumskretsen. Att inte veta sporrar 
bara till nya ansträngningar; det till synes omöjliga är möjligt (s 58).7 Mattias' 
lek blir honom till nytta, den gagnar honom inte bara i terminalrummet utan 
vidgar framtidsperspektivet (s 60). Medvetenheten om den dimensionen är 
förmodligen något som långsamt vuxit fram ur det lustfyllda arbetet med 
datorer. Om datorer har han tillägnat sig en stor kunskap, framvuxen inte ur 
ålagda beting, "idiotuppgifter", och tvång utifrån utan genom att han "gått långt 
in" i datorerna, genom den frivilliga och praktiska erfarenheten. 

I bruket av lära sig ligger en betydelse av 'frihet att utvecklas', ett erövrande av 
världen och ett skapande av sig själv inför framtiden. 8 

5 Både sociologen Margaret A Shotton (1989, s 189f) och sociologen och psykologen Sherry 
Turkle (1987) talar om personer med en liknande hållning som utforskare eller upptäckts
resanden (explorer). Turkles arbete presenteras utförligare i kapitel 4 och Shottons i kapitel 6. 
6 Citatet här kommer från vårt manussamtal. Jfr Shotton (1989, s 247) beträffande betydelsen 
av tidig teknisk lek. 
7 "Ja, det är riktigt", sä ger Mattias i manussamtalet. "Det är en lek, detta med att göra program 
som gör program osv, men en lek som accepteras av samhället. Lek med tennsoldater skulle 
aldrig accepteras i min ålder". 
8 Vid vårt manussamtal utbrister Mattias vid läsningen av dessa rader: "Där ligger kärnan! 
Allt jag lärt mig i livet har jag lärt mig när jag haft roligt. Jag skrattar. Lustfyllt. Det är 
lustfyllt". Om lekens betydelse för kunskapens tillblivelse se t ex Nobel (1984). 
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Kunskapens tillblivelse och språkspelets 
Med sitt berättande om arbetet vid datorn och i datormiljön - från den första 
bekantskapen med datorn till den rådande situationen vid det sista samtalet -
illustrerar Mattias det som Wittgenstein kallar att föras in i en livsform. Av olika 
anledningar - lusten att lära, "utanför-känslor", tidigt teknikintresse, 
avståndstagande från skolans vanliga undervisning, dragning till 
terminalrummets säkra miljö - har datavärlden kommit att bli meningsbärande 
och identitetsbekräftande. Där finns och utvecklas en praxis som inbegriper 
vissa handlingar och därmed ett visst språk och däri integrerade antaganden. 

Hur sker då detta växande in i en kultur med dess antaganden? Den avancerade 
datorkunskap som framförallt många unga pojkar och män besitter utvecklar de 
genom att, som Mattias illustrerar, pröva sig fram i program och handledningar, 
genom att "sitta och knappa", "ta godbitar ur olika program och sätta ihop" och 
genom att tidvis ägna dag och natt åt detta. Det är en lekens strategi, trial and 
error och learning by doing; "två mycket bra metoder", som kamraten Janne 
säger (J2:4)- Men ett genuint intresse för datorer innebär mer, det räcker inte 
med att bara "sitta och knappa på måfå", för "då möter man aldrig de stora 
problemen" (manussamtalet). Pojkarna lär sig flera högnivåspråk, men 
framförallt är det maskinspråk som behövs för ett utforskande av datorns 
struktur (se not 16 kapitel 1). Med maskinkod "får du mer kontakt med din 
maskin" (manussamtalet) (jfr Mörtberg 1986, s 10). Här kan man sammantaget 
tala om en fond av teoretisk kunskap, en fakta- eller påståendekunskap.9 Man 
behöver kunna koder, veta hur maskinen är byggd och fungerar rent tekniskt 
samt behärska språken. För en del är detta vetande viktigt, menar Mattias, men 
för egen del betonar han: "Man behöver inte kunna allt, man behöver en känsla, 
man känner att vissa saker går, det är som gammal erfarenhet - 'detta är bra, 
detta är dåligt, detta kommer inte att gå'" (manussamtalet) Det är först när man 
har denna gedigna praktiska erfarenhet av "knappa, knappa, knappa", som man 
kan gå ner på djup nivå och upptäcka de verkliga "klurigheterna" i maskinen, io 
Genom ett mångsidigt tränande, stort engagemang i tid och intensitet, ges 
faktakunskapen innebörd, och så lär sig den intresserade att behärska de redskap, 
praktiska och teoretiska, som gäller för "skicklig" och "smart" programmering. 
Det är så man "lär känna maskinen"; det är då man utvecklar en parrelation till 
datorn och talar om att man "bråkar med den", "blir skitarg på den".n 

En starkt positiv laddning har i Mattias' tal också det lärande som sker i 
samverkan med kamraterna. "Jag har aldrig egentligen läst nån nybörjarbok, inte 

9 För en diskussion om innehållet i beg reppen påståendekunskap och förtrogenhetskunskap se 
t ex Johannessen (1988) 
10 Om djupet i up plevelsen säger Mattias i manussamtalet: "När du kör fast på hög nivå måste 
du ner på felsökning. Det är nirvana, förbi dimridåer, allt blir klart. Målet är att tränga förbi 
dimridåerna. Du kopplar bort allt annat - det är ett mentalt tillstånd". 
11 Här skrattar Mattias igenkännande i manussamtalet: "Ja, så är det". 
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heller i PASCAL, för det lärde jag mig av Niklas och de andra" (Ml:7). 
Ytterligare ett inslag i kunskapsprocessen är således det spontant uppkomna men 
sedan rätt fasta förhållandet läromästare-lärling. Genom det kunde man få 
knepen förmedlade till sig (s 59). Läroböckernas påståendekunskap underkänns 
än en gång; de värdefulla knepen kan man aldrig läsa sig till, teori och böcker är 
inte nog. 12 Här återklingar Wittgensteins resonemang om lärlingsskapets 
betydelse för expertkunnandets tillkomst: Mästaren ger då och då "den riktiga 
vinken" (FU s 264). Genom läromästarnas avancerade kunskap och vägledning 
ges man i terminalrummet möjlighet att snabbare nå skicklighet. Ibland ger den 
undervisande personen snabba och kryptiska svar, som dock kan användas som 
approximativa handgrepp och instruktioner som leder vidare. Andra gånger 
tillåts nybörjarna "titta i deras program" (Ml:7).i3 På så sätt får de exempel och 
förebilder och nytt material att bearbeta, de upptäcker nya vägar och möjligheter 
i datorn. När Mattias beskriver lärling-mästare-situationen illustrerar han 
Wittgensteins ord: "Och det är inte bara genom min erfarenhet, utan genom de 
andras, som jag får kunskap" (Om visshet, 1981, § 275). Genom att ständigt 
träna, lära sig se sammanhang, dra slutsatser av allt man vet och experimenterat 
med lär man sig också göra rimliga bedömningar, något som överskrider 
boklärdomen. "Vi lär oss inte praxis att fälla empiriska omdömen genom att lära 
oss regler; man bibringar oss omdömen, och deras sammanhang med andra 
omdömen. En helhet av omdömen görs trovärdig för oss", säger Wittgenstein 
(aa § 140). Så blir en djup förtrogenhetskunskap till och så formas man in i 
språkspelet. Så traderas en kultur. 

Om vikten av förtrogenhetskunskapen, "konsten att göra det rätta", har Mattias 
några reflektioner i samband med samtalet om expertsystem inom vården. 
Egentligen, säger han i början av diskussionen, skulle man kunna koppla in en 
dator vid operationer, för den "gör mindre fel än vad en operationsläkare gör" 
(M3:19). Den formaliserade kunskap som kan matas in i en dator skulle således 
kunna komma till nytta genom opererande robotar: "Det går säkert göra", men 
det finns andra hinder, "du skulle aldrig få igenom det, det är ju oetiskt" 
(M3:19). Mattias' fundering om kunskapens aspekter vidgas dock under 
samtalets gång: 

Men...nu kom jag att tänka på fler saker... Det här med forskning t ex, det 
är dom som har mest vana med att operera som upptäcker massa saker och 
forskar vidare och utvecklar. Då skulle hela vår utveckling stanna då, både 
inom sjukvård, forskning och... Det måste var folk som sysslar med det, 

12 När Mattias läser detta säger han: "Det här ordet knep, det är en hörnsten, ett nyckelord. 
Den som lär sig knepen har nyckeln till framgång i datorarbetet. Man kunde också lära sig 
komma pä knep." 
13 Jfr Kellers skildring i A Feeling for the Organism, 1983, om samarbetet mellan Barbara 
McClintock och hennes lärling Evelyn Witkin. 
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för annars blir det ju bara en människa som klarar av "av" och "på". Det 
blir ingen vidareutveckling. (M3:19) 

Också med andra exempel belyser han den praktiska kunskapens betydelse: 
"Blir det strömavbrott på t ex posten så stannar allt av. Då får man vänta i 
timmar, för dom är så ovana med vanliga rutiner, och allting är upplagt på data" 
(M3:20). Det är, menar Mattias, praktiken som är grunden för att man ska kunna 
göra "det rätta", och en gedigen sådan saknas numera på många arbetsplatser där 
uppgifter lagts över på datasystem. Personalen blir "knapptryckare" utan 
förmåga att aktivt gripa in när datasystemet är ur funktion. De har glömt eller -
om de är nyanställda - aldrig utvecklat rutiner för manuell handläggning. 14 En 
bärande kunskap består i att man genom praktik, genom träning, om och om 
igen, och genom ständig jämförelse med teorin, har fyllt bokkunskapen med liv 
och att man kan göra rimliga bedömningar. Utan att ännu jämföra med sin egen 
kunskaps tillblivelse kommer Mattias här fram till en fundering kring viktig 
kunskap och dess utveckling som något som ovillkorligen måste bottna i praktik. 

På detta sätt har Mattias' positiva innebörd av att lära i hög grad kopplats till 
datormiljön och dess typiska inlärningsstrategier; här får man "använda 
huvudet", "utveckla", "vidareutveckla", "förbättra", "gå vidare", "bygga vidare", 
dela med sig av vad man kan ("man ville att dom skulle kunna lika mycket som 
en själv"), "känna sig duktig" osv. Man lär sig datorns "klurigheter" och får den 
att lyda, utvecklar "egna specialgrejer" och en egen stil - kort sagt: man 
skapar AS Ja, känslan är t o m att "vill man och är man hacker så går allting" 
(M2.13). 

* 

Terminalrummet erbjuder en fristad i utkanten av skolans överblickbara 
domäner. Där har ett kreativt och självständigt tänkande, ett utvecklande av 
bedömningen, ett testande och utforskande med datorn i centrum varit möjliga 
utan institutioners och vuxnas beskärande kontroll och överhet. Detta arbetssätt 
har för många pojkar lett fram till kunskaper som, enligt dem själva, överträffar 
de flesta lärares. Inget av vuxentvånget finns heller i detta lärlingskap - det 
bygger på ett ömsesidigt utbyte och det är den mer oerfarne som själv väljer att 
söka stödet. Verksamheten utvecklas helt på frivillighetens bas. För Mattias är 
detta lärande förknippat med lek och glädje. Och växande. 

14 Jämför datoriseringen av försäkringskassan och den manuella yrkeskunskapens utarmning. 
Se t ex Göranzon 1990, s 123ff. 
15 "Detta är relig ionen", säger Mattias i manussamtalet när han ser resonemanget, "att komma 
förbi klurigheterna. Dom är skölden mot andra och också det som drar - dom som tagit sig 
förbi de första klurigheterna hör till gänget". 
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Identitet och grupp 
Genom det mångskiftande kunskapstillägnandet och erfarenheterna i 
terminalrummet förs man allt djupare in i datorernas värld. "När man satt där 
nere i terminalrummet så gjorde man program för programmens skull och 
program som man använde till andra program och program som producerade 
program och program som gjorde det lättare att göra program. Det var en sluten 
värld. Men när man är inne i det, då är det en ganska stor värld" (Ml:9). Man 
glömmer det jordiska, mat, sömn, toalettbesök. "Det är nära en religion. Det är 
upp och ner, man är periodare, som en knarkare" (manussamtalet). Att gå så 
"djupt in" tycks resultera i en känsla av att man blir del av systemet; man tänker 
"datamässigt", "fyrkantigt", "etappvis, så och så och så", "logiskt" (M2:8 och 
M3:20 bl a). Individen följer maskinens bud och blir en del i ett slutet system. 
Detta är en "inre" värld, avskild från den "yttre". 

I datormiljön utvecklas således ett speciellt liv och tänkande och en speciell 
kompetens och kunskap och många har här liksom Mattias "fått sig en identitet": 
"Den här databiten var en viktig bit för att få en personlighet: Man är nån" 
(Ml: 18). 

Det kunskapserövrande som på så sätt blir djupt betydelsefullt för självkänslan 
fostrar samtidigt personen in i ett språkspel med vissa antaganden, värderingar 
och vissa synsätt på tänkande och kunskap. "När vi börjar tro något, så är det 
inte en enskild sats, utan ett helt system av satser. (Ljuset går småningom upp 
över det hela.)", säger Wittgenstein (Om visshet, 1981, § 141). "Det är inte 
enskilda axiom som blir uppenbara för mig, utan ett system, i vilket slutsatser 
och premisser ömsesidigt stöder varandra" (aa § 142). En djup förtrogenhet med 
datorn och dess struktur och med praxisen i datormiljön har utvecklats parallellt. 
Samtidigt som maskinen och programmeringen lärs in, lärs också kulturen och 
moralen in. 

Till detta bidrar den starka formeringen av gruppen: I terminalrummet var de 
ett "järngäng" på 10-12 personer, de fanns alltid där, "ingen svek" och "alla 
ställde upp". Det var intresset som förenade dem, samtalet var starkt 
arbetsinriktat och vad man därutöver talade om och funderade på skulle helst 
också vara gemensamt. "... då halkar allting in på data - det är så starkt, det 
kopplar så himla lätt". På så sätt blir terminalrummets språkspel både starkt 
förenande och starkt utestängande. Mattias' bedömning av samtalet i 
terminalrummet är att det i vissa avseenden var irriterande "pojkaktigt". "Det 
vart som att: 'Det äl som det är, alltid har varit"'. Härav blir den starka "vi-
känsla" och "gruppkänsla" som Mattias beskriver begriplig: intresset, 
ambitionerna, värderingarna, samtalsämnena var förutsebara och 
okontroversiella. Det sociala samspelet är det fundamentala för språkspelens 
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tillblivelse, och i terminalrummet är språkspelet gemensamt. Terminalrummet 
blir ett hem, tryggt och accepterande. 16 

* 

Det jag velat åskådliggöra genom ovanstående resonemang är parallelliteten och 
ömsesidigheten i kunskapens och språkspelets tillblivelse. Kroppens 
förtrogenhet med datorn, handlingen, det speciella tänkandet, samtalets 
utformning och språkets djupa integrering i allt detta skapar ett språkspel som i 
det här fallet också blir mycket betydelsefullt för identiteten. Så blir datorer en 
del av livet. 

Gränsdragningar och tudelningar 
I hela sitt sätt att samtala och resonera bär Mattias vittnesbörd om en stor 
trygghet, bl a i tilltron till den egna förmågan. Detta kommer även till uttryck i 
direkta påståenden: "Jag tycker jag är bra på teknik" (M2:7) och "Jag litar på 
mig själv väldigt mycket. Kommer det problem, blir det situationer som man 
inte är van med, så vet jag att det mesta klarar jag. Det är såna livserfarenheter 
som ger mig en trygghet" (M3:12). Trots detta eller kanske som en förutsättning 
för en sådan trygghet betonar Mattias flera gränsdragningar i sitt liv. En del av 
dessa tudelningar är specifika för hans person, andra kan kännas igen också hos 
andra pojkar i gruppen. (Jag återkommer till diskussionen i kapitel 7.) 

Mattias vill uttryckligen i vissa avseenden stå för sig själv, skilja sig från de 
andra i datorvärlden. Det är intresset som dragit honom till terminalrummets 
pojkgäng. Den materiella miljöns erbjudanden och möjligheten att snabbare lära 
sig lockar mer än det sociala umgänget; det är, menar han, ingen stor social 
värdegemenskap eller likhet som förenat dem.n Terminalrummets miljö och 
statiska samtalspraxis var i grunden något skilt från det sociala liv som fanns 
utanför: 

Jag var ute varenda helg och på det sättet kände jag att jag skilde mig i alla 
fall från dom som var i terminalrummet. (Ml:26) 

Om man var med i (terminalrums-)gruppen så drogs man ju aldrig med i 
nån dans eller nåt sånt. (M3:15) 

16 I det ma nus som Mattias fått läsa hade jag parentetiskt skrivit: (livmoder Shotton). "Ja just, 
det är en bra bild", säger Mattias. "Om livet var rörigt, så fanns det ett ställe där allt var sig 
likt". (Se även s 78 med not.) 
17 Mattias betonar här i manussamtalet att det fanns något annat som gjorde terminalrums-
miljön mer lockande än världen utanför: Kompisar utanför blev lätt "översittare, och arvet 
från att man varit mobbad gör att man lägger sig. I terminalrummet hade alla varit mobbade -
det blev en platt miljö. Alla var jämlika." Ja, ett undantag fanns, en som alltid skulle 
bestämma, men "vi hade överseende med honom, för han hade varit mobbad mycket mycket 
mer än nån av oss". 
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Jag kände mig inte riktigt så hårt sluten till gruppen. Jag tyckte jag levde 
ganska dubbelt. Det är ingen symbios som det handlar om. Alltså, 
datagrejerna har inte gett min andra del så mycket, min andra del har inte 
gett datan nåt, utan det har nästan varit skilda världar. (M3:30-31) 

Mattias vill vara skild från gruppen; det sociala utbytet är för ensidigt för 
honom. Och han vill höra dit; det kunskapsmässiga utbytet är stort. Datorvärlden 
och verkligheten är för honom just skilda - det finns inget som han anser sig ta 
med sig från den ena världen till den andra. Han talar inte om att överbrygga 
klyftan utan särskiljer dem rejält med sitt resonemang. Han blir, som vi ser, själv 
tudelad; utanför datorvärlden är det hans "andra del" som lever. För Mattias är 
den inre världen datavärldens patiensliknande och problemlösande tillvaro och 
den yttre världen dansens och vardagslivets. 18 

Också i ett annat avseende är datorvärlden avskild: De program pojkarna med 
stor uppfinningsrikedom och tidsinsats konstruerar får de aldrig pröva i den 
"yttre" världen, de får inte testa hållbarheten i en faktisk arbetssituation: "I 
skolan är det som två skilda världar. När man sitter i terminalrummet så är det 
en bit. Sen har man den helt andra världen. /.../ Det kan vara att man sitter och 
programmerar, men man har aldrig nån möjlighet att applicera till verkligheten" 
(Ml:8). På så sätt förblir terminalrummet i vissa avseenden en abstrakt värld, en 
logikens värld, en "skyddad verkstad" (manussamtalet). Datorn/logiken - och i 
viss mån gruppen - konstituerar den "inre" världen. "Du kan ju nästan aldrig 
använda logik, enbart logik i den yttre världen" (M3:32). "Om man ska förstå 
människor så ska du ju inte tänka logiskt, du ska lägga in känslor, erfarenheter 
och andra saker" (M3:32). Människor/känslor/"dans" skapar den "yttre". 

Behovet att markera denna gräns mellan en yttre och en inre värld kan 
ytterligare förstås utifrån Mattias' tankar om "fackidioter". Risken för att gå in i 
en "negativ loop" och hamna utanför vanlig mänsklig gemenskap är uppenbar; 
där har han nästan själv varit (s 59). Men "jag är nog på väg upp ur det. Jag tror 
att jag har klarat det, klarat mig förbi det" (s 60). Samtidigt ser han på 
universitetet 

folk som har plockat fem-sex poäng på fyra år, dom sitter och knappar 
och hackar och... Dom kallas för nattpatrullen. Dom kommer på kvällen 
och så går dom på morron. Då slipper dom trycket utifrån och kritik från 
alla andra. OK, det finns mer kapacitet, mer plats på natten - skyller dom 
på! Men jag tror också att dom inte klarar av blickarna. Dom umgås inte, 
dom sitter där och knappar och gör onödiga grejer, ja, bättre grejer än vad 
som finns. (M3:22) 

18 Mattias' kommentar vid manussamtalet blir, beträffande den tudelning jag här påpekat, att 
det från böljan var så att han kände sig "äkta i terminalrummet" oc h att "det sociala utanför 
först var en mask", han var "mer falsk" då. Det är fortfarande "två världar" men utan att han 
känner sig frustrerad. 
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"Nattpatrullen" som socialt fenomen tar han avstånd från, men han påpekar att 
de har en specifik, "udda kompetens, som inte är önskad av samhället". 
Onekligen besitter de en skicklighet som just yttrar sig i att de gör "onödiga 
grejer för inbördes beundran", de gör "bättre grejer än vad som finns".19 När 
ingen annan kan hjälpa är det till nattpatrullen man vänder sig, oftast per 
elektroniskt brev. Men... de går "för djupt". 

En annan grupp som särskiljs från hans egen kategori är de som into»är genuint 
intresserade, de som inte sitter vid datorerna "för skojs skull utan för att det ska 
göras" (M3:4). De gör "inget utöver, inget extra" utan "som lärarn vill ha det". 
"Dom som kommer direkt från gymnasiet och kanske läst data på naturlinjen 
och inte haft det som hobby, dom följer gärna den enkla vägen" (M3:6). Själv 
går han balansgång mellan nattpatrullens alltför odisciplinerade och föraktade 
tillvaro och de välartade elevernas alltför auktoritetsbundna och oengagerade 
hållning. 

* 

Mattias markerar alltså gränser mellan olika sidor av sitt eget jag, mellan sig 
själv och de övriga i terminalrumsgruppen, mellan de skötsamma 
datavetenskaparna och "nattpatrullen", mellan den "yttre" och den "inre" 
världen, mellan de "inte intresserade" datavetenskaparna och de "överambitiösa" 
datavetenskapare som "går ner på djup nivå". 

Målmedvetenhet 
Lärande, växande, skapande är således centrala begrepp som träder fram ur 
Mattias' språk. Betydelsen i ord, fraser, längre resonemang med familjelika drag 
sammanstrålar till en anda. På liknande sätt träder andra, mycket närbesläktade 
drag fram. Apropå en fråga om livets väsentligheter säger Mattias att det är 
viktigt att ha ett "mål", att ha "en mening i livet" (M3:12). Runt dessa ord mål 
och mening kan ett helt register av ord, uttryck, yttranden grupperas som stöder 
ett genomsyrande drag - målmedvetenhet - i Mattias' sätt att leva. I kampen för 
att själv få forma sitt liv tar han ställning mot vissa företeelser och detta 
avspeglas tydligt i hans språk. Jag låter några uttalanden från värnpliktstiden 
lägga grunden för mitt fortsatta resonemang: 

Jag ville göra något vettigt av lumpartiden. Ligga och skjuta i skogen och 
kräla, det ville jag inte. Och så visste jag att väljer man kock eller 
sjukvårdare då blir man det. Då valde jag sjukvårdare. Jag hade haft lite 
svårt för det här med att se blod, så jag har tagit tjuren vid hornen. (Ml:l) 

19 Här har Mattias i värt man ussamtal nyanserat min tolkning av hans yttranden om natt
patrullen och några av de korta citaten härrör därifrån. 
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Det låg i utbildningen att man skulle bry sig och på det sättet trivdes jag 
med att hålla på med sjukvård. Man hade ansvar och har man ansvar så 
ska man ju bry sig. Om jag säger hela tiden: "Jag bryr mig inte, jag bryr 
mig inte" - det blir så meninglöst då, det blir som en stor undanflykt. 
(M2:2) 

Eftersom Mattias ifrågasätter det vettiga i vapentjänsten väljer han aktivt något 
som han tjpr är bra att kunna men som han egentligen är lite rädd för. Som 
sjukvårdare får han "använda huvudet mer än en skyttesoldat", studera anatomi 
och sjukvård och praktiskt lära sig ta hand om skador, i fingerade och någon 
gång i en autentisk situation (M2:4). Han känner att han fått "nånting i ryggen" 
och tror att han numera utifrån sin sjukvårdsutbildning skulle kunna bistå 
skadade i t ex bilolyckor (Ml:5). 

Att "bry sig" och "ta ansvar" är för Mattias att "trivas" och motsatsen till 
meningslöshet och undanflykter. Till tankarna om det meningsfulla knyts även 
tankar om "nytta", "produktivitet" och praktiskt arbete: "Viktigt i livet är att 
känna att man gör nån nytta, att man har nån mening" (M3:12). "På kemlab 
kändes det att man gjorde nån slags mer nytta, det kändes mer produktivt". En 
del av meningen med livet är också att "tänka framåt", just att ha ett mål och att 
forma sin framtid: Det är nu man måste lägga grunden för att sedan kunna 
"klättra uppåt". 

Har man en utbildning så klarar man sig bättre. Det är ju en investering 
för framtiden - jag siktar in mig på att kunna få jobb och inte vara 
arbetslös långa tider och kunna vara nöjd med mitt jobb. Jag mådde illa 
när jag jobba på Pharmacia. Det var jämt ljud, det gick inte att koncentrera 
sig - man behövde inte koncentrera sig, men jag ville ju bry mig. Så det 
där är en verkligt nyttig erfarenhet. Och det är väl del: Jag har piskan på 
mig och moroten framför mig. (Se även s 63.) 

I sin målmedvetenhet tar Mattias kontakt med äldre kurskamrater på den 
fyraåriga utbildningen "för att se vad man ska ladda sig själv inför" och med 
näringslivets representanter för att undersöka svårigheter och möjligheter där: 
"När man sökte jobb tidigare (kände man): Tvåårig teknisk linje... inte ens gått 
fyraårig' men nu när jag ringer /med stolthet i rösten:/ 'Jaa, jag läser på DVL på 
universitetet'. /Med ynklig röst:/ 'Ojojoj, vi har tillsatt det här... vi skulle i och 
för sig... i så fall skulle du börja redan nu'. Man känner sig mer värd" (M3:ll). 
Han har dessutom disciplinerat sig till att avstå från en del lustupplevelser i nuet. 
Om han sätter sig och läser skönlitteratur, ja, då vet han att han blir så 
absorberad att han försummar sina studier (Ml:25). 

Önskan att göra ett gott jobb kommer överallt i dagen. De identitetsbekräftande 
erfarenheterna i arbetet med teknik och datorer har helt naturligt stärkt intresset 
för en fortsatt utveckling i den riktningen. Engagemanget i datorer och 
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programmering sträcker sig så småningom vidare än till honom själv; han ser 
miljön och samhället och vill hjälpa till och göra en insats (s 60). Men hans 
uttalade strävan och inriktning kolliderar med utbildningssystemets avsikter med 
honom. På datavetenskapliga linjen möter han ett tvång inom sitt ämne - ett 
försök till kvävande av det lekfulla men mödosamma lärandet, som trots allt 
ändå fick blomma relativt fritt inom terminalrummets väggar. 

Institutionen vill likrikta en: "Du ska bli en produkt, du ska inte vara en 
hacker längre och sitta och göra kluriga lösningar". Nu ska det vara 
dokumentation. Vi får läsa om olika sätt att attackera problem, och vi 
måste attackera problem på just de sätten. Om nån annan tittar på vad jag 
gjort så ska personen kunna se att det är standardlösningar. Jag får inte 
hitta på nån jättesmart grej som just vid det tillfället är mycket, mycket 
bättre. Så det här med att gå ner på djup nivå - som att jag långt nere i 
själva Maclntoshen har hittat något som är speciellt smart och klurigt just 
för den - {det får man inte) utan man ska ligga på så hög nivå i språket så 
det ska kunna gälla alla datorer och alla ska kunna förstå vad du menar. 
Det är lite likriktning. Tyvärr, man stretar emot. (M3:6) 

Institutionen manar till ordning. Påbuden kryllar i citatet: Det ska vara på vissa 
sätt, och får inte vara på andra. Följer man inte förhållningsreglerna blir 
uppgifterna underkända. Men Mattias vill vara "seriös" och använda och 
utveckla sin kapacitet, dvs göra "bättre", "jättesmarta grejer", som man bara kan 
åstadkomma om man "går ner på djup nivå". Institutionens hållning är motsatsen 
till detta - den är oseriös och ytlig, den ålägger dem "idiotuppgifter" och vill ha 
schablonlösningar. "Jag vill inte lämna ifrån mig (såna jobb) - man matar in 
nåra siffror och så kommer det ut nåra siffror. Det är så dött!" Nej, Mattias 
måste få brodera, vidga sin förmåga, ja, just "förbättra"; layouten t ex ska kunna 
göras "fin", en användare ska ha valmöjligheter att forma det som träder fram på 
bildskärmen. 

Universitetsutbildningen har, liksom tidigare skolan, kommit att stå för ett 
lärande utan dialektikens befruktande samspel och utan djupare insikter som 
resultat. Den står för tvånget, för den ensartade kunskapen som ska tvingas på 
elever och studenter i en strävan att göra dem till "produkter": "Jag känner mig 
som om jag ska genomgå... en paketeringsmaskin" (M3:30). Många ger efter för 
vuxen-trycket och låter sig stöpas om - de tar "den enkla vägen". Mattias' egen 
hållning är obstinat: "Jag kör alltid så här: Omtentan den klarar jag precis på 
gränsen" (M3:30). Hans genom åren beprövade strategi är att göra minsta 
möjliga efter givna föreskrifter och så mycket som möjligt utifrån det egna 
intresset och med glädjen som drivkraft. "Får man inte mysa längre då vill inte 
jag gå kvar här" (s 61). 
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Utveckling genom relationer: Reflektionens betydelse 
Mattias formulerar sig i påtagligt hög grad positivt. Mycket sällan uttrycker han 
negativa förväntningar och säger nästan aldrig "jag vill inte". I stället 
genomsyras han av en tilltro till den egna kapaciteten: Han rår själv för hur hans 
liv ser ut och hur det ska formas. Nästan genomgående uttalar han vad hans håg 
står till, vad han vill och tycker om, och det sker ofta med konstruktioner av 
verbet vilja men ännu oftare genom karaktären i utsagorna. I nedanstående citat 
ser vi hur negativt formulerade fraser genom kontrastverkan ger extra relief åt 
hans positiva viljeinriktning. 

Människor som bara pratar på en ytlig nivå, dom lämnar jag eller... dom är 
jag inte intresserad av. Personer som säger: "Så är det!" och inget mer, 
såna tycker jag inte heller om, utan jag vill gärna kunna diskutera allt 
från jordens mening i universum... ja, ti ll psykologi och kärlek och sånt". 
(M3:14) 

Detta är en av de få gånger som Mattias uttryckligen säger att han inte tycker om 
ett förhållningssätt hos andra människor. Han vänder sig mot den attityd som 
sätter stopp för reflekterande, för allt intellektuellt sökande och utforskande -
alltså det som tycks vara Mattias' själva drivkraft. Och i samma andedrag 
formulerar han vad han vill. Mattias' sammantagna bruk av verbet vilja leder i 
samma riktning som hans bruk av lära sig. Det finns en vilja till något, en blick 
utåt och framåt. Han är en man i vardande och är medveten om det. Han skapar 
sig så mycket utrymme som möjligt för att själv kunna forma sitt liv och ge 
mening åt det. Han har "månen att nå". 

I Mattias' strävan att skapa mål och mening har teknik och datorer och tilliten till 
den egna kompetensen haft betydelse. Men han har också sett datormiljöns 
baksidor och funnit den otillräcklig för ett fullt liv. Om sitt datorberoende säger 
han: "Jag har klarat mig förbi". Samtidigt tror han att om man en gång "dykt 
djupt in i kärnan", så kommer man alltid tillbaka till datorn (Ml:33). "På så sätt 
är man nog fast på livstid", säger Mattias i manussamtalet. "Om man stöter på 
motgångar kanske man söker sig tillbaks dit".20 Att han nu fått mer distans till 
sin tekniska sida tillskriver han i hög grad flickvännen (s 64). Flera nyanser som 
vi såg i mötet mellan mästare och lärling återkommer i denna relation, även om 
ordet "läromästare" inte nämns här. Flickvännen ställer honom mot väggen, kan 
ge psykologiska förklaringar på människors reaktioner där han själv mest bara 

20 Om man önskar se detta resonemang med den franska psykoanalytiska skolans ögon så 
vilar här en djuppsykologisk dimension: När livet kärvar till sig regredierar vi till beprövade 
mönster, till tillstånd där vi känt oss trygga. Datorvärlden har för många unga män just denna 
funktion av trygg hemvist. Datorn kan då ses som en starkt patriarkal figu r, som ett yttersta 
värde, en garant för stadga. För andra åter är datorn en nalle, ett ersättningsobjekt. Risken är 
givetvis att man föredrar sådana relationer, eftersom relationer i värld en utanför ofta tycks så 
hotfulla i sin oförutsägbarhet. 
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ser ytan, hon får honom att reflektera över livet, över terminalrumsmiljön, över 
hur han tänker och är och vad han gör med sitt liv. Ofta och gärna återkommer 
Mattias i samtalet till flickvännen och finner många positiva sätt att tala om 
henne. Mötet med henne, menar han, var en viktig händelse i hans liv och efter 
en del stormar i början av relationen är hon nu "en stor trygghet", "ett stöd", "en 
stödpunkt", "ett bollplank". Andra ord han finner för kvaliteten i relationen är 
"lita på", "det ger ganska mycket mer i livet", "dubbel glädje", "ha skoj 
tillsammans", "perfekt" och, som vi sett tidigare, "lära sig": 

Min tjej lär mig väldigt mycket. /.../ Man lär sig att förstå henne också. 
Man kan ju aldrig lära sig förstå en människa fullt ut, men man lär sig i 
och med att vi lever inpå varann. (M3:20) 

Allt detta är "stimulerande" och "roligt". Stöd för sin egen målinriktning får 
Mattias även i de förhållningsregler som enligt flickvännen ska leda till 
framgång. Hon förmanar honom: "Nu tänker du som en förlorare, du ska tänka 
som en vinnare". Ibland skulle han dock vilja att människor vore som datorer: 
"Hon kan vara omöjlig... hon är ganska dominant, om det är rätt ord... Ibland 
tycker jag hon bestämmer för mycket. Med en dator så - blir du arg, så kan du 
slå av den. Dil bestämmer precis vad den gör, nästan helt ut" (M3:23). 

Att lärande för Mattias är starkt knutet till datorer har tydligt framgått av hans 
förhållningssätt; det har varit ett lärande om och genom datorn. I hans sätt att 
tala om lärandet har betydelser som 'frihet att utvecklas', 'skapa', 'investera i 
framtiden' blivit synliga. Men det finns även ett annat lärande som han i hög 
grad betonar genom sitt sätt att tala om det: Det är överhuvudtaget viktigt att lära 
sig inte bara av människor utan också om människor, om "den andra världen", 
genom samvaro och diskussion. Närheten till människor har fått honom att 
reflektera över vad det är att vara människa. 

Samlivet med flickvännen sätter honom oupphörligt på prov, ger honom nya 
s a k e r  a t t  t ä n k a  p å  o c h  d e t t a  f ö r  h o n o m  f r a m å t ,  u t v e c k l a r  h o n o m .  T o m  
militärtjänsten förde mycket gott med sig; den nära och krävande kontakten gav 
"nyttig livserfarenhet", som visade sig i en fördjupad kunskap om mänskligt 
beteende och om hur det är rimligt att förhålla sig: 

I lumpen lärde man sig mycket om människor. Man lärde sig att alltid 
dela med sig oberoende av hur lite man hade. Man fick lära sig lösa 
många konflikter. (M2:3, 4) 

Mattias har dessutom andra betydelsefulla och positiva relationer. Ibland 
framstår någon av dessa som mönsterbildande: 
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Jag har en morbror som är väldigt energisk av sig och som jag har lite som 
förebild. Han är lite fadder, det känns som så. Komma till den morbrorn 
det gör man ganska gärna. Det är intressant allt vi pratar om. Jag tror att 
som barn vart jag aldrig besviken på honom och det ligger väl igen, 
kanske, att han ställde upp och hjälpte mig ganska mycket. (M2:15,16). 

Mattias utstrålar tillit, till sig själv och andra. Snarare än att förfäkta bestämda 
åsikter vill han diskutera: "(Jag känner) en kille som är vänstersocialist och vi 
har diskuterat väldigt, väldigt mycket och jag håller med om många grejer, men 
samtidigt så är vi ju raka motsatserna. Men jag tycker om att diskutera med 
honom" (M3:17). 

Det jag nu mer explicit har velat belysa är Mattias' reflekterande 
förhållningssätt, något som naturligtvis djupt samverkar med hans vilja att lära 
och växa. Reflektion har för honom blivit ännu ett sätt att medvetet söka 
kunskaper och hålla riktningen i livet. Hans hållning kan kanske tydligast 
summeras i hans egna ord: "Även det värsta mörkret i lumpen har gett mig nåt 
positivt" (M3:34). I diskussioner, i nötningen mot andra människor utvecklar 
han sådana värdefulla sidor i sin personlighet som terminalrummets begränsade 
miljö inte gett möjligheter att odla. Vissa förmågor utvecklas i datormiljön, 
andra i den "yttre" världen. 

Att "passa in" 
Jag ska här låta Mattias' förhållningssätt ytterligare exemplifieras av, å ena 
sidan, hans tankar beträffande skolans och universitetsinstitutionens påtagliga 
ansatser till likriktning och å andra sidan konflikten för honom mellan att "passa 
in" eller inte. 

I backspegeln ser Mattias skolans starkt formande funktion: "Alla människor 
ska ju in i samhället och vissa ska ha mer utbildning", och han beskriver 
skolsystemets cyniska resonemang: "Tyvärr kommer hälften av er inte att lära er 
nånting men det får ni acceptera". Det är djupt fel, ett misslyckande av skolan att 
det finns "så många människor som inte passar in i pusslet". Som exempel tar 
han sin begåvade bror som "inte har intelligensen på rätt ställe", dvs inte som 
formell logik utan som social flexibilitet och förmåga att umgås, att komponera 
och "skriva egna låtar", att spela instrument. Brodern ser världen "med helt 
andra ögon", och blir i det rådande systemet "osmart, oduktig". Hans intelligens 
är till skillnad från Mattias' logiska förmåga omätbar, den sitter i känslan, och 
värderas lågt. Att det är så beklagar Mattias, men han tillstår också att 
kulturuttryck som t ex musik för honom är föga viktiga som något mer än 
distraktion. Det viktiga är att prioritera teknologin, att utveckla och förbättra 
den. 

Men inte ens med sin i systemet gångbara intelligens känner Mattias sig helt 
accepterad. Det finns en dubbelhet i den yttre världens hållning - lärares, 
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mediers, vanliga vuxnas och andra ungdomars - till "hackers". Mattias beskriver 
i vårt samtal denna mycket splittrande känsla: 

En del i terminalrummet kände att "vi tillhör eliten" och samtidigt 
då - Skiten, ja! Eliten och skiten! Säger man så? Ja, det är ett 
standarduttryck, eliten och skiten. Vad är det som gör att ni är eliten? 
Ja, det är inom data - om det kom in nån för första gången, då gjorde man 
bara så här /med dryg röst:/ man behövde inte ens se på vad man gjorde 
/knappar på på ett tänkt tangentbord/. Men jag mådde väl inte så gott av 
det som många andra, för (man var ju som en) översittare och dom 
/=nybörjarna/ kände sig så himla hjälplösa. På så sätt kanske man kände 
att det var eliten men samtidigt var det skiten - 2,5 i betyg ungefär - och 
det var som "Aha, där går dom!" "Är du med dom?" tyckte lärarna. "Akta 
dig för att vara med dom!" - så kändes det. Och hade man en gång börjat 
vara med oss, umgås med oss då vart man som utesluten /kort skratt/ ur 
allt annat nästan. Det var som "Hur kan du umgås med såna?" (M3:30) 

Datorer är ju... ett skällsord nästan. OK, säger jag att jag läser på 
datavetenskaplig linje på universitetet, så är det OK, men säger jag att jag 
sitter och hackar på kvällarna och är med massa kompisar som dricker 2 
liter coca-cola per dag och sitter uppe på nätterna i en källarlokal, då är 
det sjukligt /skratt/. (M3:31) 

Hur väl "passar" då Mattias in? Trots flykten från skolans och senare från 
universitetsinstitutionens tämjande ambitioner och till den fristad för fritt 
skapande som datormiljön erbjudit, så inser Mattias att han själv är en relativt 
lyckad "produkt" av skolans fostran: "Visst lyckas dom väl lära ut; på mig har 
det ju fungerat". Både inom utbildning, inom myndigheter och näringsliv är 
investeringarna i datorer stora och ofta prioriterade. Att som enskild elev satsa 
tid och energi och bli skicklig på datorer och att sedan fortsätta på en 
yrkesutbildning inom det området är naturligtvis att i hög grad "passa in". Hans 
yrkesinriktning är önskvärd från samhällets sida. 

Mattias' genomgående inställning har emellertid varit att inte låta andra forma 
honom utan att själv finna vägar. Från skolans tomhet, dess oförmåga att erbjuda 
honom meningsfull kunskap, har han rört sig in i datorvärlden med dess 
möjligheter att skapa meningsfullhet. Genom arbetet med datorer har han "fått 
en identitet", han känner sig ha "kontroll över datorn" och makt, och hans 
kunskaper ger honom, trots allt, status bland jämnåriga och öppnar 
arbetsmarknaden. Kontakten med andra människor, att prata, diskutera och att 
reflektera har hjälpt honom att orientera sig och staka ut en väg. Inom 
militärtjänstgöring, skola och universitet vågar han hävda sig som självständig, 
målinriktad individ och lär sig, också av och om "dubbelmoralen" (M2:4). "Alla 
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ska ju in i samhället", säger han, i överordnade eller underordnade positioner. 
Själv gör han det bästa för att förvalta sitt pund - han "investerar i framtiden". 

Med sitt sätt att, som det verkar, tveklöst möta de situationer han ställs inför 
leder Mattias tankarna till den tyske pedagogen och kulturkritikern Thomas 
Ziehes ord om unga människors möjligheter att utvecklas: "Den enda stabilitet 
som är tänkbar idag är förmågan att modigt och offensivt tackla kriser" (1989, s 
44).2i I ett starkt föränderligt samhälle där knappast några kulturella värderingar 
kan räknas som fasta och eviga, är det en prestation att stå för sig själv och våga 
göra egna val. Stabiliteten består just i förmågan att lära sig, att hela tiden vara 
öppen och kunna förändra sig. Det är ett sådant identitetsarbete vi sett gestaltat 
hos Mattias.22 

EPILOG 

En av de första riktiga sommardagarna 1991 sitter Mattias och jag inomhus i ett 
sex timmar långt samtal över manus. När han läser den första delen, den som är 
hans egen stämma, säger han: "När man ser det här så förstår man ju att det gick 
som det gick". DVL var inte rätt utbildning för honom. Efter två år där har han 
tagit ett sabbatsår och arbetat i varuhus. Nu har han haft tid att tänka igenom de 
gångna åren, gått igenom högskoleprovet och sökt in på en datautbildning på 
annan ort. Hans förväntan är att den ska vara mer praktiskt inriktad. "Helst vill 
jag inte läsa, jag vill vara självlärd men då har man inga papper". 

Hans vanligaste reaktion när vi gemensamt läser manus är skrattet. Han 
skrattar mycket. Ofta säger han: "Jag känner igen det!" Han hjälper mig att 
fördjupa vissa resonemang och kommer med berikande kommentarer, vilket 
framgår dels av löptexten dels i noter. På några få ställen går vi in i en 
diskussion som gör att jag får stryka eller finna andra formuleringar. När han går 
säger han: "Jag har fått igenom två saker: Nu är det skrivet sånt som jag står för 
och nu har jag fått dit en del nyanser". 

Mitt arbete bedömer han spontant med bilden: "Du har verkligen lyckats 
pressa vitaminerna ur apelsinen" och för egen del säger han: "Jag får nog läsa 
den där Wittgenstein". 

21 Om Z iehes tankar talar jag utförligare i kapitel 5. 
22 Ordet "identitetsarbete" har jag lånat från Ziehe 1989, s 44. 



4 ATT HITTA SITT MEKKA 

I en liten by i inlandet ligger Jannes barndomshem. Familjen är sedan länge 
utspridd, och kvar hemma i byn finns numera bara mamman. Jannes två bröder 
-15 och 20 år äldre - bor norrut, och i Umeå finns hans 19 år äldre syster. 
Pappan dog när Janne var bara 9 år och minnena av honom är få och vaga. Den 
starkast kvardröjande bilden hos Janne är att pappan läste Kalle Anka för honom 
och att han själv lärde sig läsa på det sättet. Som väganläggningsarbetare for 
fadern "runt på olika vägarbeten i trakten". Efter hans död har mamman klarat 
sig på änkepensionen och småsysslor; hon har "sytt lite inofficiellt till 
vänskapspriser - 100 kr för en klänning", som Janne uttrycker det. 

Det mesta av skolgången har Janne gjort på hemorten, dvs upp t o m årskurs 2 
i gymnasiet, då han flyttade till gymnasiet i Umeå. När han avslutat den 4-åriga 
tekniska linjen fortsatte han ett femte år på Högre specialkurs i datateknik för 
eltekniker. I detta femte år ingår en praktikperiod som för Jannes del var förlagd 
till regionsjukhuset i staden. 

Janne är vid våra längre samtal 21, 22 och nyss fyllda 24 år. Vid det andra och 
tredje samtalet har han redan gjort vapenfri militärtjänst på ett kraftverk, och 
flyttat hem till barndomshemmet igen. Sedan ca 2 år har han ett arbete som 
systemoperatör på ett nystartat litet dataföretag. Det är ett jobb som passar 
honom, men han betonar att framtidsutsikterna för firman är mycket osäkra. 

Jag låter nu Janne själv återge vad jag uppfattar som centralt i hans hållning. Det 
rör sig i första hand om resonemangen kring datorernas plats och funktion i hans 
liv, relationen till människor och hans gudstro. 

JANNES RÖST 

"Jag är stamkund i terminalrummet" 
Janne började arbeta med datorer först vid 17 års ålder. I årskurs 2 på 
gymnasiet, året innan han flyttade in till Umeå, installerades Apple-datorer på 
skolan: 

Då blev jag tänd på det. Sen satt jag där varenda rast. På luncherna kasta jag i 
mig maten så snabbt som möjligt och sen sprang man dit, skynda sig till bästa 
datorn. Satt man tills fem minuter före det skulle ringa in. /.../ Dom säger att jag 
är värst av alla. Första dan i trean: Det var upprop och allting, vi hade fått reda 
på den klass vi skulle (gå i och) vilken klassföreståndare vi skulle ha och så där 
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- då hade jag inget att göra så då sprang jag ner till terminalrummet och satte 
mig där, första dan! - Då hade jag hittat mitt Mekka.i Sen dess har jag suttit där. 
(Jl:7—8) 

Jag får inte vara (i terminalrummet) längre än till 10, för klockan 10 spottar 
datorn ut en: Aborted by system, står det. - Jag är väl där varenda dag men inte 
så hemskt länge. På onsdagar är jag där ganska mycket. Det är först och främst 
på eftermiddan när dom har haft sista lektionerna där, då är det ju ledigt. Eller 
mellan lektioner om jag är ledig då, då springer man dit och sätter sig. Sen på 
kvällen sitter man väl tre-fyra timmar. Det är på onsdag, tisdag, torsdag... och 
på helgerna - i lördags satt jag där från 10 till 5 tror jag. - Jag är ganska 
enkelspårig. Det är datorer i princip. Jag är stamkund (i terminalrummet). - Vad 
ska man annars göra. Jag sportar inte, läser inte böcker. Dom enda böcker jag 
läser det är datorböcker. (Jl:8,16, 5, 7) 

Det jag tycker är mest fascinerande med datorer det är att man kan göra 
nästan vad som helst, att man får göra nästan hur man vill. Om jag vill ha en text 
där uppe eller där nere och så vidare - man får ju precis göra exakt vad som 
helst. Man kan bestämma, man har makt över den så att säga. Det är inte bara att 
säga att "vi får se om det händer nånting, vad som händer". Utan det ska hända 
annars är det fel på datorn. (J1 :15) 

Om jag kan datorn kan jag (styra den).2 Om jag skulle sätta mig med en helt 
okänd dator då är jag helt borta, kan ingenting. Det tar ett tag att lära sig 
systemet. De flesta grejerna på skoldatorn kan jag; jag har ju varit med i två och 
ett halvt år nu. Och jag ville ju det här, så då har jag... gett mig den på att jag ska 
lära mig också. (Jl:15—16) 

"Jag tänker som en dator" 
På vilka sätt menar då Janne att datorer har påverkat hans liv? Vid vårt första 
möte säger han: 

Problemlösning och sånt där har man blivit - vad ska man säga - man tänker på 
ett annat sätt. Om jag för 4-5 år sedan skulle lösa ett problem, då hade jag säkert 
satt mig ner och tänkt stenhårt länge, och kanske inte kommit fram till (något 
svar), men nu skulle jag i så fall tänka: "Hur skulle jag göra ifall jag skulle göra 
ett program för det här?" Och så skulle jag tänka mig igenom mot den banan och 
så kunde jag kanske lösa det. Jag tänker som en dator /skratt/. Inte riktigt men 
jag tänker ungefär: "Hur ska jag göra ifall jag ska göra ett program?" (Jl:15) 

Vid nästa samtal blir svaret mer tvekande och motsägelsefullt när vi kommer in 
på frågan om dator påver kan: 

1 Vid manussamtalet sommaren 1991 kommenterar Janne sitt ordval med att han l ika gärna 
kunde nämnt Shangrila eller paradiset, men att Mekka är "för fanatiker". 
2 Ordet "styra" har jag tidiga re fört in i sa mtalet. 
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... En svår fråga. Jag vet inte vad jag ska säga - det finns ju så mycket... Man 
skulle i och för sig kunna säga att man har övat upp sitt logiska tänkande men 
det ska visst vara fel så jag har inte märkt nåt av mitt logiska tänkande - det är 
obefintligt /skratt/! Enda gången jag tänker logiskt det är när jag sitter framför 
en dator /skratt/. Jag använder alltså inte mina datakunskaper i nåt som inte har 
med data att göra. (J2:8) 

Under en lång period har datorn varit central. Trots det dyker en del 
reservationer mot datoranvändningen upp: 

Det har hänt nu på senare tid att det har gått en tre-fyra dagar utan att jag har 
slagit på min dator. Jag lyssnar på radio, tittar på TV. - Om man sitter till 4 
varje natt, från 16 till 4 med avbrott för middag, då kan man nog bli lite snurrig 
misstänker jag /skratt/. Jag hörde det var nån dansk hacker som hade suttit dag 
och natt tills han hade blivit så vansinnig att han börjat tänka som en dator. Han 
hade blivit helt snurrig, så dom hade tagit honom till psyket. Sån vill jag inte bli 
/skratt/ - jag vill hålla distans till det, jag ska inte bli alltför snurrig. (J2:8-9) 

Du sa en gång att man inte fick fastna. Man får inte bli för insnöad, helt 
enkelt. Är det risk för det? Nej, jag vet inte, men... Jag känner att under min 
glans' dagar eller vad man ska säga, så var jag rätt så... ensidig. /.../ Fort hem 
från skolan... dök jag in i datorn liksom... knappa, knappa, knappa, så slänga i 
sig middan och så knappa, knappa, knappa, knappa och så blev klockan 2, halv 3 
på natten, så gick man och la sig och sov, så vakna man och ragia upp till bussen 
/fnys-fniss/.3 Och så vidare. Då har det gått för långt /skratt/. (Så var det) under 
den tiden jag var (i Umeå). /.../ Det är väl olika perioder man är inne i. Ibland är 
man väldigt inne i datorn, så plötsligt ledsnar man och rör inte maskin på flera 
veckor. Det är så det fungerar. Det blir övermättat. Mättad dos - så man svalkar 
av sig/fniss/. (J3:6-7) 

Jag har minskat absolut mycket på det här med att sitta och drägla framför en 
dator till 2 på natten /fniss/. Det gör jag inte. Jag har t o m sålt min egen, jag har 
ingen hemma. Jag ska skaffa en AT. Så småningom. Jag har ingen lust att slänga 
ut så där 25.000... utan jag vill försöka få tag på nåt bättre pris. (J3:1 ) 

"Ibland saknar jag tiden i terminalrummet" 
Under vårt sista längre samtal är Janne på tillfälligt besök i Umeå för att 
närvara vid NFs årsmöte. Trots att han bor många mil bort är han fortfarande 
aktiv som redaktör för föreningens interna tidning. Självmant kommer han in på 
sin saknad efter terminalrumsgemenskapen. 

3 Beträffande denna passus säger Janne i ma nussamtalet: "Det här är verkligen nostalgi!" 
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/Suck/ När man tänk tillbaka på den tiden i terminalrummet så var det rätt kul 
egentligen.4 Ibland saknar jag den faktiskt. /.../ Gemenskapen mellan 
kompisarna - man kunde sitta och surra i timtal där och sitta och hacka... och 
prata och... skicka iväg nån som for och köpte coca-cola och chips, och så satt 
man där ända tills klockan 10. (J3:19) 

Men ack, vilket förfall det har blivit i NF! Det är ju ingen aktivitet, det är ju 
en död förening i princip. Det beror mycket på skolan... dom har mestadels 
övergett terminalrummet på lektionerna och upprättat rum med såna här PC-ar 
som eleverna istället sitter och hackar vid. Det finns inte ett terminalrum alltså.... 
dom kommer inte i kontakt med NORDIOO /=datorn/ så dom vet inte hur 
underbar den är att använda. /.../ Och så är det just det här... dom råka ut för en 
generationssmäll, vi hoppa av flera stycken, sluta på skolan och stack iväg. 
Anders och jag sluta samtidigt, vi gick ju femman, Niklas börja jobba, han var 
inte på skolan mycket, Lennart sluta natur, Loppan sluta... Var ni också den 
första generationen? Neej! Niklas' gamla kompisar, det var första 
generationen. NF bildades -77-78. Men nu så - Det är rätt så dött! Att ni 
orkar hålla liv i den då? /Med klagande röst:/ Men jag är ju så illa tvungen. Jag 
känner ett ansvar nästan. Är det ingen annan som håller igång NF, då känner jag 
som ett ansvar att vara med, åtminstone som stödjande medlem. (J3:17-18) 

NF betydde väl rätt mycket för dig ett tag? Jaa, det var väl den föreningen 
där man vart uppfostrad i data... mina läromästare. Vilka var dina främsta 
läromästare? Ja, Niklas, Nisse, Greger, Arvid... jaa, Greger, Nisse och jag, vi 
var ju lika gamla och Pär också, inte att förglömma. Dom har gått natur, Arvid 
och Pär. /.../ Och Niklas, han var ju en institution där, han hade ju gått en massa, 
massa år. Och före det var det väl Niklas' läromästare.. Dom hann jag aldrig 
träffa, dom hade slutat när jag kom dit. Men... man pratade om Omar och Calif, 
dom hade liksom bara öknamn. Och så var det Olle och Göran, dom hann jag 
träffa och Anders Johansson hann jag träffa. Palle hann jag aldrig träffa, det var 
så att säga ett... berömt namn och Rickard G., honom hann jag se en gång... och 
så var det ett gäng till som var före. Det var... glansdagarna för NF, det var före 
min tid. (J3:18) 

Hur togs du emot när du kom till terminalrummet? /Fniss/ Visst har jag 
sagt det., att när jag kom hit till trean så gick man runt liksom. Mmmhm! Hade 
man hört talas om att det fanns ett datarum. Var är datarummet nånstans? Jaa, 
M-korridoren! "Terminalrum". In. Satte sig vid en terminal, slog på terminal. 
Ha! Enter. Då kom - om det var Niklas eller nån och visa: "Så här gör du" -
brrrrrr! /Illustrerar snabba anslag mot tangentbordet./ Logga in och så där. "Och 
så gör du så och så och så, så gör man så". Ha! Och så börja man få lite... grund, 
och så dök man ju in där varenda lediga stund. Det var intressant... till tusen att 
komma till den första datorn där det var flera stycken som körde samma dator. 

4 Av samma verb kan Janne i presens ömsom använda kortform ömsom vanlig standardform. 
Om inga missförstånd kan uppstå har jag låtit denna variation kvarstå. Jfr presensformerna 
"läs"- "läser" i sam ma mening s 91. 
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Hjälp! / / Det var väldigt snabba instruktioner du fick. Greppa du dom 
då eller-. Litegrann, så där fram och tillbaka. Man skrev lite BASIC-program 
på ett par rader och lärde sig och så kom nån: "Nej så där ska du inte göra. Så 
här ska du göra." Jaha! /Knäpp med fingrarna./ Talgdank! Kom man på..! Så du 
blev hyggligt mottagen? Jaa, inte blev jag då utslängd i alla fall. Jag blev 
mottagen som alla andra nybörjare: "Släng dig ner här - så här ska du göra. Sköt 
dig själv nu. Lär dig nåt!" Dom höll ju på med nåt annat, dom höll på med nåt 
viktigare, dom. (J3:18—19) 

"Dom gillar inte datorgalningar" 
Att datorer inte är ett okontroversiellt ämne för omgivningen är Janne väl 
medveten om. Tomi terminalrummet "går de på nåder", som kamraten Mattias 
formulerar det. Janne berättar om vaktmästarnas och systemoperatörens 
hållning och agerande: 

Vi har en kurs, men vaktmästarna som kommer in och gnäller, dom vill inte 
kalla det för kurs. Dom kallar det bara för lek. Dom gillar inte NF. Dom gillar 
inte datorgalningar helt enkelt. Dom tycker inte om att vi (sitter där). Jag har 
hört S. säga att "egentligen borde man stänga det här stället klockan fem, låsa". 
Förmodligen är det för att han inte själv gillar datorer. (J 1:9) 

Och nu har systemansvarig stängt av modemen, så man kan inte ringa utifrån 
till datorn. (Jl:6) 

Systemansvarig på skolan och vi var ju nästan som fiender för att... 
systemansvarig ansåg att vi bara var besvärlig och försökte tränga oss in på 
system och så där. Jaha, det var precis vad ni gjorde också. Jaa, vi försökte 
väl i alla fall. Men Mr Zyztem (lyckades väl)? Ja, han kom ju in, lyckades 
verkligen: "System. Hejsan småpojkar, vad håller ni på med? Mr Zystem". Det 
var det största man kunde uppnå, att komma in på system. /Skratt/ Det var det 
man sträva efter och så kom han däl och var redan inne på system, då kände vi 
oss verkligen... låga. Men mot den yttre fienden värjer man sig. Då var vi nästan 
på systemansvariges sida mot Mr Zyztem. Vi ringde ju åt honom en kväll och sa 
att Mr Zyztem var inne. Vi bytte nästan sida i och med att det var ett yttre hot. 
/.../ Vi ville ha maskin för oss själv. Den var vår! (J3:23) 

Rakt upp och ner ställer jag en fråga som genast får Janne att associera till 
andras negativa reaktioner inför datorkunnigas verksamhet: 

Har dina kunskaper om datorer påverkat dina relationer till kamrater i din 
ålder? Man blir rätt så - vad ska jag säga - dömd av massan av människor som 
inte håller på med datorer. Man blir stämplad som lite halvkonstig om man 
håller på med datorer. Har ingen sagt det? (Man blir dömd) som en sån där 
datafreak: "Han är inte riktigt klok, han sitter bara och hänger framför 
dataskärmen". Mer eller mindre stämplad som halv... konstig. Det har jag hört 
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många, t o m äldre, säga om mig alltså: "Men han har ju bara data inne i 
huvvet". Det tar jag hårt. När jag nån gång säger till syrran: "Det där har jag 
glömt bort" då säger hon /med aggressiv röst/: "Det klart, du har väl datan i 
huvve. Du kan ju inte komma ihåg nånting då." Man blir lite nedvärderad för det 
där. Så just nu känns det befriande när syrran eller vem som helst ringer och 
pratar med mig: "Jaha, du sitter väl vid datorn om kvällarna?" "Nej, jag har 
ingen dator!" Jag kastar undan argumenten för dom, slår ned dom med: "Jag har 
ingen dator" /skratt/. Det känns befriande. / / Man blir sedd ned på. Eller 
sedd snett på, en halv byfåne., /skratt/. /.../ Bland jämnåriga då? Jämnåriga 
som inte har dataintresse umgås jag inte med helt enkelt. Kanske vill dom inte, 
dom vet kanske inte hur dom ska umgås med mig, dom tror bara att jag kan 
prata om "datan", dom tror bara att jag har "datan inne i huvvet". Dom tror 
antagligen att det går inte att umgås med mig. Det är bara det. Så dom säger 
"Hej!" på sin höjd och sen drar dom sig undan. (J3:3-4) 

Till frågan om hur han tror att andra människor ser på honom återkommer han 
spontant när jag undrar om han funderat på varför det finns så få flickor i 
terminalrummet: 

Ja, /suck/ säg det! Det är väl ofta från den sidan den åsikten kommer, antar jag, 
att man är lite konstig. Vad menar du nu? Jaa, jag betvivlar att det 
överhuvudtaget finns nå tjejer som är dataintresserade. Ifall dom väljer mellan 
att vara ihop med en kille som är datafreak eller en kille som är... bilmekaniker 
och är ute och super varenda fredagkväll och så ligger halva lördan, då väljer 
dom ju mekanikern - han är inte lika konstig. Han är ju naturlig, nästan, tyck 
dom /fniss/. 5 (J3:12) 

"Man ska försöka att hålla en viss distans till människor" 
Vilka viktiga lärdomar har livet gett Janne? Hans första association på den 
frågan blir: 

Man ska inte lita till 100 procent på någon människa, men man ska inte vara 
alltför... misstänksam heller. Man ska försöka hålla en viss distans, man ska inte 
ge efter 100 procent på en gång, man ska först avvakta och kolla vad det är för 
sorts människa. /.../ Det finns ingen som jag litar på. Jo, morsan förstås och 
syrran och brorsan ibland och en och annan lärare men det är ju ingenting att 
räkna med. Lärarna (hemma) förföljde ju en nästan, de tyckte det var mitt fel att 
jag var mobbad. Jag fick åka till psyket i Umeå med morsan men inte blev det nå 
annorlunda... (När det gäller terminalrummet så) litar jag aldrig på nån kompis, 

5 Här skrattar Janne vid genomläsningen och säger: "Det är ju så! Mekanikern är ju nä stan 
naturlig. Så dom kommer långhåriga och med snus och har trasiga byxor och med en tjej så 
här /formar armen som till armkrok/. Medan 'stiliga killar' som jag går utan". 
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jag är alltid misstänksam mot gamla plågoandar. Det är alltid nåt emellan, också 
i terminalrummet. (J2:13; Jla:19, 20)6 

Några få relationer anser han sig kunna luta sig mot: 

Modersbanden är ju starka. Modersbanden är av regel såna. Mamma är ju ändå 
mamma. Den relationen är stark för modersbanden är alltid starka. Även i 
familjer där det är splittring och vissa av ungarna bor hos pappa, så är mamma 
ändå mamma på nå vis. Det är nå speciellt. Dom man har tillbringat de första 
uppväxtåren med, de första minnena man har - det präglas man mycket av, det 
är ganska starka band / /. Mamma har ju varit enda föräldern sen jag var 9 år 
så det betyder mycket, hon har ju stått för hela uppfostran. Jag var 9 när pappa 
dog. Men jag tror modersbanden är starkare än fadersbanden oftast. Om det nu 
kan bero på att fostret kan uppfatta hjärtslag och röster och sånt där eller på att 
man präglas väldigt mycket första månaderna. Då umgås man ju ganska mycket 
med morsan. / / Och så känner man förstås vissa speciella band till syrran 
och brorsorna, det är ju ganska naturligt. Men mer till syrran faktiskt både för att 
jag har bott hos henne i två år - hon var ju som en andra mamma för mig då -
och så för att hon på nå vis är trevligare än vad dom är /skratt/. Min ena brorsa 
har en sån där avog inställning till mig och tycker inte jag klarar nånting. Ibland 
har han visat lite konstig attityd mot mig så jag har inte riktigt gillat allt vad han 
sagt och gjort. Men nu har jag väl kommit ifrån det. (J2:16-17) 

När man frågar Janne vad han anser vara viktigt i livet nämner han upprepade 
gånger och på olika sätt just relationer till människor. 

Långsiktigt sett är det viktigt att man har det bra mellan sig och människor / / 
viktigt att kunna kommunicera med folk. Det är viktigt att kunna... umgås med 
folk också, att man inte är nån enstöring. Dom där som är enstöringar är ganska 
asociala, tycker jag. (Jag känner inga såna.) Men det finns säkert många, det är 
oftast såna där gamlingar som sitter i sin stuga. (J2:11-12) 

Under våra samtal tar Janne också upp sitt religiösa engagemang och mest med 
tanke på det säger han: 

Att sitta så här och snacka är mycket ovanligt. Jag har inte så mycket kristna 
kompisar så det blir inte heller att man sitter och snackar om såna saker. Jag har 

6 Vid inspelningen av det första samtalet skedde ett missöde som gjorde att den senare delen 
av inspelningen saknas. Detta upptäckte jag dock omedelbart efter samtalet och skrev då i 
stället ner vad vi talat om. Många av Jannes formuleringar och berättade upplevelser var 
mycket pregnanta och därför lätta att komma ihåg. Vid manussamtalet har Janne inte heller 
protesterat mot något av detta. För detta icke ljuddokumenterade material från det första 
samtalet använder jag i fortsättningen beteckningen (Jla), där a anger att detta material bara 
finns i anteckningsform. 
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ju flyttat hittan och dittan så jag har inte hunnit etablera så mycket kontakt. -
Man sitter ju inte och pratar så här med Lennart och Anders - det är jag för feg 
för att göra. Jag är inte tillräckligt frimodig för det /skratt/. Jag tror inte heller 
dom skulle förstå det här med gudstro för ingen av dom har växt upp i ett kristet 
hem. Vår kontakt ligger på bit-nivå. Digital nivå /skratt/. - Dom skulle bara titta 
på mig och halvt idiotförklara mig om jag börja snacka om det som är ovanför 
ytan /= Gud/. (J2:16, 3,15) 

"Man lär sig Guds vi^ja och försöker följa den" 
Datorer är ett samtalsämne som Janne gärna uppehåller sig vid. I våra samtal 
utvecklar han också sina tankar inom ett annat område som blivit allt viktigare 
för honom, nämligen gudstron. På min direkta fråga vad Gud betyder för honom 
säger han: 

Trygghet!... Och jaa... det är som trygghet. Jag är ju uppväxt i ett troende hem, 
så man har ju fått det med modersmjölken. Man har eftersom, när man har växt 
opp, kollat på allt annat men ändå - jag har alltid trott på Gud på nå vis. Men det 
är nu på senare år som jag blivit mera aktivt kristen. I januari döpte jag mig i 
(pingst-)församlingen, och församlingen är nu som ett andra hem. - Jag tycker 
att jag tidigare hade hattat omkring och inte riktigt tagit ställning. Jag hade varit 
med på mötena men jag kände ändå inte riktigt tillhörigheten, jag kände mig inte 
riktigt hemma där, och jag tänkte: "Jag kan ju inte vara både-och". Man kan inte 
vara halvhjärtat kristen, så dopet var ett steg att komma in i församlingen och bli 
helhjärtat kristen. - Att döpa sig som vuxen är ett ställningstagande, man visar 
att man tillhör Gud, man tillhör inte världen längre. (I och med det 
ställningstagandet så) har jag blivit... självsäkrare. Eftersom jag nu har klarlagt 
inför Gud och inför människor vad jag tror på, så är jag säker på att jag vågar stå 
för det, nu törs jag säga det rakt ut... fast jag kanske inte säger det så ofta /skratt/. 
(J2:3) 

Gud är med i tillvaron hela tiden, det är bara olika stark framtoning. Man ska 
aldrig utesluta Gud från arbetsplatsen, aldrig utesluta arbetet från hemmet. Men 
det som är oviktigt, typ jobbet, ska man inte gå och tänka på för jämnan, men 
man ska inte heller helt glömma bort det. Och Gud ska man alltid låta ha en 
central plats i tillvaron. Man försöker sträva efter det, men det är ju inte alltid 
lätt att tänka på Gud varenda dag, varenda tillfälle, men man kan ju sträva efter 
det. (J3:8) 

Janne talar mycket om att hålla sig redo för Gud. Vad innebär det? 

Jag försöker helt enkelt följa Guds ord, följa Jesu vilja som står i bibeln, och det 
som man känner inombords är iM gjort. För om jag nu t ex skulle snatta i en 
butik då känner jag: Det var inte rätt gjort. Alltså gör jag inte sånt även om det 
inte står om det i bibeln. Det står visserligen: "Du ska inte stjäla" men det står 
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inte: "Du ska inte snatta". Men ändå känner man att det är fel att snatta, alltså 
gör jag inte det. Då har jag gjort Guds vilja. Så ska man vara god mot 
medmänniskor, man ska inte tala illa om folk, man ska inte vara otrevlig mot 
folk. Man gör Guds vilja hela tiden och då kan man följa, ja, den inbyggda 
normen så att säga, lagen i människans hjärta... och så följa Guds ord, och det 
faller sig naturligt, tycker jag, att man gör det... 

Och så tycker jag att det är ganska viktigt att man läser bibeln och hela tiden 
försöker få ut nå nytt. Om jag läs t ex Apostlagärningarna en gång, den andra 
gången jag läser det då hittar jag saker som jag inte hitta förstgången, tredje 
gången hittar jag saker som jag inte hitta första och andra gången osv, så jag 
fördjupar mig hela tiden och lär mig mer och mer (se not 4). Varje kväll när jag 
har lagt mig tar jag och läser nåt kapitel så det går framåt, jag tar om lite grann 
då och då. Då missar man ingenting heller; om man bara skulle läsa lite grann 
här och där då kan man missa nånting. Läser man rakt igenom bara, rakt av, två
tre kapitel per kväll då har man till slut efter nån månad kommit igenom allting, 
man kommer inte ihåg allting men man har läst i alla fall. Nästa gång man läst 
då kommer man ihåg lite mer och till slut: Man har fördjupat sig. Det är som 
vilken bok som helst man läser, man fördjupar sig... Men skillnaden mellan en 
vanlig bok och bibeln är att man fördjupar sig i Guds vilja - man fördjupar sig i 
hur Gud har tänkt via Jesus och via dom som skrivit evangelierna. Man lär sig 
Guds vilja och försöker följa den. Jag försöker leva efter Guds ord, då håller 
man sig redo. Hoppas jag i alla fall /skratt/. (J2:14—15) 

I Uppenbarelseboken står det om de yttersta dagarna att Jesus ska komma 
igen och hämta sitt utvalda folk, dvs dom som tror på honom, och jag tror på 
honom, alltså försöker jag hålla mig redo för den tiden så att jag är säker på att 
jag kommer med när han kommer. (J2:14) 

Om man anser att bibeln är Guds ord och läser Guds ord då kommer man ju 
närmare Gud. / / Om man läser bibeln och försöker svälja och förstå allt som 
står där - inte bara läsa igenom den som en roman och sen glömma bort det utan 
försöka läsa och verkligen tänka på vad som står där, läsa och förstå - då 
kommer man som... ja, närmare Gud på nå vis. Och det blir lättare att leva, man 
känner mer trygghet. Jag har känt det nån gång, när man har varit för trött på 
kvällarna och inte läst bibeln: Det saknas nånting. Det har blivit som en vana att 
man ska läsa bibeln, så det känns fel när man inte gör det. För alltid hittar man 
nån liten godbit. (J3:9) 

"Jag ska inte fastna för mycket i det jordiska" 
Samvaron med Gud och vardagstillvaron med datorer är olika världar. Livet 
försiggår på flera nivåer, strikt åtskilda och ofta motstridiga. 

(När) jag pratar med mina få men dock kristna vänner, då kan man prata om helt 
andra saker, då nämns exempelvis aldrig ordet dator överhuvudtaget. Man pratar 
om gemensamma kristna vänner och så där... det är som två olika sorts 
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samtalsområden helt och hållet. Det är två världar. Dom i den världen som inte 
har nåt med kristendom att göra, dom förstår ingenting av den (kristna) världen. 
Skulle jag börja prata nånting om kristen tro med Anders då skulle han tycka att 
jag var torr i bollen eller att jag fått en kortslutning av kretsar eller nånting sånt 
där... förmodligen. Och mina kristna vänner dom fattar ingenting om datorer, 
dom skulle förmodligen tycka jag var ganska konstig. Nejmen, det är två olika 
vänkretsar, om man säger så, två olika grupper. (Olika samtalsämnen), olika sätt 
att samtala också. (J3:7) 

/Med iver:/ Jag tänker på två plan alltid, det har jag upptäckt. Jag tänker på eli 
plan som människa utan tanke på Gud, och så tänker jag parallellt med det på 
människors förhållande till Gud. Framtiden på det nedre planet, det är det här 
med jobb och programmet till Lennart, och på det andra planet tänker jag på hur 
det ska bli när yttersta dagarna närmar sig och att man ska försöka vara redo då, 
hålla god kontakt med Gud så mycket som möjligt. När man tittar över ytan på 
det här stora perspektivet med Gud, då verkar det här nedanför ytan så väldigt 
avlägset och oviktigt plötsligt. Skit samma om jag får ett jobb eller inte! Det har 
ingen större betydelse egentligen. Det är ju oviktiga grejer. Och så - om man 
tittar under ytan på det här jordiska då är det så väldigt viktigt att jag t ex ser 
efter att jag har glykol i bilen och att jag planerar att i april, då ska jag och 
Lennart sälja våra "äpplen" och köpa AT i stället. /.../ Det är svårt att titta precis 
i ytan så att man ser båda världarna, samtidigt. Man säger - bildligt talat - att 
jag guppar upp och ner lite då och då. Jag försöker att inte planera för långt 
framåt så att det här under ytan inte ska få ta överhanden över mig. Jag ska inte 
fastna för mycket i det jordiska. (J2:14) 

ATT SÖKA SIN VÄG - TOLKANDE RESONEMANG 

I denna del av kapitlet gör jag min tolkning av Jannes röst och stöder mig delvis 
på andra forskare. Jag koncentrerar mig på Jannes förhållningssätt till datorer, 
till människor och till Gud. Först således om... 

ATT TÄNDA PÅ DATORER 
I detta avsnitt belyses hur datorerna varit meningsskapande för Jannes 
uppfattning av sig själv och omvärlden. 

Att vara värst 
Under min vistelse i terminalrummet märker jag ganska snart att Janne 
tillsammans med kamraten Niklas förefaller vara kärnan i gruppen, i den 
betydelsen att de så gott som alltid är där och att de har kunskap och erfarenhet 
nog av datorer för att kunna hjälpa andra på traven. 

Att på ett så positivt sätt få finnas i händelsernas centrum har inte alltid varit 
fallet för Janne. I korta ordalag har jag i inledningen återgett några fakta 
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omkring Jannes skolgång, och så berättad kan denna skolgång förefalla 
synnerligen vanlig och odramatisk. Men redan vid vårt första samtal berättar 
Janne spontant och utförligt om den mobbning som han varit utsatt för under 
nästan hela skolgången, från årskurs 2 på lågstadiet t o m upp i gymnasieskolan, 
och han återkommer då och då till detta förhållande: 

Högstadiet var inte kul, då var jag som värst mobbad. Det var ganska 
jobbigt. Mesta tiden på skolan använde jag till att försöka undvika mina 
otrevliga klasskompisar. Och lärarna brydde sig inte så mycket om vad 
eleverna gjorde mot varann. En del lärare hade låt-gå-stilen: "Äh, dom 
har ju roligt!" när (eleverna) kasta snöboll på varann eller slängde ut nåns 
väska genom fönstret. (J2:l 1)7 

Desillusion och maktlöshet speglas i Jannes uttalanden om skoltiden hemma i 
byn. Först under de senaste åren har han fått vara i fred, mycket beroende på, 
tror han, att skolkamraterna från byn blivit alltmer utspridda. Skolgången har 
således mest varit "ett nödvändigt ont" (J2:ll) och ett ständigt undvikande av 
vad Janne kallaT s ina "plågoandar". Ljusare stunder inom skolans väggar har 
mest förekommit de allra senaste åren; det var då som datorerna blev en viktig 
del av Jannes liv och skolgången flyttades till staden. 

Med tanke på Jannes relation till kamrater och lärare är det kanske inte så 
märkligt att han från första mötet blir tänd på datorer. Med hjälp av aktiva verb 
(springa, skynda) och av tidsangivelser och adverb (första dan, fem minuter 
innan det ringer in, snabbt) som betonar brådskan och otåligheten målar Janne 
en bild av sin dragning till datorn och det nya liv som öppnar sig för honom (s 
83). Det tycks som vore livet mest ett vakuum före och efter de stunder han 
kunde tillbringa vid datorn - eller rent av som vore livet just de stunderna. I 
terminalrummet är han stamkund; där har han funnit sitt Mekka. 

Andra världsliga aktiviteter än datorvärldens blir i Jannes framställning rätt 
oväsentliga. Skolans lärdomar, tror han, har i stort bleknat, men de "ligger 
nånstans baktill i huvudet - behöver man det kan man plocka fram det" (J2:10). 
Och vad Janne egentligen gjorde på sin fritid innan han upptäckte datorerna kan 
han inte minnas; han förmodar att han tittade på TV (J3:2). Datorerna har ingen 
konkurrens som fritidsaktivitet: 

Jag sportar inte, jag läser inte böcker. Det är konstigt för det gör Niklas, 
det gör Anders och Lennart och alla andra, dom läser böcker, inte ens det 
gör jag. Dom enda böcker jag läser det är datorböcker. (Jl:7) 

7 Att jag inte beträffande mobbningen i högre grad bygger på material från första samtals-
tillfället beror på att den ljudsekvensen gick förlorad och bara finns i anteckningsform. Se 
föregående not. 
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Måttlösheten i sitt datorintresse poängterar han genom att referera till 
kamraterna: "Dom säger att jag är värst av alla!" 

Att bli någon 
Engagemanget i datorer lyser igenom i alla våra samtal. Datorer är för honom en 
källa till stor glädje vilket förmedlas just i hans sätt att gärna och länge redogöra 
för olika reaktioner och känslor förknippade med datorn. Central är känslan av 
makt, av att "kunna datorn". Styrkan i hans glädje återspeglas i röstens livfullhet 
och lätthet, det snabba talet och i hans val av ord. Vad som är det "mest 
fascinerande med datorer" formuleras med en ström av uttryck som i kontexten 
hålls samman av sin familjelikhet: man kan göra nästan hur man vill, göra 
nästan vad som helst, precis göra exakt vad som helst, man kan bestämma, man 
har makt över den, jag kan styra den, de flesta grejerna på skoldatorn kan jag (s 
84). Denna maktkänsla grundar sig på möjligheten att se igenom datorn; vissa 
saker ska hända om han gör på ett bestämt sätt. Han har visserligen varit tvungen 
att tillägna sig datorns begrepp och principer, datorns språk, men så långt 
kommen är det han som har makt över den, och det är detta som avspeglas i hans 
sätt att tala. Även om man inför en okänd dator står handfallen, så går det att till 
fullo lära sig datorn bara man bestämmer sig för det. Jannes känsla av kontroll 
och makt är framträdande. I samspelet med datorn blir han någon. 

Men här finns också en annan dimension. "Människor av alla slag dras till 
/datorn/ därför att de känner sig mindre ensamma när de håller på med den. 
Människor vill ha förståelse och sällskap, och det är vad datorerna ger intryck av 
att ge", säger Craig Brod i Teknostress (1984, s 126). Av samtalen med Janne 
har framkommit att så gott som alla kamraterna i t erminalrummet har varit eller 
är mobbade. "Man kan säga att de tar sin tillflykt till datorn", säger han, tystnar 
och skrattar sedan till (Jla:20). Och därmed har han naturligtvis också sagt något 
mycket viktigt om sig själv. Låt oss också återkalla bilden av hur han under 
skoldagarna oupphörligt skyndat till terminalrummet. På vardagskvällarna och 
på dagtid på lördagar och söndagar har han alltså sällskap av datorn (- och ofta 
också av andra pojkar). Men ibland på helgdagskvällarna när han inte kan vara i 
terminalrummet känner han sig lite ensam. Då blir det mest TV... (Jla:19). 
Också under de helger som han far hem till byn sitter han vid sin dator. Med 
ingen människa umgås Janne så mycket som han umgås med datorn - den är 
onekligen, under några år, ett viktigt sällskap för honom. 

Förutom sällskapet och den känsla av makt som samspelet med datorn ger är 
det just lusten och glädjen han betonar; spel och lek - och därmed menar han 
även programmering - är den centrala användningen för honom. "Det är så 
tacksamt att göra spel. Dom går så snabbt", säger han (J 1:13). När han har gett 
upp arbetet med sitt egenhändigt konstruerade men aldrig avslutade Multi-
User-Dungeon-spel (MUD), slänger han sig genast in i nästa arbete: "Man får 
aldrig vara slö" (J1 :16). Med ivrig röst berättar Janne om 
programmeringsarbetet : 
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Jag håller på med ett mailsystem, för att kunna köra mellan olika datorer. 
Om nu t ex Lennart ringer hemifrån till mig i terminalrummet, då vill vi 
kunna kommunicera mellan datorerna. Hans dator leker terminal då. Han 
kör ett så kallat terminalprogram. /.../ Och ibland när han vill nånting, t ex 
påkalla min uppmärksamhet, då skriver han nånting på skrivaren (i 
terminalrummet), och det kan man ju in te göra jämt för varenda grej man 
ska göra. Hur ska jag då kommunicera med han på skärmen i stället? Då 
tänkte jag göra ett program som han kör igång och som tar kontrollen över 
en terminal i terminalrummet som inte är inloggad i systemet. Han tar 
kontrollen över den via programmet som jag har gjort. /.../ Och då ska jag 
alltså kunna flytta över till den terminalen, och så skriver jag, och precis 
samtidigt som jag skriver då kommer det på hans skärm också, och han 
kan alltså skriva precis mitt uppi det jag skriver - direkt kommunikation. 
Det har vi använt ett par gånger innan dom stängde av modemen. Det är 
ett ganska kul program. Det fungerar faktiskt. (J1:16— 17) 

Det Janne här berättar är således att Lennart suttit hemma och han själv i skolans 
terminalrum och att kontakten upprättats genom att Lennart hemifrån på sin 
dator använt ett program som Janne konstruerat. Därmed har pojkarna över 
modem kunnat kommunicera med varandra direkt på bildskärmarna. Förut 
kunde bara meddelanden sändas in utifrån till skrivaren, och från 
terminalrummet kunde man inte alls per dator meddela sig utåt. Här har Janne 
således lyckats med en avancerad uppgift som han själv tagit på sig. 

Att jag återigen låtit Janne komma till direkt uttryck i en så lång passus beror 
på att jag velat förmedla hans inlevelse när han berättar detta. I arbetet med 
datorer förhöjs Jannes livskänsla; vid datorerna tränar han sina färdigheter och 
får en direkt utvärdering av det utförda arbetet - han har lyckats eller 
misslyckats. "Datortekniken och övningarna vid datorn", säger en datalärare, "är 
ju ett av de få tillfällen där de kan få direkt återkoppling från det dom har lärt sig 
till att dom kan producera nånting."8 Detta är ett av flera program som Janne 
gjort och som har fungerat bekräftande för honom. Han programmerar. Datorn 
lyder. Också i detta avseende kan man förmoda att Jannes känsla av makt vuxit. 

Att bli synlig och sedd 
Genom programkonstruerandet blir Jannes kapacitet synlig också för andra. I 
skolan har datakunskaperna rentav förändrat hans livssituation; han har 
någonstans att ta vägen och han kan något. I terminalrummet har han anseende. 
Flera av pojkarna säger i samtalen att det ofta är Janne som de vänder sig till i 
villrådiga situationer, något som jag redan observerat. "Jag har ju liksom varit 
med i två och ett halvt år nu", förklarar Janne skrattande när jag nämner det. Och 

8 Citatet är hämtat från ett samtal med en av skolans datalärare, som också kände dessa 
pojkar. Samtalet ägde rum under den tid som jag deltog i terminalrummet. 
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om sin och kamraternas ställning på skolan säger han också öppet, om än 
skämtsamt: "Vi är eliten - inofficiellt" (Jla:20). 

Inom terminalrummet bygger man sitt rykte inför kamraterna genom att 
konstruera avancerade och omfattande program. Där var Jannes huvudsakliga 
sysselsättning under lång tid just konstruktionen av MUD. 

Gigantiska programmet som aldrig blir klart. Jag hinner aldrig klart mens 
jag går här på skolan, jag kommer aldrig att hinna. Det blir nån annan som 
får ta över, som (får bevaka). Men det är ingen som vill, ingen som vågar. 
Det är ju jättestort. Det är ingen som fattar vad jag har gjort. (Jl:5) 

Vikten av att vara programmakaren framgår av hans ordval: programmet är 
gigantiskt och jättestort, ja, så stort att han aldrig kommer att hinna. Därför 
måste någon ta över och bevaka det, men ingen vill eller vågar, ingen fattar vad 
han gjort. Många program blir förvisso ogenomskådliga för andra - och inte 
sällan också för programmakaren själv - när de varit under omarbetning 
tillräckligt länge. Men att program inte blir färdiga innebär i regel inte någon 
missräkning. Det är flera program som varit under tillblivelse under min tid i 
terminalrummet och som aldrig blivit färdigställda. "Nu är det stopp i MUD, nu 
kommer jag inte längre", säger Janne t ex (Jl: 16). "Skit samma att det aldrig 
blev färdigt. Jag ville göra ett häftigt program och det funka ju faktiskt till viss 
del" (J2:5). Betydelsefullt däremot är det att just vara programmakare för ett 
omfattande program; alla vet vem som håller på med vilket program. För övrigt, 
menar pojkarna, är det väsentligaste i själva programmerandet att man lär sig 
mycket, att man tillägnar sig nya kunskaper, t ex PASCAL. (Se diskussionen om 
lärande i Mattias' porträtt.) 

Det finns en dimension i datorprogrammen som skiljer dem från många andra 
föremål och produkter i samhället - man kan gå in i varandras program, ändra, 
lägga till, sätta sin personliga prägel på dem (Turkle 1987, s 121).9 Genom att 
programmen är "delbara" kan man både ge bort dem och behålla dem, de kan 
lätt kopieras över från en diskett till en annan. Programmen är således 
tillgängliga för envar, de bär upphovsmannens signum och detta faktum befäster 
hans namn och existens vid varje användning. Och skaparen av programmet 
"blir berömd och andra människor kan bygga vidare på hans eller hennes idéer" 
(Turkle aa s 121). På så sätt känner man sig involverad och betydelsefull - och 
det är just så Janne talar om sina program. I pojkarnas datorvärld är han någon. 

Janne är således medveten om att hans datorkunskaper har gett honom viss 
status, åtminstone bland kamrater i terminalrummet, arbetsgivare, en del vuxna 
och en del jämnåriga. Vid det första samtalet har han praktikjobb inom ett 
projektarbete på lasarettet. Där fanns 

9 Jfr här också pojkarnas hållning i kapitel 1 avsnittet GRUPPEN. 
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en massa projekt som dom ville ha genomförda. - Just nu har vi börjat 
mäta signaler och försökt att koppla och testa om det kommer fram 
nånting. Men det blir dålig kontakt, och får vi kontakt så stänger UMDAC 
av oss efter tio sekunder ungefär. - Det är en del trådar som ska kopplas 
ihop och en del ska korsas och en del ska klippas bort och det är ett tjörv. 
- Jag ska sätta mig i terminalrummet så snart jag har tid och skriva lite 
grann svensk dokumentation på det här. Det är viktigt att man får bra 
dokumentation på det man gör. Man får ju betyg i det här ämnet också. 
Och så är det ju bra... man vill ju göra gott intryck på gubbarna på 
sjukhuset. (Jl:3-4) 

En mångfald företag behöver pojkarnas medverkan för att koppla in, göra 
överföringar, programmera, och Janne vet, liksom kamraterna, att 
datorkunskaper är eftersökta ute på arbetsmarknaden. I framtiden skulle han 
vilja ha ett jobb som programmerare: "Det finns ju ganska mycket företag" 
(Jl:5). Han vet att han kan, men någon större optimism andas han inte; han tycks 
inte för egen del riktigt våga tro på att datakunskaperna ska ge utdelning i 
framtiden. 

Att finna sin plats 
I en önskan att finna en kompassriktning för sitt liv prövar ungdomar i 
puberteten olika politiska idéer, religiösa strömningar och psykologiska teorier. I 
detta sökande testar man också olika föremål; intresset kan riktas mot t ex 
hästar, fotboll, kläder, musik eller datorer. De flesta ungdomar kombinerar flera 
av dessa intressen, medan några finner fascination i en sak. 

Många unga människor söker sin identitet i mötet med datorer, säger bl a 
sociologen och psykologen Sherry Turkle (1987, s 159ff). I notform har jag 
redan flera gånger refererat till hennes bok Ditt andra jag: Datorn och det 
mänskliga psyket (1987) som bl a ger en utförlig skildring av betingelser för 
datorintresse. I Piagets efterföljd gör Turkle först en indelning efter ålder och 
mognadsnivå av barns och ungdomars sätt att arbeta med datorer och fundera 
över sina erfarenheter vid datorn.io Förskolebarn reflekterar över datorns natur, 
de förmänskligar datorn och talar om den som en tänkande, bluffande, kännande 
varelse (aa s 158). Under skolåldern fortsätter dessa funderingar omkring 
datorns natur och omkring likheter och skillnader mellan människa och maskin. 
Men viktigare för dem är nu att se vad de kan uträtta med datorn, de har ett 
behov att bestämma över den, få den att lyda - de söker utmaningar (aa s 159). 
Med puberteten lämnar man frågorna kring datorns natur och behovet att styra, 
menar Turkle. I stället infinner sig den centrala existentiella frågan: Vem är jag? 
(aa s 159). Med maskinen som utgångspunkt bearbetar ungdomar sina 
funderingar och frågor om vilka de är. Det är utifrån sådana aspekter som datorn 

10 Det bör påpekas att Turkle talar om en mycket datortät värld, alltifrån småbarnsåldern, dvs 
något som hittills varit relativt okänt hos oss. 
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får sin stora attraktion - den ger bekräftelse på ens kompetens och utveckling, 
den inbjuder till reflektion runt den mänskliga naturen och den är ett hjälpmedel 
i identitetssökandet. Datorer blir då "ett sätt att leva" (1987, s 159). 

Janne är en av de ungdomar för vilka datorn under en period varit mycket 
central. Men det var först i 17-års-åldern som han stiftade bekantskap med 
datorer. Sherry Turkles stadieindelning av unga människors sätt att tala om och 
förstå datorn sätts närmast ur spel vid en jämförelse med Jannes resonemang. I 
hans korta liv med datorer tycks de stadier som Turkle ser som successiva 
närmast existera parallellt. I sättet att berätta om vad datorer betytt för honom 
återfinner vi både en tillfredsställelse över den egna förmågan att få datorn att 
lyda, att göra som han vill och spår av funderingar kring hans logiska tänkande 
och erfarenheterna vid datorn. Att göra sådana jämförelser mellan människa och 
maskin som att man tänker som datorn, som Janne säger (s 84), och att 
teoretisera omkring tänkandet (mind) blir, menar Turkle, vanliga företeelser när 
människor kommer i kontakt med datorer (aa s 183ff). För unga människor 
fungerar sådana funderingar som led i ett existentiellt sökande. Man söker svar 
på frågor som: Hur fungerar jag? Hur tänker jag? Vad klarar jag av? Det är 
tydligt att datorer, som ju upptagit en stor del av Jannes tid, i mycket fungerat 
som ett hjälpmedel i hans sökande efter svar på liknande frågor. Hans liv tycks 
ha fått en mening och en inriktning. 

Av vikt för identitetskänslan och egenvärdet är också den betydelse Janne -
och samhället - tillmäter just det område som är hans, tekniken. Vid vårt tredje 
samtal pratar vi om värdet av olika vetenskaper och arbetsområden, och det är 
de områden där resultaten är direkt synliga som han framhåller. 

Utan teknologi inga bilar, inga telefoner, ingen elström, och det behövs ju. 
Försök och tänk dig en dag utan teknik..! Och du får inte titta på klockan, 
du har mikromekanik eller elektronik i klockan. Du kan knappt cykla ens. 
- Det är som sagt inte en värld utan datorer. Tänk dig en värld utan 
datorer, det är ganska svårt för närvarande. (J3:14-15) 

När detta sägs arbetar Janne sedan ca 2 år som systemoperatör på en liten firma i 
databranschen. Det innebär att han ser till att kopplingar och program fungerar 
för de företag som köper firmans tjänster. För de användare som "sitter och ritar 
med CAD", datorstödd konstruktion, har han också gjort några små, "rätt 
simpla" hjälpprogram för att de lättare ska kunna ta sig in på firmans dator. Vad 
är det då för nytta med hans arbete? 

Jo, det kan jag direkt säga: Mekab håller på med diverse såna här LIC-
grejer åt landstinget, tandläkarstolar, sjukhussängar, hissar för 
handikappade.il Dom kör bokföring och såna där grejer på dator. MPS 

11 Mekab är liksom Teknodin och Isotek företag som anlitar de tjänster som Janne matat in i 
datorn. 
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kör dom också, materialproduktionsstyrning, dom har lagerhantering, så 
dom vet när det är slut på den och den skruven. Teknodin sitter och ritar 
det här åt Mekab som dom tillverkar, och dom ritar på vår dator så det är 
/med ett leende i rösten/ samhällsnytta. Isotek ritar hus av såna där 
frigolitelement, så dom smäller upp ett hus snabbt. Och det är väl 
samhällsnytta det? Dom gör ju idrottshallar, garage, hangarer, 
industrihus... sånt där. Javisst är det samhällsnytta med det som folk gör i 
vår dator /skratt/. Hoppas jag, annars gör jag ingen nytta. Ja, jag försöker 
ju få den att gå i alla fall. (J3:15—16) 

Båda dessa citat präglas av ett lugn och en självklarhet i u ttrycket som för mig 
signalerar: Här känner han sig trygg, här vet han sitt värde. Denna tillit till den 
egna förmågan speglas också i att han är mer nyanserad i resonemang om sina 
datakunskaper än i många andra ämnen. I lugn och avspänd ton kommenterar 
han sin utvecklingsgång inom programmering och drar fram både förtjänster och 
brister i det han åstadkommit. Vid ett tillfälle har han gjort en översättning av ett 
FORTH-program. 

Kanske nån har användning för den. Jag vet inte, jag tror inte det är nån 
som använder den, det var inte nå vidare bra... men det fungera. (J3:6) 

Likaså har han berättat om sitt spel MUD och diverse komplikationer, bl a 
konstruktionen av monstren. Programmet blev aldrig färdigt. 

Jag börja i fel ände, det blev för stort från början, jag gjorde på fel sätt. 
Och så var jag väl inte så vidare duktig på programmering heller, det var 
mitt första PASCAL-program. Man ska inte börja med så där stora 
PASCAL-program, det upptäckte jag. (J3:12) 

Och när jag påpekar Jannes centrala funktion i terminalrummet - att kamraterna 
sökt hans hjälp och handledning - säger han: 

Jag vet inte varför (dom vände sig till mig) för jag var inte den som hade 
varit där längst. Greger han kunde väldigt mycket, han kunde mer än mig, 
och Nisse, men dom var inte där så hemskt mycket. Det var det att jag och 
Niklas var där mest. (J3:19) 

Janne framhäver så gott som aldrig sin egen betydelse. Inte heller i ovanstående 
tre korta citat gör han något stort av sina insatser men han resonerar, som det 
förefaller mig, sansat och realistiskt om sitt arbete. Han ser självkritiskt på sina 
produkter, och bristerna har han kommit till insikt om genom att hålla på med 
programmering. Sin betydelse i terminalrummet förstår han; även om andra 
kanske var kunnigare, så fanns han själv där som en fast punkt. I gemenskapen i 
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terminalrummet och genom sitt arbete vid dataskärmen har han utvecklat sin 
kompetens och vuxit i självkänsla. 

Och en sak i hans liv har definitivt påverkats genom den vunna kunskapen om 
datorer: 

Hade jag inte varit intresserad av datorer hade jag väl knappast gått det 
där femte året. Och då hade jag väl knappast fått det här jobbet (som 
systemoperatör). (J3:2) 

Terminalrummet - poesi och myt 
Janne blickar också tillbaka på terminalrumstiden (s 85-87). Den anda som 
frodats där och som syresatt Jannes liv under flera år är för alltid svunnen. Sin 
besvikelse visar han genom en räcka ordval med negativ laddning (förfall, ingen 
aktivitet, en död förening, övergett). Skolans tilltagande datorresurser har 
sprängt terminalrummets enande ramar och undergrävt NFs existens. Janne 
betonar dock också den egna gruppens betydelse. När han och hans kamrater 
försvann utsattes NF för en generationssmäll. Också i den beskrivningen 
använder Janne flera ord som i kontexten får en negativ laddning och förstärker 
tonen av övergivenhet (råka ut för, hoppa av, sluta på skolan, stack iväg, sluta 
samtidigt). Från den åderlåtningen har NF aldrig återhämtat sig, och det verkar 
som om Janne själv har svårt att tas med förlusten. För att allt det som 
terminalrummet och NF representerar inte alldeles ska förflyktigas är han nu 
"så illa tvungen" att försöka hålla liv i NF, och det gör han genom ett aktivt 
redaktörsskap för den interna tidningen Scratchpad. "När ingen annan håller 
igång NF", känner han sitt ansvar även om han bor många mil ifrån Umeå 
(J3:18). 

Vad fanns då i terminalrummet? Där rådde framförallt aktivitet. Från första 
stund i den nya skolans terminalrum gällde det att visa att man hängde med (s 
86-87). För att komma in i gänget var man tvungen att snabbt fatta instruktioner 
(så och så och så), och detta illustreras ytterligare av Jannes ord om en kamrat: 
"Han kan inte tillräckligt mycket - han lär sig för sakta" (Jla:20). I 
terminalrummet krävs också envishet och självständighet nog att söka egna 
vägar: "Sköt dig själv nu! Lär dig nåt!" (s 87). Intressant är att notera att Jannes 
framställning närmast blir expressionistisk; han använder korta, gärna ett-ords
meningar, som kan vara kommentarer av vad som händer (Mmmhm. Jaha), 
beskrivning av ett skeende (In. Enter) eller illustrationer av en känsla (Talgdank! 
Hjälp!). Så blandar han samtalsfragment med sina synintryck och handlingar 
och instruktioner från andra. Han driver ytterligare upp aktiviteten i den 
språkliga beskrivningen genom att bruka såväl paralingvistiska (brrrr) som 
extralingvistiska medel (illustrationen av snabba anslag mot tangentbordet, 
knäppet med fingrarna). Liknande expressiva framställningar återfinns när Janne 
berättar om hur det är att konstruera spel - här gäller det aktiespel: 
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"Jaha, köpa Volvo - 200 stycken". Nej! /Skratt/ Volvo gick ner, jag 
förlora pengar. "Köpa Astra". Shit! Astra gick i konkurs och jag förlora 2 
miljoner. Det var rätt kul /fniss/. (J3:12) 

Genom Jannes målande beskrivningar träder vi in i hans närvarokänsla och 
bejakelse av de situationer han upplevt. Detta är lyrik. I sekvenser som dessa 
finner vi en terminalrummets poesi.i2 

För Janne står det således ett skimmer över terminalrumstiden. I skildringen 
på s 86 utvecklar Janne bilden. Han bygger en terminalrummets mytologi och 
kronologi: vi hör en återhållen men klart förnimbar lovsång till läromästarna. 
Jag görs uppmärksam på den för honom historiska betydelsen när han gör en 
kort genomgång av de mest framträdande föregångarna. Det står ett sus omkring 
dem - någon har ett berömt namn, några pratade man om, några hann han 
träffa, någon hann han inte träffa, någon såg han en gång. Vi passerar snabbt 
som genom ett galleri av storheter: detta var NFs glansdagar som t o m delvis 
ligger före Jannes tid där. Men under Jannes sista år i terminalrummet var han en 
läromästare, även om han inte själv säger så. I terminalrummet har han 
förvandlats från mobbad tonårsgrabb till läromästare. Hans fortsatta 
engagemang i det sönderfallande NF ska kanske ses i det perspektivet. Historien 
om terminalrummet och dess läromästare får inte sluta här. Vem kommer då att 
fortsätta att sprida hans och kamraternas namn? 

Datorn - ett hot? 
Datorintresset är det nav som mycket av Jannes liv cirkulerat runt under flera år. 
Nästan all fritid framlevdes då framför dataskärmen. I terminalrummet - och i 
gemenskapen med kamraterna där - har han haft en tillvaro som han kunnat 
påverka i högre grad än mycket annat som bara tycks ha drabbat honom. Men 
datorvärlden förefaller inte längre vara tillräcklig. Under den treårsperiod som vi 
talats vid har Jannes hållning till datorer blivit mer återhållsam, mer 
disciplinerad. Hans skildring av den danske hackerns öde visar att det kan finnas 
anledning till oro (s 85). "Vart ska det hela leda?" tycks hans fråga vara. Är det 
han som styr datorn eller finns det en risk att datorarbetet driver honom in i 
något han inte vill vara med om? Beroendet får i alla fall inte bli för starkt. 13 

Man måste värja sig mot att helt absorberas av datorn. När man varit "inne i 
datorn" för länge och blivit "övermättad" och livet reducerats till "knappa, 
knappa, knappa, knappa", så att man inte längre klarar av vardagstillvaron, då 
måste man ut ur datorn och "svalka av sig". Detta att man tänker som datorn 
framstår således inte som något entydigt positivt, det betyder inte bara att man 
tänker mer logiskt, snabbare och att problemlösningarna blir effektivare. Det kan 

12 Ett liknan de engagemang och expressivitet i uttrycket återkommer bara när Janne är 
upprörd över politiker eller orättvisor; se nedan s 108. 
13 Turkle berättar (1987, s 169-70) om en flicka som pä liknande sätt värjer sig mot datorn. 
Under en viss period av hennes liv har datorn fungerat som ett hjälpmedel i hennes önskan att 
fä fotfäste, men hon har sen blivit alltmer beroende av den. 
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också betyda att man fastnat och inte längre kan bryta sig ut. Man kan då inte 
heller längre bestämma över relationen - man har helt enkelt tappat kontrollen. 

I vårt sista längre samtal frågar jag Janne vad som förändrats i hans liv sen vi 
sågs första gången. Genast associerar han till datorn. Det ambivalenta i hans 
hållning till den framgår tydligt. Han vill betona att han inte sitter som en 
viljelös knapptryckare längre (och använder t o m den negativa formuleringen 
sitta och drägla), men det framgår också att datorintresset fortfarande är i hög 
grad levande. 14 Att han sålt sin Apple betyder inte att han tar avstånd från 
datorer utan att hans maskin "blev för långsam", hade "för lite minne och det 
skulle ha blivit för kostsamt att skaffa en hårddisk och dessutom gör man inte (t 
ex aktiespel) på en sån urmodig gammaldags dator som en Apple" (J3:12). I 
stället ska det bli en kraftfullare dator, en AT, så snart ett bra tillfälle yppar sig. 
Viktigast för Janne förefaller vara att själv ha kontroll över sitt datorberoende; 
han vill ha distans. Risken är annars att man blir "för insnöad" och, i värsta fall, 
"snurrig", "vansinnig" och "tagen till psyket". 

Jag har i detta långa avsnitt, kallat ATT TÄNDA PÅ DATORER, velat visa att 
Janne under de senaste åren byggt sin självtillit med datorn i centrum - vi kan 
kalla det ett identitetsarbete (se not 22 i kapitel 3). Han har med envishet 
tillskansat sig kunskaper om datorer, programspråk och programmering och 
erfarit lust och glädje i arbetet vid datorn, han har fått bekräftelse på sin förmåga 
och känt makt över datorn, han har arbetat tillsammans med de duktigaste i 
terminalrummet och vunnit anseende där och även utanför terminalrummet. Han 
har också klart för sig att han i princip är önskvärd på marknaden, även om detta 
inte direkt avspeglar sig i någon uttalad framtidsoptimism. I detta identitets
byggande är det inte bara så att datorn varit hans trogna kamrat; jag tolkar hela 
hans sätt, hans val av ord, hans långa och livfulla berättande om datorer och 
programmering och den lätthet varmed han talar som ett uttryck för både 
intensiv lyckokänsla och trygghet. Även om den stadga som datorerna gett åt 
hans liv nu inte längre tycks vara helt intakt så hade Janne i alla fall för en tid 
funnit sitt Mekka. 

EN HOTAD LIVSVÄRLD 
Med detta avsnitt vill jag förmedla Jannes hållning till människor i omvärlden: 
datorkamrater, jämnåriga, vuxna. 

Intressemotsättningar 
Mot den miljö och den tillvaro som i föregående avsnitt framträtt som så central 
för honom upplever Janne flera hot. Som vi sett har Janne börjat reflektera över 
ett hot inifrån, över vad det tanke- och tidskrävande arbetet vid datorerna gör 
med honom. Men mycket av hotet kommer från andra håll. 

14 "Jag är periodare", säger Janne i manussamtalet. Vi påminns här om kamraten Mattias' ord 
att om man en gång börjat med datorer så återvänder man alltid. 
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NFs existens och kamratgemenskapen där är direkt hotade, anser Janne. 
Skolans ledning har ställt datorn och terminalrummet till NFs förfogande, men 
systemoperatören och vaktmästarna har faktiska möjligheter - och vilja, enligt 
Janne - att begränsa eller t o m helt förhindra verksamheten i terminalrummet (s 
87). Att förhållandet mellan vaktmästarna och pojkarna varit spänt har jag själv 
kunnat konstatera vid flera tillfällen. Vaktmästarna kan på kvällstid komma in 
och kontrollera "uppehållstillstånden" för terminalrummet, säga några beskheter 
och gå. De flesta pojkarna tar detta med en viss distans - de gör en liten spydig 
kommentar eller skrattar åt meningsutbytet med vaktmästarna just när det ägt 
rum. Janne å sin sida skildrar ett spänningstillstånd, närmast en ständigt 
pågående strid som kan förloras eller vinnas. Och om "yttre hot" och "yttre 
fiender" talar Janne när systemknäckare utifrån tar sig in på deras maskin (s 87). 

Som Janne redan berättat har också skolan undergrävt NFs ställning genom 
att splittra terminalrumstanken; nu sitter de nya eleverna vid persondatorer i 
flera olika salar och NF har blivit en "död förening". 

Det finns flera fiender i Jannes värld. Den övertygelsen bärs t ex fram i hans 
åsikter om FUN, en annan sammanslutning av i huvudsak datorintresserade 
ungdomar. Med sina större resurser utgör FUN ett hot; där finns det framförallt 
en mer kraftfull dator men också elektronik och ormar(!) att sysselsätta sig med. 
Den lockelse som detta innebär orsakar uppenbarligen en viss åderlåtning av 
NF, men den enda som rapporterar om ett motsatsförhållande mellan FUN och 
NF är Janne. Många av pojkarna förefaller känna sig lika hemma på båda 
ställena. Janne anser att FUNs förespråkare Mårten dels försöker värva folk från 
NF, dels sprider ryktet att NF inte har någon framtid. Men FUN kommer snart 
att gå i konkurs, spår Janne, de lever alldeles för högt och har "skulder på 
50.000". "Jag hatar det där FUN", betonar han, flera gånger (Jla:21).i5 

Tillvaron med datorer har således inte bara skapat ett "innanför" åt honom, en 
trygg hemvist bland likasinnade och en självkänsla i kunnandet, utan den bringar 
honom också in i konfliktkänslor. Han känner sig uppenbarligen motarbetad i 
sin utveckling och existens. Tom inom själva datormiljön hotar olika intressen 
att splittra tryggheten. 

Utanför 
I mötet med yttervärlden accentueras detta hot ytterligare. Av människor utanför 
skola och datorvärld anser han sig t o m bli dömd p g a sitt datorintresse. Här 
skapas eller befästs ett "utanför". 

Att han ofta känner sig i skottlinjen för andras bedömning tydliggörs bl a av 
hans spontana svar på min neutralt ställda fråga om huruvida hans 

15 Vid manussamtalet framgår det att Jannes aversion mot FUN aldrig riktigt lagt sig, och 
anledningen blir nu förståeligare; det är hållningen till datoranvändningen som är skillnaden 
mellan grupperna. I term inalrumsgänget var det glädjen ("Det ska vara roligt!") och gemen
skapen som var det centrala för Janne. I detta betonande av lust och lek ser vi likheten med 
Mattias1 resonemang i kapitel 3. FUN framstår för Janne som alltför "kommersialiserat"; det 
är "som ett företag" och fungerar som "en språngbräda" in i när ingslivet. 
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datorkunskaper påverkat kamratrelationerna (s 87). Han beskriver då sitt 
utanförskap i en mängd nedvärderande formuleringar som han delvis tillskriver 
andra människor. Det pejorativa draget finns bl a i adjektiv som halvkonstig, inte 
riktigt klok, i verbformer som dömd, stämplad, sedd ned på, sedd snett på samt i 
substantiv som byfåne och datafreak. Visst händer det att någon kan säga något 
positivt, men det är i så fall äldre människor; de tycker han är duktig som klarar 
av något så svårt som datorer, men de förstår sig inte på det hela. "Dom vet inte 
vad jag gör." Och i Jannes förmodan blir jämnåriga flickors bild av honom, en 
datafreak, att han i jämförelse med bilmekanikern är "halvkonstig" och 
"onaturlig" - att han är skötsam, spritfri och flitig tycks de inte se eller värdera 
(s 88). Hårdast förefaller han ta jämnårigas hållning. Han ser från nästan alla 
människor som inte håller på med datorer ett förakt som sårar honom. 

Kring andras förmodade negativa attityder till honom kan han uppehålla sig 
länge. Speglar hans uttalanden bara en rädsla att inte vara accepterad, kanske 
grundad i hans tidigare upplevelser, eller har han konkreta erfarenheter av ett 
sådant förakt som han skildrat här? På den frågan är det här omöjligt att finna ett 
giltigt svar, men hans umgänge utanför datorkretsarna förefaller begränsat: 

När kominer du i kontakt med andra jämnåriga än dina 
datakompisar? Jaa, via jobbet så där, på lunch när man träffar nån. /.../ 
Men mer är det väl... jag vet inte vad jag ska säga... umgås., /suck/ umgås 
- vad är det?... jag vet inte /skratt/. Nejmen, jag har väl inte så mycket... 
jag har inte så stor bekantskapskrets. (J3:4) 

Den datorvärld där Janne byggt upp sin självkänsla och också blivit synlig för 
andra är inte så stabil och trygg. Det är som om den lust och lätthet som han 
funnit i arbetet med datorer missunnas honom. Dels har han att tas med en egen 
inre oro, dels med flera "yttre fiender". Han kan varken rå på datorn till fullo -
han är inte riktigt säker på vad den gör med honom - eller vinna den respekt han 
vill ha från andra människor. Både från vuxnas, syskons, jämnåriga pojkars och 
flickors sida tycks han känna sig bortstött pga sitt intresse för datorer. Janne 
visar här sorg och besvikelse - det är lätt att förstå utifrån den betydelse 
datorerna haft i hans sökande efter ett fotfäste i livet. 

Om alienation 
Jag finner anledning att nu presentera en diskussion om alienation som förs av 
den amerikanske psykologen och sociologen Kenneth Keniston i The 
Uncommitted: Alienated Youth in American Society (1965). Boken baseras på 
en omfattande undersökning av ett antal college-pojkar, vilka Keniston klassat 
som extremt alienerade. Alienation, överhuvudtaget, har sin grund i våra 
individuella liv, i sociala processer och i vår kulturhistoria, och den typ av 
alienation som Kenistons pojkar visar är intimt förknippad med ett teknologiskt 
samhälle. På olika sätt ger dessa olika individer uttryck för sin hållning, men 
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vissa framträdande drag kan ändå ses som mer eller mindre gemensamma (aa ss 
3-20). 

Det vanligaste och mest framträdande draget hos dessa unga män var misstron 
mot människor (aa s 56). Uppfattningen att mänsklig intimitet är förutbestämd 
att misslyckas och helst bör undvikas summeras av Keniston i formuleringar 
som dessa: "Känsloengagemang i andra människor är vanligtvis en början till 
desillusion och besvikelse" och "Det är som regel rådligt att undvika nära 
personligt engagemang i andra människor" (aa s 57; min översättning). Inte 
heller har dessa pojkar några framtidsplaner eller långsiktiga mål. Deras hållning 
är pessimismens; livet har ingen mening och Gud är död (aa ss 64, 68). Deras 
svar på utanförkänslan (outcastness) är ilska, hånfullhet, förakt, bitterhet och agg 
(resentment). Men sällan tar sig deras starkaste känslor utlopp i direkta angrepp 
på andra människor, i stället omformulerar de sina frustrationer till hånfulla 
uttalanden om andra som inte ser världen som de själva gör. Fördragsamhet och 
tolerans ligger utanför deras skala (aa s 65). Deras "alienerade förakt" utsträcker 
sig också till dem själva; öppet eller implicit nedvärderar de även sina egna 
värderingar och motiv (aa s 66). 

Dessa unga män är outsiders och individualister och vill inte klämmas in inom 
samhällets ramar eller kämpa för gemensamma samhälleliga mål. Ofta visar de 
stolthet över denna olikhet. Deras värderingar är ofta antimaterialistiska; succé 
och framgång är oväsentliga och pengar har föga betydelse (aa s 73). 

I ett spänningsfält mellan totalt förkastande eller totalt accepterande av sin 
kultur, dess värderingar, attityder och uttalade ambitioner befinner sig de 
extremt alienerade långt ut mot det totala förkastandet. Men även hos dem kan 
det förekomma accepterande drag. De flesta människor inom kulturen, dvs även 
icke-alienerade "vanliga" människor - detta vill jag kraftigt betona - rör sig 
mellan dessa poler, både på så sätt att de avståndstagande eller accepterande 
dragen är mer eller mindre framträdande och/eller artikulerade hos oss, och på 
så sätt att samma individ kan uppvisa ett accepterande, en konformism, i vissa 
avseenden och ett förkastande i andra (aa s 473). 

Utifrån Kenistons unga män - som uppvisar flera drag som jag här inte funnit 
anledning att ta upp - går det naturligtvis inte att på något enkelt sätt 
generalisera om alienation överhuvudtaget, varken vad beträffar kulturen som 
helhet eller den enskilda individen (aa s 17). Men genom Kenistons (och andras) 
studier av det extrema kan vi förstå det typiska; vi kan visserligen inte dra 
slutsatser om beteenden hos normala människor, men vi kan förstå de problem 
och de stressfaktorer som påverkar också mer vanliga liv och också de sätt som 
vi försöker handskas med dem på. Reaktionen hos de unga män som Keniston 
talar om är ett svar på de typer av erfarenheter, de sociala tryck och de 
stressmoment som påverkar alla i en västerländsk teknologiserad kultur. Därmed 
kan vi genom sådana studier förstå problem som rör oss alla (aa ss 3-20). 
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Kamratkontakt på bit-nivå 
Det har synts mig meningsfullt att föra in denna diskussion när det gäller Jannes 
hållning till flera företeelser. Hans avståndstagande har redan kommit till synes i 
den tidigare diskussionen, t ex förbittring och utanförkänsla - och särskilt, anser 
jag, gäller detta relationen till människor. Men Jannes hållning är mycket 
motsägelsefull; en önskad strävan till något motverkas ibland av starkt 
förkastande drag. Förutom de drag hos Janne som redan illustrerats ska jag nu 
belysa ytterligare några sidor hos honom och ställa dem i relation till Kenistons 
resonemang. 

Att Janne känner sig bortstött och rent faktiskt tycks ha relativt få kamrater 
har redan framgått. Detta senare, anser han, beror på att han "flyttat hittan och 
dittan". Efter årskurs 2 på gymnasiet flyttade han till Umeå för att gå eltele-
teknisk linje resten av gymnasiet. Han bodde då ett tag hos systern, men när hon 
"ville bli av med" honom fann han ett uthyrningsrum (Jla:20). Där delade han 
visserligen kök och toalett med en jämnårig pojke men de umgicks aldrig. Under 
åren i Umeå och i militärtjänsten har han bara varit hemma på somrarna men då 
bott i sommarstugan 3 km från byn. Inte heller då har det varit möjligt att odla 
kontakten med kamrater där, menar han. 

Jannes livspraktik visar således att han har ganska få och sparsamma 
kontakter med både kamrater och vuxna. Någon enstaka gång under umeåtiden 
åker han hem till en kamrat och lånar ett program eller de jobbar på något 
gemensamt, men "det blir inte att man träffas så mycket" (Jla:19). När han 
tillfälligt är hemma i byn sitter han mest och arbetar med datorn och "ibland 
kommer det nån, en kompis, men det är bara för datorn" (Jla:20). 

På olika sätt förklarar Janne således de bristande kontakterna med jämnåriga; 
hans myckna flyttande, avståndet till byn, hans egen feghet har hindrat 
kontakterna eller gjort att de aldrig blivit särskilt djupa (s 89). Vi har också sett 
hans föreställningar om icke-datorintresserades ovilja att ta eller upprätthålla 
någon kontakt med honom, datafreaken. Men hans egna resonemang om andra 
kan ju i grunden också ses som ett avståndstagande, ett avståndstagande som 
kanske är ett uttryck för en längtan till gemenskap. Han är rädd att hans längtan 
ska bli gäckad, att han ska bli "halvt idiotförklarad". "Påtvingade och självvalda 
avståndstaganden (alienations) kan vara intimt förbundna; den avvisade 
människan avvisar dem som avvisat henne", säger Keniston (aa s 254; min 
översättning). 

En önskan till en större närhet finns dock, direkt uttryckt och indirekt. Jannes 
pratsamhet under samtalen om, åtminstone ibland, för honom centrala ämnen 
bekräftar en önskan till sällskap, någon att prata med. Men om han skulle ta upp 
det som djupast berör honom med datakamraterna fruktar han att bli utanför 
även där; han får nöja sig med en kontakt på "bit-nivå" (s 90). Det är säkrast att 
låta bli att ge sig in i diskussioner med kamraterna om de verkligt viktiga 
sakerna. Vad betyder då de datakamrater han har, denna kontakt "på digital 
nivå"? - "Utbyte av erfarenheter och allt är roligt och vi har som lustiga små 
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interna skämt, sitter och skrattar och.... Jag håller på med ett stort program åt 
Lennart" (J2:3). Och så övergår Janne, efter bara en mening om kamratskapets 
betydelse till programmerandet, en lång teknisk redogörelse för programmet och 
problemen med det, samt för olika datorspråk. Kamratkontakterna baseras på det 
gemensamma datorintresset. När han på senaste tiden träffat 
terminalrumskamraterna har de pratat om "gamla tider och datorer och 
(J3:4). Men när det gäller det innerst kända då "pratar jag med morsan och med 
mig själv och med Gud", säger Janne (J2:15). Jannes uttalanden vittnar om ett 
sökande inte bara i geografin, som ovan, utan också i det sociala. 

Relationen till andra människor 
När man frågar Janne vad han anser vara viktigt i livet nämner han upprepade 
gånger och på olika sätt just relationer till människor. "När jag skaffat ny kompis 
blir jag lycklig för en ny kompis det är ju ganska bra att ha" (J2:16). Han betonar 
värdena i den sociala gemenskapen, att förmågan att umgås utvecklas i det 
sociala mötet, och han fruktar ensamheten, det asociala enstöringslivet (s 89). 
"Är det risk för att jag ska bli sån?" tycks hans underliggande fråga vara. Men en 
ny vän har han fått under den senaste tiden: 

Det är en kille som jobbar hemma... han är väl en 27 år eller nåt sånt där. 
Han ser inte ner på mig p g a mitt dataintresse, han är inte heller 
imponerad. Det är ju bra, det är positivt (att han är) naturlig. (J3:4) 

Trots Jannes reflektion över värdet av ett liv i samverkan med andra tycks dock 
de flesta relationer på ett eller annat sätt vara konfliktfyllda och därmed lite 
avskräckande. Ingenstans är han säker på att bli till fullo accepterad. Med sitt 
ordval i återberättandet om skärmytslingarna med t ex vaktmästarna, 
systemoperatören och en del av FUNs medlemmar ger han, som vi redan sett, 
sin upplevelse, och också, tycks det, en bild av en förmodad hållning till honom. 
Mot hans uttalade önskan om att ha vänner, hans pratsamhet runt det kristna 
människoidealet (s 90-91), hans glädje över en vän som tar honom som han är, 
står hans tidigare erfarenheter och tolkningar av andra människor. Dessa 
erfarenheter har ju under en lång period av hans liv varit starkt negativa och det 
kommer till kraftfulla uttryck. 

När Janne talar om sin relation till människor (s 88) använder han många ord 
och fraser med likartad laddning; hålla distans, inte räkna med, inte lita på, 
avvakta, misstänksam, inte ge efter 100 procent, kolla vad det är för människa, 
det är alltid nånting emellan, lärarna brydde sig inte, förföljde, dom tyckte det 
var mitt fel, plågoandar. Varken vuxna eller jämnåriga vågar han helt tro på. 

I d etta drag hos Janne finns en stark återklang av den misstro mot människor 
som Keniston finner central i sin undersökning av college-ungdomar. Janne 
förhåller sig avståndstagande, också mot människor som han aldrig i realiteten 
mött: "Jag kan inte förstå dom där v-mekarna som sitter och hänger på golvet i 
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Harlem och röker och spelar hårdrock på sina bergssprängare och är skitiga i 
största allmänhet.16 Dom har verkligen inget vidare anseende på skolan" 
(Jla:20). "Om dom gillar 'stenkross', då kan man gissa vad dom har i huvet".i7 
Verkstadsmekanikerna bryter mot Jannes skötsamhetsideal. (Mer om detta under 
rubriken Att vara skötsam.) 

På eget initiativ tar Janne upp politikernas hållning och blir då ordentligt 
engagerad; det märks på livligheten i rösten, de paralingvistiska uttrycksmedlen, 
röstimitationerna, metakommentarerna, skällsorden. Om glesbygdens 
transportproblem, respektive mediapolitik, säger Janne: 

... Feldt - /kraschljud/ strypa, strypa - ska ta bort avdragen för resorna 
och dessutom höja bensinskatten med två kronor per mil, vilket 
naturligtvis kommer att slå på alla inlandsbor - nu ska jag spy ur mig en 
massa skit mot Feldt /skratt/. /Med uppbragt röst:/ Vi som bor i inlandet, 
vi ska betala de här lyxtågen, inter-city-rail... som de här 
sossekapitalisterna ska åka... (J3:21) 

Den där knölen Göransson eller vad han nu het, han som är chef för det 
här med monopolet... Jaja. /Suck/ Jag blev så irriterad när jag såg nån 
TV-debatt och Göransson fläska ut med sin stora käft /med förställd, lite 
nasal röst/: "Ja, vi ska inte släppa in privatspekulation i TV" /.../ Och så 
kommer LO och PTK in så här /med liten ettrig röst:/ "Men stopp, stopp, 
stopp, nu måste vi inom arbetarrörelsen bestämma, för ingen annan än 
arbetarrörelsen ska bestämma i Sverige". Dom menar alltså att 60 procent 
av sossepacket skulle vara emot det, och så menar dom att det är en 
majoritet av svenska folket. Dom är odemokratisk i högsta grad. (J3:25) 

Mot maktens härjningar kan Janne bara svara med ett starkt förakt, uttryckt som 
åsikter med kraftfulla och variationsrika språkliga medel. 

Jannes yttranden om olika människor eller grupper rymmer både 
avståndstagande och önskan till kontakt. Framförallt tycks uttalandena vittna om 
hans egen övertygelse om att han är utanför, hålls utanför. Misstron mot 
människor och längtan till människor står och väger mot varandra. 

Det finns många drag hos Kenistons unga män som inte tycks ha någon 
motsvarighet hos Janne. Det som dock är påfallande är att det drag som 
Keniston ser som det mest framträdande är bristande tilltro till människor, och 
detta diag framstår som ytterst relevant i Jannes förhållande till andra. 

16 "Harlem" är teknikernas uttryck för verkstadsmekanikernas speciella korridor i skolan. 
17 Den sista meningen är hämtad från ett telefonsamtal. När Janne läser dessa rader säger han: 
"Nåja, jag var lite rasistisk här!" 
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Att hålla sig väl 
Något av ett grundtema när Janne talar om andra människor är att det gäller att 
kringgå konflikter och, beroende på vem det gäller, att "hålla sig väl". "Jag 
försöker undvika konfliktsituationer men det har hänt att man har råkat i nån 
livlig diskussion. Man försöker ju att vara samlad och dämpad så att man inte 
ska reta den andra så mycket" (J2:2-3). Det faktum att han valt att göra vapenfri 
militärtjänst har åsamkat honom kritik; han har blivit anklagad för att smita och 
överlåta ett nödvändigt slitgöra åt andra. "Men sånt ska man inte svara på", säger 
han. Och "om det är nån som muckar gräl med en så ska man försöka vara snäll 
med den personen så den blir snäll tillbaka" (J2:2). 

Det är viktigt att "visa god sida" (J2:12). Janne uttrycker det på en mängd 
olika sätt. Så t ex måste man se till att "man inte ställer till så mycket saker för 
sig själv och för andra", och t o m, som han skämtsamt säger, att "man sköter sig 
så man inte hamnar i nåt straffregister" (J2:ll). Med bra dokumentation från 
praktikperioden på lasarettet vill han också "göra gott intryck på gubbarna där" 
(s 97). Och "både som pingstvän och hacker och som bybo och inom Sverige 
och Lappland" (J2:13) försöker han uppföra sig så att ingen, med honom som 
exempel, ska kunna döma andra inom dessa grupper. Det är viktigt att skapa 
eller bekräfta positiva värderingar och förväntningar kring sin person och att 
motverka negativa: 

Jag vill inte skryta om nånting för då är risken att folk får en uppfattning 
att jag är en skrytmåns. Det vill jag faktiskt undvika. Nånting som jag 
tycker är viktigt för min personliga del är att man ska försöka hålla alla 
begravda hundar borta; man ska försöka se till att folk får bra intryck av 
en så att dom inte tycker att man är lite konstig, och så ska man försöka 
undvika att göra bort sig. Det värsta jag vet är att göra bort mig, det värsta 
jag vet är när folk snackar skit om mig - jag vill försöka visa god sida åt 
alla möjliga håll. Även om jag pratar i telefon med nån som jag inte 
känner, som jag aldrig kommer att träffa och som jag aldrig någonsin mer 
kommer att prata i telefon med så kan jag i alla fall inte säga en massa 
otrevliga saker utan jag försöker ändå att göra ett gott intryck. Det är 
viktigt. (J2:12) 

Janne formulerar sig fortsatt i negativa ord och fraser när vi talar om relationer 
till människor: skryta, skrytmåns, konstig, risk, undvika, göra bort sig, hålla 
borta, begravda hundar, det värsta, snacka skit. Positivt formulerat är bara bra 
eller gott intryck och visa god sida men också bakom de formuleringarna 
skymtar en oro. Jag vill fästa uppmärksamheten på Jannes bruk av verbet 
försöka i ovanstående passus. I några meningar kombineras försöka med verb 
(ihålla borta och undvika) som anger en fara eller att något oönskat följer: "Man 
ska försöka hålla alla begravda hundar borta" och "Man ska försöka undvika 
att göra bort sig". I andra uttalanden kombineras försöka med verben se till, 
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visa och göra som följs av positiva uttryck och satser: "Man ska försöka se till 
att folk får bra intryck av en", "Jag ville försöka visa god sida åt alla möjliga 
håll" och "Jag försöker göra ett gott intryck". Det intressanta i bruket av verbet 
försöka är här att det implicerar ett möjligt misslyckande (Hedquist 1981, s 66). 
Jannes val av formuleringar visar en osäkerhet, en bristande tillit till att hans 
ambitioner ska falla väl ut. (Till det påbjudande i bruket av verbet ska 
återkommer jag i avsnittet Att regelbinda livet.) 

Janne uppehåller sig mycket vid sitt antagande att folk har förutfattade 
meningar om honom och dömer honom. Mycken kraft går således åt till att 
handla så att man inte ger anledning till negativa omdömen. Alltför lättvindigt 
dömer man grupper efter några enstaka individers exempel. Själv är han inte 
alltid bättre: 

Jag har försökt undvika att döma hunden efter håren. Men ibland så tänker 
man fula saker om folk... Ja, det var ett gäng zigenare hemma för nåra år 
sen som allmänt var betraktade som småtjyvar: Fruntimren hade stora 
jätteklänningar och det gick rykten att dom hade häkten under kjolarna /-
—!... och så fastnar man då i att zigenare är tjyvaktiga. Men det är fel, alla 
zigenare är inte tjyvaktiga för att dom är det... Man blir lätt påverkad: Om 
man nu t ex ser en invandrarunge som sitter på en parksoffa och skär med 
en kniv, då säger man: "Ja, invandrare kommer bara hit och förstör". Och 
om man ser en v-mekare som sparkar in en dörr eller ett skåp: "Jaha, alla 
v-mekare förstör". Det är mycket lätt hänt att man dömer människor på 
det viset! (J2:13) 

Är det Jannes egna erfarenheter som lett honom till att reflektera över 
utstötningsmekanismer? Kvarstår gör dock att människor i grunden inte tycks 
vara något att räkna med. Tom när det gäller terminalrumskamrater får man 
nöja sig med kontakter på "digital nivå". Janne litar inte på att helt kunna bli 
förstådd och accepterad som han är, med alla sina skiftningar. Bara till mamman 
hyser han tilltro. Det är henne han tyr sig till när det gäller att diskutera 
väsentligheter och det är henne han nämner som den person han gillar särskilt 
mycket. Med stor emfas, i upprepningar av ord och vändningar befäster han 
mammors, sin mammas, betydelse: "Modersbanden är ju s tarka. Modersbanden 
är av regel såna. Mamma är ju ändå mamma. Den relationen är stark för 
modersbanden är alltid starka" 

Jannes sociala relationer präglas av osäkerhet och reservation. I påståenden 
betonar han vikten av närhet till människor och att inte för oreflekterat döma 
andra - men i levnadssätt och spontana känsloyttranden framträder närmast 
motsatsen. Den bristande tilltron till människor påverkar Jannes syn och 
attityder - han vågar inte lita på människors goda vilja och aktivt närma sig 
dem. 



I l l  

ATT SÖKA VIDARE... 
Mot otillräckligheten i datortillvaron och bristen på social trygghet står något 
annat som blivit allt viktigare för Janne, nämligen hans gudstro. Det ämnet berör 
han sällan med andra, men att det är betydelsefullt för honom märks i hans 
resonemang; på detta har han tänkt mycket (s 90-91). Liksom förhållandet till 
datorn präglas av trygghet och en hemortskänsla, så lyser ibland liknande 
känslor igenom också i hans sätt att tala om Gud. Jannes egen hållning till ett 
religiöst engagemang har tidigare varit halvhjärtad; han har varit fånge i världen. 
Genom dopet har han tagit ställning för Gud och då har känslan av tillhörighet 
infunnit sig, säger han; han har fått ett hem (s 90). Det är om denna dimension i 
hans liv som detta avsnitt ska handla. 

Att sträva mot Gud 
Det är ingen kravlös relation Janne därmed gått in i - att närma sig Gud innebär 
ett aktivt arbete (s 90-91). Genom att regelbundet varje kväll fördjupa sig i 
Ordet {normen, lagen, Guds vilja, Jesu vilja, Guds ord, det rätta) kommer Janne 
närmare Gud och livet blir lättare att leva. Och Guds ord är - liksom datorns 
regelsystem - genomskådligt; genom det systematiska läsandet och det 
oförtröttliga sökandet kan han utröna Guds bakomliggande vilja. Att hålla sig 
"redo för Gud" är något som vilar på en själv.i8 Vid de tillfällen Janne brister i 
sin strävan att noggrant läsa bibeln och att söka Gud, ja, då "känns det fel"! 

Det är också sin gudstro Janne har som utgångspunkt när han förklarar sig 
vara absolutist och framförallt pacifist. "Som kristen ska man inte heller vara 
aggressiv, utan jag väljer att glida undan. De säger att jag är feg och jag är 
kanske feg, men som kristen ska man hellre vända andra sidan till" (Jla:19). 

Janne ser i Uppenbarelsebokens ord "en ny himmel och en ny jord" en 
förutsägelse om att "den här jorden kommer att kollapsa, det blir bara skit kvar. 
Så en himmel kommer inte att vara ett paradis på jorden, det kommer att vara 
nån annanstans" (J3:9). Att jorden nu närmar sig sin undergång är sannolikt, 
men hur ett gudsrike ska se ut har han egentligen inte funderat på. Med 
kraftfulla uttryck från teknikens värld väljer han ändå att säga något om 
kvaliteten på ett framtida hägrande paradis. "Är det ingenting super-turbo 
injection intercooler, ja då är det väl ingen idé att ha hela världen. Då var det väl 
ingen idé med allting om det inte är så där... fantastiskt" (J3:9). 

Om gudsriket inte överträffar allt vi redan känner till så finns inget syfte med 
världen. Den pessimism som Keniston talar om tycks ligga som en hinna över 
den verklighet Janne har att tas med. Han uttalar inga stora förväntningar på 
framtiden och ingen tilltro till ett "fantastiskt" eller ens särskilt meningsfullt liv 
här och nu. Men för Janne finns ändå, till skillnad från Kenistons pojkar, eli 
långsiktigt mål. Genom att låta döpa sig har han markerat att han tillhör Gud, att 

18 Här hade jag från början gjort några formuleringar som Janne i m anussamtalet opponerade 
sig emot. Han tyckte att hans sätt att söka Gud i min tolkning lät "för jobbigt, för ansträng
ande". 
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han inte tillhör världen längre (s 90). Genom att varje dag försöka utröna Guds 
vilja hoppas han bli värdig att tillhöra det "utvalda folket" och "bli hämtad" på 
de "yttersta dagarna" till en bättre värld (s 91). Med bibeln som ledning kan han 
lära sig göra det rätta - men här är det inte han som är suverän eller läromästare. 
Han kan inte styra, han kan bara söka det rätta förhållningssättet och hoppas. 
Någon annan förfogar över honom. 

En övre och en undre värld 
I Jannes resonemang om dopet finns en antydan om ett antingen-eller, ett 
omöjligförklarande av ett både-och (s 90). Janne lever, tänker och pratar, som 
han säger, på två plan - i nuets jordiska trivialiteter eller i reflekterandet över 
och strävan till ett rättfärdigt liv (s 90-91). Denna åtskillnad i världar uttrycks 
med en mängd olika formuleringar: tänka på två plan, båda världarna; nedre 
planet, under ytan, det här jordiska; det andra planet, över ytan, det stora 
perspektivet (s 92). Den övre världen har prioritet över verklighetens undre. Med 
beslutsamhet och genom flitigt bibelläsande och reflekterande kan den utforskas 
och förstås. Platons tankar om en högre, sann värld, som kunde erövras genom 
ett rätt liv - ett avståndstagande från det jordiska - och genom tankens 
ansträngning har sin parallell här.19 Också för Janne är den sinnliga och kaotiska 
världen, "det jordiska", något som man inte får fastna i, något som inte får ta 
överhanden (s 91-92). Givetvis kan en sådan hållning medföra att man inte bör 
bli för engagerad vare sig i människor eller i jordiska strävanden efter framgång. 

I vårt tredje och sista större samtal tonar Janne ned åtskillnaden mellan de två 
planen: "Jag har upplevt att det är som två skikt. Nu är det mindre klart uppdelat, 
tycker jag... nu på senare tid...ja, gränsen har blivit mer dimmig, diffus mot för 
ett tag sen. Jag försöker leva på ett sånt sätt hela tiden att jag är mig själv, jag 
försöker att inte göra mig till" (J3:7). Här skönjer man en önskan att skapa en 
syntes av de två världarna. 

"Gud ska ha en central plats i tillvaron" (s 90). Med positiva ord formulerar 
nu Janne sin föreställning om hur Gud ska genomsyra hela livet - det ska inte 
vara några vattentäta skott mellan arbete, hem och gudstro. För att ytterligare 
betona denna strävan att i livets alla sysslor vara en hel och odelad människa 
lånar Janne en liknelse ur en predikan han hört: 

Man ska ha som en rulltårta, man får allting när man tar en bit / / Om 
man skär igenom så får man inte bara grädde, man får grädde och lite sylt 
och lite bröd. (J3:8) 

På så sätt kan man förena allt i livet. I högre grad än tidigare tycker han sig nu 
kunna "titta i ytan" och inte hela tiden behöva gå fram och tillbaka mellan den 

I9 I artikeln "Tankevärldar - om språkspel och könshierarkier" i KVT nr 1/1990 har jag berört 
dessa tankar. För en utförlig diskussion se Keller 1985. 
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övre och den undre världen. Ska han själv i sin större säkerhet våga bli bryggan 
mellan dem? 

"Två världar" 
Men Janne lever ju ändå i en vardagstillvaro, där det inte bara gäller att förena 
en jordisk verklighet med en strävan att tillförsäkra sig en plats i ett framtida 
gudsrike. I sitt eget vardagsliv, i mötet med andra människor, tycks Jannes 
önskemål om harmoni och helhet inte förverkligas. Också här gör han en 
tudelning - i datorvärlden och den kristna gemenskapen, (två världar, två olika 
vänkretsar, två olika grupper, olika samtalsämnen, olika sätt att samtala (s 91-
92). I ingen av dem tycker han sig kunna vara sig själv helt och fullt; något 
måste alltid förnekas - gudstron eller datorberoendet. I Jannes resonemang -
tydligt markerat i "förmodligen" ("Dom skulle förmodligen tycka jag var ganska 
konstig") - ligger samma antagande om ett fördömande som tidigare. Då gällde 
det t ex jämnåriga pojkars och flickors förhållningssätt till honom. Beroende på 
varifrån han ml anar kritiken är han "konstig" eller har han "fått en kortslutning 
av kretsar". 

Trots allt: En större trygghet i livet säger sig Janne ha uppnått genom sin 
gudstro och i församlingen. Till den ökade tryggheten bidrar säkerligen också 
den större yrkeskunskapen, situationen på arbetsplatsen - att han fått stanna där 
i flera år - och att han faktiskt fått en ny kamrat utanför både datorvärlden och 
den kristna gemenskapen som han känner sig accepterad av. Men indelningen 
rent praktiskt av hans eget liv, en del med datorer och en del i den kristna 
gemenskapen, tycks ge ett stort glapp. För honom är dessa båda delar viktiga för 
förankringen och identiteten, men han finner det tydligen fortfarande omöjligt 
att se sig accepterad, helt och fullt, av de människor som befolkar dessa två 
världar. 

Finns det då några broar, någon syntes mellan dessa olika världar?20 Den övre 
världen har prioritet över den undre, vardagsverkligheten. I vardagsverkligheten 
finns en annan gräns: mellan datorernas värld och de kristnas. Ett är i alla fall 
tydligt: Datorernas fantasivärld och pojkgemenskapen där är inte längre 
tillräcklig för Janne. Och är gränserna - som Janne säger - verkligen diffusare 
nu? Eller är de bara mer accepterade, mer "osynliga"? 

ATT SKAPA FAST MARK... 
Jag vill nu ägna ett kortare avsnitt åt att betona en del drag i Jannes framtoning, 
som genomströmmar alla de större frågor jag berört. 

Genom att hålla sig med tudelningar, bestämda åsikter och normer skapar 
Janne en viss stadga i den oförutsebara verkligheten. Förutom den, åtminstone 
till en början, skarpa åtskillnaden mellan ett övre och ett undre plan, mellan den 

20 "Jo, det fin ns en bro", säger Janne i manussamtalet. "Lars-Erik är den bron! Han är både 
radioamatör /något som också Janne numera är/, programmerare och kristen; det är en ovanlig 
kombination. Det går så lätt att prata om allt med honom, man får vara sig själv!" 



114 

djupare intentionen med ett gudsrike och det fåfängliga i det jordiska, skapar 
Janne gärna skiljelinjer och regler också på andra områden. Först och främst vill 
han medvetet förhålla sig till bibelns bud i vardagsverkligheten, t ex att sätta 
Gud främst, att inte döda (eller träna för att döda), att inte bära falskt vittnesbörd 
om sin nästa (fördomar om zigenare, v-mekare etc). Men han har också en del 
andra mycket bestämt uttalade åsikter. I den oviktiga undre världen gör han sina 
egna indelningar av vad som är acceptabelt eller inte, rätt eller fel, sant eller 
falskt. 

Att skapa klara skiljelinjer och regler 
Redan i vårt första samtal angav Janne en av dessa skiljelinjer, den mellan den 
datorvärld som han med förkärlek vistats i och den vanliga världen. Att jobba 
med datorer är för honom lek och spel, det är fantasi och kreativitet, och i 
fantasins värld kan man t o m vara mördare och tänka ut illistiga sätt att ta död 
på motståndare. Han klagar på sitt gamla MUD-program: "Man kunde inte göra 
det mest essentiella och döda nån /skratt/ - det är liksom essentiellt i ett 
äventyrsprogram. Nu får man inte blanda ihop det här med verkliga livet - jag är 
pacifist i verkliga livet men mördare i äventyrsspel - det ska man skilja på. Man 
ska skilja på fantasi och verklighet" (J2:6). 

Janne är vapenvägrare. Varför? frågar jag. "För det första är det helt fel -
även om man bortser från det här med kristendom och religion - att ta ihjäl en 
människa och då är det lika fel att utbilda sig till att ta ihjäl en människa, dvs 
göra lumpen med vapen. För det andra så står det ju överallt i bibeln - som jag 
som är personligt kristen är övertygad om är Guds ord - att man inte ska dräpa 
folk. Om det är nån som muckar gräl med en så ska man försöka vara snäll med 
den personen så den blir snäll tillbaka" (J2:2). 

Janne anger således två skäl: Det är fel i sig - enligt den i människan 
"inbyggda normen" (s 91)? - att döda och att tränas till dödande, och det är fel 
enligt den övre världens norm, Guds ord. I dator världen sköts krigen med grymt 
raffinemang - det kan gälla att "skala av" fienderna kroppsdel för kroppsdel 
innan man dödar dem. En sådan strategi ger högre poäng. Men det verkar inte 
heller som om Janne tar in vad verkligt krig och dödande innebär; han avfärdar 
det - det finns ju normer för det. Krig i verkliga livet reduceras till gräl som bör 
avväpnas med vänlighet (se ovan).2i Än en gång ställs en övre värld mot en 
undre, och den undre delas i sin tur först in i datorernas fantasivärld och 
verkligheten och så ställs dessa två mot varandra. 

Jannes normer uttrycks också på andra sätt, genom t ex starka markeringar. 
Barn ska exempelvis kontrolleras med bestämda direktiv: "Ungar ska man bara 
säga till vad dom ska göra och vad dom ska ta på sig". (Jla:21) 

21 Här protesterar Jann e; jag har gjort honom för enkel. Det är visst så att krig är mer än gräl. 
Att han varit så knapphändig och avfärdande i den här frågan beror på att han inte alltid orkar 
diskutera den. När han begärde vapenfri tjänst blev han pressad under 4 timmar med absurda 
frågor om sitt eventuella handlande i en våldssituation. 
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Att vara skötsam 
Direkt och indirekt har ur Jannes yttranden redan framsprungit en strävan att 
leva vad han anser vara ett "rätt" liv.22 I hans begrepp om ett gott uppförande 
ingår bl a att man inte ska ligga länge på morgnar, inte dricka sprit och inte 
mucka gräl, men att man ska vara renlig, ta visst ansvar och vara hygglig - kort 
sagt: att sköta sig.23 I en diskussion om personlig ekonomi accentueras detta. 

Janne tycker sig leva i en otrygg ekonomisk situation. Även om han fått 
behålla jobbet flera år nu, så präglas hans funderingar omkring arbete ofta av 
osäkerhet om framtiden. Ska han få bo kvar i hemtrakten? Ska han tvingas in till 
en stad? Till Umeå eller, ännu värre, till Stockholm? Ja, det bestäms av 
nyckfulla politikers omläggningar i glesbygdspolitik och av företagens 
satsningar - allt lika oförutsebart (J3:21). Jannes anspråk är små. Han vill, säger 
han, ha ett jobb som han trivs med och som han duger till: "Det jobb jag har nu 
vore perfekt om jag bara var 100 procent säker på att det... inte (skulle) gå 
omkull" (Jla:21; J3:22). I sina förväntningar på livet kan, vågar eller vill han 
inte i vårt samtal svinga sig utanför det närliggande och konkretas gräns. På 
frågan:" Vad ser du fram emot i livet?" svarar Janne att han hoppas på SIFs 
avtalsrörelse; kanske kan hans lön gå upp några hundralappar (J3:l-2). 

Många av hans funderingar omkring boende och arbete rör kostnader; det 
skulle bli dyrt med långa resor mellan bostad och arbete, det skulle likaså bli 
kostsamt att bo och arbeta i Umeå och resa hem titt och tätt, och dessutom skulle 
då livet i en stad skapa fler möjligheter till slöseri (J3:22). Han ser med skepsis 
på kamraternas sätt att handskas med pengar: 

Jag gör inte som Lennart och Anders, så fort dom ser pengar så försvinner 
dom /skratt/, dom lever ur hand i mun. Lennart, han är på väg nu att köpa 
sig en TV på avbetalning. Det visslar bara till så har han inga pengar kvar. 
Han är skyldig alla. Anders han är väl ungefär likadan, han har väl 800 kr 
som mest på kontot. /.../ Jag tycker det är bra att inte behöva gissa sig till: 
"Hur mycket har jag nu, har jag råd att tanka?", utan det känns skönt att 
ha... ett tiotal tusen kronor baki ryggen så att säga, ifall det skulle hända 
att bilen rasar eller jag kör på en älg eller nånting. Jag ska inte bli helt 
stillastående. Jag vill gärna ha en buffert - det känns tryggare så. (J3:2) 

Att vårda sig om en överblickbar säker ekonomi är också ett sätt att ge fasthet åt 
tillvaron. 

Den sorglösa attityd som kamraterna visar upp förkastar Janne i ord. Men 
kanske lockas han också av den: Ack, om livet vore så bekymmerslöst! Det 
finns mellan pojkarna tecken på konkurrens, ett noterande av varandras 

22 Keniston (aa s 69) talar om att strävandena hos de unga män som han undersökt framgår 
indirekt; de angriper vissa saker och visar därmed sina motsatta ideal. 
23 Jfr skötsamhetsidealen inom folkbildningsrörelsen i Ambjörnsson Den skötsamme 
arbetaren (1988). 
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möjligheter och förhållningssätt, både när det gäller datorer och annat. Är det så 
att kamraterna i Jannes ögon synes kunna välja sitt liv, forma det eller ser han 
dem bara som rön för vinden? Lennarts agerande utmanar Janne till jämförelser: 

(Han) har köpt en dator till - han har två datorer nu - en gammal 
Spectrum. Köpt en dator för 300 spänn /skratt/. (En) Spectrum kopplad till 
TVn. Så nu har han ingen TV, nu kan han inte se TV samtidigt som han 
håller på med Spectrumen, alltså måste han köpa en TV till. Han måste 
ha prylar den mannen! Han är prylgalen! Du skulle se stereon. Den är 
väl värd bortåt en 20.000. Han ska vara värst, det är bara så! (J3:20) 

Han köper alltså Spectrum för 300 spänn och TVn för... ja, sammanlagt 
blir det fyra och ett halvt tusen. Så att det blir ju nästan 5.000 kronor för 
Spectrum. Det var en dyr Spectrum det /skratt/. Hade han inte köpt 
Spectrum hade han ju inte behövt köpa nån ny TV. Han kunde ju ha 
köpt en gammal TV. Jamen, det... det är ju ingen bra bild! Han vill ju ha 
det absolut bästa och knäcka alla, han vill ju... naturligtvis... Fjärrkontroll, 
han kan inte leva utan fjärrkontroll! Han är mycket mer datafreak, som 
du sa, än vad du är? /Med tvekan i rösten:/ Jaa, egentligen. Jag klarar 
mig med den jag har på jobbet, helt enkelt /suck/. (J3:22-23) 

Janne påtalar ett habegär hos Lennart, som bara nöjer sig med det absolut bästa 
och som i det avseendet överträffar de andra. Och rätt "knäckt" förefaller också 
Janne; Lennart är en överman, Lennart skaffar sig det han vill ha: stereo, video, 
AT, Spectrum, ny TV och så bor han bra och billigt. När det gäller prylar och att 
fixa det för sig, ja, då är Lennart värst. Janne får spara och vänta och under tiden 
klara sig med de apparater som finns på jobbet. Att det finns en kvalitet i 
sparsamhet och ekonomisk planering, ett skötsamhetens värde, har jag redan 
betonat. 

I de ekonomiska förutsättningarna och i förmågan att ta för sig av livet är 
Lennart kanske överlägsen men på ett kunskapsmässigt plan tycker sig Janne ha 
övertaget. Hans framtid känns för den skull inte säker. Mest tycks han se sig 
som en lekboll för den jordiska tillvarons krafter, ekonomiska och politiska. 
Men ett ekonomiskt sinnelag är i alla fall ytterligare ett sätt att skapa trygghet 
och stadga i tillvaron. 

Keniston talar om den likgiltighet för jordisk framgång och ekonomisk 
välgång som präglar den grupp unga män han undersökt (1965, s 73). I grunden 
framgår att inte heller Janne traktar efter pengar för att kunna leva stort, utan han 
vill framförallt stanna kvar i hemtrakterna och leva billigt. Pengar tycks mest 
handla om att skapa just en buffert, ett skyddsnät mot det oberäkneliga. Men 
hans uttrycksfulla uttalanden om kamraternas slösaktighet och förmånligare 
villkor - till I^ennarts livsstil återkommer han med engagemang två gånger 
under samtalet - visar kanske också på en önskan: Tänk om han själv hade mod 
och möjlighet att leva så! 
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Att regelbinda livet 
Jag vill nu till slut rikta uppmärksamheten mot ett enskilt verb som på ett 
markant sätt förstärker intrycket av Jannes livsvärld: Det gäller verbet ska och 
den tendens jag talar om är just viljan till fasthet, normer och regler. Vid en 
spontan jämförelse med de andra pojkarna framstår Jannes bruk av verbet som 
annorlunda, och i en noggrannare jämförelse med kamraten Mattias' bruk 
framträder en sådan skillnad tydligt. Också kamraten använder emellanåt verbet 
frekvent och på ett för honom specifikt sätt, nämligen markerande ett tvång 
utifrån och uppifrån. "Man ska inte sitta och göra kluriga lösningar", "Man ska 
göra som vi har lärt oss", "Du ska inte vara en hacker längre" är uttalanden som 
illustrerar Mattias' syn på institutionens hållning till studenterna.24 Han lägger 
ska i överhetens mun, anger därmed ett tvång uppifrån och markerar samtidigt 
sitt avståndstagande från maktens påbud, ett trots mot utbildningens kvävande 
former. Han vill lära sig maximalt - skolan står hindrande i vägen. 

Jannes bruk av ska, å sin sida, har en annan dominerande funktion och 
betydelse. I klara och värderande påståenden skapar han rättesnören som 
tillsammans tycks vilja förmedla: Så här ska man leva!25 En del regler har 
utkristalliserats ur hans livserfarenheter: "Man ska inte lita till 100 procent på 
någon människa", "Man ska försöka hålla en viss distans", "Man ska avvakta 
och kolla" (s 88), "Ungar ska man bara säga till vad de ska göra" (s 114), "Jag 
ska inte fastna för mycket i det jordiska" (s 92). Andra gånger är det bibelns 
moralbud han citerar eller alluderar på: "Du ska inte snatta", "Man ska vara god 
mot medmänniskor, man ska inte tala illa om folk, man ska inte vara otrevlig 
mot folk" (s 91), "Om det är nån som muckar gräl med en så ska man försöka 
vara snäll" (s 109), "Som kristen ska man inte vara aggressiv" (s 111}. I 
uttalanden som de ovanstående fastslås relationen till andra människor. Åter 
andra regler gäller förhållningssättet till datorer, t ex : "Man ska skilja på fantasi 
och verklighet" (s 114), "Datorer ska vara människans redskap och inte ersätta 
människan" (J2:10). För relationen till Gud och bibeln finns också 
rekommendationer: "Man ska aldrig utesluta Gud" (s 90). 

Denna imperativa eller påbjudande dimension i bruket av ska i påståenden är 
således mycket framträdande i Jannes språk. Med verbets hjälp skapar han 
stadga och klassificerar olika förhållningssätt: Han får en uppsättning regler. 
Mest påfallande är draget i det andra samtalet, som också i högre grad än de 
andra präglas av talet om det religiösa sökandet. 

Jag har valt att fokusera bruket av detta enkla ska, emedan det på ett tydligt 
och lätt iakttagbart sätt stöder Jannes allmänna strävan att skapa normer och 

24 Naturligtvis förekommer (hos Mattias, liksom hos varje språkbrukare) en mängd olika 
betydelser av verbet som t ex en önskan ("Jobbet ska inte bara vara att tjäna pengar utan man 
ska kunna vara nöjd med det"), egna moralregler eller värderingar ("Har man ansvar så ska 
man bry sig", "Skolan ska ta hänsyn till alla"), ett Mi ("Man ska väl aldrig helt lita på 
tekniken") osv. Men det jag här talar om är det för Mattias specifikt personliga bruket av 
verbet. 
25 "Ja ", konstaterar Janne i manussamtalet, "ska betyder 'bör', ungefär". 
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fasthet. Givetvis samverkar verbet med andra ord och uttryck med påbjudande 
valörer i påståenden såsom "Sånt ska man inte svara på för det är helt fel" (J2:2) 
och "Datorer ska användas till det dom är lämpade för, inte som doktor i alla 
fall. Det är löjligt!" (J3:5) 

Fraser med en liknande fastslående tendens finns i påståenden som "Det finns 
inga tjejer som är intresserade av datorer, det är bara så ! " (J3:12), "Andras inte 
det snart /=flickors inställning till teknik/, då blir det ju fortsatt mansdominerat 
samhälle, det är bara så" (J3:13). "Folk tror antagligen att det går inte att umgås 
med mig. Det är bara det" (s 88). 

Talarattitydsadverbet ju har i en del resonemang en liknande övertalande och 
regelskapande funktion, ofta tillsammans med andra värderande ord: 
"Hemdatorer vill man ju ha för att man tycker det är kul. Det är ju lögn det här 
dom sa att hemdatorer ska man ha för att beräkna skatten, beställa varor från 
varuhuset. Det är ju spån" (Jl:13).26 Om en tavla föreställande en man som 
vandrar omkring på grantopparna i den norrländska sommarnatten säger han: 
"Han stämmer ju inte in, det är så perverst, det stämmer inte, en människa ska 
inte kliva omkring i grantopparna" (J2:18). Jag påminner också om Jannes 
diskussion om mammans betydelse (s 89) och mina kommentarer kring den (s 
110). 

Identitet och yrkeskunnande har Janne vunnit genom sitt arbete med datorer. 
Datorn har gett stadga; den kan man ha kontroll över genom att dess språk och 
struktur är genomskådliga. Från en tillvaro som mobbad skolgrabb har han gått 
till en ställning som läromästare i terminalrummet och vidare till professionell 
yrkesman.27 Janne vårdar sig också om och fastslår mer traditionella värderingar 
som skötsamhet, sparsamhet, ett gott uppträdande etc och har på så sätt en bas 
för sitt handlande. Ytterligare stadga bringar Janne själv in i sitt liv genom att 
fördjupa sig i Guds vilja. Dessutom upplever och skapar han gränser mellan 
olika världar, genom normer och regler för ett "rätt" liv. 

EPILOG 

Manussamtalet varar i sammanlagt 4 timmar och äger rum i juli 1991. Då har 
Janne just haft möte med sitt lilla radioamatörgäng, inkluderande ytterligare tre 
kamrater ur det gamla terminalrumsgänget. De håller alltså fortfarande ihop och 
datorer är fortfarande viktiga, men nu är det radio som är det mest aktuella 
intresset. Till vårt samtal har han med sig sin sändare-mottagare och låter den 
vara påslagen under samtalets gång om någon skulle vilja nå honom. 

26 För en diskussion om denna dimension av adverbet se Kinnander 1980. Kinnander kallar 
detta ju emfatiskt och påpekar dess nära relation till övertalande argumentering och förklaring. 
Se också Bolander 1987. 
27 Uttrycket "professionell" använder Janne i ma nussamtalet om sin egen yrkesskicklighet. 
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Av Mattias har han blivit "förvarnad" - vårt samtal hade ju tagit 6 timmar -
och Janne frågar nu hur många sidor han måste läsa. Det är ovant att läsa och 
han befarar att läsningen kommer att ta tid. Alldeles i början säger han: "Oj, 
vilken tung text - jag är inte van att läsa såna här textmassor" och han 
kommenterar då även mig: "Nu antecknar hon också!" Vid ett annat tillfälle 
svarar han på min fråga att han inte vill att jag ska lägga till något av vad han 
just sagt. En tidig kommentar är också: "Men vad ska du med det här till? Har 
du tänkt doktorera på det här?" Om detta är en kommentar av hans egna 
uttalanden eller av min forskning vet jag inte. På några ställen tycker han också 
att jag låtit honom språkligt framstå som "bonnig". Jag förklarar hur jag tänkt -
att sparsamt låta vissa talspråkliga drag kvarstå för att t ex illustrera tvekan eller 
för att låta den dialektala hemvisten skymta. Vi ändrar på min utskrift av några 
av hans ord och rättar något uttryck som jag missuppfattat. Under läsningens 
gång blir han mer avspänd och gladare. 

Rent allmänt säger han att det händer att han får ångest: "Jag kan ju inget 
annat än datorer. Jag har 'enkelspårat mig' för mycket". Men han tycker att han 
nu vidgat sina horisonter, att han blivit självsäkrare. 

Det för mig mest påtagliga intrycket av manussamtalet är dock att Janne inte 
kommenterar formuleringar och avsnitt som jag trott han skulle vilja diskutera. 
Endast någon gång, t ex när det gäller hans hållning till krig, tycker han att min 
formulering är orättvisande. På grund av alla av mig förväntade och uteblivna 
kommentarer vill jag därför efter genomläsningen ge ytterligare en öppning för 
diskussion: "Det här är min bild av den unge man du var och jag har ju 
emellanåt varit mycket närgången. Vad känner du när du läser det här?" "Ja, det 
stämmer väl", säger Janne summariskt. "Det syns ju att jag mognat från den 
första intervjun till den sista. Jag är inte så enkelspårig längre..." Han förefaller 
nöjd med det. 

Sedan sitter Janne kvar ytterligare en halvtimme och vi pratar om olika 
saker. 



5 ATT SÄTTA FART PÅ LIVET 

Mitt första intryck av Lennart var att han i terminalrummet, till skillnad från 
kamraterna, synligt byggde upp en egen fysisk miljö omkring sig. Han satt 
omsluten av travar av manualer, disketter, fantasy-böcker och böcker om 
datorspel, av chipspåsar och cocacola-burkar, allt framtrollat ur en stor 
dokumentportfölj. Hemma var han också, enligt egen och kamraternas utsago, 
omgiven av datatidskrifter, prylar och apparater, tidvis flera datorer eller tv-
apparater för terminalfunktion, och han var ständigt inbegripen i inköp av olika 
tillbehör eller planer på byten. Han arbetade mycket över modem, dvs gick ut på 
nät och bytte tips, information och program med andra. Under en period ville 
han skapa en egen databas. 

I terminalrummet rörde Lennart sig runt, skämtade och skrattade och tilldrog 
sig på så sätt ofta omgivningens uppmärksamhet. Det livfulla agerandet följde 
honom in i våra samtal. Vid det första samtalet hade han just i dagarna fyllt 18 
år och gick kvar på gymnasiet. Han stod i begrepp att flytta ifrån mamman och 
hennes man till en egen lägenhet. Mamman har ett kvalificerat kontorsarbete och 
pappan, som också bor i staden, är socialarbetare. 

Under den tid som samtalen pågick skulle Lennart komma att flytta ytterligare 
tre-fyra gånger. På veckosluten arbetade han i kassan på ett varuhus och efter 
gymnasiets slut utökades detta till heltid. Han hade planer på att söka olika 
utbildningar, men vid vårt senaste samtal hade han ännu inget sökt. 

I enlighet med uppbyggnaden av de tidigare porträttkapitlen kommer nu Lennart 
att få ordet. Eftersom dragen i hans språkliga handlande är svårare att fånga och 
förmedla enbart genom rösten, blir mina egna kommentarer i detta avsnitt mer 
resonerande och ledsagande än i motsvarande avsnitt i de föregående porträtten. 

Tolkningsavsnittet börjar med en presentation av forskning om 
ungdomskultur - en subkultur inskriven i den teknologiska kulturen. 
Anledningen är att jag kommit att förstå Lennart som en typisk representant för 
ett visst ungdomligt förhållningssätt, där datorer och förebilder - för Lennarts 
del - får sina tydliga funktioner. Särskilt uppmärksamhet ger jag sedan åt själva 
talandets funktion - utrymme, form och innehåll - eftersom jag funnit att 
Lennarts sätt att bruka också vår samtalskontakt har tänkvärda innebörder som 
samstämmer med rönen från ungdomskulturforskningen. 
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LENNARTS RÖST 

"Sen dess har man bott i terminalrummet" 
Något av den lek och glädje samt den ekonomiska och tidsmässiga kostnad som 
datoranvändningen drar med sig illustreras i följande citat: 

Jag gick en kurs på TBV och så var jag ju fast. Så har jag gått ett par kurser till, 
och i 9an hade vi fritt valt arbete och då hade jag också data, och sen dess har 
man ju bott i terminalrummet. / / Datorer är otroligt intressant, nånting jag 
håller på med på kvällarna. Annars vet jag då inte vad jag skulle hållit på med. 
Suttit och gjort läxor kanske. Det vet man ju aldrig.../skratt/. (Ll:l, 2) 

(På den lilla fritid jag har) sitter jag hemma och hackar. Jag hade en 
telefonräkning på 4 800 spänn i december förra året /pga databassökningarna/. 
Den som kom efter var på 2 700 och den som var efter den var på 1 200. Vad är 
det du söker i databasen? Söker? Men man hittar ju massa lustiga saker. Nu i 
natt så hitta jag ett helt databasprogram. Det finns alltså lagrat på hårddiskar på 
databaser och så kan man koppla in sig där och ladda över det till sin egen dator. 
Det tar ju en viss tid. Det tog en halvtimme att ladda över, bara själva 
huvudprogrammet. Och det kostar 66 öre minuten... 20 spänn. Och så hittar man 
massa andra lustiga saker och till slut så är det 200 spänn, och sen 400 och 800, 
och så - tre månader tar det ju att få telefonräkningen: "Uj, vart det så mycket!" 
(L3:5) 

I n att satt jag uppe till klockan fem med databasprogrammet. Jag måste hem 
och bråka med det i kväll igen för jag fick det inte att fungera. Den frågar 
ungefär: "Nu ska jag göra en databas åt dig - vad har du för dator?" Då får man 
ett antal alternativ: "Ja, den datorn!" Ja! - "Vad har du för skrivare?" - "Den 
skrivaren."- "Modem?" /Riktat till mig:/ Du vet väl vad det är? Har jag 
förklarat? /Jag nickar./ Jaa, jaha. "Det modemet". Det finns inte med på listan! 
Nej! Varför inte det? Nehej, skit i det då! - "Vad har du för klocka?" - "Jo, jag 
har den klockan." Ja. Bra! Men då visar det sig att jag får det inte att fungera 
bara för att jag har mitt modem. (L3:4) 

Jag har bytt dator - det är alltså också en Apple, en nyare version som är 
riktigt häftig. Vad är häftigt med den här apparaten då? Jaa, den är - ja, 
mycket häftigare. Den har en massa grejer inbyggda, plus att du kan stoppa i en 
massa extra grejer och sen har den då häftig grafik, underbart ljud, jag sitter och 
spelar musik på den. / / Man kan alltså välja olika alternativ på bildskärmen. 
Mens musiken spelar visar den texten till musiken och så en liten boll som 
hoppar på texten och visar vart man är nånstans... Antingen kan man då sitta och 
sjunga tillsammans eller så kan man ha ett piano som spelar och så visar det 
staplar på hur hårt man slår på tangenterna, eller ett sånt här rullande piano eller 
bara råa teckenkoder noll a, noll z b u och så vidare, alla siffror som kommer 
eller nåt sånt. Så kan du spela in den på kassettband och gå och lyssna på den 
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hela dan om du vill. Det måste du lyssna på nån gång - helt osannolikt! (L3:4-
5) 

Talsekvenser som dessa om datoraktiviteter förekommer rikligt hos Lennart. 

"Som datanisse måste jag se allting logiskt" 
Vad har arbetet med datorer gett då ? Lennart har inte reflekterat särskilt mycket 
över den frågan men ett givet svar finns: 

Ja, logiken - den kommer ju (från arbetet med datorer). Jag hade knappast varit 
så intresserad av filosofi om jag inte hade vetat att det fanns nånting som hette 
logik. (2:10) 

Sen är jag datanisse så jag måste se allting logiskt. Det är bara att vara logisk 
för datorer är mycket logiska, det mest logiska som finns. (L3:8) 

Formallogikens stadga och förutsägbarhet betonas här men filosofistudierna 
och science fiction-litteraturen har öppnat mer gäckande och outforskbara 
perspektiv: 

Innan jag läste filosofi var jag en sån här naturvetenskapare - darwinist ungefär, 
utvecklingsläran - men (efteråt): Jag tror fortfarande på naturvetenskapen, men 
jag vet ju inte riktigt säkert. Jag tror inte att gud finns men... om han finns, hur 
ska jag kunna få veta det? Jag tror ju inte på gud men... jag vet ju inte. Även om 
jag som naturvetare inte tror på gud så vet vi i alla fall inte förrän (..?) sista 
dagen. Och sen kommer Douglas Adams och skriver om allt det i en science 
fiction-modell i Liftarens guide till galaxen; då vet jag inte alls vad jag ska tro, 
då är jag helt chockad. Fullständigt osannolika saker. Han skämtar om 
filosofiska (frågor) - han vränger ut och in på allting, på hela 
verklighetsuppfattningen. [Impressionistisk beskrivning av bokens fråga om 
livets mening och hur Adams kommer fram till att den är 42.] Ja, han kom ju 
inte fram till nånting heller. Men vi utgår från en massa naturlagar och så 
kommer vi fram till ljusets hastighet från våi syn - och så sitter gud där: 
"Hahahaha! Korkskallar! Det är ju jag som har gjort allt det här, jag har bara 
lurat er". Och så sitter han bara där - det kan ju inte vi veta. (L2:6-7) 

"Jag vart imponerad av han alltså" 
Ett ämne som Lennart emellanåt går in på är andra människors kapacitet och 
agerande, och i hans återberättande får dessa människor karaktären av 
förebilder eller idoler. Inför val av tillvalsämne i årskurs 3 på gymnasiet jämför 
Lennart intryck av lärarna i psykologi och filosofi, vilka kommit till klassen för 
att presentera sina respektive ämnen och locka eleverna. Med monoton, 
glädjelös och svag röst illustrerar Lennart först psykologilärarens presentation 
och den osäkerhet och kraftlöshet som han förmedlat: 
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"Det här ämnet är liksom, ja, ni ska väl välja det, det är mycket bättre än filosofi. 
Men har ni några frågor. Nehej. Hej då." (Ll:21) 

Mot detta ställer Lennart filosofiläraren. Hans röst blir nu pigg och klangfull: 

"Jaha, just det. Det är jättebra! Fint! 'Blablablablabla!'" Prata han på så där en 
kvart, och så: "Jaha, inga frågor! Hej då!" Otrolig skillnad på lärarna 
överhuvudtaget. Psykologen var allmänt nedstämd... men den andra var alldeles 
sprallig. Jag vart imponerad av han alltså. (Ll:21) 

Lennart refererar också till en episod i terminalrummet där Lars-Erik, en 
kamrat som ännu inte vunnit tillträde till den inre kretsen och dess speciella 
"user", blir hjälte. Helt plötsligt kommer det en kväll upp på Lennarts skärm: 
"Hej vill ni se nå roligt?" Han förbryllas: "Vem gjorde det där? Var kom det där 
ifrån?" Någon satt och lekte med dem, hade olovandes tagit sig in på 
"systemusern". Systemansvarig kallades in (Ll:25): 

Alltså, det var ju ett himla liv. Datorn stängdes av och alla lärare undra förstås 
om det inte var (vi som har tillgång till "usern") som varit framme. "Byt lås och 
låt ingen vara där på kvällarna", tyckte lärarna. Men då tyckte Lars-Erik: "Dom 
har inte gjort nånting. Det var faktiskt jag som gjorde alltihop". Då släppte vi in 
honom på "usern", för han hade räddat hela NF. (Ll:26) 

Också i det militära finns personer värda att berätta om. Chefen, major Y -
hade Lennart hört - var I20s hårdaste befäl: 

/På skånska:/ "Han är skåning, han är jävligt hård", hade dom sagt. Han var det 
häftigaste jag träffat nån gång. (L3:13) 

Efter högvaktsträningen en dag tar majoren dem i upptuktelse. Imiterande 
majorens väsande röst och skånska idiom målar Lennart - med skratt och iver 
- upp situationen: 

"Är ni trötta på det här? Ni går som nå jävla hönflockar. Ni kan ju faan inte gå 
bakom varann, ni kan ju inte gå och hålla rättningen i sidled. Det ser ju för 
jävligt ut. Det är inte bra det här överhuvudtaget. Är ni less på det här 
nu?"/Fniss. Med Lennarts egen röst:/ "Jaa, nu är vi jävligt less!" /På skånska 
igen:/"Ja, då far vi och badar i stället!" /Skratt. Lennarts egen röst:/ Så hade han 
fixat en buss och så for vi på Nydala och bada. Men givetvis - då skulle vi gå 
från E4-an, så han parkera bussen vid den gamla infarten, och så hade han 
terrängbil - med radio /fniss/ eller en bandspelare - som körde framför oss, och 
så gick vi och marschera bakom, fram till Nydalabadet, marschera in där. Det 
var två tusen pers som låg på Nydalastranden och sola. Och dom titta: "Vafan 
/fniss/, kommer en massa militärer och marscherar in!" Det var dessutom i 
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tidningen dagen efter också. / / Det var jättefränt att marschera in där. 
(L3:22) 

I samband med att Lennart gått högvakten i Stockholm får han tillfälle att 
bevista en konsert med Bruce Springsteen. 

Det var också mycket häftigt. Efter den konserten var man lika knäckt som efter 
soldatprovet. Ja, det var helt suveränt, det går inte att beskriva hur suveränt det 
var. Jag har försökt förut men det går inte. (L3:23) 

Med viss raljans i rösten men med omisskännlig beundran säger Lennart: 

Det finns en chef, min högste chef, han heter Bruce Springsteen och bor i USA. 
Och så insåg jag efter den här konserten: Han är bäst! Och om man tittar på alla 
andra musiker också på Amnestygalan, då upptäcker man: Det är han som är 
bäst. Dom liksom ser upp till honom - också såna här jättekända namn, man 
märker vilken respekt dom har: Han är the boss! Det bara är så! /.../ Han lirar så 
bra musik, han har sån känsla. / / Han gillar att spexa till det på scen. (L3:25) 

"Nu måste jag berätta" 
Ett drag som är utmärkande för Lennart är hans pratsamhet. I hög grad styr han 
aktivt vad som tas upp i våra samtal. Han vill helt enkelt berätta vissa saker: om 
resor, om arbetet vid datorn, om bilaffärer mm. Och han gör det på sitt sätt -
ofta detaljerat redovisande, närmast undervisande (se kapitel 7 om militär 
organisation) eller med hörbar, återupplevd njutning. 

Den där jävla bilen som jag ska fara och ta hand om snart - (det är en) osannolik 
historia. Ska jag berätta? Neeej! /Skratt/ Det går ganska fort att berätta. Jag ska 
i varje fall berätta, vare sig du vill eller inte. I feb ruari köpte jag en bil för 2 000 
kronor, upptäckte att bilen var inte hel så jag gav den tillbaks till förre ägaren: 
"Fixa den här!" Ha! "Kör ut den till färjan!" sa han då. Jaha. Körde ut den till 
färjan. Sen dess har jag inte sett bilen. Han lova (att den skulle vara) färdig 
innan sommarn. "Ja, det blir bra", säger jag. /Ljudlig suck:/ Jag har ringt och 
ringt och ringt och ringt - han går inte att få tag i. Nu i december [och så 
fortsätter detta berättande i flera minuter.] (L3:16) 

Har du sett Blues Brothers? Neej. Det har du inte! Har du aldrig läst nån riktigt 
sofistikerad bok eller sett nån bra film? Jodå, det har jag gjort men det är ju 
det att vi kanske har lite olika åsikt om vad som är sofistikerat. /.../ Vad var 
det för sofistikerat med Blues Brothers? Den är bra, det är en massa bra låtar, 
massa bra musiker som medverkar. Hela musiken är sån här kylig negermusik. 
Kylig? Ja. Kylig. Alltså jag gillar sån musik. Just kylan /fnys/ - och hela filmen 
är sån där överdriven kyla som att ja... Dom står där i telefonkiosken, och så 
kommer nån /fniss/ och skjuter med eldkastare på en bensincistern bredvid 
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telefonkiosken, och då exploderar den och telefonkiosken far 50 meter /fniss/ 
upp i luften och så rrrasar den ner i backen och så klirrar det ut småmynt 
överallt. Och så reser dom sig upp /illustrerar att man borstar av sig/: "Hörrödu, 
haru nån växel på dig?" eller nåt sånt där /fniss/. Det är kyla! Det där är alltså 
överdrivet kyla och hela filmen är likadan. Om jag sitter (i en sån situation och 
säger): "Ha, det gör väl ingenting" - det blir så skrattretande. (L3:24) 

Jag vill här också framhålla att Lennart liksom de andra pojkarna blommar ut 
när vi kommer in på spel, men till en diskussion om spel återkommer jag i 
kapitel 7. 

ATT SÖKA SIN VÄG - TOLKANDE RESONEMANG 

Det var länge svårt för mig att urskilja några tydliga drag i Lennarts språk. Det 
gled undan för mig, här fanns inga ord som kom mig till mötes ur materialet; i 
ännu mindre grad än hos de övriga pojkarna kunde jag se mönster. Först när jag 
bestämde mig för att lita på min känsla, min intuitiva tolkning av honom, kom 
jag honom på spåren. Det mest påtagliga var rastlösheten. De drag som jag just 
presenterat har jag i det perspektivet funnit betydelsebärande och karakteristiska. 
I det följande ska jag ge min tolkning av dessa drag och deras funktion. 

UNGDOMENS DILEMMA 
För att lägga en grund för ett vidare resonemang vill jag först förmedla några 
centrala teman i den tyske samhällsanalytikern och pedagogen Thomas Ziehes 
tankar kring ungdomskultur (1989), samt återkoppla till den amerikanske 
psykologen Kenneth Kenistons rön inom samma område (1965). Med sin 
hållning förefaller Lennart vara en typisk representant för en stor grupp pojkar, 
vars uppväxt sker i en tid av mycket snabba och djupgående kulturella 
förändringar. Ungdomar idag står inför en "friställning" inte bara i socialt och 
ekonomiskt utan även i kulturellt hänseende (Ziehe 1989, s 38). Det betyder 
alltså att det inte bara är de gamla formerna för arbetsgemenskap och beroende 
inom familjen som vittrat sönder och på så sätt friställt ungdomarna, utan också 
att de äldre generationernas normer och värderingar är inadekvata, t o m 
obegripliga som riktmärken i ungdomarnas skapande av "ett gott liv" i det 
moderna samhället. Hävdvunnen levnadsvisdom har förmultnat till 
innebördstomt stoft. Mot den gamla tidens värderingar - plikttrogenhet, 
självdisciplin, redlighet - står njutning, sinnlighet och omedelbarhet (aa s 39). 

Många ungdomar har således "sagt upp relationen till föräldrarna" - de vill 
söka egna vägar, befästa egna tankar och värderingar (Ziehe aa s 35). I friheten 
utanför föräldrahemmet möts de av andra krav och andra ideal. Identitetsarbetet 
blir därmed för varje ung människa en betydligt mer påfrestande uppgift än det 
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varit för tidigare generationer, i En mångfald subkulturer sjuder runt dem, och i 
denna rikedom av snabbt föränderliga uttryck ska de söka något eget, skapa sig 
en profil. En sådan frihet på alla plan lämnar till synes utrymme för egen fantasi, 
egna överväganden och beslut, men samtidigt har det industrialiserade 
samhällets fria marknadskrafter - med konkurrens och kommersialism - i hög 
grad bundit upp våra inre föreställningar och vår längtan till konsumtion av 
varor. Det kräver en stor psykisk ansträngning av en ung människa att värja sig 
mot alla motsägelsefulla budskap som tränger på, att orientera sig och finna sin 
väg (aa s 43-44). 

Några typiska sätt att psykiskt bearbeta denna krävande livssituation är dels 
strävan efter att förtäta situationer och relationer, dels ett behov av att vara 
berörd: Man vill uppleva intensiva känslor, och samtidigt kan det vara svårt att 
motivera sig inför olika uppgifter och situationer (aa s 39-44). Hållningen blir 
gärna instrumenteli; man bedömer om föremål eller relationer kan fungera 
stärkande för jaget innan man ger sig in i något (aa s 43f). De föremål som valet 
faller på måste självklart vara mättade med betydelse, först då kan de ge rikligt 
med utrymme och uppslag för ett utprövande av identiteten (aa s 44). 

Liknande resonemang för psykologen Kenneth Keniston om alienerade unga 
män i universitetsmiljö i synnerhet och om människor i ett teknologiskt samhälle 
i allmänhet (1965). Hos många unga människor återfinns en önskan till total 
närvaro i nuet. Synligast blir den i avvikande beteenden i samhället, ytterst 
kanske i drogmissbruk och i våldshandlingar (aa s 184). Men i mindre utpräglat 
alienerad form känns den igen i vår betoning av konsumtion snarare än 
sparsamhet, med siktet inställt på ett händelserikt och utlevande liv i nuet i 
stället för på avlägsna mål och framtida behovstillfredsställelse. "The cult of the 
present" är ett svar på historiska skeenden och drabbar oss alla, mer eller mindre 
(aa s 184). Som tyngdpunkt i kulten av det närvarande ligger ett rationellt behov, 
sökandet efter en identitet (aa s 399). 

Fokusering på det närvarande betyder alltså att leva här och nu: konsumtion, 
äventyr, aktiviteter... I denna strävan till intensitet kan två hållningar skönjas, 
menar Keniston (aa s 181): Antingen är personen sådan att han själv skapar 
upplevelse; aktivt, utåtriktat och kraftfullt söker han äventyret. Det är agerandet, 
inte resultatet som ger kärnan i självkänslan - i handlingen blir man någon. 
Eller, personen har en mer passiv och receptiv hållning - en mer alienerad, säger 

l Det Ziehe skrivit om ungdomars identitetsutveckling gäller enligt muntliga kommentarer av 
honom själv främst pojkar/unga män. Han tror att flickor möjligen är mindre utsatta för 
snabba sociokulturella förändringar. Jag väljer därför att säga "pojkar" i fortsä ttningen och ej 
ungdomar om jag inte direkt avser både flickor och pojkar. I sam tal med pedagogen och 
sociologen Kerstin Hägg, Umeå har jag förstått att flickor/unga kvinnor - med den 
mottaglighet för andras behov och den underordning som kulturen fostrar till - utvecklar en 
flexibilitet till den kulturella friställningen som gör det möjligt för dem att finna andra vägar 
än dem Ziehe pekar på för identitetsutveckling. På så sätt kan man tänka sig att effekterna av 
den kulturella friställningen påverkar pojkar på ett mer synligt sätt än flickor och leder till en 
mer profilerad identitetsutveckling - man blir datafreak, punkare eller hårdrockare. Man söker 
en bekräftande "nisch". 
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Keniston (aa s 181). Här är det individen själv som ska anpassa sig - till datorn, 
till kyrkans bud, till en organisation - för att kunna ta vara på det som bjuds och 
nå fram till en genuin känsla av sanning och klarhet. Dit kan man bl a nå genom 
att ständigt sätta sig själv på prov. Båda dessa sätt, dvs att söka yttre stimulans 
och skapa mening av situationen genom att omforma den efter sina behov eller 
att sträva till inre förändring för att passa in i ett mönster, är strategier i 
identitetsarbetet. Vad man gör till sitt område, sitt åtagande, varierar - det kan 
vara ett arbete, en talang att utveckla, föreningsaktiviteter, politiskt eller religiöst 
engagemang - nästan vad som helst kan tjäna som centrum för 
identitetsuppbyggandet (aa s 185). Hos Keniston finner vi således här i kulten av 
det närvarande också en - vad jag vill kalla - stadgande dimension. 

Även Ziehe betonar att en sådan dimension har relevans i ungdomars 
identitetsarbete och kallar det ett sökande efter överordnad mening (aa s 157f). 
Önskan är att inbegripas i ett större helt, att finna lagar och krafter, som man 
måste underordna sig. Så vill man ta ett steg ur rotlöshetens - och rastlöshetens 
- moras, upp på stadigare mark och bringa fasthet i sin tillvaro. 

I L ennarts identitetsarbete återfinns de dimensioner som Keniston och Ziehe 
betonar hos ungdomar: sökandet efter intensiv närvaro och - huvudsakligen 
integrerat i det - ett sökande efter fasthet och stadga. De drag som jag tar fasta 
på hos Lennart är det aktiva sökandet efter stimulans i form av upplevelser eller 
konsumtion samt det betydelsemättade föremålets betydelse. 

ATT VARA DATANISSE 
Det stod en atmosfär av rastlöshet omkring Lennart. Det intrycket byggdes upp 
av många samverkande delaspekter - hans sätt att raljera och att kommentera; 
det livliga och glädjefyllda sättet att med röst, ansiktsuttryck, gester och ord 
karakterisera en person eller en situation; mängden och arten av aktiviteter han 
var inbegripen i och hans sätt att alltid vara på språng. Hans planer på resor, 
utbildningar, jobb och affärer runt datorer gav också en del av detta intryck. Den 
splittrade familjesituationen gav ännu en sida och den kom till synes i uttalanden 
som "Jag bodde hos min mor och hennes nya gubbe i sju år och flytta därifrån -
nu är jag fffri han", "Det går inte att prata med honom. Det är ju inte ens fel att 
två träter, det är nog sant, men jag har gett upp hoppet. Han har så underliga 
åsikter om saker och ting" (L2:9). Lennarts många flyttningar gav ytterligare en 
sida. Tillsammans formade allt detta en bakgrund av oupphörlig aktivitet - och 
av sökande. Detta sökande bärs fram i Lennarts språk - delvis i påståenden och 
åsiktsyttringar men också just i sättet att tala om olika upplevelser och 
företeelser, i de tysta antaganden och synsätt som genomsyrar språket. 

Datorer 
Datorn är i vår tid ett föremål som rymmer "ett överskott på betydelse" och som 
därför kan ge resonans hos individen i identitetsarbetet (Ziehe aa s 44; se även 
kapitel 6). Den erbjuder ett rikt stoff för funderingar om maskin-människa, för 
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"träning av logiskt tänkande" och för utprovandet av egen kompetens; olika 
människor finner olika behov tillmöteskomna i datorn. Påtagligt är att de unga 
män jag arbetat med finner nuet intensifierat i arbetet med datorn. 

Lennarts inledande ord om datorer förstärker den spontana uppfattningen om 
datorverksamheten som en viktig och tidskrävande del av hans liv. Också de 
höga telefonräkningarna blir ett mått därpå. Datormiljön som helhet, med 
databaser, terminalrum, apparater, nätkontakter, programvara och kamrater, 
fungerar stimulerande; runt datorer händer alltid något. I sättet att tala om 
datorer finns en kärlek: Han måste hem och "bråka" med det besvärliga 
databasprogrammet. I direkt anföring i dialogform illustrerar han hur det arbetet 
går till och kommenterar dialogen parallellt (s 121).2 Att han, inom monologens 
ramar, talar med datorn och låter den tala till honom är ett sätt att framhäva dess 
betydelse och visar på den höga värderingen av föremålet (Polanyi 1985, s 13-
30). 

Egenskaper 
Datorns betydelse för Lennart kommer till synes i hans betoning av vissa 
dimensioner och i frånvaron av andra. Vilka egenskaper ger Lennart datorn? 
Vari ligger dess lockelse? 

Framförallt betonar Lennart snabbheten; snabb är ett högfrekvent ord i hans 
tal om datorn. Datorer ska vara snabba (L3:9), Cray 2:an är "supersnabb" - den 
"räknar flera miljarder grejer per sekund" (Ll:9) - ett ofattbart mått på snabbhet. 
Samma riktning finns i andra uttryckssätt: "Datorer gör saker fort" (Ll:6) och 
möjligtvis står vi inför en utveckling där datorerna går så fort att de klarar av att 
"lista ut alla militära koder och bankkoder" (L3:10). Hans egen dator går 
"hemskt långsamt" i jämförelse med sådana datorer: "Den går så slött så 
grafiken hinner inte med. Det ser inte bra ut. Man sitter och hänger: 'Öööö, är du 
inte färdig snart?'" (L3:ll). Anders nya dator, en Amiga, "knäcker" Lennart med 
sin snabbhet och kapacitet (L3:18). "Supersnabbt" är "jättebra" (Ll:9). 

Vid sidan av snabbheten lyfts framförallt minneskapaciteten fram: "Du kan ju 
lagra massa grejer" (Ll:7) och "jag gillar mycket minne i en dator" (L3:9). De 
instruktioner som man ger datorn utförs dessutom med största korrekthet: 
"(Datorer) räknar inte fel, det skulle aldrig falla dom in" (Ll:7). 

På min direkta fråga vad datorn gett honom var svaret: logiken, och hans 
intresse för filosofi härrör ur hans fascination för logik (s 122). Datorer är "det 
mest logiska som finns" och "Om en sak är logisk då vet man åtminstone hui 
den borde fungera och kan försöka se till att den fungerar som man vill. /.../ Men 
är den ologisk - då vet man ju ingenting, man vet inte hur, varför och när" 
(L3:8). Det stora värde och den auktoritet som han i påståenden ger logiken och 
därmed datorn ligger i antagandet att med logik är allt möjligt: "En dator kan 

2 I terminalrumsmiljön kommenterade man ofta högt för sig själv skeendena i datorn "Vad gör 
han?", "Han är inte bara lite dum!" och ofta talade man också direkt med datorn "Besinna 
dig!", "Men vad håller du på med?", "Men kom igen då!" 
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man göra vad som helst med, nästan..." (L2:10). Här skapas ett utrymme för 
fantasi och fria val, för ett experimenterande. Med sina ramar ger logiken 
givetvis också en tankevärldens fasthet. Men Lennarts svar på direkta frågor om 
logikens värde blir trevande: 

Vad som är bra med logik - ja, det är ju logiskt! Ja, men det är ju... Bra 
med logiken? Man, jaa, man kan ju... kolla... kolla med logikens hjälp 
vad som stämmer (eller inte), t ex vad politikerna häver ur sig... (L2:10) 

I ord betonar Lennart således logikens betydelse men hans språkliga agerande i 
övrigt visar något annat: Den formallogiska nivån har inte fångat honom särskilt 
mycket. Under våra samtal berör vi dataspråken en enda gång och det gäller då 
högnivåspråk. Inget i hans språk vittnar om den ytterliga närhet eller 
sammansmältning med datorn som de tidigare pojkarna ger uttryck för i fraser 
som att vara djupt inne i datorn eller risken är att man blir alldeles snurrig. Det 
tycks inte vara något djupare utforskande av datorns inre och dess klurigheter 
som lockar och inte heller några motsvarande faror som hotar. 

Aktiviteter 
Datorer bjuder framförallt ansvarslös lek. Detta speglas ofta i längre sekvenser 
där också inlevelsen - i form av direkta citat, i utrop och detaljrika 
beskrivningar, i suckar, minspel och prosodi - och viljan att berätta får illustrera 
den intensiva närvaron och glädjen i datorleken. 

"Nu håller jag på med ett spel igen", säger Lennart i första samtalet (Ll:5): 

Det är i stort sett en kopia av ett spel som finns i en databas i Skellefteå. 
Jag har ju modem, så då tar jag en telefon och så ringer jag dit. Dom har 
en elev där som har en databas som heter RATHOLE, och där har vi ett 
spel som heter Legend och det är en massa folk, det är väl en 150 stycken, 
som ringer dit och kör det där spelet eller skriver meddelanden till 
varandra och så där och... ja, det är ett KOM-system. Om man har t ex en 
skrivare att sälja, kan man ju skriva ett (meddelande) - det är bara att 
skriva det rakt ut i luften - som en annons i pressen alltså, och sen när nån 
ringer: "Ja, en sån där vill jag ha"... (Ll:5). 

Spel och databassökningar med informationsutbyte framstår som de centrala 
datoraktiviteterna. Lennarts sätt att berätta och agera förstärker draget av 
lekfullhet: 

Jag har snackat med en kille om att jag skulle köpa en dator för 350 spänn 
av han, men jag har inte hört av han sen dess. Jag tänkte köpa en bara för 
att spela på. Det har gjorts spel på den sen -82 - dom har blivit bra på att 
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göra spelen nu. Men vad gör du med datorn? Vafan gör jag med datorn? 
Sitter och ringer på modem, sitter och skriver på databas och 
ordbehandling och... Jag har alltså register på alla mina skivor, 1 500 låtar. 
Det är ett stort register. Nu har jag börjat med ordbehandling för jag har 
just köpt en skrivare. /Skämtsamt:/ Så nu har jag skrivit adresslappar. Från 
mitt register. Och sen har jag skrivit en busstidtabell Umeå-Hörnefors och 
sen har jag skrivit en tågtabell /tar upp den ur fickan/ för dom tåg jag 
kommer att åka med /vecklar ut den/. Jag åker nämligen bort på måndag. 
Det är du säkert hemskt intresserad av /räcker den till mig/. (L3:6) 

-82, då kom ett par hemdatorer och då köpte jag en av dom, sen slängde 
jag bort den - sålde den, sen köpte jag den andra. Och javisst, det var ju 
ganska häftigt, och sen köpte jag den jag har nu... eller jag hade en 
emellan också men den här är ju ännu häftigare. Man upptäcker ju hela 
tiden vilka möjligheter den har. Men så går man tillbaka och tittar på dom 
här andra som kom för - 7 år sen och så upptäcker man: "A jävlar! Vilka 
häftiga spel!" Såna spel hade jag aldrig sett tidigare. Nu efter 7 år har dom 
plötsligt lärt sig hur dom ska programmera datorn så dom får ut mesta 
möjliga av den. Då börjar man tänka: "Va fan - om 7 år, vad har dom 
gjort med den dator som jag har nu då?" Och så vidare - då blir man ju 
nästan rädd. För det dom har gjort nu redan på 2 år, det är... helt suveränt. 
/.../ Allting blir bättre - ju mer man lär sig utnyttja finesserna, och även 
med en gammal dator upptäcker man att: "A jädrans, vad häftiga saker 
dom har gjort på den!". (L3:9-10) 

O o 
Utrop, milda kraftuttryck (A jävlar! A jädrans! Va fan!) och omdömen som 
"häftigt", "nästan rädd" och "suveränt" samt livligheten i röst och framställning 
får illustrera hans berusning av de möjligheter som datorn bjuder. 

Datorer i samhället 
Som kontrast till Lennarts lekfulla förhållningssätt till datorn eller kanske som 
ytterligare betoning av just datorns koppling till lek står det faktum att han inte 
särskilt mycket tänkt på datorn som samhälleligt fenomen. Lennarts datorvärld 
och den omgivande verkligheten tycks ha lite att skaffa med varandra. När han 
ska anknyta till samhället blir resonemangen trevande och han glider över till 
andra samtalsämnen. 

Visserligen säger han att datorer har haft "all betydelse, nästan" för 
samhällsutvecklingen: "Utan datorer skulle inte mycket fungera" (L3:8). Men 
han vill ogärna diskutera vårt samhälles bruk av datorer, och särskilt märkligt 
förefaller inte det. Han är vid det första samtalstillfället nyss fyllda 18 år, och det 
tycks snarare vara regel än undantag bland datorintresserade svenska pojkar i 
den åldern att inte fundera kring sociala och politiska aspekter av det slaget 
(Nissen 1988). Det som utmärker Lennart är det uppenbara ointresset. De andra 
pojkarna kan ge "passande samhällstillvända" svar, utan att sedan närmare i sitt 
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språk befästa det sagda, men Lennart förställer sig inte på den punkten. I vårt 
tredje samtal återkommer jag till en fråga om expertsystem inom vården och den 
diskussionen avfärdar Lennart genom att gäspa stort och halvkvävt, mitt i 
gäspningen, säga "nej!". Hans reaktion här tar jag som ytterligare intäkt för att 
hans intresse för datorer fortfarande i främsta rummet fyller personliga behov. 
Det är de dimensioner där han kan möta sig själv, upptäcka sin kapacitet, leka 
och leva intensivt som intresserar honom. För mig framstår LEKEN som det 
mest centrala draget i Lennarts relation till datorn. 

Det är att märka att den upptagenhet med datorn som Lennart demonstrerar 
inte heller är kopplad till några stora framtidsdrömmar. Visserligen säger han 
vid vårt första samtal: "Systemansvarig skulle vara ett bra jobb" (Ll:12) och 
"Det finns hur många datajobb som helst bara här i Umeå" (Ll:13), och i det 
sista samtalet är det fortfarande tänkbart att bli systemansvarig (L3:9). Men han 
har sedan inte verkat för en sådan framtid, varken inom utbildning eller på 
arbetsmarknaden. Här anar man den ovillighet eller rädsla att tänka in i 
framtiden som Keniston återfinner hos många unga män. 

Att skapa en hemvist 
Jag har så småningom kommit att se Lennarts betonande av sin närhet till datorn 
och datorkulturen - i ord och aktiviteter - som tecken på en strävan att just 
forma och fastslå sin identitet, ett sätt att "säkert veta var man hör hemma". 
Under loppet av några år har han flyttat så många gånger att han nämner det 
närmast som kuriosa om sitt liv, och hemkänslan i familjen har inte varit den 
bästa eftersom han inte kunnat dra jämnt med mammans nye man. Genom att 
bygga en fysisk miljö runt sig, genom sin upptagenhet med datorn, med sitt sätt 
att tala om sig som hacker vill Lennart inte bara utåt förmedla en bild utan också 
skapa fasthet i sin tillvaro. P g a den motsägelse som uppenbaras genom att 
Lennart i sitt språk inte visar den förtrogenhet med de formallogiska medel som 
leder djupt in i datorn, samtidigt som han i ord hävdat sitt centrala intresse för 
datorns logik, kommer hävdandet mest att framstå som en önskan till förankring: 
"Jag är datanisse så jag måste se allting logiskt" (L3:8). Odlandet av en hacker-
image är ett sätt att forma sig en hemvist, att skapa stadga under en viktig 
utvecklingsfas i livet. 

Dessutom står datorn för möjligheten till ett händelserikt och "häftigt" liv. 
Lennart är, som Keniston säger, en person som i utåtriktad handling söker 
intensitet och stimulans och skapar händelse. Den trygghet som datorerna 
representerar för Lennart baseras inte i huvudsak på dess logik utan snarare på 
dess betydelsefulla position i kulturen. Datorer kommer också alltid att finnas -
det är det teknologiska samhällets dagligen och stundligen uttalade 
framtidslöfte. Datorvärldens fysiska påtaglighet och dess karakteristika står som 
garanter för stadga och starka upplevelser i nuet. Det är framförallt så som 
datorn ska ses i Lennarts tillvaro, som ett föremål i vars hägn livet intensifieras. 
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Men man anar att bilden av hackern, också för Lennart, till dels är en 
schablonbild. Med raljans i stämman nämner Lennart chips och cocacola som 
stående attribut. Vid ett tillfälligt möte något år efter vårt sista inspelade samtal, 
säger han beträffande sin vardag: "Det är i alla fall minst ett halvår sen jag rörde 
datorn. Eller drack flera liter cocacola". 

FÖREBILDER 
Så långt datorerna. Men Lennart har också andra sätt att skaffa sig 
orienteringsmönster och tackla sin livssituation - han söker förebilder. Förebild 
kallar jag här en person som Lennart hyser hörbar respekt för. De förebilder han 
uppehåller sig vid är, som vi sett, filosofiläraren, majoren, rockstjärnan och en 
terminalrumskamrat. Intressant är att se vilka kvaliteter och drag som framhålls 
hos dessa personer. 

Genom sättet att återge episoden med filosofiläraren (s 123) fokuserar Lennart 
snabbheten, bestämdheten, rappheten; det är det säkra intrycket som är det 
attraktiva. Dessutom fläktar det om den mannen. Det han - i Lennarts 
framställning - förmedlar är att "här händer det saker!" Efter filosofikursens 
avslutning konfirmerar Lennart också detta intryck: "Han är ju suverän. 
Otrolig!" (L2:l). Det är den ständigt pågående rörelsen, det aldrig stillastående 
som Lennart uppskattar. 

I Lennarts ögon har också terminalrumskamraten Lars-Erik en viss aura (s 
123). Denne har alltså avslöjat lösenordet och tagit sig in på "usern", den del av 
datorn som är speciellt reserverad för den inre kretsen. Detta dåd är värt 
beundran - här är en "systemknäckare". Lars-Erik behöver nu inte böna och be 
om tillträde; han har tagit sig in och visar därmed att han har den skicklighet 
som krävs. Han är värdig. 

För Lennart blir Lars-Erik t o m dubbel hjälte. Genom att kamraten rakryggat 
tar på sig intrånget kan irritationen från lärarnas, systemansvariges och 
vaktmästarnas sida inte vändas mot hela gruppen. Skolan kan således inte tillåta 
sig att utestänga pojkarna från tillträde till datorn, vilket för flera av dem upplevs 
som ett ständigt ruvande hot på grund av återkommande småkonflikter med 
skolpersonalen. Lars-Erik har inte bara visat sig vara en hacker utan han har 
också "räddat hela NF". 

Militärlivet bjuder sina auktoriteter. Lennart tecknar en bild av soldatprov och 
högvaktsträning (s 123f och 139f): Upprepningen av vissa ord {marschera och 
gick) illustrerar monotonin, pressen och ansträngningen som de värnpliktiga 
utsätts för av befälet. Med röstens hjälp målar han upp majorens smädelser och 
svordomar som tycks ingå i drillen. Men plötsligt vänds allt detta; de blir 
belönade och t o m uppmärksammade i medierna. Majoren är med sitt sätt "det 
häftigaste" han träffat. Också i framställningen av majoren betonar Lennart de 
drag av rapphet och bestämdhet som gjorde intryck på honom hos 
filosofiläraren. Också kring majoren händer det saker. 
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Den "obeskrivbara" konsertupplevelsen i Stockholm med Bruce Springsteen 
gör djupt intryck på Lennart (s 124). Han har funnit ännu en förebild. Om Bruce 
Springsteens kapacitet och skicklighet råder inga tvivel. Lennart ser också 
andras respekt, vittnar om den och stämmer in i hyllningskören. Han förmedlar 
sin övertygelse huvudsakligen i rösten, i den - trots den framskymtande 
raljansen - allvarliga tonen, i sättet att tala om upplevelsen och om stjärnan, och 
i reda påståenden. 

I raljansen anar vi något bakomliggande. Den historielöshet som lämnar 
ungdomar utan normer, bilder och myter att hämta näring ur för en 
identitetsutveckling, skapar en tomhet och en längtan efter stadga som behöver 
fyllas (Keniston 1965, Ziehe 1989). Sina förebilder tar ungdomar ur nuet, ur 
konsumtionssamhället. Men denna längtan är inte okontroversiell för dem. Dels 
vill man fyllas med starka upplevelser, dels är man rädd att bli uppslukad, att 
inte kunna behålla sin individualitet (Keniston aa t ex s 193ff). Ett sätt att 
handskas med denna dubbelhet är raljansen, i ordval och röst. Lennart har blivit 
djupt berörd av Springsteen-konserten och behöver ge uttryck för det, han vill 
återuppleva den intensiva känslan, men han vill också dölja djupet av den. Är 
det inte lite löjligt att låta sig förföras av en rockstjärna så oförbehållsamt? Och 
att erkänna detta för en utanförstående vuxen? 

I sitt berättande håller Lennart således fram människor som han ser upp till, 
beundrar, känner respekt inför, och genom att han självmant gör det, på eget 
initiativ, framstår förebilderna som betydelsefulla i hans liv. Med olika medel 
betonar han deras auktoritet; han beskriver dem i ord, imiterar dem med 
röstkvalité, illustrerar deras livlighet och framtoning. 

I Lennarts framställning hålls omdömena samman av en likhet. Förebilderna 
benämns eller framstår som suveräner, "räddare i nöden", de är systemknäckare, 
hårda, häftiga, spralliga, aktivt handlande, drivande och liksom Bruce 
Springsteen, The Boss, är de i någon mån chefer. Familjelikheten, de 
sammanknytande trådarna, mellan resonemang och i ordval, pekar mot 
ledarbegreppet. De människor Lennart refererar till är ledstjärnor med speciella 
ledaregenskaper; de har skicklighet och företagsamhet, kanske t o m karisma. 
Lennart betonar också att det han själv vill få ut av det militära är "att lära sig 
leda, truppledning, leda trupp... ja, chefsskap överhuvudtaget, (sånt) som man 
har nytta av sen också, /skämtsamt:/ om man blir verkställande direktör /skratt/" 
(L3:2). Vid ett annat tillfälle nämner han apropå sina datorkunskaper att han 
jämfört med de flesta andra människor har "ett försteg, militärt uttryckt" (L3:8). 
Men om han ska kunna använda sin kapacitet måste han "antagligen ha ett jobb 
där man kan påverka", t ex som systemansvarig. Den som ska kunna uträtta 
något viktigt i samhället måste ha en ledarposition. I e tt ledarskap ligger också 
en självständighet som kanske ser ut att ge spelrum för ett friare handlande, för 
mer lek. Och är det inte lek och förförelse Lennarts förebilder ägnar sig åt i hans 
tappning? De är överlägset suveräna och kan göra som de vill i kraft av sin 
skicklighet och ledande position. Förebilderna skänker Lennart stadga genom att 
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förse honom med eftersträvansvärda mål, även om dessa kanske inte alltid är 
lättuppnåeliga. 

Den bild Lennart ger av sitt hacker-skap, hans sätt att tala om datorer och om 
människor han beundrar ser jag således som adekvata sätt för honom att skissera 
och utprova sina vägar fram till en egen profil. Han vill ha både stadga och frihet 
och genom valet av datorn som centralt föremål och av förebilder i 
ledarställning har han skapat utrymme och mönster för sitt sökande. 

PRATGLÄDJE 
Ett framträdande drag hos Lennart är hans uttrycksfulla och omfångsrika fria 
berättande. Med tanke på hur formerna för intervjuer och formaliserade samtal 
vanligtvis ser ut är detta drag värt att notera. Hur kan det komma sig att Lennarts 
fria berättande tar så stor plats i våra samtal? Vilken funktion har det? Som ett 
första steg i svaret på de frågorna diskuterar jag själva förutsättningarna för 
samtal mellan forskare och forskningsdeltagare och visar hur just Lennart 
förhåller sig i det mötet. Därefter presenterar och analyserar jag en av Lennarts 
berättelser och gör en tolkning av dess funktion. Jag diskuterar så det fria 
berättandet som strategi hos Lennart. 

Att bli intervjuad 
Vad en intervju är har de flesta rätt fasta föreställningar om.3 En specifik 
talhändelse, inringad av relativt givna samtalsregler, kallar den amerikanska 
lingvisten Nessa Wolfson det (1976, s 190).4 Informationsflödet är som regel 
enkelriktat; en part frågar och den andra svarar (aa s 190). Försök från 
forskare/intervjuare att spränga denna låsta fråga-svar-modell för att förlösa ett 
mer fritt berättande och få spontana och mindre tillrättalagda svar leder ofta till 
förvirring för den intervjuade (aa s 196). Intervjuaren kan då dessutom framstå 
som dåligt förberedd, osäker eller inkompetent (aa s 196).5 Den intervjuades 
föreställning om sin egen funktion är att hon ska lämna information, helst 
uttryckt i koncisa och klara svar (aa s 190).6 Fri konversation med initiativ från 
hennes sida antas gå utanför kontraktets ramar. 

Det friare berättandet har också sina former. Den typ av fritt berättande som 
jag fortsättningsvis omväxlande kommer att benämna narrativer eller historier 

3 De samtal jag haft med pojkarna kan knappast kallas intervjuer men pojkarna har alltid 
benämnt dem så. 
4 Wolfsons syfte med artikeln är att betona att varje samtals- eller intervjuform har sina 
förutsättningar, och att vi kanske inte kan nå något "natural speech" hos dem vi intervjuar. 
Men vi kan få ett "appropriate speech", ett tal som är anpassat till situation (medtalare, ämne, 
observatör etc) och bedöma det just utifrån det. 
5 Att. ett icke-formulärbundet samtal kan förefalla ogenomtänkt framgår av en kommentar 
som Janne en gång fällde när jag tvekade inför formuleringen av en fråga: "Har du ingen mall 
när du ska intervjua!?" 
6 Mattias' sätt att kommentera sina egna inlägg i våra samtal vittnar just om detta; han säger 
vid flera tillfällen saker som "Du fick väl inget precist svar där" eller "Förra gången kunde jag 
inte ge något riktigt klart svar på den frågan". 
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rymmer ett budskap, en poäng (Polanyi 1985, s 12)7 Berättaren vill med 
narrativen t ex kommentera eller utveckla ett diskussionsinlägg, stödja ett 
argument. Den är också, till skillnad från intervjun, frivilligt initierad och den 
hör framförallt hemma i den avslappnade samvaron med likasinnade (Wolfson 
1976, s 191; Polanyi aa s 12f). Berättaren använder stilistiska, grammatiska, 
lexikala, fonologiska och kroppsspråkliga medel för att ge liv och detaljrikedom 
åt sin historia och föra fram poängen (Polanyi aa s 14; jfr Nordberg 1984 och 
Tannen 1984, s 144f). Sällan förekommer sådana i intervjuer, just p g a 
föreställningen om intervjuns givna form (Wolfson aa s 190).8 Inte ens i 
spontana intervjuer, dvs intervjuer som vill locka fram narrativer ("Hur var det 
när du låg på sjukhuset?"), ges några längre, spontana sådana. I de fall då 
intervjupersonen som svar faktiskt gör en narrativ så kan man också där märka 
att narrativen "lagts tillrätta" (Wolfson aa s 192f). Det hela blir mest likt en 
pliktskyldig rapport som intervjuaren synes ha bett om, och det är de delar 
intervjupersonen tror har relevans för intervjuaren som framhålls och betonas 
(Polanyi aa s 12f). (Jag bortser här från att intervjupersoner kan ge (och ger!) 
både vilseledande och lögnaktiga svar.) 

Det som slår en vid en jämförelse mellan Lennarts och mina samtal och det 
nyss presenterade resonemanget kring narrativers sparsamma förekomst i mötet 
mellan forskare och forsknings-deltagare är: Detta stämmer inte. Visst svarar 
Lennart när jag frågar, men hans sätt att möta frågorna framstår som ovanligt i 
förhållande till föregående resonemang. Lennart håller sig inte till något givet 
"kontrakt"; det är snarast så att han håller på att omformulera det. 

En rent pliktskyldig rapport eller redogörelse, som Wolfson och Polanyi talar 
om, är sällsynt hos Lennart. Ett svar som till en början tenderar att bli just en 
sådan rapport är dock följande: 

Hur ser din vardag ut just nu? Uppstigning nolltretretti. Tidningar 5. 7 till 
Kulturhuset - städa till 14.45. Hem till... ja, alldeles för sent. Sen ska jag 
upp igen halv fyra - så det blir alldeles för lite sova. Det blir väl tre och 
en halv timme nu i genomsnitt och så på eftermiddan i går lite grann. Sen 
kommer helgen som är fri - sovperiod. /.../ Jag steg upp halv tre på 
söndag eftermiddag. (L2:2) 

Efter några exakta, schemaartade och informativa uppgifter går Lennart över till 
att ge flera frivilliga upplysningar. Syftar den knappa exaktheten här till att ge 
ett adekvat och ändamålsenligt svar på en intervjuares fråga eller är den ett sätt 
att snabbt glida över en ointressant fråga? Andra gånger bemöter han frågorna 

7 Termen narrative används alternativt med story hos Labov 1972, t ex s 355ff; Polanyi 1985, 
t ex s 10 och 12 och 1980, t ex s 102; Wolfson 1976, t ex s 192. 
8 Etnologen Barbro Klein har upplyst mig om att detta inte så säkert är fallet. Kleins eget 
arbete visar på ett många gånger livligt berättande från deltagarnas sida. Jag håller för troligt 
att många faktorer kan påverka villigheten att berätta; forskningsdeltagaren kan ha egna motiv 
för att ta ordet, hon kan uppleva sig ha en sådan relation till forskaren att en friare form är 
självklar etc. 
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mycket knapphändigt ("Vad menar du med att 'tro på naturvetenskap'? 
Darwin. Vad menar du med Darwin då? Jaa, att för x miljoner år sen så 
exploderade Big Bang och så vidare..." (L3:7)) eller rent av avvisande och 
raljant ("Vad ska du göra i Berlin då? /Med släpig röst och ett litet skratt:/ 
Jaadu, det får vi väl se.. Skriva vykort!" (L3:6) och "Vad är viktigt i livet för 
dig? Den (frågan) var ännu svårare ... Att uppnå nirvana! /Skratt och flams/" 
(L2:6)). Dessa sätt att avvärja mina frågor är vanligare hos Lennart än hos de 
andra pojkarna. 

Men vanligare är också - och som drag alltså ännu mer påfallande och 
anmärkningsvärt - att han tar chansen att i våra samtal faktiskt skapa utrymme 
för ett eget berättande och börja brodera, utan att nödvändigtvis skapa tydligt 
poängburna narrativer. Satt i relation dels till vad som redan sagts om intervjuers 
relativt bjudande former och dels till mina andra forskningsdeltagare så omfattar 
en ovanligt stor del av samtalen med Lennart ett mer fritt berättande eller 
narrativer. Då har Lennart antingen själv styrt in på ett ämne utifrån någon fråga 
jag ställt eller berett rum för det genom att säga att han ska berätta. 

Relationen forskare och intervjuad 
Resultatet av en intervju är en återspegling av maktrelationen mellan forskare 
och intervjuad. Beroende på t ex ålder, kön och social status får relationen olika 
maktförtecken (Wolfson aa s 197f). Lennart är vid vår första kontakt i 
terminalrummet 16 år och under samtalsperioden 18-21 år; först skolelev, sedan 
ute i olika tillfälliga jobb och i militärtjänst. Jag är forskare - vilken dignitet han 
nu ger det - och c:a 25 år äldre. Dessa omständigheter borde göra mig till den 
maktfullare personen i relationen och i flera avseenden är jag den klart styrande: 
Jag bestämmer plats (och oftast tid) för samtalen, jag ställer de frågor jag önskar 
och det är jag som har "rätt" att bedöma det som sägs osv. Men samtidigt har det 
betydelse att jag är kvinna, vilket inte riktigt går ihop med ordet forskare och 
som därmed kan tänkas undergräva den statusen (Keller 1985, s 77). Inte heller 
är mitt beteende särskilt "forskarmässigt". 

En möte mellan forskare och intervjuad som inte följer de regler man 
tillskriver talhändelsen intervju kan, enligt Wolfson, skapa olust och osäkerhet 
(aa s 190ff). Mitt samtalssätt kan förmodligen ses som svårbestämbart: Jag 
använder ibland fråga-svar-modellen; jag anpassar mig till Lennarts 
resonemang och ställer då bara frågor för att kunna följa hans tanke; jag inbjuder 
honom att berätta "vad som helst"; jag ställer frågor som ger möjlighet till 
narrativa svar ("Hur gör du när..?" och "Vad tänker du på när...?") osv. Enligt 
Wolfson (aa s 202) skulle detta p g a brottet mot den förgivettagna 
samtalsformen tvinga Lennart till ett onaturligt tal. 

Att ramarna för våra samtal är rätt flytande kan förvisso skapa osäkerhet hos 
Lennart.9 Men vår långa bekantskap har, tror jag, gjort honom tillräckligt 

9 "Spontana intervjuer" kallar Wolfson samtal av denna typ. De är enligt hennes sätt att se 
inga talhändelser p g a sin varierade form och; de har ingen låst struktur (aa 195). 
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hemtam i samtalssituationen för att han ändå ska ha funnit medel att handskas 
med denna kanske aparta samtalsstil. Vi har träffats då och då i olika 
sammanhang, hans hållning har alltid varit respektlöst skämtsam ("Hörru, 
språkforskarn, hur stavar man till....?" (Ant )), han har tagit kontakt några 
gånger, kommit med olika förslag: att jag bör låna en viss bok av honom, att jag 
ska intervjua honom igen, att han ska introducera mig på någon databas eller i 
något spel osv. För att vara i ett "intervjuoffers" belägenhet är han helt enkelt 
ovanligt initiativrik. Naturligtvis skulle han tala annorlunda och om andra 
företeelser tillsammans med kamrater i en autentisk situation. Utifrån vad 
Lennart kan förmodas ha sett som relevanta drag i vår samtalssituation kan man 
ändå anta att hans tal är "naturligt". Om talet känns ändamålsenligt i den aktuella 
kontexten, då är det naturligt, menar Wolfson (aa s 202). Själva kontexten må 
vara formell eller informell, intervju eller konversation (jfr Nordberg 1984, s 8). 

Att Lennart vill ha kontakten och komma till våra samtal är uppenbart. Om 
jag ändå antar att våra samtal för honom skapar osäkerhet genom sin otydliga 
struktur, så skulle hans initiativkraft i samtalssituationen, dvs att undvika att 
svara, att raljera, att glida över till annat ämne etc, kunna stå för en vilja att 
skapa stadga. Han styr i den mån det är möjligt: Han ger mig upplysningar jag 
aldrig frågat efter, såsom detaljrika förklaringar över militär organisation och 
ställningar i spel (se kapitel 7) etc; han initierar narrativer ("Ja, nu måste jag 
berätta.." (s 139)); han markerar skämtsamt sin intention ("Jag ska i varje fall 
berätta vare sig du vill eller inte: I februari.." (s 124)) och han bestämmer när 
han tycker att det tredje samtalet ska avslutas ("Jag är lite stressad. Jag tror jag 
går nu. Jag ser att annars fortsätter jag att pladdra på" (L3:24). 

Att på detta sätt ha ordet, att vara den som agerar, blir hörd och sedd, är 
naturligtvis, i den här givna situationen, att i viss mån kunna styra det hela. Både 
hans sätt att bemöta frågorna, att avvisa dem eller att utförligt eller knapphändigt 
svara på dem, och hans självinitierade berättande kan vara ett sätt att åtminstone 
delvis ta kontroll över relationen forskare-intervjuad. Med sin hållning 
omskapar han samtalets ramar. 

Frukten av det resonemanget - och svaret på min fråga hur Lennart handskas 
med förutsättningarna för våra samtal - skulle alltså bli att Lennart vill ha 
kontakt och han vill ha kontroll över formerna för och innehållet i denna 
kontakt. Jag återkopplar då här till Ziehes tal om förhållningssättet hos kulturellt 
friställda ungdomar och deras olika sätt att pröva och söka sig fram till en 
identitet. I våra samtal testar Lennart naturligtvis sina gränser, gränserna för 
samtalet och därmed för relationen mellan oss, för sin makt och sina 
möjligheter. Att ständigt skapa utrymme för sitt eget frivilliga berättande är att 
överskrida intervjusamtalets förgivettagna regler. I den processen bekräftas hans 
identitet. 
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En narrativ har en poäng 
Att Lennart använder det fria berättandet för att rubba gränserna och skapa 
större rörelsefrihet för sig själv i vårt samspel verkar således troligt, men 
beträffande den specifika typ av fritt berättande som jag kallar historier eller 
narrativer är en annan omständighet också värd att ägna uppmärksamhet. När 
man tar initiativ till att skapa en narrativ, att t ex återberätta en självupplevd 
händelse, finns det ett syfte med berättandet, säger alltså Polanyi. Historier 
berättas inte utan anledning (i980, s 98). 

Eftersom en berättare också vill försäkra sig om att bli förstådd när hon tar tid 
och utrymme i anspråk så byggs narrativen enligt konventionens regler, och de 
tillbörliga och väsentliga informationerna passas in allteftersom på ett för 
lyssnaren gripbart sätt. De element som för berättaren är kärnan, det väsentliga 
som går utanpå det självklara, framhålles med skiftande språkliga medel 
(Polanyi 1980, s 99; Labov 1972, kapitel 9). En narrativ bär därmed som text, 
som språklig manifestation, sin skapares specifika kännemärken. Men vår 
förståelse av världen skiftar från kultur till kultur, från gammal till ung, mellan 
olika sociala grupper etc. För att förstå texten, narrativen, måste man förstå 
talarens kultur. 

Varje kultur eller delkultur har några kärnteman runt vilka historier byggs 
upp, t ex frihet, plikttrogenhet (Polanyi 1980, s 99). Men man kan också gå 
andra vägen; historier kan användas som källtexter för att utröna centrala teman. 
Narrativer ses då inte bara som lingvistiska utan framförallt som kulturella 
texter, och genom att undersöka den retoriska strukturen i dem kan man se vad 
talarna vill ge tyngd åt och vad som är kärnan (Polanyi 1980, s 99). 

Utifrån de refererade språkforskarnas hållning blir det således naturligt att 
också ställa frågan: Vad är poängen i Lennarts narrativer? Men också mer 
komplexa frågor infinner sig: Kan det finnas något övergripande och för Lennart 
representativt och allmängiltigt i en av dem som gör att de får så stort utrymme i 
samtalen? Helt enkelt: Vad är poängen i Lennarts myckna berättande? Genom 
att i huvudsak undersöka en narrativ och se vilka medel Lennart använder vill 
jag nu försöka besvara dessa frågor. 

Som utgångspunkt för jag in en lång sekvens av Lennarts berättande. Många 
talspråkliga drag kvarstår och kan vara tröttsamma att läsa. Men mitt syfte med 
att låta Lennarts röst framstå på detta sätt är dubbelt: Dels vill jag med den visa 
Lennarts allmänna pratsamhet och karaktären av den, en karaktär som inte kan 
förmedlas annat än genom att läsaren ger sig tid att möta berättaren, att lyssna 
och ge uppmärksamhet åt en ung människas röst (ja, helst låna honom sin 
vardagsröst och läsa högt!) och att försöka träda in i de upplevelser han målar 
upp. Dels - och framförallt - vill jag, med tanke på de nyss presenterade 
frågorna, lägga fram en i det fria berättandet invävd men ändå relativt fristående 
narrativ som jag kallar "Dalaresan". 
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Lennart berättar: 
Jaa, nu måste jag berätta - jag var i Dalarna i somras nämligen. Det är en 
mycket lång historia, den historien är 116 mil lång. Det var så att jag nämnde 
Kalle här. Jaa, jag börjar ännu längre tillbaks i tiden - vi gick - nu börjar jag 
ännu, ännu längre tillbaks i tiden. Nu tar vi den: Det här var veckan innan 
midsommarafton, ja, samma vecka som midsommarafton, midsommarafton var 
på en fredag - på måndag den veckan for vi ut på övning (i lumpen), cykla iväg 
ut, ssskållhett ute. Vi for till Bäcksjön, natten blev biten av myggen, jag låg där 
och krafsa på i gräset och så for vi till Rönnbäck, finns ju en skjutbana, alltså vid 
Kulla. Där låg jag och grävde skyttevärn i sand, det är bara lössand överallt, det 
är ju vattentäkt och allting därute. Så det tar fem minuter att gräva så står man i 
höjd med marknivån med ögona, ungefär. Så har man grävt ner sig. Jaa! Det var 
det vi syssla med därute. Och så skulle det avslutas det här då på torsdan med att 
vi skulle gå soldatprovet - det är alltså tre mil på 7 och en halv timme. Och vi 
skulle gå ifrån Kulla, halvvägs mot Tavelsjö, och sen tillbaka genom skogen, 
längs en väg, sen ner på I20s skjutfält och sen 120. Det var tre mil. Vi starta kl 5 
på morron att gå och börja med att villa bort oss i skogen /skratt/./ / 

Det börja bli ljust, solen steg upp, det börja bli mycket varmt, det blev bara 
varmare och varmare. Vi gick ute mitt på en väg hela tiden så solen lyste rakt 
uppifrån såhär. Ssskållhett! Jag vet inte hur varmt det var. / / Vi drack upp en 
massa vatten (vid vattenkontrollen), och ja, då kändes det bra igen, jag bytte 
sockar för dom var ju genom., dyngsura och då visa det sig att det skulle jag inte 
ha gjort, därför att när jag hade gått en kilometer så hade jag världens 
jättehäftigaste skavsår, så jag var tvungen att ta av mig allting och lägga på 
vaselin och sånt där äckligt smet, men när jag hade gjort det... då kände jag mig 
hur bra som helst. Då gick vi järnet och gick och gick och gick. Men sen börja 
jag känna av värmen igen, hade druckit upp både termosen och vattenflaskan 
med vatten, hade inget vatten kvar i den, det gick segare och segare och segare, 
man såg bara: "Nu måste jag snart få sätta mig och käka". Ja! Kom vi fram till 
slut efter 2,2 mil till matkontrollen, ärtsoppa med fläsk... / / 

Det var så svinvarmt ute, riktigt (jävla) kokhett så ... men det kändes ju bra när 
man satt där, nyäten: "Nu kan jag gå hur långt som helst!" Ha! 200 m! Var man 
lika knäckt igen, och så hela vägen nerför skjutfältet ner till 120... Och /fnys/ så 
gick vi M .../ / Nej, jag la mig inte på sängen (när vi kommit fram till 
logementet) för då hade jag somnat, satte mig på en stol och sen börja man 
experimentera med att få bort skorna som satt fastklistrade på fötterna, 
strumporna som satt ännu mer fastklistrade, ta bort dom och se hur mycket 
skavsår det var på fötterna. Så kom det in en kille som inte hade gått (marschen), 
så fråga /fniss/ han då om vi ville ha coca-cola så kunde han gå och köpa det. /-
—/ 
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Nu kommer det lustiga här då: Veckan efter, på måndan när man kom dit igen 
och fortfarande hade ont i fötterna, hela den veckan då syssla vi med nånting så 
lustigt roligt som högvaktsträning. Det enda vi gjorde hela dagarna det var att 
marschera, marschera, marschera kaserngården, hundra varv om dan, för att 
träna oss att gå i takt till högvakten som vi skulle göra då veckan efter. /.../Och 
vi gick och gick och gick och gick och gick, till slut var man helt knäpp för det 
var lika varmt den veckan minst. Vi gick i skjortärmar. / / Sssvinvarmt, 
alltså. Och så ... [Här kommer berättelsen om majoren och besöket på badplatsen 
(se 123f).]...Det var jättefränt att marschera in där. Alla råstirra: "Va fan är det 
där för nånting?" /.../ Det är alltid roligt att blanda sig med civilister, som när vi 
for ut på Alvik och börja stå där på flygplatsen och peka med skarpladdade 
vapen /fniss/: "Vad gör dom här? Är det krig?" /.../ 

Nejmen, sen - det här är bara början. Är det bara början! Nej, lugn nu - jag 
ska berätta om Dalarna här så småningom. Ja, då for vi ner på högvakten veckan 
efter, det var en historia för sig, det var faktiskt en av dom roligare så här efteråt. 
Då var det inte så värst roligt, men nu är det roligt att ha varit med om det. Och 
det var ju l ika varmt därnere. Jag skulle ha tagit med mig bilderna! Men jag stog 
i skuggan - jag stog då fyra pass, ett klockan tolv, ett klockan sex, klockan tolv 
på natten och ett klockan sex på morron. Klockan tolv på dan, då stog jag i 
skuggan av vaktkuren, klockan sex på kvällen stog jag i skuggan av slottet osv, 
så jag stog aldrig i solen, så det var ju (lugnt). Sista dan, då hällregna det. Vi 
gick från Armémuseum och genom halva stan till slottet. Det hällregna hela 
tiden när vi gick där. Och mens vi går, så spelar dom trummor och så skriker han 
ibland vissa kommandon: att man ska ta upp bössan, att man ska ta ner bössan 
och man ska göra allt möjligt. Och det regna och smattra så man hörde inte vad 
han sa. /.../ Och brandkåren kom /fniss/ bakifrån och höll på att köra över han. 
Vi kom och gick här, och däi är mötande trafik, och så kom brandkåren mitt 
emellan så där. Och så går han då ensam mitt till vänster, han höll alltså på att 
bli överkörd. Han bara kasta sig in - "Öööh!", drar dom förbi. Så det är massa 
lustiga episoder därifrån. 

Och så kommer nu äntligen Dalaresan med en del utvikningar: 

Veckan efter högvakten var vi ledig. Då stanna jag kvar i Stockholm. En sak till 
förresten...[Om Bruce Springsteen (se s 124).] I varje fall så, veckan efter här då 
kommer Kalle ner och så hyr vi en bil och så far vi till vår gemensamma bekant 
som bor i Eskilstuna och så frågar vi honom: "Hördudu, hänger du med till 
Oslo? /Fniss/ När vi åkte hit från Stockholm, då såg vi en vägskylt så här 'Oslo, 
51 mil1 ungefär, så vi tänkte att vi åker till Oslo bara för att /pplpp/"/= bilabialt 
tonlöst oaspirerat klusil—ljud/. - "Nejfan, vi åker inte till Oslo /fniss/, det var 
inget bra förslag", tycker han. Nehej! Kalle då, han skulle på studiebesök på 
Forsmarks kärnkraftsverk, han ska skriva en doktorsavhandling om det, om 
kärnkraften, så då for vi till Forsmark, från Eskilstuna till Forsmark är det en bit. 
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Och sen när vi var i Forsmark då tänkte vi så här /fniss/ att vi far och hälsar på 
Kalles föräldrar i Leksand som är där hos hans mormor. Så vi for till Leksand 
och det är ju också en bit /fniss/, och sen for vi runt hela Siljan och så for vi 
tillbaka till Stockholm. Ni unnar er allt! Klockan fem på morron. Helt... /Fniss/ 
Ett sånt där inslag att nu ... 

Här slutar - i stort - Dalaresan. Vissa återblickar görs dock i det fortsatta 
berättandet, delvis föranledda av mina frågor: 

Hur lång tid tog det där då? Ja, vi for klockan åtta på morron på 
onsdagmorgon och var tillbaka i Stockholm klockan sex på torsdagmorgon. Och 
sen sov vi nåra timmar och sen for vi hem hit, vi flög. Jaa, det blir så där ibland, 
det kan inte hjälpas. Det är som att fara till Berlin. / / Vi bada nånstans i en 
sjö där, söder om Leksand, som jag inte kommer ihåg vad den heter, inte i 
Siljan, sydväst. Och klockan nollnoll nollnoll, då gick vi in på Moraklockan, 
utanför Mora, (det är) långtradarfik. och fika och drack kaffe, det kommer jag 
också ihåg. Och så var vi inne på Anders Zorns museum klockan halv ett på 
natten /skratt/. Gick det att komma in så dags? Neej, det gick inte att komma 
in, men vi körde in och titta: "Här ligger det och här ligger det". Så for vi på en 
bankomat och så körde vi hela vägen till Stockholm. /.../ En riktig sån hära... 
Jack Kerouac-inspirerat att sätta sig i en bil och sen så titta på vägskyltarna: 
'Stockholm 70', 'Stockholm 65', 'Stockholm 60', mitt i natten och lyssna på 
nattradio. Det är det bästa, (då är det) ingen som stör - det är det bästa som kan 
inträffa. /.../ Var man än åkte, kom man och åkte igenom... Sala och Borlänge 
och dom här... grönt ljus, grönt ljus bara åka rakt igenom. Så ska det va! ... Jag 
är lite stressad. Jag tror jag går nu. Jag ser att annars fortsätter jag att pladdra på. 
[... Om Blues Brothers och "kylig" musik; se s 124.] Nej, nu ska jag ta och sticka 
/reser sig/ så får du ta och lyssna på det här bandet. (L3:19-26). 

Resandets frihet 
En ingående beskrivning av Dalaresan - dess narrativitet och hur narrativen får 
sin parafras (och poäng) - återges i bilaga 2. Här vill jag bara fastslå att 
Dalaresan äi en narrativ enligt de krav på konstruktion och språkliga 
betoningsmedel (evaluative devices; Labov 1972, s 369) som ställs och att dess 
parafras (Polanyi 1985, s 17) är: Pojkarna får en idé om en resa, bestämmer 
målen allt eftersom och genomför en odyssé. Det är därmed ett frihetstema - det 
kravlösa farandet än hit än dit alltefter ingivelsen - som anslås i den parafrasen, 
och det temat får sin förstärkning genom svaret på min långt tidigare ställda 
fråga: Varför tar det fria berättandet så stort utrymme i våra samtal? 

Betydelsen av farandet accentueras således på diskursnivå, dvs genom att vi 
ser på den mindre textdelens relation till den större textmassan, i detta fall 
narrativens, Dalaresans, placering i det längre berättandet. Den tredje och sista 
händelsen i en sekvens på tre, menar nämligen Polanyi, har särskild betydelse 
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(1980, s 99f).io Så t ex skulle Leksand (och därmed Dalarna) enligt det 
resonemanget få större betydelse utifrån tretalet Eskilstuna-Forsmark-Leksand i 
narrativen. Dalarna får den största pregnansen och har den djupaste innebörden i 
denna odyssé. Turerna till Eskilstuna och till Forsmark och redogörelsen för de 
olika förslag som diskuterats på dessa platser fungerar i berättelsen som 
fördröjande moment (Labov 1972, s 374f; Polanyi 1985, s 14) - de förstärker 
därmed det som kommer sedan. Ytterligare förstärkning ges genom 
övergångarna till återgivet tal, direkt eller indirekt citat, och i en sekvens t o m 
indirekt tal i det direkta citatet. Leksands och Dalarnas betydelse har bara ännu 
mer förstärkts genom dessa evaluativa medel (även om det egentligen enligt 
parafrasen är själva resandet som är poängen). 

Detta resonemang om tretalets betydelse kan utvidgas till historiernas 
inbördes ordning i Lennarts berättande: den tredje i en räcka på tre är särskilt 
viktig. Som vi kan se aviseras Dalaresan före den första mycket långa 
berättelsen om militära strapatser och högvaktsträning i Umeå, vi påminns om 
den före den andra betydligt kortare historien om högvakten i Stockholm innan 
vi äntligen får ta del av den. Dessa två föregående berättelser fungerar som 
fördröjande medel för att öka relevansen av den sista, men eftersom sträckan i 
berättandet är så lång måste Lennart ibland påminna om vart han egentligen är 
på väg. Han håller fast vid det mål för berättandet som han redan från början 
gjorde klart: Han skulle berätta om Dalarna. 

Narrativen Dalaresan kontrasteras mot de två föregående berättelserna, vilka 
målar upp tvånget och strapatserna (och en del glädjeämnen) i det militära. 
Genom kontrasten får den sin betydelse: Här bjuds frihet - friheten att göra vad 
man vill, att ge sig iväg dit det lyster, närhelst det lyster. Hur är det Lennart själv 
säger? "Jack Kerouac-inspirerat att sätta sig i en bil och sen så titta på 
vägskyltarna: 'Stockholm 70', 'Stockholm 65', 'Stockholm 60', mitt i natten och 
lyssna på nattradio. Det är det bästa, ingen som stör, det är det bästa som kan 
inträffa", "grönt ljus, grönt ljus, bara åka rakt igenom". "Så ska det va!" Det av 
parafrasen givna frihetstemat förstärks genom konstruktionen av det längre 
berättandet. Här vidgas betydelsen av Lennarts Dalaresa och av hans fria 
berättande överhuvudtaget. Lennart nämner aldrig ordet frihet.n Han illustrerar 
och gestaltar frihetsupplevelser i stället. 

Att intensifiera nuet 
Resandet är väsentligt för Lennart - det är överhuvudtaget ett tema som han 
gärna återkommer till - och den fart och fläkt, den "häftighet" som det är 
förknippat med. Så långt har undersökningen gett svar - men vi missar en vidare 
och djupare innebörd. Genom det finmaskiga nät som den använda metoden här 
bildar slinker, trots allt, något väsentligt ut. Den subtilare innebörden i Lennarts 

10 Det förefaller som om Polanyi anser att just talet tre har betydelse - liksom i 
sagoberättandet. Hon hänvisar således till det tredje och sista "fenomenet", inte bara till det 
sista i t ex en räcka av händelser. 
11 Utom vid ett tillfälle då det gällde relationen till mammans nye man: "Nu är jag fffri han!" 
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språk undgår oss - andan går förlorad. För att fånga den måste vi se till praxis 
och livsform. 

Med kroppsspråket som basen för det verbala, med prosodiska medel (som t 
ex betoningar, livfullhet i röst och uttryck, dialekthärmning), med fonologiska 
medel (som t ex onomatopoesi och ljudillustrationer), med syntax (som t ex 
tempusbyte, omvänd ordföljd, uteslutning av subjekt) samt med variationer på 
diskursnivå (som t ex återgiven dialog eller tanke, metakommentarer eller 
upprepningar) osv - med dessa medel skänker vi betydelse åt det vi berättar. 
Insikten om medlens funktion och förtrogenheten med bruket av dem har vi fått 
genom praxis. Det är så vi talar, det är så vi förmedlar det viktiga. 

Människors språkliga handlingar är ett uttryck för förståelsen av världen. 
Lennart använder våra samtal, inte bara för att töja på gränser - att häva andras 
kontroll och att själv, åtminstone delvis, ta kontrollen - utan också på ett annat 
mycket meningsfullt sätt när han ger sig hän åt långa berättelser. Här 
återkommer jag till Ziehes och Kenistons betoning av ungdomars behov av 
intensitet, ett sökande efter total närvaro - med Kenistons ord "the cult of the 
present". Min bild av Lennart har utvecklats genom våra stunder tillsammans 
och genom mitt arbete med det språkliga material som våra samtal resulterat i. 
Men den bilden måste sättas i relation också till ungdomskulturens och 
teknologins krav och möjligheter och då kan Lennart förstås utifrån en livsform. 
Delvis är det säkert så att han önskar göra intervjusituationen begriplig för sig 
och skänka stadga åt samtalet, men framförallt skapar han något i aktiv och 
utåtriktad handling. Han använder berättandet inte bara för att bryta en formell 
situation mellan forskaren och sig själv och ta kontroll över den utan det fria 
berättandet visar sig - genom hans sätt att berätta - vara en möjlighet till 
intensifiering av nuet. 

Serien på tre narrativer med Dalaresan som slutpunkt och genomförandet av 
berättandet med riklig evaluation visar på trängtan till intensiv närvaro. Genom 
det ordrika och målande berättandet återupplever han inte bara en 
frihetsupplevelse ur "dået" utan skapar sig utrymme och frihet i nuet. Genom att 
ta initiativ, berätta om det han vill, genom bruket av en stor variation av 
språkliga medel gör han nuet till sitt, intensifierar det så mycket som sig göra 
låter inom ett samtal av detta slag. 

Att uppträda 
Att bli intervjuad är att bli observerad och, oftast, dokumenterad. I Lennarts fall 
är det påtagligt att han är medveten om att han inte bara har en lyssnare utan att 
hans ord förevigas (s 141). Om man vet med sig att man "går i repris", så är nog 
inte talet helt spontant - oberoende av ens inställning till detta faktum. Någon 
blir låst av att bli observerad och dokumenterad, en annan person blir bara 
stimulerad av denna uppmärksamhet. I narrativer och annat fritt berättande 
kommer Lennarts livskänsla till uttryck, i detta fall ytterligare förhöjt av 
publikens närvaro - min och bandspelarens. 
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Lennarts framställning är således till mycket stora delar något annat än svar i 
en intervjusituation, där man ställer sig till förfogande och ger en intervjuare den 
information som man tror förväntas. Hans pratande tycks inte heller vara ett sätt 
att täcka in en tanke, ett reflekterande för sig själv. I stället är det centrala att i 
det språkliga rummet "skapa händelse". Här finns en skapandets spontanitet. 
Detta är en "performance", och det intrycket förstärks av vissa drag. Så t ex ger 
Lennart tydliga lyssnarinstruktioner till sitt mer än 20 minuter långa berättande; 
det är som om han förberedde en scen ("Nu måste jag berätta" och "Nu kommer 
det"); han ger förklaringar till berättandet, kanske rentav scenanvisningar, för att 
jag ska förstå ("Nu börjar jag ännu, ännu längre tillbaks i tiden") och han sätter 
punkt för föreställningen ("Jag är lite stressad. Jag tror jag går nu"). Att detta är 
ett scenframträdande märks också just i hans slutkommentar: "Nej nu ska jag ta 
och sticka så får du ta och lyssna på det här bandet". Det är estradörens utspel vi 
bevittnat. 

Genom sitt sätt att berätta ger Lennart vissa upplevelser i sitt förflutna en 
speciell tyngd och ett poetiskt skimmer. Han sjunger därmed frihetens, 
vagabondens och det tillfälliga skapandets lov. Samtidigt använder han 
samtalssituationen identitetsbekräftande på åtminstone två sätt. Dels tar han 
kontroll över den genom att lägga språket som en ridå mellan oss och undvika 
närhet i samtalet - på så sätt bestämmer han i relativt hög grad över samtalets 
former och innehåll. Dels skapar han närvarokänsla i nuet. 

LENNART - EN REPRESENTANT 
I dagens samhälle möts ungdomar av ett rikt utbud av möjligheter att testa och 
pröva sina gränser. Som representant för en grupp ungdomar uppvisar Lennart 
många av de drag som Ziehe och Keniston finner karakteristiska: att använda sig 
av kulturens yttringar och föremål i ett existentiellt sökande och att intensifiera 
sitt liv i nuet. För många pojkar och unga män blir datorn det betydelsemättade 
föremål som öppnar en värld där identiteten kan utprovas på många 
stimulerande och fantasieggande sätt. I samspelet med datorn ryms både behovet 
av stadga och en önskan till frihet och intensiv upplevelse. (Om den skolning 
som samtidigt sker till en teknologisk kulturs, datorvärldens, värderingar och 
förgivettaganden talar jag i de kommande kapitlen.) 

Språkbruket är ett avtryck av kulturen/subkulturen. De påfrestningar som 
kulturen utsätter ungdomar för tar sig uttryck i deras existentiella sökande och 
språket bär i sin komplexitet tydliga spår av det. Delvis bärs detta - hos Lennart 
och andra - i fastslående påståenden, men tyngden ligger framförallt i sättet att 
tala överhuvudtaget, det man talar om och hur detta sker. Också sättet att bruka 
språket är ett medel för identitetsbekräftelse och behovstillfredsställelse, dvs inte 
bara för kommunikation med andra och för egen reflektion. Talandet i sig vittnar 
därmed också om att språket kan användas till att ge stadga åt världen (t ex i 
mötet med en intervjuare) och till att intensifiera nuet (t ex i narrativa excesser). 
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EPILOG 

Lennart kommer ledigt klädd - gympadojor, joggingbrallor och t-shirt - börjar 
möblera om i mitt arbetsrum, plockar bort min ryggsäck och lite böcker ur en 
stol och placerar dem på bordet, drar fram den stolen, sätter sig i den, tar av sig 
på fötterna och lägger upp dem i en annan stol och säger: "Jag måste sitta 
bekvämt för jag ska väl vara här en stund". Trots denna aktiva öppning av vårt 
möte gör han sedan ett lugnare intryck än tidigare. 

Sedan något år bor han tillsammans med sin flickvän, arbetar i kassan på ett 
varuhus och har inte sökt någon utbildning än. Han har känt sig trött på skola, 
men tror att det kanske är dags nu igen. På fritiden ägnar han sig fortfarande åt 
datorer, men nu "lägger han av med Apple för 95% har PC". Den mest livaktiga 
fritidsverksamheten är radioamatörgruppen med i huvudsak det gamla 
datorgänget; de hittar sätt att förbilliga datorkontakterna genom att gå över 
radiomodem i stället för telefon. 

Det första Lennart reagerade på i läsningen var den då aktuella 
kapitelrubriken: "Han var det häftigaste jag hade träffat". Den fick honom genast 
att associera till Gunnar, en dataintresserad kamrat, som har allt, fixar allt, kan 
allt: "Han är värst, han är sju gånger mer prylgalen än jag". Men sedan 
kommenterar han texten i rätt liten omfattning. En del saker kommer han varken 
ihåg att han berättat om eller att de hänt; det gäller t ex en berättelse om en 
mindre kunnig kamrat, som han lekt artificiell intelligens med (Ll:15) och 
berättelsen om Lars-Eriks inbrott i "usern". I båda dessa berättelser uppträdde 
Lennart i berättandet. Att han nu glömt dessa händelser och/eller sitt återgivande 
av dem förstärker intrycket av att det är det tillfälligt upplevda, den intensiva 
närvarokänslan som kanske är det egentligt sagda, själva kärnan i Lennarts 
berättande. Andra saker - som explicit språkvetenskapliga resonemang - hoppar 
han över; "det är för jobbigt". 

Liksom med Janne gör jag därför så att jag efter genomläsningen tar upp 
frågan om vad han tycker, om jag varit för närgången, om mitt arbete är 
rättvisande. Han får tänka och bläddra länge innan han säger: "Hänger du med 
på det här med logiksvängen? Man har tagit så för givet något som datorn inte 
kan... Logiken är så logisk, så kristallklar, så bara ett är rätt. 'Men - om - och -
eller - eller inte'. När man gör fel måste man verkligen sätta sig ner och tänka." 
Resonemanget om förebilderna anser han vara riktigt och om mitt arbete säger 
han: "Det är ju jag själv som sagt det". Men vad tycker han då om mina 
kommentarer? "Det är bra!" 

Vårt samtal tar tre timmar, varav två ägnas åt själva genomläsningen. Lennart 
blir sedan sittande och pratar mer om Gunnar, som tycks slå honom i allt, om 
radioverksamheten m m. Så småningom blir det dags att bryta upp: 
- Kommer du inte att göra fler intervjuer nu? 
- Skulle du vilja det? 
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- Ja, det har varit kul! 
- Säger du det! 
- Men det har väl framgått! 



6 DATORN - EN LINS 
ATT SE VÄRLDEN GENOM 

Några gemensamma drag i pojkarnas språkspel ska också belysas i mitt 
arbete. Dessa drag är en återspegling av vår kultur men kan också förstås som 
en resonansbotten för den. Som bakgrund till en sådan tolkning presenterar 
jag i detta kapitel centrala tankar hos några forskare som ägnat sig åt studier 
av tanketraditioner, datorer och datormiljöer. Mitt syfte är att peka på en 
företeelse som kan ses som både språkligt betingad och fixerad på 
formallogisk nivå och formande för vår förståelse av språk och tänkande, i 
Jag försöker emellertid inte bevisa något, t ex kausala förhållanden mellan 
språk, existentiella behov och intresse för datorer, utan det är det samtida 
existerandet av några företeelser jag vill fästa uppmärksamheten på. Här 
föreligger en samtidighet i tänkesätt och kunskapssyn i vårt samhälle, i 
samhällets/kulturens satsningar på teknik och teknologi och i några unga 
datorberoende människors språkspel. Den samtidigheten är ingen slump. 

Mitt arbete aktualiserar de bakomliggande värderingarna i vår kultur; 
datorn är bara den yttersta grenen på det rationalistiska trädet. Tanken med de 
kommande beskrivningarna är att vi ska kunna skönja hur vissa synsätt och 
antaganden (t ex om tudelade motsättningar, klara gränser och fasthet) har 
formats, överlevt och - i vår tid - accentuerats i och med högteknologin. 

TEKNIKEN INTAR CIVILISATIONENS HÖGSÄTE 
Vetenskapens historia är huvudsakligen en Västerlandets historia från Platon, 
över den naturvetenskapliga revolutionen, med dess delvis andra förtecken -
med observationer, experiment, faktasamlande -, och framåt.2 Det innebär att 
vår kulturs kunskapssyn tagit sig tolkningsföreträde visavi andra kulturers. Ett 
etnocentriskt västerländskt tänkande har blivit den hinna genom vilken vi 
kommit att se och tolka världen. Detta är det budskap som filosofen William 
Barrett framför i sin bok The Illusion of Technique: A Search for Meaning in 
a Technological Civilization (1978) och som jag lite utförligare ska redogöra 
för i de närmaste avsnitten. Hos matematikern och filosofen Evelyn Fox 

1 Jfr Turkle 1 987, s 19ff och McCorduck 1985. En översikt av datorns karakteristika finns i 
kapitel 1. 
2 I sin klassiska bok Greek Science som första gången utkom 1944 betonar Farrington att 
de tidigaste grekiska tänkarna inte skilde mellan vetenskap och teknik och att vetenskap 
helt enkelt var ett sätt att göra någonting. I och med Platon blev vetenskap i stäl let ett sätt 
att veta, "vilket i brist på praktisk övning bara betydde att kunna yttra sig sammanhängande 
och konsekvent om saker och ting" (1988, s 126). 
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Keller möter vi liknande tankegångar, men med det synliggörande tillägget att 
det är en västerländsk manlig elit som haft makt och medel att forma 
världsbild, vetenskap och människosyn (Reflections on Gender and Science, 
1985). 

De tre stora historiska "händelser" - renässansen, reformationen och den 
moderna vetenskapens utveckling - som utspelats i Europa, skapade 
tillsammans förutsättningar för och formade det som vi kommit att kalla den 
nya tiden, upplysningen. Hur känner vi igen denna nya tid? Framförallt kom 
framväxten av den moderna vetenskapen och teknologin att prägla den; 
vetenskap och teknologi blir så gott som allestädes närvarande. Dessa två 
genljuder sedan tillsammans i vår kultur, de utgör ledmotivet i Västerlandets 
historia.3 Vad innebär då detta för vårt tänkande och därmed för vårt språk? 
Kan Barretts diskussion tillföra någon extra dimension till en sådan 
förståelse? 

Det är numera vanligt att säga och skriva (natur)vetenskap/teknologi. Detta 
snedstreck anger något mer än en ren tillfällighet, mer än ett samtidigt och 
parallellt existerande. Den moderna vetenskapen är nära länkad till handfast 
teknik, och när vi skriver och uttalar kombinationen (naturvetenskap! 
teknologi anger vi denna större samhörighet mellan delarna.4 De går in i och 
stöder varandra. 

Vid tiden för den naturvetenskapliga revolutionen, ca 1600, infördes i 
vetenskapen ett vidgat innehåll, en ny dimension som kunde ses som ett 
avståndstagande från den då hävdvunna rationalismen; vetenskaplig 
rationalitet blev något mer än ett platonskt klart tänkande, den krävde absoluta 
och klara fakta vilande på experiment och observationer. Denna form av 
rationalitet eller förnuft införlivar alltså i sig, betonar Barrett, den fakticitet 
som nu blev basen i vetenskapligt tänkande. Men den ställer sig likafullt över 
fakticiteten, den tar sig rätten att bedöma värdet av fakta. Detta förnuft blir 
"legislative of experience" och det bestämmer vad som är värdefullt i 
sinnesupplevelsen. 

Förnuftet får alltså en ny bas, det observerbara, och sätter upp nya mål för 
sig.5 Denna omdaning eller transformation av förnuftet, hävdar Barrett, 
påverkar hela den mänskliga verksamheten och existensen. Religion och 
konst - drag som tidigare varit bärande i kulturen - får en annan mening och 
ett underordnat värde i den nu kommande tiden. Människan har gjort sig till 

3 I detta och de tre kommande textstyckena är hänvisningarna till Barrett hämtade från 
sidorna 177-185. 
4 Farrington (1988) berättar att den grekiska teknikens konstruktioner i huvudsak sågs som 
sinnrika leksaker och bara tillverkades i enstaka exemplar. Först i o ch med att sådana 
skapelser blev vetenskapligt och ekonomiskt exploaterbara växte tekniken fram med full 
kraft och produkterna utvecklades i s tor skala. 
5 Faktainsamlandets, det kvantifierbaras, betydelse för senare utveckling kom att innebära 
ett försvagande av vissa dimensioner av den mer praktiskt inriktade kunskapssynen, som 
Toulmin (1990) kallar den aristoteliska. Den tolkande ansatsen kom i skymundan, också 
när det gällde människokunskapen. 
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naturens överhuvud och härskare och synes ha makt och medel inte bara att 
förstå världen utan också att förändra hela sin sociala existens. Och här, 
menar Barrett, blir snedstrecket i kombinationen (natur)vetenskap/teknologi 
fyllt med innebörd. Tekniken förkroppsligar fysiskt det som naturvetenskapen 
"i tanken" redan gjort när den satt upp sina egna villkor som en måttstock för 
naturen. Den nya vetenskapen är till sin essens teknologisk, det är med 
teknologins hjälp som utforskandet bedrivs.6 Tekniken kommer då att inta 
huvudsätet i civilisationen. Denna Västerlandets tekniska civilisation blir 
dominant och drar med sig resten av världen. Det tänkande och de tysta 
antaganden som är självklara inom den kommer att prägla oss alla, 
understryker Barrett. I våra handlingar, även de språkliga, kommer detta till 
uttryck. 

DATORN - DEN NUTIDA TEKNOLOGINS 
FRÄMSTA TINGEST 
Denna bild av teknikens genomsyrande roll i kulturen förstärks av J David 
Bolter, professor i klassiska språk och forskare i datavetenskap, i dennes bok 
Turing's Man: Western Culture in the Computer Age (1984). Bokens 
huvudtitel anspelar på den människotyp som har en mekaniserad syn på 
människa och natur, och som självklart ser människan som "informations
behandlare" och naturen som "föremål för undersökning".? Men alla som får 
sitt språk och tänkande påverkat av datorn kallar Bolter i grunden för 
"Turings män". Om en sociolog arbetar med "kvantitativ historia" eller om en 
humanist lägger upp en kondordans för "nyckelord i kontext", ja, då röjer de 
en Turings man inom sig, menar Bolter (s 13). I mer vardagliga situationer ser 
vi att datorn gör sig påmind när vi uttrycker oss i formuleringar som "Jag 
skulle behöva börja på en ny fil för att få ordning på mitt liv" eller "Det 
svåraste vid skilsmässan var att man var tvungen att programmera om sin 
vardag". 

Bolter berättar om teknikens skiftande roll genom årtusendena och om 
samspelet mellan teknologi och världsbildens utformning. Av teknologins 
olika uttrycksformer utvecklar sig några till "defining technologies". De blir 
alltså dominanta inte bara i betydelsen att de med sin närvaro präglar en 

6 Förhållandet mellan teknik, teknologi och vetenskap i modern tid är betydligt mer " 
problematiskt än vad som här framkommer. Fram t o m andra världskriget är det snarast 
teknikens landvinningar som gett underlag för vetenskaplig och teknologisk utveckling, 
medan det sedan varit vetenskapens och teknologins utforskningar som gett oss nya 
tekniska produkter. 
7 Alan Turing själv var logiker och matematiker och skrev 1936 en artikel "On computable 
numbers" som innehöll den grundläggande matematiska teorin för datamaskiner. I den satte 
Turing en gräns för vad man kan göra med datorer. Men 1950 uttrycker han i artikeln 
"Computing Machinery and Intelligence" en obegränsad tilltro till att datorer inn an år 2000 
till fullo kommer att kunna imitera mänskligt beteende. Den artikeln har fungerat som ett 
manifest för vissa forskare inom artificiell intelligens (Göranzon 1990, s 104-108; Bolter 
1984). 
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fysisk miljö under en tidsperiod, utan de kommer att utgöra det filter genom 
vilket vi betraktar och tolkar vår tid - teknologierna skapar helt enkelt 
mönster som förstärks och bevaras genom bruket av dem (s 10-12).8 

Genom tiderna har människan gjort tekniska uppfinningar, menar Bolter, 
som med sin rikliga förekomst och genomgripande påverkan på mänskligt liv 
blivit vägledande för vår förståelse av relationen mellan människa och natur. 
Bolter gör en kort exposé - från antikens drejskiva, över klockan och 
ångmaskinen till det senare 1900-talets dator.9 Genom dessa teknologier har 
människans syn inte bara på världen utan också på människan förändrats. 
Varje tidspräglande teknologi är ett tittskåp genom vilket man ser och tolkar 
både sin fysiska och sin metafysiska värld. 

Med muskelkraft satte antikens krukmakare drejskivan i rotation och 
formade med händerna sin kruka. Han var en skapare och hans skapelse bar 
hans intention och anda. I myten om Galatea får den av lera skapade Galatea 
liv och blir därmed lik sin skapare, skulptören. Med medeltidens klocka 
mekaniserades världen - klockan blev alltings mått och sinnebilden för hur 
världen fungerade. Vi fick ett ordnat kosmos där planeter svävade i för alltid 
givna banor och där allting kunde mätas och regleras i matematiska 
indelningar. Också mikrokosmos - som t ex våra kroppar - ansågs fungera 
som mekaniska urverk och drivas efter en gång givna principer. 

Här börjar en teknisk företeelse med sina innebörder förändra synen på det 
mänskliga, anser Bolter; människan mekaniseras och börjar bli mer lik det av 
människan skapade - vi har kommit långt från myten om Galatea. Med den 
dynamiska teknologi som ångmaskinen utgör har människan också lyckats 
tämja och tygla naturens krafter och ställa dem i sin tjänst; hennes verk 
begränsas inte längre av tillgången på mänsklig muskelkraft eller dragdjur. 
Ångmaskinen blir därmed som maskinskapelse och genom sin kraftalstring en 
manifestation av människans geniala skaparkraft. I vårt sekel är det datorn, 
kronan på verket i den elektroniska utvecklingen, som blivit den 
"definierande" teknologin. Den är det föremål som färgar vårt synsätt och 
"bestämmer" värdet också av kunskaper som inte kan förvaltas med 
högteknologiska medel. 

Förutom den arbetskapacitet som datorn representerar - i och med att den 
kan styra arbetsprocesser i andra maskiner - är det den information som 
datorn tillhandahåller som gör den värdefull, och så bedömd är den mer lik 
klockan än någon annan av de nämnda teknologierna. 

8 Jfr Marshall McLuhans bevingade uttryck "the medium is the message" i (1967) och 
Trond Berg Eriksens resonemang i Budbärarens övertag (1989). 
9 I dett a och de tre kommande styckena har materialet hämtats från Bolter, kapitel 2 . 
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DATORN - VÅRA GLASÖGON 
Med datorn har vi således - sedan uret - tagit ytterligare ett steg mot en 
mekanisering av människan. Vi ser datorn som en reflektion av det mänskliga 
tänkandet, men den bilden återkastas i vår tid på människan. Vi börjar alltmer 
tänka på människan som maskin. 10 Li ksom datorns inbyggda principer och 
arbetssätt kan avtäckas och förstås så kan också den mänskliga hjärnan det. 
Med datorn som "glasögon" eller "modell" för vår förståelse har vi gått mot 
en materialisering av hjärnan inte bara utifrån kunskapen att hjärnan består av 
elektriskt laddade celler utan i vår föreställning: Vårt tänkande går att 
kartlägga. Från antikens animism, idén om något levande i allt, även i det av 
människor skapade, har vi gått till 1900-talets uppfattning om den mänskliga 
hjärnan som en informationsbehandlande apparat. Datorn har blivit en 
mekanisk metafor för det mänskliga tänkandet. I sin likhet med klockan - i 
den information den administrerar - kan datorn i högre grad ses som en 
förlängning av en mekanisk än av en dynamisk teknologi. Men samtidigt är 
samspelet med datorn för många människor ofta så nyansrikt att maskinen 
framstår inte bara som mekanisk utan också som dynamisk. Datorn framträder 
nästan som en mellanstation mellan maskin och människa, dtt spelrum för 
fantasier och utprövande av båda (jfr Turkle 1987, s 31). 

Att se verkligheten genom datorn 
Datorns bärande principer, dess språk, lär man sig genom intensivt arbete med 
datorn. Vårt språk och tänkande kan antas påverkas av ett flitigt datorbruk, 
säger också bl a matematikern Bo Göranzon (1983). Det är inte i första hand 
ett övertagande eller inhämtande av ord från dataspråken man då vill fästa 
uppmärksamheten på utan ett sätt att träda in i ett tänkande, ett språk. Språk är 
modeller, och när vi handskas mycket med en viss modell rör den sig in i vårt 
tänkande. Även en kraftigt abstraherad modell - som de artificiella 
dataspråken - kan "bli verklighet": I en japansk framtidsstudie från 1972 om 
datasamhället såg man fram mot "ett samhälle med högintellektuell 
skaparförmåga" (aa s 150). Men för att kunna realisera denna vision om ett 
gott samhälle måste man först utveckla den "intellektuella kreativiteten" och 
detta skulle göras genom en stark datainriktning. Endast genom ett flitigt bruk 
av datorer, i arbete och på fritid, skulle människors förmåga till abstrakt 
tänkande och intellektuell kreativitet nå tillräckligt högt för att man skulle 
kunna tillgodogöra sig framtidssamhällets håvor. Målet för denna 
"uppryckning" var satt till 1985. Men det visar sig att människor som på detta 
sätt använt datorer och tränats till abstrakt tänkande med datorns symbolspråk 
tenderar att uppfatta också verkligheten på förenklade och begränsande sätt, 
hävdar Göranzon. Man börjar se verkligheten genom modellen och 
kreativiteten i arbetet hämmas (aa s 155). 

10 Även i detta stycke kommer materialet från Boiter, s 38-42. 
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Den logiska modell som datorn tillhandahåller och som programmeraren 
tränas in i och anpassar sig till har några centrala drag; symbolerna i den är 
ändliga, digitala, konventionellt överenskomna, isolerade och hierarkiskt 
ordnade. Så lär sig programmeraren maskinens och därmed dataspråkens 
speciella form - den symboliska representationen. 

Tid och effektivitet 
Tidsupplevelsen och värderingen av tid har förändrats genom historien. i l  Det 
finns ett intimt samband mellan en kulturs sätt att se på tid och den teknologi 
som kulturen använder för att mäta tid. Och dessa två, uppfattningen om tid 
och mätteknikens inneboende logik, påverkar varandra ömsesidigt. Ingendera 
av frågorna om huruvida teknologin tvingat på kulturen ett synsätt eller om en 
viss teknologi är en frukt av kulturens värderingar kan reservationslöst 
besvaras. När en ny teknologi väl existerar så kommer den av teknikerna att 
utvecklas enligt sina inbyggda förutsättningar, sin inre logik, och om den är 
tillräckligt "stor" och tankeeggande kommer den - liksom uret förr och datorn 
nu - att påverka oss till en omdefiniering av vår världsbild; hela kulturens 
värderingar genomgår en synvända. 

En viktig effekt av den logiska processens utseende och datorns kapacitet 
är således att synen på tid kommer att förändras, menar Bolter. 12 Oc kså vår 
värdering av tid ändras tydligt. I en dator sker allting mycket snabbt och det är 
denna snabbhet som bedöms som förtjänstfull - den ger effektivitet. Den som 
arbetar med programmering tillägnar sig ett andra sätt att se på tid, i 
nanosekunder, dvs i miljarddelar av sekunder. Och det sätt på vilket datorn 
handhar tid blir en modell för vårt tänkande omkring tiden. Tiden kan vara 
både en allierad och en fiende, tidens gång markerar framsteg eller 
misslyckanden och kan också länkas till optimism eller pessimism inför 
framtiden. Uppfattningen att något blir bättre eller sämre beror på möjligheten 
eller oförmågan för den enskilde och för samhället att få saker att utvecklas i 
önskad riktning, särskilt i materiellt avseende. 

I datorn är således tid lika med en serie avgränsade tidsenheter som kan ses 
som ett mått för olika processer men som också kan manipuleras. Och det är 
som manipulator av mikroskopisk tid som datorspecialisten strävar att med 
datorn strukturera och kontrollera världen. 

Tid är därmed bl a ett yttre mått för effektivitet, och datorn har blivit vår 
tids symbol för framsteg och för ändlighet. Allt har inom programmering ett 
slut, ett mål, ett resultat, en lösning. Fram till den ändpunkten löser ett 
program upp problemet i små repeterbara bitar och "behandlar" dem. 
Programmets kvalité mäts bl a i tid, hur lång tid programmet tar på sig att lösa 
problemet. Allt i den elektroniska världen, och således i datorn, är begränsat: 

11 En klassiker på området är Stephen Toulmin & June Goodfield Människan upptäcker 
tiden som utkom på engelska 1965. På senare tid har i Sverige utkommit Karen Davies 
Women and Time (1989) och Lennart Lundmark Tidens gång & tidens värde (1989). 
12 Här, liksom i de tre följande textstyckena, är materialet hämtat från Bolter, kapitel 7. 
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tid, minne, informationsbehandlingskapacitet, hastighet i input och output. 
Och att programmera "bra" betyder att väl kunna handha dessa ändliga 
resurser. Då blir snabbhet värdefull. 
Alltfler människor arbetar med datorer och t o m nybörjare på datorer deltar i 
uppbyggnaden av den elektroniska tiden, i befästelsen av den. 
Programmeringserfarenhet i sig förändrar - med tanke på de grundläggande 
principer som datorn bygger på - synen på vad som är framsteg. 

* 

Med dessa beskrivningar har jag velat påminna om en aspekt av vår 
västerländska historia och tydliggöra några synsätt som ligger förankrade i 
den. I den elektroniska eran är datorn den överordnade teknologi genom 
vilken annat definieras. Detta faktum ger en specifik blick för och uppfattning 
av vad som är värdefullt. Här genljuder antaganden om vetenskapens och 
teknikens självklara värde och tolkningsföreträde. Begrepp som exakthet, 
kvantifierbarhet, klara avgränsningar, effektivitet, snabbhet osv är centrala. 
Datorn är ett fenomen som påverkar våra värderingar, våra tankar, vårt språk 
och våra handlingar.i3 

DATORN - VÅR TIDS NYCKELSYMBOL 
I uppsatsen "On Key Symbols" från 1973 (American Anthropologist, s 1338-
1346) diskuterar antropologen Sherry Ortner vissa föremåls, ritualers och 
begrepps funktion som nyckelsymboler; som sådana påverkar de just vårt 
tänkande och våra handlingar. Sedd genom Ortners resonemang kan vi förstå 
datorn som just en nyckelsymbol. 

En nyckelsymbol har några utmärkande drag: Föremålet - jag reducerar 
min diskussion till föremål - utmärks av att människorna inom kulturen 
bedömer detta som viktigt; det uppväcker känslor, positiva eller negativa, 
bland de flesta människor inom kulturen; det förekommer i många olika 
sammanhang - handlingssituationer eller samtal - och det föranleder en hel 
del kulturell verksamhet, t ex utarbetande av vokabulär eller utvecklingsarbete 
för att förbättra föremålet, skapande av restriktioner osv. 

Datorn fyller så vitt jag kan se dessa kriterier för nyckelsymboler. De flesta 
människor anser datorer ha en stor och viktig funktion i samhället, de 
uttrycker åsikter - bestämda, reserverade, optimistiska - om datorer och 
bruket av dem, datorer förekommer överallt i den högindustrialiserade delen 
av världen och många av våra handlingar involverar datorer (t ex 
löneutbetalningar, telefonerande, portkoder). Mycken kulturell aktivitet är 
vidare uppbunden runt datorer; terminologin är specifik och rikt utarbetad, 
stort arbete läggs ned på att ständigt förbättra maskinerna (de blir "mindre, 

13 Jfr här Pamela McCorducks (1985) stora tilltro till mänsklighetens fortsatta utveckling -
i tänkand e, språk och föreställningar - tack vare datorernas starka mönsterfunktion för oss. 
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snabbare, effektivare"), och i hopp om att kunna motverka missbruk 
kringgärdar rättsapparaten dem dessutom med en mängd lagar och 
säkerhetsregler. 

Vilken funktion fyller då en nyckelsymbol för individerna i en kultur? 
Ortner talar om sammanfattande (summarizing) och utformande (elaborating) 
symboler. Den förra (t ex i form av det kristna korset, ett lands flagga, 
palestinasjalen) syntetiserar och symboliserar ett komplext system av idéer. 
Som sådan appellerar den först och främst till känslan. Den utformande 
symbolen, å sin sida, fungerar antingen som en källa för begreppsbildning och 
orienterar oss därmed i världen - vi förstår något om oss själva eller 
omvärlden genom den - eller också ger den handlingsstrategier, mönster för 
ett framgångsrikt socialt handlande. Ortner påpekar också att en 
nyckelsymbol faktiskt samtidigt kan verka på alla dessa sätt, eller - rättare -
att funktionerna inte kan skiljas på det vis hon gjort, eftersom de delvis vilar 
på varandra. 

Som sammanfattande symbol och appellerande till vår känsla har datorn ett 
stort nyckelvärde; vi må känna starkt för eller emot den, den är likafullt 
laddad med mening och står som symbol för en viss utveckling i vårt 
samhälle. Som utformande symbol tillhandahåller datorn dels formella 
egenskaper (logik, hierarkiska mönster, tidsdelning) som ger människor 
glasögon för att se på världen med, dels pekar den på möjliga handlingsvägar 
och scenarier för ett "gott liv". Ett annat nyckelvärde härrör från det faktum 
att datorn inbjuder till jämförelser mellan maskin och människa, mellan 
datoroperation och hjärnprocess. Interaktionen med datorn ger utrymme och 
möjligheter för individen att tänka också om sig själv och sin identitet. (Här 
sammanfaller diskussionen med den jag tidigare fört i kapitlen 3-5 utifrån 
Keniston, Ziehe och Turkle om datorn som ett betydelsemättat föremål.) 

Datorn fungerar med sina begrepp och principer som en metafor för hur 
man kan se på och förstå sig själv och världen, den ger vägledning för 
identitetsformandet och den fungerar som det centrala objektet i ett eget 
nyckelscenario som talar om hur man ska göra för att bli lyckad i kulturen. 
Den är en nyckelsymbol inom vår kultur. 

"DATORBEROENDE" 
Jag har med ovanstående resonemang velat visa på tanketraditionernas 
betydelse, datorn som ett led i ett flertusenårigt tänkande, därmed 
sammanhängande specifika värderingar samt datorns starka funktion som 
nyckelsymbol. Det är nu dags att återknyta till sociologen Margaret Shotton, 
som jag tidigare emellanåt hänvisat till, och ge en utförligare - om än kort -
presentation av några rön kring människor i datormiljö som framförs i hennes 
bok Computer Addiction? A Study of Computer Dependency (1989). 



155 

Att bli fasti4 
I sitt arbete summerar Shotton sociologiska och psykologiska drag hos en 
grupp datorintresserade människor som själva klassar sig som "hooked on 
computers". "Dependants" kallar hon dem. Till många av de fakta som hon 
presenterar finns trådar från mina observationer, dels i de enskilda porträtten, 
dels i det samlade materialet från alla sex personerna. Så t ex säger alla de sex 
unga män som deltagit i mitt arbete att de just har ett sådant nära förhållande 
till datorer som Shotton utgår från. Hennes resonemang ska här fungera som 
ännu en katalysator för reflektion både kring de redan presenterade 
individuella porträtten och kring mer allmänna förhållningssätt, våra egna och 
andras. Dessutom bildar de ytterligare en bas för nästa kapitel. 

Den övergripande tanken hos Shotton är att datorberoende (computer 
dependency) aldrig uppstår ur intet. Datorns lockelse på människor kan bottna 
i ett redan starkt intresse för teknik, science fiction eller fantasy, känslor av 
utanförskap (t ex social ensamhet, otillfredsställelse i skolan, "missing 
fathers"), stort behov av intellektuella utmaningar etc. Och personlighetsdrag 
skapas inte utan befästs snarare, menar hon, genom interaktionen med datorn. 
En gladlynt extrovert människa förvandlas således inte till en inbunden, 
socialt handikappad varelse genom sitt datorberoende, men en människa som 
företer starkt introverta drag kan få dessa fördjupade och därmed bli mer 
socialt isolerad. Shotton påpekar också att denna värld i huvudsak befolkas av 
pojkar och män. 

De datorberoende - och andrad 
Shotton undersöker bl a en liten grupp om fem unga manliga studenter i 
teknologi, och med tanke på likheten med mina egna forskningsdeltagare i 
just detta avseende kan det vara intressant att här presentera några av Shottons 
fakta om dem. Hennes rön visar att dessa Dependants föredrar att arbeta 
ensamma men att de vinner social prestige genom att hjälpa kamrater. Ofta 
känner de sig betraktade som inåtvända ensamvargar och protesterar 
egentligen inte mot ett sådant antagande, men samtidigt beskriver de sig 
själva som mer mogna, intelligenta och logiska än sina studiekamrater. De 
ägnar mycket tid åt datorn, antingen i arbete med den eller i tänkande runt 
den, själva programmerandet är ofta viktigare än slutresultatet, avlusning av 
program anser de vara utvecklande och roligt och känslan av makt och 
kontroll är centrala. De företer personlighetsdrag som vanligtvis beskrivs som 
introverta, och datorn fungerar ofta som en tillflyktsort bort från sociala 
relationer. Ibland antas datorberoendet av dem själva ha haft vissa skadliga 
effekter på skolgången. 

14 Under denna rubrik hänvisas till Shotton, s 6-28, 87,106-109,131, 256f. 
15 Under den här rubriken är materialet hämtat från Shot ton s 15ff, 67-82, 90,107 samt 
169-204. 
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Shottons fortsatta undersökning gäller olika, större grupper av 
datorberoende människor och jämförelser mellan dessa och kontrollgrupper. 
Vid en jämförelse mellan datoraktiviteterna bland vuxna Dependants och 
bland kontrollgruppernas likaså datorkunniga personer, visade det sig att 
teknikintresset väckts i yngre år hos Dependants. De hade också i högre grad 
lärt sig själva genom ett utforskande arbetssätt, trial and error och "hands
on", dvs genom att sätta sig vid bildskärmen och programmera utan 
föregående planering. De datorberoende behärskade flera 
programmeringsspråk än kontrollgrupperna, och lågnivåspråken assembler 
och maskinkod var favoriterna (om dataspråk se not 16 i kapitel 1). I 
samspelet med datorn kände de sig kreativa och intellektuellt stimulerade. 
Den viktigaste datoraktiviteten var programmering, men äventyrsspel var 
också vanligt förekommande liksom att arbeta över modem, dvs att gå ut på 
nät och "träffa andra", byta tips, information och program etc. Shotton 
konstaterar också att det inom gruppen Dependants finns undergrupper med 
olika preferenser vad gäller aktiviteter vid datorn. 

Stimulans och kontrolls 
Om man i stort betraktar intressena hos dessa Dependants, så finner man att 
de är få men intensiva. Ofta kunde Dependants betecknas som ointresserade 
av fysiska och sociala aktiviteter, och när de väl umgicks var det företrädesvis 
med människor som de kunde byta arbetsidéer med, inte personliga 
erfarenheter. Tom när Dependants satt och arbetade i samma rum kunde det 
förekomma att de föredrog att kommunicera över dator; inga vardagsspråkliga 
oklarheter kunde då skymma förståelsen. Intressena bestämdes i hög grad av 
vad som gav stimulans, dvs för dem gällde det att kunna bruka sin analytiska, 
formallogiska och intellektuella förmåga. Speciellt fascinerande var 
aktiviteter som krävde koncentration och strategitänkande; problemlösning 
och äventyrsspel t ex gav en sådan hjärngymnastik. Betoningen ligger på nöje 
och intellektuell stimulans när det gäller val av intressen - några direkta 
nytto- eller framtidsaspekter anförde de inte. 

Några av de sociala och psykologiska effekterna av datorberoende, eller 
några av de drag som förstärks genom detta datorberoende, är enligt Shotton 
att man just flyr undan omvärlden och in i en fantasivärld. Interaktionen med 
datorn blir till ett meningsfullt förhållande, man får ett ständigt sällskap, en 
trogen partner. En av Shottons summerande kommentarer är att datorn för 
många människor just gett en trygg tillflyktsort, som de har kontroll över. 
Behovet att kontrollera datorn, menar hon, är varken neurotiskt eller 
patologiskt. I en sådan närhetsrelation till datorn kan människor, som kanske i 
andra sammanhang känt sig otillräckliga, finna att de är kompetenta. Shotton 
poängterar att det finns en gradskillnad mellan Dependants och "vanliga" 
datorkunniga vad gäller intresset för datorn respektive för människor. 

16 Under denna rubrik hänvisas till Shotton, s 4,16, 93,105f, 166ff samt 275. 
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Dependants är mer intresserade av kontroll och föredrar därför att ha 
relationer till föremål - som datorn - framför relationer till människor. De är 
således objekt- eller maskinorienterade och mindre personrelaterade (jfr 
Dreyfus 1979). Men, säger Shotton, kanske är det så att vårt samhälle behöver 
dessa "introverts" likaväl som "extroverts", vi behöver både "thinkers and 
doers". Slutsatsen i övrigt är att Dependants skiljer sig från 
normalbefolkningen. 

* 

Flera av de drag som Shotton beskrivit kan vara starkt utmejslade hos någon 
eller några av pojkarna i min grupp, och familjeförhållanden och sociala 
villkor har säkerligen bidragit till detta. Men till skillnad från Shotton vill jag 
betona att tänkande och görande alltid hänger samman; vi utvecklar praktiska 
erfarenheter och utvecklar färdigheter, tränar reflektionen och analys
förmågan, allt i korsbefruktning med varannat. Beroende på hur detta 
tänkande och görande ser ut och hur reflekterade vi är över denna praktik 
kommer våra världar att te sig olika, få olika värden. Min tro är dessutom att 
varken individerna i Shottons undersökning eller i min skiljer sig så mycket 
från normalbefolkningen, mer än kanske i vissa yttre avseenden, dvs i det 
tydliga datorintresset. Det sammanhållande och gemensamma hos oss 
kommer till uttryck i vår kulturs värderingar och våra sätt att bruka språket. 
Däremot är det troligt att sådana drag - beträffande unga datorintresserade 
människor, dvs oftast pojkar - tydligare och tidigare manifesteras i deras 
språk och att dragen förstärks genom närheten till datorer. 

Mycket av det som sagts i detta kapitel har sina kopplingar till porträtten, 
annat kommer att få sin belysning i det kommande kapitlet. Där återkommer 
jag till pojkarna och deras språk. 



7 "DATORNÄR STARTRAKETEN" 

Man trodde man lärde sig maskinen, men man lärde sig ännu mer 
gruppens... man formades. Det upptäckte man först långt senare. En del 
data - M delar regler; sätt att göra; hur man talar - "deleta"; ämnen - inte 
sport eller tjejer... Sättet att tänka är gemensamt men vidare än datorn. 
Datorn är bara startraketen. 

Citatet är hämtat från manussamtalet med Mattias och accentuerar datormiljöns 
betydelse för en fostran till eller en förstärkning av ett specifikt sätt att se på 
världen. I pojkarnas enande - och gentemot andra uteslutande - språkspel 
betonas datakunskapen och vikten av att följa datorns språk/regelsystem; 
estetiken - hur man ska göra för att programmen ska bli "snygga", "smarta" 
"sexiga" och hur programmen får se ut i den miljön; den speciella slangen eller 
vokabulären i miljön; samtalsämnenas statiskhet. Dessutom banar 
förtrogenheten med datorn vägen in i ett tänkande som går utöver teknikens 
domäner. 

Finns det då något speciellt hos datorer som drar pojkar till sig och stöter bort 
flickor? Detta var en fråga som jag ställde mig redan vid arbetets början. För var 
och en som har kontakt med datorintresserade ungdomar är det tydligt att dessa 
ungdomar i regel är pojkar. Detta avspeglas också i könsfördelningen i skolornas 
datorrum och i elevernas fria val av ämnen. En del uppgifter tyder på att ungefär 
lika många flickor som pojkar väljer datakunskap som tillvalsämne eller fritt 
valt arbete på högstadiet, men flickorna visar en tendens att snabbt hoppa av.i 
Lärare rapporterar att datorintresserade flickor blir lika skickliga på 
programmering som pojkar, att de oftare ställer frågor om vad programmen eller 
resultaten egentligen ska användas till och om rimligheten i resultaten. Men så 
försvinner de från skolornas terminalrum och från datautbildningslinjer. SÖ 
meddelade 1984 att c:a hälften av alla flickor som börjat på pojkdominerade 
tekniska yrkesutbildningar hoppade av, på verkstadsteknisk linje hela 80%.2 

I den datormiljö som pojkarna känner förankring i försiggår en fostran till 
könsmässig och kunskapsmässig dominans. Skolningen in i datatänkandet 
sker på många olika sätt och på flera nivåer. Den nivå som framförallt berörts i 
porträtten är den individuella; man lär sig dataspråket och att man är en sådan 
person som klarar av att bemästra datorns logiska språk och struktur. På 
gruppnivå upptäcker man att datorvärlden är befolkad i huvudsak av män och 
pojkar, och umgänget och det inbördes samtalet ser ut på bestämda sätt. På en 

1 Muntliga uppgifter frän lärare samt en undersökning från ett rektorsområde i Örnsköldsvik i 
mitten av 80-talet. 
2 Ur Studieavbrott i gymnasieskolan, SÖ-rapport 1984. 
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mer övergripande och subtil nivå skolas man till vissa antaganden, värderingar, 
förhållningssätt som befäster den världen och gagnar ens egen ställning i den. 
Dessa olika sätt att träda in i kulturen går givetvis i varandra och befäster en viss 
blick på och tolkning av omvärlden. Stora likheter finns här med filosofen 
Sandra Hardings uppfattning om hur kön i sociala sammanhang skapas genom 
tre processer, som hon kallar "individual gender", "gender structure" och 
"gender symbolism" (1985, t ex s 18).3 En självklar grundläggande dimension i 
dessa processer är för henne androcentrismen i språket som likaså formar och 
formas genom dem. 

Språket är oupplösligt sammanvävt med våra sätt att leva och handla, med vår 
kultur (se kapitel 2). I talrika studier och i teoriutveckling har språk- och 
socialisationsforskningen visat att flickor och pojkar genom språkliga handlingar 
skolas till kön och att könen ges olika plats, funktion och värde inom kulturen.4 
De olika praxisar vi kommer att ingå i formar hos oss också olika språk, 
antaganden och värderingar av tillvarons företeelser. Med tanke på att det i 
västerländsk kultur varit en liten maktfull och privilegierad grupp män som 
format de kulturella institutionerna - såsom kyrka, vetenskap, arbetsliv, 
familjeliv, rättsväsende, politik, skola - så är det naturligt att de värderingar och 
synsätt som är ankaret i dem är manliga, dvs i högre grad präglade av mäns 
socialt och kulturellt förvärvade hållning än av kvinnors.5 

Med bas i en teknologisk kultur och i samvaron i terminalrummet har pojkarna 
själva genom sina språkliga handlingar format ett språkspel som är deras, en tät 
väv av i varandra inflätade och omlottgående resonemang. Ur denna väv lägger 
jag i detta kapitel fram till beskådande några centrala antaganden. 

Den innebörd pojkarna lägger i resonemangen visar sig i deras talande. Det 
kan, som jag tidigare påpekat, betyda att de aldrig nämner vissa företeelser som 
kan synas självklara, att deras sätt att tala om en företeelse pekar i en viss 
riktning, att de ibland uttryckligen betonar en åsikt men att en motsatt hållning 
smyger sig på i andra resonemang etc.6 Ett exempel: Ordet kontroll kan ibland 
nämnas i några pojkars språkliga framställning men kan också vara sparsamt 

3 Harding söker tydliggöra androcentriska och/eller västerländskt etnocentriska grunddrag 
inom vetenskap, kunskaps- och vetenskapsteori. 
4 En omfattande språkforskning vittnar här dels om olika värderingar av kön och av kvinnors 
och mäns språk (t ex Einarsson 1981, Cameron 1985, Hultman 1990), dels om faktiska 
könsskillnader i språklig framställning (t ex Einarsson & Hultman 1984, Thelander 1986, 
Schlyter 1986, Nordenstam 1990), dels den genom språket förmedlade könssocialisationen 
och dess effekter på självbild, människosyn, världsbild (t ex Einarsson & Hultman 1984, 
Kristeva 1990, Erson 1990). Se även psykologerna Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
5 Om synen på kunskap, maktförhållandet mellan könen och kopplingen mellan dessa 
företeelser står också att läsa hos bl a filosofen och matematikern Evelyn Fox Keller 1983, 
1985,1987; vetenskapsteoretikern Carolyn Merchant 1980; psykologen och pedagogen Carol 
Gilligan 1982; kärnfysikern och vetenskapssociologen Brian Easlea 1983; historikern Yvonne 
Hirdman 1988. - Även antaganden om språk, dess "natur" och våra värderingar omkring 
språk kan naturligtvis spåras tillbaka till en i grunden manligt formad domän, 
språkvetenskapen. 
6 Se not 4 i kapitel 3 om olika medvetande- och artikulationsnivåer. 
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förekommande i det samlade samtalsmaterialet för en enskild person. Och ändå 
kan det hos just den personen vara en hög värdering av eller en önskan till 
kontroll som kommer till synes i språket. Jag undersöker och tolkar pojkarnas 
språk, de antaganden som ligger ibland i, ibland bortom "orden, termerna, 
substantiven".? 

Utgångspunkten är exempel som ibland redan förekommit i något av de tre 
porträtten. Tanken därmed är att redan använda exempel dels väl belyser det jag 
önskar tydliggöra, dels förhoppningsvis redan förmedlat något som jag här alltså 
ytterligare vill betona och vidareutveckla - nämligen hur man fostras till 
terminalrummets språkspel. Jag för också in citat från samtalen med de övriga 
pojkarna, Anders, Petter och Niklas. 

Genom koppling till andra forskares rön låter jag resonemanget gå utöver de 
enskilda exemplen. Jag knyter an till de traditioner omkring tänkande och språk 
och omkring synen på språket som kunskapsmedel, som ligger inbakade i 
konstruktionen av datorn och våra föreställningar om dess värde (se kapitel 6). 
Därmed vill jag foga det förra, mer individuella perspektivet - som det framstår 
i porträtten - till ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Jag kommer här att 
ofta låta dessa delperspektiv gå in i varandra; datorns betydelse för individen 
och kulturens hållning till datorer förstärker ömsesidigt varandra. 

Kapitlet är disponerat på följande sätt: I ett första avsnitt - "Att ur leken finna ett 
'jag'" - visar jag på bevekelsegrunder för datorintresset, såsom leklust, 
maktkänsla, självkänsla m m för att sedan i avsnittet "Att tänka på datorns sätt -
att lära dess språk" rikta uppmärksamheten på just det språk som pojkarna måste 
tillägna sig för att datorn ska kunna göras till en nära samarbetspartner. I 
avsnittet "Ett andra hem" lyfter jag fram karaktären av deras djupa förtrogenhet 
med datorn och går från en synligare nivå till en mer fördold; först belyses 
gemenskapen i datormiljön och den ofta upplevda klyftan mellan datorvärlden 
och vardagsverkligheten runt omkring den, sedan kommer ett litet avsnitt om 
tudelningar eftersom liknande klyftor och gränsdragningar förekommer i deras 
tänkande på andra områden, vidare belyser jag vad det betyder att "gå djupt in i 
datorn" och pekar på formande dimensioner för deras begreppsvärld och språk. I 
det sista avsnittet - "Manlighet och språk" - återknyter jag till resonemang om 
könsfostran och könens olika begreppsvärldar samt till en diskussion om språk. 

7 I sin kritik av objekttänkarens språkförståelse säger filosofen Sören Stenlund: "Ord, termer, 
substantiv är /för objekttänkaren/ de primära enheterna när det gäller frågan om hur språkliga 
uttryck har mening" (1980, s 98). 
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ATT UR LEKEN FINNA ETT "JAG" 
Många ungdomar kommer intensivt ihåg sin första kontakt med datorer. På olika 
sätt har de pojkar som jag låtit komma till tals i porträtten skildrat detta, och här 
låter jag Anders låna sin stämma till ännu ett vittnesbörd: 

Jag hade sett dom, jag hade seit dom en gång tidigare, men det var på ett 
studiebesök inför gymnasievalet. Då stod jag och såg på när dom höll på 
med datorer. Jag blev intresserad direkt. - (Sen från åk 1 på gymnasiet) då 
satt jag där varenda ledig stund jag hade, varje dag. Det var roligt! (Al:13, 
1) 

Kärlek vid första ögonkastet. Från första stund blev pojkarna fast, som de också 
säger. I gruppen återfinns sådana yttre drag som Shotton (1989) belyser i sin 
stora grupp datorberoende personer; någon har lekt med Lego sedan 2-års-
åldern, någon konstruerat modellflygplan sen tidig barndom och Anders, som vi 
nyss hörde, har varit en hängiven radiolyssnare och radiobyggare. Pojkarna 
vidareutvecklar helt enkelt i sitt arbete med datorer ett lustfyllt teknikintresse 
och hämtar då ofta uppslag och idéer för spelprogram ur science fiction-
litteratur. Tolkien, Douglas Adams, Ursula LeGuin, Heinlein är några av de 
författare som ger stimulans och näring åt fantasin, när de står inför den typen av 
programmeringsuppgifter. 

Men naturligtvis anas och framträder ur aktiviteterna kring datorn något mer 
än blott och bart ett tidskrävande och roligt fritidsintresse: 

... man får göra nästan hur man vill (med datorn). Man kan bestämma, 
man har makt över den så att säga. /.../ Om jag kan datorn kan jag styra 
den. (Jl:12) 

Jag upphör aldrig att förvånas över hur mycket det går att få ut (ur en 
dator) egentligen. En dator kan man göra vad som helst med nästan. 
(L2:10) 

(Att arbeta med datorer) - jag ser det som att man skapar nånting. Man 
skapar, datorn lyder. Den gör precis som man tänker sig. (Ml:32) 

Det är fruktansvärt roligt att hålla på med (datorer). Det ger en härlig 
känsla av att få nånting att lyckas, att få nåt att fungera. (Al:9) 

(En del grabbar) har en slav /=datorn/ och allting dom säger, det gör den. 
(M2:8) 

Vad är det som uttrycks här? I samspelet med datorn kan var och en ur den 
enorma mängden av möjliga problemformuleringar och -lösningar utveckla 
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något nytt, något som är ens eget. Detta är centralt i datorns lockelse: 
Datoranvändaren upptäcker tidigare osedda kvaliteter och möjligheter i datorn, 
när operationer som han eller hon "befallt" datorn att utföra lyckas. Personen 
framstår t o m som skaparen. Gemensamt för många programmerare tycks vara 
känslan av att "jag" får saker att fungera (Turkle 1987, s 126f). Upplevelsen är 
ett totalt behärskande av datorn; den är bara en lydig slav. Kanske blir pojkarna 
här - speglat i de olika uttrycken för maktkänsla - allsmäktiga, gudalika? 

När man lärt sig datorns språk (se nästa avsnitt) och därmed ständigt lägger 
mer och mer av dess hemligheter under sig, så lär man sig också något om sig 
själv. Den verkligt stora dragningskraften, den som gör att pojkarna från början 
blir fast, ligger i det faktum att datorn fungerar som ett konstruktivt och 
projektivt medium, ett tankeväckande objekt (Turkle 1987 passim).8 Datorerna 
är konstruktiva på så sätt att den person som arbetar med dem kan upptäcka och 
utveckla egna inneboende förmågor som hon tidigare inte kunnat testa, och 
projektiva därför att hon lockas att plocka fram funderingar ur sitt inre och tänka 
kring sin mänskliga natur. Särskilt formande och betydelsefulla kan man 
förmoda att sådana skeenden blir när det gäller barn och ungdomar. Mattias ger 
exempel på detta från vårt första samtal till det tredje: 

Den här databiten, den var en viktig bit för att få en personlighet: Man är 
nån! (Ml:18) 

Jag tycker jag är bra på teknik. Jag kan förklara det mesta. - Det har gett 
mig en identitet att jag kan datorer. (M2:7) 

Om man talar om data, så kan man ju känna sig självsäker: 'Jag vet svaret 
på problemet' eller 'Jag kan skriva fyra sidor rakt av och det fungerar'. Jaa, 
man småler, nästan garvar inom sig över hur duktig man är. En skön 
känsla! (M3:13) 

"Bemästrandet spelar en viktig roll i varje individs utveckling", säger Turkle 
(1987, s 235).9 Genom den på erfarenheten grundade känslan av att behärska 
något, får man nyckeln till självständighet och självförtroendet växer. I Mattias' 
uttalanden kan vi ana en stegring av maktkänsla och självtillit. Med en sådan 
kunskap om och förankring i datorernas värld blir pojkarna helt enkelt virtuoser. 
Datorn är det objekt som bekräftar dem: Aktivt brukar de den i en process där 
uppfattningen om omvärlden och den egna identiteten successivt formas. Datorn 
hjälper dem med en grundläggande begreppsbildning. Därmed påverkar den 
tillblivelseprocessen, utvecklingen av personligheten och sättet att se på 
omvärlden. Datorn är helt enkelt det perfekta mediet för att tillfredsställa en 
mängd varierande behov (Shotton 1989, s 204). 

8 Dessa dimensioner i datorn kallar Turkle dess andra natur; dess första är den rent analytiska 
strukturen i datorns inre. 
9 För jämförelser hänvisas i detta textstycke till Turkle, s 229-235 samt s 191. 



163 

Genom att kommunicera med datorn kan en person således möta sig själv; 
hon upptäcker okända sidor i sin personlighet, testar gränserna för sin kapacitet 
och utforskar sina möjligheter. Datorn blir en förlängning av jaget, eftersom den 
utgör en del av resurserna då man reflekterar över sitt jag - den blir "vårt andra 
jag" (Turkle 1987, s 331f). Liksom Freuds psykoanalytiska teorier fungerar 
datorn som medel för självreflektion. Den blir på så sätt en katalysator inte bara 
för vad vi tänker utan också för hur vi tänker. För pojkarna har det från början 
varit upptäckarlusten och leken som dragit, men med tiden har känslan av 
uppövad skicklighet vuxit och - därmed följande - makt över maskinen. Det är 
dessa senare dimensioner som bärs fram i citaten ovan. På datorns område har 
pojkarna makt och känsla av kontroll. 

Pojkarnas röster berättar om den kreativitet som datorn inbjuder till, men de 
pekar därmed också på de behov som inte tillgodoses i den "vanliga" vardagen -
i det sociala, i skolan. De berättar om att man på många andra områden är 
maktlös; att man inte möter tillräckligt stimulerande - eller riskfria - tillfällen 
att utvecklas, att upptäcka sig själv och dra fram sina skapande resurser. 

ATT TÄNKA PÅ DATORNS SÄTT - ATT LÄRA DESS SPRÅK 
Samtidigt som självkänslan växer så sker också något annat: Makten över datorn 
och inblicken i sig själva och sina förmågor har pojkarna fått genom att erövra 
maskinen på dess villkor, genom att lära sig datorns språk, dess sätt att fungera 
eller "tänka". Datorns språk blir därmed, i vissa avseenden, deras språk. Här 
formas innebörden i många av de grundläggande begreppen (Turkle 1987, s 
167). 

"Man måste förstå hur datorn tänker" 
En dimension i arbetet med datorn som ofta berörs, både av datorberoende 
personer och av människor utanför datorvärlden, är logikens betydelse och 
funktion. Vad menar då dessa pojkar med logik, vilka innebörder fyller de ordet 
med och vad fäster de för vikt vid de egenskaper de ger det? Vad säger 
resonemangen om deras antaganden om den värld de lever i? 

(När jag programmerar bygger jag logiskt utifrån) den abstrakta grunden. 
Jag bygger upp bilder här uppe (i huvudet) och så omsätter jag dom 
bilderna... Jag tänker mig det hela som små block, legoklossar... (P3:10) 

Petters relativt neutrala fundering om programmerandets praktik får lite andra 
dimensioner genom Mattias reflektioner: 

(Användningen av datorer) har påverkat mitt tänkande - jag märker det 
själv, att man kan tänka väldigt fyrkantigt. (M2:8) 

Man vill en sak och jag vet att om jag gör det på rätt sätt så får jag 
det utfört, men så kan man ju inte handla när det gäller människor /.../. 
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Och sitter man med en dator väldigt mycket och kommunicerar med den 
mer än med människor, då tror jag det kan bli problem att tala med 
människor. / / Jag har ju lärt mig känna igen det: "Det där var väl 
fyrkantigt tänkt". Man märker på många som sitter hela nätter; man 
pratade tillsammans på ett sätt och man umgicks väl på ett sätt som nog 
också var påverkat av det där med datorn. Saker och ting görs så och så 
och så, etappvis. I och med att andra inte protesterar... Är man sån själv då 
protesterar man inte mot andra... /.../ Det blir svårare och svårare att 
umgås med andra ju mer man är med datasnubbar - det blir en högre och 
högre mur till andra människor - och därför blir man säkert kallad 
databög bara för att man inte kan umgås med andra människor. (M2:8-9) 

Om du ska förstå människor så ska du inte tänka logiskt, du ska ju 
lägga in känslor och sånt, mer erfarenhet och ja, andra saker. Du kan ju 
aldrig - nästan - använda logik, enbart logik i den yttre världen. Och det 
är ju det som gör att dom flesta blir mer och mer isolerade och då 
använder dom ännu mer logik. /.../ Jag upptäckte ju att man tänkte 
fyrkantigt - det är ju att man tänker logiskt - och med logiskt menar jag 
nästan matematiskt... ja, datormässig logik - orsak-verkan och det hära: 
"Har man det så har man en såll som gör sånt och då får man det", 
ungefär. (M3:32) 

Jag tycker själv att jag är väldigt analytisk och väldigt förklarande, 
jag ser alltid en förklaring i allt och det är typiskt, tror jag, för många - ja, 
det är väl tekniker som ser det så att: Man är van att den klossen passar i 
den lådan. (M2:14) 

Ställer man upp ett problem så kan jag lösa det logiskt, som man 
räknar i skolan. (Logik) går att mäta på skolans sätt, och i det militära och 
i samhället. (M2:18) 

Jag tycker att jag har mer fyrkantiga perioder - det är när jag tycker 
data är kul. Det är väl det som är den stora risken, att man tänker 
fyrkantigt - det är ju det som är det negativa. Man får inte gå in för hårt 
för det. (M3.-32) 

I Mattias' tal om den fyrkantiga och socialt avskärmande logiken framhålls vad 
Turkle kallar datorns första natur, dess analytiska kapacitet, dess språk. Innan 
jag utförligare kommenterar Mattias' funderingar ska vi se vad ordet logik får för 
nyanser hos kamraterna. 

(Datorer) har väl gett mig ett sätt att tänka logiskt, att optimera saker och 
ting, att försöka få saker och ting så effektiva och snabba och små som 
möjligt. (Nl:3) 

En dator är ju bara logik. /.../ (Datorer har gett mig) logiken, den kommer 
ju därifrån. (L2:l,10) 
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Datorer är mycket logiska, det mest logiska som finns, snabba och 
logiska. Om en sak är logisk, då bör den fungera, då vet man åtminstone 
hur den borde fungera. (L3:8) 

Man ska använda det här också /pekar på huvudet/, det har jag alltid gjort. 
(Terminalrumstiden har gett) förmåga att tänka logiskt och ... 
problemlösning. /.../ En sak som fungerar har jag ofta försökt förbättra för 
att få det snabbare fast det inte behövs. Det ska va snabbt, jag vill ha det 
snabbt - kort, hårt, intensivt - det ska fungera effektivt. (P3:l) 

Lärarna skulle (behöva) lära ut fortare, det går nästan för långsamt, tycker 
man. Vissa tycker ju att det går för fort - det är dom som har det lite 
besvärligt t ex med matte. (Pl:6) 

FORTH är väldigt effektivt men det är väldigt svårt att tänka sig därför att 
allting är i omvänd polsk notation. Det var en polsk matematiker som 
hade satt upp ett eget sätt att skriva som gick väldigt fort, men det visade 
sig att när man vände på det hela precis tvärtom då gick det ännu fortare, 
därför att det var mer logiskt. (P2:16-17) 

I BASIC blir allt bara gröt, det är långsamt. PASCAL är snabbt, särskilt 
TURBO-PASCAL, det är mycket snabbare än vanligt PASCAL, och så 
är det effektivare. Det är ett lättläst och strukturerat programspråk -
PASCAL är strukturerat, välordnat. Det är mycket vackert. (J2:4) 

Man skulle kunna säga att man övat upp sitt logiska tänkande (med 
datorer) men det ska visst vara fel. Enda gången jag tänker logiskt det är 
när jag sitter framför en dator. (J2:8) 

Det första citatet fokuserar genom ordet optimera den positiva laddning som 
vibrerar runt logik även i de senare citaten. Den på matematik baserade logiken 
finns i datorer och inget är så logiskt som datorer. Genom arbetet med datorer 
anser sig pojkarna ha utvecklat sin logiska förmåga. "En logisk tanke kan alla 
människor tänka likadant: 1+1=2", säger Petter (P3:9) och detta skapar 
igenkännlighet, klarhet och möjlighet till kontroll. Den lek som samspelet med 
datorn från början var har så småningom "gett dem" logiken, ett värdefullt 
redskap i den värld de lever och ska fungera i (jfr Ortners handlingsstrategier, 
kapitel 6). Med denna logiskhet förknippas tankar om effektivitet och snabbhet -
ord som ofta återkommer i citaten ovan och som kan summeras i Petters uttryck: 
"kort, hårt, intensivt". Hit kopplas också idéer om genomskinlighet - ett 
"vackert", dvs effektivt, programspråk är välordnat och strukturerat. Det är 
lättläst och ger överblick - i alla fall om man själv har utvecklat det logiska 
tänkandet, och det är ju det man tränar i arbetet med datorer, vid inlärandet av 
nya programspråk och vid programmering. 
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Logik ges alltså i dessa uttalanden ett självklart positivt värde och sammanförs 
med andra positivt laddade ord som effektivitet, snabbhet, och fraser som 
aktualiserar tankar om exakthet och genomskinlighet. Det finns också 
antaganden om logik som intelligens och tydligast framkommer detta hos Petter: 
"(Intelligens) har lite med logik att göra. Dom brukar säga att man har logisk 
intelligens, man kan ha matematisk intelligens... dom två går ihop väldigt 
mycket" (P3:17-18). Men Petter talar också om en betydligt mer sammansatt 
intelligens, något omätbart. Min tolkning är dock att det hos flera eller alla finns 
ett underliggande antagande om logik som en överordnad form eller aspekt av 
intelligens. Detta stöds också av många av Turkles informanter och av hennes 
resonemang (1987, t ex s 272, 302). 

Motsatsen till det logiska blir långsamhet, otydlighet ("gröt") och kanske 
"obegåvning" eller "dumhet" ("dom som har det lite besvärligt med matte"). 
Sådant ses som oönskade fördröjningar i en i den logiska världen förgivettagen 
positiv utvecklingsgång. 

I Mattias' reflektioner lät det något annorlunda. Också där förankras logiken i 
datorer, men i övrigt hör vi en iakttagares analyserande röst, ja, vi hör en dubbel 
stämma. Mattias har genom de existentiella tankar som flickvännen väckt hos 
honom kommit att reflektera över datorlogikens inverkan på hans eget och de 
andra datorkillarnas sätt att tänka och tala om andra företeelser - den "yttre 
världen". I samarbetet med datorn vinner man visserligen i självförtroende och 
maktkänsla, men ur Mattias vidare sociala perspektiv blir logik laddat också med 
negativa vibrationer; det fostrar till ett tänkande som i olyckliga fall avlägsnar 
den datorpåverkade från andra människors sätt att tala och tänka. Man råkar lätt 
in i en ond cirkel - i sin oförmåga att möta människor och sociala situationer tar 
de datorpåverkade sin tillflykt till datorn och går ännu starkare in för det som ger 
bekräftelse: att tala med datorn på datorns språk, med logik. Omvärldens 
förväntningar och de egna förväntningarna på omvärlden kan då inte mötas. 

Pojkarna må - utifrån sina olika positioner och beroende på hur mycket de 
reflekterat över sin datortillvaro - ha laddat ordet logik med för dem enbart 
positiva konnotationer som snabbhet och effektivitet m m, vilket tycks vara det 
vanligaste, eller också med negativa såsom isolering och avståndstagande från 
människor. Det gemensamma, trots denna skillnad, är att logik ses som och är 
ett fundamentalt verktyg i umgänget med datorn. "Man måste förstå hur datorn 
tänker" (P3:3). Deras tal om logik blir därmed starkt betydelsemättat. Logiken 
står med nödvändighet för något positivt i deras värld; erövrandet av det 
formella språket är intimt förknippat med deras virtuositet på datorer. Datorerna 
har gett dessa unga män identitet, maktkänsla samt en lins att se världen och 
människorna igenom. 
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Hierarkier och system i arbetsorganisation 
Ett återkommande drag i pojkarnas hållning är benägenheten att godta och tänka 
i och kanske t o m - utifrån de mönster de ser runt sig - skapa hierarkier. Ett 
exempel finns naturligtvis just i den upplevda över- och underordning som både 
Janne, Mattias och Lennart refererar till i sina porträtt. Ett annat återfinns i talet 
om arbetsorganisation: 

Vi ska göra ett projekt, alla i klassen sitter och jobbar för fullt, ett par 
tusen arbetstimmar. En kille ser till att allt vi gör passar ihop. Vi delade 
upp oss i grupper, hade gruppchefer, två gurus som skulle sitta och 
bläddra i biblarna som det heter. Vi har ju ändrat på det lite själv och delat 
upp projektet i tre bitar, i tre grupper och så har vi undergrupper - vi 
gjorde som en pyramid direkt. (M3:l) 

Det är Mattias som berättar om universitetslärarnas fostran till organisation vid 
projektarbeten. Att studenterna på linjen delas in i grupper för att utföra olika 
delmoment i projektet kan ses som en strävan mot en mer 
demokratisk/kollektivistisk arbetsform, men gruppindelningen är också en del 
av ett hierarkiskt byggande. Detta är den av lärarna rekommenderade formen: 
"Nu ska vi hjälpa er bygga upp det här"; "Lägg upp det så här!" (M3:l,2). 
Projektet ska "effektivt", "snabbt" och målmedvetet styras mot en slutprodukt. 
Att arbetsformens hierarkiska struktur anammats av pojkarna framgår av att de 
själva ändrat lite på ursprungsmodellen men fortsatt i samma riktning och 
åstadkommit en "pyramid". Här ser vi en skolning till ett hierarkiskt tänkande 
inför arbetsuppgifter. 10 

Dom där gruppledarna delar ut och håller alla med jobb. Dom som är 
längst ned - det var två undergrupper som skulle göra grundbitarna. Jag 
hörde till dom lyckliga, till den gruppen som skulle använda sig av 
grundbitarna, men då skulle det jag gjort också användas (i) större klossar. 
Så då skriker dom: "Men du, fixa det där, jag måste använda dina grejer 
för att kunna testköra mitt". "Jamen, jag har inte kunnat testköra mitt, för 
dom under mig har inte lyckats få klart (sitt)." Då (får man sätta in) 
mycket resurser där, man får sitta och hjälpa dom - för att jag ska hinna 
bli klar så att han (ovanför mig) ska kunna bli klar. Man lär sig himla bra 
sånt där praktiskt med planering. Så det har varit kul. (M3:2) 

Hierarkin uttrycks här i initiativet hos de överordnade, som "delar ut", "håller 
med jobb", kräver att mindre "klossar" ska vara fixade, och som "får hjälpa" 
dem längre ned som inte lyckats; den uttrycks i p ositionsangivelser: "dom längst 
ned", "undergrupper", "gruppledarna", "dom under mig", "grundbitarna"; i 

10 En något annorlunda hållning till lärande visas inom läromästarsystemet - se Mattias' 
porträtt (kapitel 3) - men där gäller det det individuella lärandet och den lekfulla kreativiteten 
och här gäller det effektiv arbetsorganisation inom en grupp. 



168 

överordning: "jag hörde till dom lyckliga", "jag måste använda ditt" och den 
uttrycks i re lationerna: "grundbitar" och "större klossar" t ex. 

Den uppdelning och specialisering av programmeringsarbetet som förutsätts i 
uppgiftens formulering gör det naturligt och nödvändigt att lägga något slags 
organisation över de fragmenterade delarna. Annars skulle kaos hota att utbryta 
(Keniston 1965, s 247). I utbildningen är hierarkin den rekommenderade och 
favoriserade organisationsformen. I Mattias' beskrivning pulserar hets och stress 
- den som befinner sig "under" ska serva nivån ovanför och grupperna driver sig 
själva och varandra mot målet. Invävt i pojkarnas resonemang finns ett 
antagande om effektivitet och samtidigt därmed en hög värdering av sådana 
förhållningssätt; det är "bra" och "kul" att arbeta så här.n Här råder en mycket 
bestämd ordning och här lärs rent praktiskt en hierarkisk organisationsprincip 
(med vissa samverkansformer). Dels är hela arbetsgruppen ett maskineri där alla 
små kuggar snabbt och välsmort ska haka i varandra, och dels är pojkarna 
parallellt därmed i färd med att skapa ett liknande maskineri. Eller de är som 
delrutiner i ett program som är under testning och som ska frambringa ett nytt 
program (se Mattias' porträtt). 

Ett liknande exempel hämtar jag utanför datorvärlden, från Lennarts 
militärtid. Jag ser då Lennarts beredvillighet att ge den detaljerade 
beskrivningen av det hierarkiska militära systemet som ett med datormiljön 
sammanhängande och kanske t o m förstärkt drag. 12 

De högsta cheferna, det är ju yrkesmilitärer eller reservofficerer och sen 
finns det såna som är boss för 30 man ungefär, dom är värnpliktiga, sen 
kommer dom som är boss för 20 man - som jag - och sen kommer dom 
som är boss för 10 man och sen kommer dom som inte är boss för nån och 
sen kommer dom ännu mindre och sen kommer dom som bara gör lumpen 
på 120 och sitter i kasernvakten. Malajer, alltså! / / Jag skulle ut på 
ledningspluton - och det finns bara en på bataljonen för det är vi som 
leder bataljonen. Bataljonen är alltså 750 man. Ja! Då fick vi en 
plutonchef, han som är chef för 30 man, under sig har han två truppchefer 
- jag är en av dem och chef för 17 man. Och så går det neråt. Då har jag 
tre stycken gruppchefer, det är tre grupper, ja hierarkisk ordning så här 
/illustrerar med händerna en nedåtgående trädstruktur/ och så har jag då en 
grupp med 4 man och en med 7 man och en med 5 man. Första gruppen 
ska se till att den radiobandvagnen med 5 antenner ska fungera, och han 
ska se till den radiobandvagnen med 5 antenner, och han, slutligen, ska se 
till att ingen kommer in på stabsplatsen. (L3:2-3) 

11 Jfr arbetsorganisationen och hållningen i Tracy Kidders på faktagrund baserade roman En 
dators födelse (1982). - Om det splittrande i en sådan organisation se avsnittet 
"Symbolmanipulation och arbete" längre fram i kapitlet. 
12 Mörtberg (1987, s 22) talar om manlighetens konstruktion inom det militära och om 
militärmaktens påverkan på datautvecklingen och organisationstänkandet. Se även Easlea 
1983. 
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I Lennarts beskrivning liknar organisationen närmast en process i en dator; 
programmets delar är officerare, värnpliktiga etc, och varje programdel ska 
fungera på sitt sätt för att bilda och upprätthålla programfunktionen. Alla delar 
av programmet har sin instruktion att utföra, och de överordnade delarna ger 
instruktioner till de lägre, som i sin tur utför sina uppgifter och rapporterar 
uppåt. På ett liknande sätt berättar Petter om en schackspelande dator i USA: 

Den bygger på att det är en huvudprocessor som styr 64 processorer som 
var och en styr ett antal processorer - kanske 16 - och de där längst ner 
kollar vilka drag som är möjliga till den rutan som (processorn) ovanför 
har hand om, och den räknar då på de möjliga dragen och räknar ut ett 
sorts tal som visar hur bra ett visst drag till den rutan skulle vara. (P3:8-9) 

På olika sätt stöds dessa unga mäns inskolning till att se hierarkiska system som 
självklara och som rekommendabla arbetsorganisatoriska former. Detta är en av 
trådarna i en hegemonisk manlig tankeväv. 

Teknikens ställning 
Vi ska nu lyssna på tre röster som yttrar sig om tekniken: 

Mattias: 
Man är ju tekniker och teknist, i grund och botten /.../ man kanske har lite 
svårt att förstå .. eller jag tycker att jag kan förstå andra värderingar men 
ändå i grund och botten så tycker jag: Det här med tekniken det ska ju 
alltid ha så där hög prioritet, det ska vi ju alltid bygga vidare på - det är 
som självklart. 13 (M3:31) 

Janne: 
Det är som sagt inte en värld utan datorer. Tänk dig en värld utan datorer, 
det är som ganska svårt just för närvarande. Det behövs mycket tekniker 
som vidareutvecklar - det kommer att krävas mer och mer av dom i 
fortsättningen. (J3:15) 

(Mitt jobb som programansvarig har samhällsnytta), det kan jag 
direkt säga: Mekaniska håller på med LIC-grejer åt landstinget, 
tandläkarstolar, sjukhussängar, hissar för handikappade. Dinoteknik sitter 
och ritar (de här sakerna) åt Mekaniska, dom sitter och ritar på vår dator 
så det är /med ett leende i rösten/ samhällsnytta. /.../ Javisst är det 
samhällsnytta med det som folk gör i vår dator. Hoppas jag, annars gör jag 
ingen nytta. Jag försöker ju få (datorn) till att gå i alla fall. (J3:15) 

13 Jag har här varit lite ledande. Stycket inleds med att jag säger: "Många har en väldigt hög 
värdering av allt som har med teknik att göra." Mattias' utläggning är sedan en kommentar till 
det påståendet. 
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Rent samhällsekonomiskt är det ju ingenting värdefullt (i ditt jobb). 
(J3:14) 

I ett litet längre citat av Petter vill jag här också illustrera ett väsentligt drag i 
pojkarnas kultur som inte kommit till uttryck i porträtten, nämligen science 
fiction-betoningen. Han säger: 

(Utvecklingen inom teknik kommer att gå mot) mindre grejer, billigare 
grejer och framförallt mer datastyrt, kanske biodatorer så småningom. /.../ 
Fördelarna är ju att det blir billigare överallt, och om dom får biodatorer 
som är tillräckligt smarta så att dom... kan tänka självständigt och laga sig 
själva, så slipper man ju den fruktansvärda kostnad som det egentligen är 
att laga datorer. (Pl:7-8) 

På sätt och vis finns det ju datorer som redan tänker som 
människan, men vi måste ju först programmera dom för att dom ska 
kunna tänka. Det finns alltså datorer som - om du ger den ett problem -
så kan den räkna ut det själv. (Pl:8) 

(Artificiell intelligens kan användas till) styrning av system. Jag tror 
att det går att komma rätt långt och få snabbare rymdfarkoster och såna 
där saker, och i såna fall skulle en dator vara väldigt bra att ha. Dom har 
gjort en massa projekt för att försöka få upp saker i fruktansvärt höga 
hastigheter, alltså 90 procent av ljusets hastighet. /.../ En vanlig dator 
skulle vara nedsliten efter 20 år (om den skulle) styra en sån rymdfarkost 
- ja, den skulle möjligtvis ha hunnit fram till närheten av den närmaste 
stjärnan. Men artificiell intelligens - om man hade en dator som tog hand 
om sig själv helt enkelt, då skulle den kunna finnas kvar mycket längre 
och alltså kunna styra skeppet hela vägen fram åtminstone. (Pl:8—9) 

Det går ju (att använda artificiell intelligens) till precis allting. Om 
man programmerar in psykologidelen i (datorn) och samtidigt vad den ska 
lära ut - i såna fall skulle den kunna hjälpa till - inte i stället för en lärare, 
men som komplement till en lärare. (Pl:9) 

Om man tänker på att 99 procent av mänsklighetens historia har 
varit stenålder och sen tagit slut, så har tekniken gått så! /Starkt 
uppåtgående gest./ /.../ Det kan alltså gå hur långt som helst. Vi kan få 
fordon som färdas i kanske någon procent av ljusets hastighet, alltså så vi 
är tvungna att gräva ner oss innan. Det skulle aldrig gå i luft, såna saker. 
Kanske en dag att: kolonier på månen. Det är helt möjligt. En ring, va. 
Och runt solen, det skulle bli rätt stort alltså, men fullt möjligt om man 
bara skulle få tag i tillräckligt med material. (Pl:21-22) 

Tre röster om tekniken. Att teknik är en betydelsefull och värdefull kraft i vårt 
samhälles utveckling är grundhållningen. Det är tack vare tekniken som 
mänskligt liv "kommit så långt". 
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Den första rösten, Mattias', ger ett exempel härpå. Mattias har sett andra 
värden - därom vittnar mycket i hans porträtt - men det är tekniken som leder 
oss framåt ("den ska vi ju alltid bygga vidare på"). Att vårt samhälle vilar på 
teknik och datorer förmedlas av den andra rösten, Jannes. Också här har vi ett 
exempel på att tekniken ska vidareutvecklas. Teknik leder självklart till 
samhällsnytta, synlig i konkreta produkter. 

Det är således iakttagelser av kulturens vardag som betonas i de två första 
exemplen. Ett mer fantasiburet perspektiv representeras av Petter, den tredje 
rösten. Science fiction-associationerna vibrerar i det givna exemplet liksom ur 
mycket annat av det som Petter säger i intervjuerna (om datorspel, rollspel, 
läsning). Allt är möjligt med teknikens utveckling. Med den kan världens 
trångbodda befolkning utlokaliseras till andra planeter och datorer kan undervisa 
- när väl "psykologidelen" och ämneskunskaperna blivit inmatade. Den 
artificiella intelligensen kommer att kunna hantera allt; med den får vi maskiner 
med mänskliga egenskaper (de kan "tänka självständigt" och "laga" saker, även 
sig själva). Dessa maskiner kommer att bli inte bara jämspelta utan bättre än 
människan. Det är snarast människan som är bristfällig; det är osäkert när 
programmerarna ska klara av att programmera datorerna så att deras fulla 
kapacitet kan användas. Med maskiner blir allt billigare, snabbare och 
effektivare än med människor. 

Hos dessa unga män sätts tekniken i kulturens högsäte, och på den 
framskjutna platsen har de självklart hemortsrätt. Som programmerare med 
teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund har de större kunskap på området än 
många andra, och det är den kategorin människor som ska bestämma över 
teknikens fortsatta utveckling. "Jag vet väl tillräckligt mycket eftersom jag sitter 
i terminalrummet och håller på med det där", menar naturvetaren Lennart t ex 
(Ll:ll). Visst kunde det vara bra med folkomröstning om teknikens utveckling, 
säger flera av pojkarna, men teknikern Petter anser att det lätt blir "för många 
kockar". "Till sy vende och sist är det ju ändå programmerarna som gör 
programmen och därigenom styr dom ju hur det är utformat". Och så bör det i 
grunden vara också, betonar han: "Dom som inte riktigt förstår vad en dator gör 
(ska inte vara med och bestämma över tekniken)" (Pl:12). 

Värdering av matematik 
Datorernas språk vilar på en matematisk-logisk grund. Om matematikens och 
logikens tvillinggemenskap har jag redan talat (kapitel 1). Matematik är det 
ämne som självklart tycks hamna i topp på en spontant upplevd ämneshierarki. 
Inom datavetenskapliga utbildningen ser lärarna upp till dem som är skickliga i 
matematik och gör bra tentamensresultat, menar Mattias (M3:30). Och Janne, 
som öppet om än skämtsamt säger att han som datorkunnig tillhör skolans elit, 
värderar sig själv lågt i jämförelse med vissa av sina terminalrumskamrater: "Jag 
är dålig i matte" (Jla:2). I matematik är det, som Janne ser det, bara några få 
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smartingar som hänger med. Tydligast bärs matematikens överordnade ställning 
fram av Petter: 

Jag går fyraårig teknisk linje. Vi läser ju samma sak som (tvåårig linje) 
plus en fruktansvärd massa mer matte och fysik och kemi. (Pl:2) 

Det är väldigt mycket matematiska grejer vi håller på med nu. /.../1 
skolan (har jag hållit) på med primtal, jag har redan fått ut alla som går att 
få ut. (Pl:5) 

Jag höll förut på med matematiska grejer där man använder 
komplexa tal och vänder ut och in på dom. (P2:2) 

Det finns ju dom som hatar allt vad siffror heter, och det finns dom 
som tycker att siffror är väldigt skojigt, och en som inte tycker om siffror 
och inte riktigt förstår vad en dator gör (ska inte vara med och bestämma 
över tekniken). (Pl:12) 

Dom som har riktigt svårt med siffror och sånt där, dom verkar 
nästan välja verkstads eller nåt sånt. DK /= Distributions- och 
Konsumtionslinjen/ väljer dom inte, därför att DK har blivit riktigt mycket 
matte nu på sista tiden. Dom undviker det. Dom undviker i alla fall 
fyraårig teknisk eller naturvetenskaplig därför att det är enbart matte 
egentligen. (Pl:13-14) 

I Petters exempel skönjer man matematikens överordnade ställning i all den ofta 
spontant omnämns (och åtskilligt fler gånger än vad som här redovisas) och i 
den rangordning som speglas i sättet att tala om dem som har svårt med matte. 
Själv berättar Petter vid ett samtal i terminalrummet att han ofta på 
matematiklektionerna blir färdig så tidigt med sina uppgifter att han, i väntan på 
att de andra ska hinna ikapp, kan börja fundera på ett programmeringsproblem. 
En matematiskt begåvad person står över andra, och som 
programmeringskunnig har den personen kompetens nog att vara med att 
bestämma över teknikens utveckling. 

Datorkunskapens hierarkier 
Inom terminalrumsgruppen fanns också en hierarki. Niklas verbaliserar sin egen 
överordning gentemot kamraterna bl a på följande sätt: "Låt mig säga så här -
jag var väl den som kunde mest" (Nl:4). Ett uttryck för denna kunskap är det 
spelprogram, DQ, som han färdigställt och som andra spelade under hans 
överinseende. Ur den positionen säger han till kamraterna: "Jag skulle vilja 
skicka ut ett gäng av er i DQ" och "Jag har Nisse, Anders och Jan i the camp of 
Amanakbar" /= en plats inom spelets ramar/, m Niklas' överordning accepterades 
synbarligen av de övriga; just som Mattias har beskrivit satt Niklas inne med 
stora kunskaper och dem ville andra ha tillgång till (kapitel 3). Beroende på 

14 Dessa citat är hämtade ur det inspelade samtalsmaterialet från NFs klubbrum. Se not 4 
kapitel 1. 
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vilka som befann sig i terminalrummet kom olika personer att befinna sig i 
toppen; var Niklas frånvarande blev Janne den ledande, osv. I den mindre 
kunniges position var det inte givet hur man skulle bli bemött. Man kunde bli 
avvisad med tystnad, snäst eller, vid gynnsammare tillfällen, upplyst om en kort 
kod, en beskrivning eller t o m få assistans vid terminalen. 

En tydligt upplevd hierarki finns dessutom mellan utbildningslinjer på 
universitetet, och om den datavetenskapliga utbildningens status på universitetet 
vittnar framförallt Mattias i våra samtal. Här genljuder klart och tydligt några av 
de antaganden som ligger i det teknologiska språkspelet. Det tycks vara en 
mycket speciell nimbus som omger de datorkunniga pojkarna. Det är påtagligt 
för studenterna på linjen att de har företräde, de hålls fram och stöds genom 
universitetets satsningar. 

Redan i gymnasieskolan fanns denna tydliga prioritering av deras 
datorverksamhet. 15 P ojkarna hade tillgång till lokaler och en dator på kvällstid. 
Hur många andra grupper i skolan har självklart tillgång till en för dem speciellt 
upplåten lokal? Terminalrummet erbjöd en meningsfull och frivillig 
sysselsättning, där gavs erfarenhet och bekräftelse på den egna förmågan och -
man skolades hela tiden in till att tänka "som datorer". Väl kommen till 
universitetet blir siktet mer och mer vridet från det fritt valda till det av 
samhället förväntade. Här ska man hli något med datorer; datorerna blir en 
central del av en planerad framtid. Man tvingas till korrekta lösningar och tränas 
till att organisera arbetet efter fastslagna modeller. Men också här kan dessa 
studenter se sig som eliten: 

Här har vi högsta prioritet, vi har ju kort så vi kan komma in på nätterna, 
t o m på julafton om vi vill sitta här. Vi är få och vi har ett eget plan i 
byggnaden. Rummet är bokat för oss - så vi kan slänga ut ekonomer som 
sitter där. Man känner att häl får man vad man behöver. (M3:5) 

Av utbildningssystemet känner sig datavetenskapliga linjens studenter framlyfta 
och ställda i strålkastarljuset - allt tycks tillrättalagt för dem. Också från andra 
studenters sida uppmärksammas de. Med viskande och andlös stämma illustrerar 
Mattias den beundran han möter: "Går du på DVL!" (M3:16). De talrika festerna 
med deltagare från olika utbildningar kan ses som betydelseskapande och 
betydelsemättade ceremonier där de olika studentgruppernas rangordning 
befästs. På overallsfesterna byts lappar, kragar och fickor - avklippta från 
overallerna -, nålar och märken mellan olika overallbärare, och genom dessa 
ritualer manifesteras de blå overallernas, DVL:arnas, status och ställning 
ytterligare: "En ljusblå overall den går åt, alla vill byta med mig". "Dom är mest 
ute efter den här ljusblå overallen". "Man känner", menar Mattias, "att 'jag läser 
en fyrårig linje, och det är DVL och den är - även här på universitetet -

15 Dock finns, som framgått av porträtten, en tydlig dubbelhet i det bemötande dessa 
programmerare får från skolans och samhällets sida. 



174 

nånting'. Fastän vi är så få så vet nästan alla vad det är - i alla fall inom 
byggnaden" (M3:16). 

Mattias visar också på en hierarkisk gradering mellan de verkligt 
datorintresserade inom utbildningen, dvs de som haft datorer som hobby och lärt 
sig datorernas språk av intresse och helst söker "kluriga" och "bättre" lösningar, 
och dem som bara "läst data på natur" och nu "går den enkla vägen" (se Mattias' 
porträtt). 

* 

I pojkarnas möte med datorer, i utbildningar och i det militära skolas de in i 
hierarkier och till att tänka i sådana banor. Det blir naturligt att se sig själv i ett 
rangordnande system; med sina datorkunskaper står de i toppen på det. I sin 
höga värdering av datorkulturen stöds och leds de av samhälleliga satsningar på 
datorer, inom utbildningsväsende, näringsliv, administration osv. Det är troligt 
att de får en benägenhet att fortsätta bygga på samma sätt, i pyramider. Deras 
handlingar och språk tyder på det. 

"ETT ANDRA HEM" 
Hur såg då gemenskapen i skolans terminalrum ut, den gemenskap där 
antaganden som de ovan diskuterade är basala och självklara? 

På terminalrumstiden var ju vi en grupp som skilde sig väldigt mycket 
från resten, och inom gruppen så hade vi väl också samma (kompetens)... 
(M3:9) 

Jag tror att det kan inte vara så himla lätt att komma in i den 
gemenskapen (för en tjej), helst om man är ensam. Det är väl (det) att vi 
har den här gemenskapen och att en ensam tjej har svårt.. Och det är väl 
den här lilla fördomen att det är killar som håller på med (datorer). Det är 
som ett typiskt killjobb, jag vet inte varför. Det är ju det här lilla kalla... 
Tjejer upplever det som kallt, stelt, att datorerna är kalla på nå sätt. 
(Ml: 32) 

Jag vill gärna kunna diskutera allt. /.../ Men med mina gamla polare 
(i terminalrummet) - det var som ... tjejer-och-så-här, det snacka man 
inte så mycket om och man kände att det var lite ... pojkaktigt i tyckandet 
ibland. I och med att det inte pratades om det nånting så vart det som 
ingen som börja prata om det. Det var så ovant, för vi hade alltid snackat 
om ungefär samma saker hela tiden. (M3:14) 

Gemenskapen bestod i stort av att man gav och tog information av varandra, 
man lånade kamraternas spel och program, man samlades i skratt eller förundran 
runt en bildskärm när någon hade lyckats med en uppgift - det var en vi-känsla, 
"en viss kompisanda" (A3:11). Men samtalen var få och handlade nästan 
ensidigt om jobb - nya samtalsämnen var svåra att ta upp. Gemenskapen tycks 
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snarast ha bestått i att man just delade värderingarna om vad man höll på med i 
terminalrummet - var och en hade rätt att utvecklas i sin egen takt och i egen 
riktning. Var och en fick i grunden sköta sig själv utan att bli ifrågasatt av 
kamrater eller vuxna, av lärare eller föräldrar, och detta gav trygghet. Inom 
gruppen har man vävt ett nät av relationer där datorn är "centrum i ett 
allomfattande sätt att leva" (Turkle 1987, s 222). I terminalrummet var man 
accepterad; man ingick i samma språkspelsmiljö. 

Men miljön kan naturligtvis ses som socialt krympt. Det gick ju svårligen att 
föra upp nya samtalsämnen och i den mån man umgicks på fritiden gällde 
kontakten oftast just datorer och program. Det sociala livet - den yttre världen 
med dans, kamratliv, familjesamvaro och skolliv - var föga omfattande: "Det 
var lätt att förlora det om man inte .. själv kände starkt" (M3:15). Den djupt 
datorintresserade - hackern - beskrivs ofta i medierna som en person som 
genom sin bindning till datorer helt vänder sig bort från människor. Men det är 
snarare så att de söker sig till en viss typ av människor, nämligen dem som står 
att finna i världen runt datorerna. Däremot intresserar de sig inte för människor 
som inte hör hemma där, anser Turkle (aa s 222). "Människor som inte jobbar 
med datorer umgås jag inte med", säger Janne. I terminalrummet och i 
datormiljön har pojkarna en språklig, mental och kroppslig hemvist, trygghet, 
självkänsla och identitet. Tillsammans blev de också som en kunskapsbank runt 
datorer där alla kunde få stöd eller bidra genom sin speciella inriktning. 
Samtidigt träder de in i ett specifikt sätt att se på världen. Datorn influerar deras 
sätt att leva, tänka och tala. 

Av porträtten framgår att alla tre pojkarna upplevt någon typ av utanförskap, allt 
från långvarig mobbning till en inre känsla av att vara annorlunda, drag som 
framhålls av både Turkle och Shotton. Shotton pekar dessutom på de 
datorberoendes tidiga sociala och skolmässiga erfarenheter; många har känt sig 
blyga, isolerade, avvisade och/eller annorlunda än kamraterna (1989, s 132f). På 
olika sätt bär också de andra tre pojkarna i samtalen fram vittnesbörd om 
upplevt socialt annorlundaskap. Lyckad i skolan säger sig bara Petter ha varit. 
Den starka dragning som datorerna utövar på dem alla måste delvis förstås mot 
den bakgrunden. Unga som de är, är många osäkra i sitt språk och sin identitet 
och vilsna i det sociala, och de hamnar i eller söker sig till en värld som kan bli 
"ett andra hem". Där känner de sig inte ifrågasatta, där får de utvecklas och 
lyckas. Men uttrycket "datorns fängslande kraft" får då en annan 
betydelsedimension; en del av dem träder in i en ny isolering. Här skapas alltså 
en gräns mellan världar, som man ibland betonar och värnar om och ibland lider 
av. 

Gemenskapen och tryggheten i terminalrummet bildar en kontrast till den mer 
oförutsägbara och emellanåt oförståeliga yttre världen, den som pojkarna ibland 
inte tycker sig passa in i. En annan motsättning skapas genom att de anser att 
deras egen värld är djupt nedvärderad av de utanförstående. Även om de genom 
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samhällets och skolans satsningar på datorer och genom särskilda privilegier 
blivit speciellt uppmärksammade, och även om de själva tycker sig vara "eliten" 
inom skola och universitet, så känner de sig således ofta missförstådda och 
betraktade som "skiten". Tydligast har detta framkommit i Mattias porträtt, men 
också Janne har berättat om sådana känslor. Och när Petter får frågan "Tror du 
att dina datakunskaper haft någon betydelse för hur andra människor ser på 
dig?" svarar han: "Jaa! Företag och personer som har nånting med databranschen 
att göra, dom har en tendens att stanna till och lyssna om man säger nånting. 
Samtidigt som andra, som hatar datorer, dom har nästan börjat se ner på en lite 
grann: 'Det är en sån där'" (P3:14) 

I sin egenskap av tekniker anser sig pojkarna dels vara i en särdeles lämpad 
position för att förbättra och utveckla tekniken, dels ha kompetens nog för att ta 
svåra beslut om användning och utbredning av datorer. Samtidigt är de, menar 
de, ständigt misstänkliggjorda och föraktade av allmänheten och t o m av 
utbildare. Liksom datavetenskapare på MIT uttrycker de således dels en känsla 
av utstötthet, dels en övertygelse om att tillhöra en privilegierad elit (Turkle 
1987, s 226). Världen är tudelad. På flera sätt. Så har logiken sitt språk, och det 
hör hemma i datorvärlden där nästan bara män rör sig, och känslan har sitt språk 
och lever i en annan yttre värld - ofta både mer föraktad och hotfull - där även 
kvinnor och flickor förekommer. 

Tudelning 
Tudelningar som de nyss påpekade röjer en släktskap med de binära val, den 
ständiga tudelning som datorns logiska språk bygger på och förutsätter hos sina 
användare. Skapandet av motsatser är dock ett drag som vi återfinner inom 
kulturen som helhet. Så t ex diskuterar vi om logik som motsatsen till känsla, om 
kvinnligt som motsatsen till manligt, natur till kultur osv (se vidare avsnittet om 
Manlighet och språk), och tendensen färgar av sig i människors tal också om 
existentiella frågor och det dagliga livets problem. I Jannes porträtt är tudelning 
ett framträdande drag. Jag påminner här i korthet om några tillfällen där Janne 
resonerar i termer av antingen-eller. Om sin tidigare obeslutsamhet beträffande 
ett religiöst engagemang konstaterar han att man "inte kan vara både-och", dvs 
"halvhjärtat kristen". Det finns ett "rätt sätt" att vara kristen på. För honom står 
dopet för den gräns som gör honom till helhjärtat kristen, han gör ett av två 
möjliga val. Likaså gör han en klyvnad mellan det raffinerade dödandet i det 
spel han under lång tid håller på att skapa och det dödande som staten vill träna 
honom till i det militära och som han genom sin vapenvägran tagit avstånd från 
med förklaringen: "Det ska man skilja på. Man ska skilja på fantasi och 
verklighet" (J2:6). Han betonar gränsdragningen mellan datorvärlden och 
vardagslivet i fraser som: "Jag använder inte mina datakunskaper i något som 
inte har med data att göra. Då har jag andra kunskaper. (Datorer) är ett avgränsat 
område" (J2:8). De mest påtagliga och för honom präglande tudelningarna tycks 
förekomma i upplevelsen av en övre och undre värld, ett pålitligt gudsrike och 
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en oberäknelig verklighet, i en kristen gemenskap och en datorvärldens 
gemenskap (se porträttet). 

Också hos Mattias är denna tudelning påtaglig om än delvis i andra frågor. 
Han upplever - såsom framgår av hans porträtt - en inre värld och en yttre, ett 
"djupt-inne-i-datorn" och en rörig vardagsvärld, ett "över" och "under" inom 
skola och utbildning, en klyvnad mellan den av samhället önskade typ av 
intelligens som han lärt sig i datormiljön, dvs logik, och den "felaktiga" och föga 
värderade intelligens som brodern besitter, dvs känsla och social kompetens. 

Utifrån en sådan gränsdragning mellan hur man måste förhålla sig till datorer 
- som bara kan bringas till lydnad om man behärskar deras logik - och till den 
yttre världen och människor - där man måste "lägga in" känslor och erfarenheter 
för att kunna umgås - kan alltså en serie motsatser utkristalliseras i pojkarnas 
framställning. Ett sådant klassificerande av världen i motsatser har stora likheter 
med de grundläggande principer som är datorns språk. "Det är ett binärt system 
och tvingar oss till binärt tänkande" (Baalsruud, 1989). Vi låter oss gärna 
förledas till denna typ av klart tänkande. Med datorerna tränas vi till att dela 
världen i motsatser och låta den ena företeelsen utesluta den andra. Också i 
synen på det mänskliga psyket kan en klyvnad ske, menar Turkle. Den 
tillskrivna åtskillnaden mellan intellektet och känslorna leder till en ytlig och 
missvisande bild av känslornas funktion (Turkle 1987, s 78-79). 

"Djupt inne i datorn..." 
Vad fanns det då - förutom den ensidiga och rätt tunna men glädjefyllda 
samvaron mellan likasinnade - i terminalrummet? 

När man satt där nere i terminalrummet så gjorde man program för 
programmens skull och program som man använde till andra program och 
program som producerade program och program som gjorde det lättare att 
göra program. /.../ Det var en sluten värld. Men när man är inne i det då är 
det en ganska stor värld. /.../ När man sitter därinne så är det ju väldigt 
intressant. Då är man djupt inne i det - ... tiden rinner så att säga iväg, 
man glömmer bort nästan allt väsentligt. - Du får respons (från datorn), 
den är inte helt likgiltig. Men ändå - har man kommit så djupt får man 
problem med människor. (Ml:9,10; M3:2, 22) 

Utifrån detta citat vill jag nu utveckla ett resonemang som jag tidigare snuddat 
vid i Mattias' porträtt, nämligen det som han talar om som att "gå djupt in i 
datorn" och som visar på en stor känsloladdning. På olika sätt skymtar detta drag 
också i andras framställning. Att det i huvudsak är Mattias' ord som här får bilda 
resonansbotten för de andras röster och min diskussion beror på att 
motsägelserna och komplexiteten tydligast framgår där. 
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"Att gå djupt in" kan dels innebära något mycket positivt, dels något 
negativt. 16 Det positiva ligger i att man genom att "dyka djupt in i kärnan" blir 
förtrogen med datorn, man lär sig den. Den blir begriplig och genomskinlig och 
lydig, dvs kontrollerbar. "Datorn gör som du vill /.../ Om du gör på ett sätt flera 
gånger så svarar den på samma sätt, du vet att den kommer att svara så" 
(M3:22). För kamraten Anders ligger genomskinligheten och kontrollerbarheten 
i att han till fullo kan förstå sig på maskinvaran: "Jag håller på att bygga en ny 
(dator) på systemtekniken och det blir en helt annan sak när jag bygger den 
själv. Då vet man exakt hur den fungerar i minsta detalj" (Al:7). Men ett steg 
djupare är alltså att som Mattias gå in i programvaran och programmeringen, 
dvs att gå in i det tänkande som datorn bygger på. I intensiteten i den närvaron 
förlorar man lätt grepp om tid och rum, och det är här man överskrider det av 
institutionerna påbjudna: att lösa allt enligt stipulerade metoder och mönster, dvs 
göra "idiotuppgifter". Man tar sig förbi "klurigheterna" och gör "extra grejer", 
"onödiga grejer", "förbättrar" det som finns. Här uppövas också en skicklighet 
som för bortom en "god kompetens"-nivå, dvs man lämnar det medvetet 
analytiska stadiet och utvecklar seendet, intuitionen. 

I Mind over Machine (1986, s 16-35) presenterar Hubert L Dreyfus och Stuart E 
Dreyfus, filosof respektive professor i industriell ingenjörsvetenskap, en 
femstegsmodell för att illustrera hur förvärvande av kunskap går till. Man går 
från att vara novis, avancerad nybörjare och kompetent i de tre tidigare stadierna 
till att uppnå skicklighet respektive mästerskap i de två senare. Ett fasthållande 
vid det logiskt analytiska tänkande som måste användas på lägre kunskapsnivåer 
hämmar och hindrar ett djupare kunnande; ett sådant tänkande blir helt enkelt 
"kontraproduktivt" (aa s 147-151). Att - som pojkarna beskriver det - kunna 
"gå ner på djup nivå" är att svinga sig förbi den medvetet analytiska nivån och 
att kunna "skriva 3-4 sidor bara rakt av och det fungerar". Här visas skicklighet 
eller t o m mästerskap. Man "bara" handlar, ens kunnande sitter redan i 
ryggmärgen och man har en känsla för hur man ska göra. Ivrigt framåtlutad 
beskriver Mattias detta som att han inte längre tänker utan "tar en känsla här och 
en känsla där". För att visa hur spontant detta avancerade programmerande går 
till plockar han med händerna "känslorna" ur luften (manussamtalet). Kamraten 
Petter beskriver samma djupa kunnande: "Det som bara kommer och det känns 
rätt" (P3:10). Kropp, tanke och språk är här ett; kunnandet sitter i kroppen (aa s 
30-31; Turkle 1987, s 102). Kanske är det först med ett sådant kunnande som 
upptäcktsfärden in i datorn ger verklig valuta: "Långt nere i själva Macintoshen 
har jag hittat sånt som är speciellt smart och klurigt just för den" (M3:6). Detta 
är en illustration av hur det är att kunna datorns språk. Det ger en känsla av makt 
och kontroll. 

16 Den sexuella laddning som här röjer sig - men som jag i detta arbete inte utvecklar vidare 
- återfinns också hos många vetenskapare som talar om att "penetrera", "gå t ill botten", 
"tränga djupt in" etc. Jfr Merchant (1980), Easlea (1983), Keller (1985). 
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"En hel omvärld kan det ersätta", säger Mattias om datorerna och pekar därmed 
på den negativa sidan av att "gå djupt in". Att man glömmer det världsligt 
konkreta - mat, dryck, toalettbesök, sömn - är ett uttryck för det. Att 
verksamheten i datorernas värld fyller ens tid och liv men sällan har påtaglig 
relevans och tillämpning i verkligheten är ett annat. Datorvärlden är å ena sidan 
ytterst konkret och hanterlig, eftersom dess innehåll är formellt logiskt och 
ändligt, och å andra sidan ytterst immateriell eftersom den är en abstrakt värld 
som inte har någon levande motsvarighet i vardagslivet. Den är verkligen ett 
slutet system, en "sluten värld". Inom dess ramar kan man föras långt; 
möjligheterna synes vara omöjliga att uttömma, nanosekundernas mångfald är 
överväldigande och ur denna synbara oändlighet skapar man sitt eget. Man är 
suverän. 

Just i detta lurar också faran: Svindeln kan gripa en så att man "fastnar", blir 
"insnöad" eller "snurrig". Tydligast gestaltat finns detta i Jannes porträtt. Under 
långa perioder har han ensidigt ägnat sig åt datorn: "dök in i datorn, knappa, 
knappa, knappa". Men "det är väl olika perioder. Ibland är man väldigt inne i 
datorn, så plötsligt ledsnar man. /.../ Det blir övermättat. Övermättad dos - så 
man svalkar av sig". Janne talar här om datorberoendet som en överhettning, ett 
missbruk, som det gäller att värja sig mot: att inte "röra maskin på flera veckor" 
(jfr Nissen 1988, s 28). 

I uttalanden som dessa illustreras återigen en dimension av datorns 
"fängslande kraft". Turkles informanter jämför sina erfarenheter av datorn med 
erfarenheter av sex, narkotika och transcendental meditation. Något liknande gör 
också Mattias i manussamtalet: "Man är som en knarkare" och "Du kopplar bort 
allt annat - det är ett mentalt tillstånd". Med lite mer distans kommer detta fram 
i Mattias1 tal om fackidioter som tänker "på datasätt", "logiskt" och "tror att allt 
ska kunna förklaras": "Man är van att klossen passar i den lådan". I det sociala 
blir man "mer handikappad". Mattias ser också att han "har perioder"; hans eget 
tänkande blir fyrkantigare när han är mycket inne i datorn. Rent generellt anser 
han att man inte bör "gå in för hårt för det" och han tror att han har "klarat sig 
förbi" faran att fastna, han är "på väg upp ur fackidiotin". Nattpatrullen har inte 
klarat sig, dess medlemmar representerar de "utfrusna" (Turkle 1987, s 226), de 
vågar inte vistas i dagsljus och se folk i ögonen. De kan anses ha tappat 
kontrollen över sitt beroende. 
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I spelens värld 

Om man alltid hemligt längst in drömt om att vara den store riddaren på 
den vita springaren så får man vara det. (A3:15) 

Samma djupa engagemang som vi sett i pojkarnas relation till datorn återfinns i 
deras sätt att tala om spel och att förhålla sig till dem. "Huvva! /Skratt/ Ojojoj!", 
säger Petter, "jag spelar väldigt mycket spel" (P2:ll), och Niklas säger sig ha 
200-300 spel hemma (klubbrumssamtalet). Spel är en omfattande del av många 
människors datorverksamhet och så också inom min grupp. Spelens innehåll då? 
Ja, "det finns spel där det gäller att tjäna pengar, det finns spel där det gäller att 
överleva, det finns spel där det gäller att bli känd, det finns menlösa spel också, 
det finns spel där det gäller att vara seriefigur"...(Pl:17).i7 När pojkarna 
spontant berättar om de spel de är aktiva i så framgår det dock tydligt att en 
viktig ingrediens i dem är att utkonkurrera alla andra. 

Legend är ett äventyrsspel i stort sett. Det finns först och främst 16 olika 
scenario versioner som är exakt likadana, alla rum ser likadana ut och det 
står precis samma saker där, men det är olika spelare med olika saker så att 
du känner igen spelarna. På det spelar Nisse, på det Kalle, och så börjar du 
med att gå in, och om du inte har nån spelare förut så kan du skapa en: 
"Ha! Ska han vara slagskämpe, präst, magiker eller lärling?" osv. 
Slagskämpar, dom slåss bra, magikern, han kastar blixtar, ja, och såna där 
fjantigheter, och så går man ut och dödar andra, alltså - ja, i stort sett. Så 
får man massa erfarenheter och man blir starkare och större - äter lite då 
och då men så (tycker man): "Nehej, det här var inge bra", så då avlivar 
man (sin spelare) och så skapar man en ny, ungefär. / / Men spelaren 
kan dö också: Oj, du hoppar på han men han är mycket starkare (och) han 
slog ihjäl dig. Då slutar spelet. Då kan jag gå in - jag kan ha två spelare 
igång - då står det när man kommer in: "Jaha, Nisse är död. Skapa en ny". 
Då kan jag skapa en ny, gå in, hämta Nisse och återuppliva honom. Då 
lever han igen. Men då är inte jag lika stark som förut, alla grejer som han 
bar på sig har den fått som plundrat honom. Så funkar det! (Ll:19) 

Rollfiguren komponeras, konstrueras av vissa egenskaper och testas sedan i den 
simulerade mikrovärlden enligt de av spelledaren konstruerade och övervakade 
reglerna. I stor omfattning handlar spelen om dödande och om att dö. Lennart 
går som rollfigur/spelare "ut och dödar", "har ihjäl" och "avlivar" andra spelare; 
Petter träffar på "fjortonde dödens krigare", "slår ihjäl" och "tar död på dom 
andra", "får död på någon jättestor drake" (Pl:18, 27, 22). Själv "dör man bort 
ifrån bordet" (Pl:18) men det finns spel där man "istället för att helt dö bort 

17 Om karaktären och djupare psykologiska dimensioner i spelen kan läsas hos Kristiansen 
1990. 
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ifrån bordet kan 'fall down' och då får man sitta och titta i tre minuter på klockan 
mens dom andra har skoj och sen får man vara med igen" (Pl:18, 2:15). Man 
kan också "överleva". Och ûm man som spelare/rollfigur, skulle bli ihjälslagen 
så finns det möjligheter att återuppstå. Som speldeltagare kan man "gå in" och 
"återuppliva" en rollfigur eller "skapa en ny" med en annan karaktär. Man 
skapar nytt liv. Orden döda och skapa är här starkt betydelsebärande. I spelen 
förfogar man över liv och död. 

"Att man hänger på spelidén, att man faller in i spelet" (P3:6), det är viktigt 
när man spelar t ex rollspel, som är nära besläktade med datorspel.is "Om man 
kanske ena veckan har spelat en science fiction-figur t ex i STARWAR och så 
veckan efter ska vara magiker i MERP, då ska man ställa om så man är som en 
magiker och inte som en skywalker. Det är en omställning. Man ska ha lätt att 
ställa in sig på person" (P3:6). Att unga människor kan ta sitt öde inom spelets 
ramar så allvarligt att de tar livet av sig förefaller dock obegripligt, menar Petter: 
"Det måste vara nåt fel häruppe innan det kan slå över så långt ändå" (Pl:19). 
Pojkarna betonar skarpt skillnaden mellan spelets och verklighetens värld: "Det 
är en verklighetsflykt" (P3:5). Med eftertryck framhöll Janne att "man ska skilja 
på fantasi och verklighet"; man kan vara pacifist i verkliga livet men mördare i 
spel. Och likväl framgår det genom deras sätt att tala, av deras tidsmässiga och 
emotionella engagemang, och av vad spelen går ut på att spelets värld är mycket 
starkt levande för dem, ja, nästan verklig, och att de "går djupt in i den". 

Att närheten mellan den levande speldeltagaren och rollfiguren/spelaren är 
stor bärs tydligt fram i språket och belyses bl a av att man talar om "jag" i båda 
dessa positioner. "Det är så att jag /=Lennart/ har sex stycken spelare 
/=rollfigurer/ i Legend, som har vuxit sig så stora och mäktiga - jag har två till 
som är mina /=rollfigurens, t ex magikerns/ bundsförvanter och som är ungefär 
lika stora som jag /=rollfiguren? Lennart?/. Mina /=rollfigurens/ fiender dom är 
/tystnad och grimas (vilket jag som forskare tolkar som "döda")/" (L2:12). "Jag 
/=rollfiguren/ kan ju liksom gå och döda dom /.../. Vi /=Lennarts och 
systemoperatörens rollfigurer/ är så smarta att vi har gjort egna rum /.../ då är det 
inte så stor risk att vi dör. /.../ Det går alltså ut på att vi /=rollfigurerna/ ska slå 
ihjäl varann och med list och rövartakter få upp våra /=Lennarts och 
systemoperatörens/ spelare /=rollfigurer/ så högt som möjligt och få massa 
pengar och köpa ännu större och dyrare vapen och sköldar och rustningar och 
grejer" (L2:12). 

Den känslomässiga inlevelsen i spelen gör att gränserna mellan rollfiguren 
och personen själv, som här i Lennarts beskrivning, blir mycket flytande. I 
skiftningarna i ordet spelare framgår i andra sammanhang också denna 
dubbelhet; ibland syftar ordet på den autentiska speldeltagaren, på t ex Lennart, 
ibland just på rollfiguren i spelet. Man vill således gärna genom kraftfulla 
avståndstaganden i ord, som dem vi hört strax innan, göra spelen till en egen 
värld, där hållningen i spelet ingenting har att göra med hållningen i 

18 Se Kristiansen 1990 om närheten mellan rollspel och datorspel. 
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verkligheten, där maktutövning inte motsvaras av maktutövning i vardagen. 
Handlingarna i spel betyder ej det de synes betyda (jfr Jensen 1988, s 92). I 
engagemanget lyser dock något annat fram. De simulerade aktiviteterna inom 
spelens ramar riktar vår uppmärksamhet på vissa företeelser och tränar oss till 
vissa antaganden. 

Spelens funktion 
De sysselsättningar som vi frivilligt ger oss in i är - liksom barnets lek - aldrig 
onödiga eller triviala utan alltid betydelsefulla och i den meningen djupt 
allvarliga, dvs de är inte bara effektlös förströelse, menar Jens F Jensen i sin 
artikel "Adventures i Computerville. Games, Interaction & High Tech Paranoia i 
Arkadia" (1988, s 92ff).i9 Detta gäller också videospel, datorspel och rollspel.20 
Om de inte på något plan vore meningsfulla och bearbetande skulle vi inte ägna 
oss åt dem. Videospel eller rollspel, t ex, är således inga företeelser som ligger 
isolerade och avskärmade från kulturen som helhet - även om vi vill göra dem 
till det - utan de utgör en kulturell genre och tjänar inom kulturen som "buffered 
training systems".2i Genom dem lär vi oss något betydelsebärande, något 
väsentligt. När det centrala i en kultur är konkurrensen, att tävla och vinna och 
etablera sig högst i en hierarki, då får spelen denna roll (Turkle 1987, s 254). 

Spelen går - som vi sett - i hög grad ut på att som spelare bli någon, att bli 
störst, mäktigast, rikast, högst uppsatt etc och att medlet att komma dit ofta har 
med konkurrens och t o m våldsutövning att göra. Ju mer raffinerat dödandet 
sker - med foliekniv, blåsrör eller kameror som dödsbringande instrument -
desto högre poäng får man. I spelens miniatyrvärldar och symboliska system 
spelar rollfiguren eller "jag" en huvudroll. Här ges alltså ett rum, en konstruerad, 
simulerad och regelstyrd mikrovärld, där ett riskfritt utforskande av makt och 
auktoritet kan ske. Kraften i spelvärlden är att den fungerar subversivt, där kan 
maktförhållanden inte bara utforskas utan också vändas på. Inom spelens ramar 
kopieras först - i grov mening - maktfulla uttryck i samhället och sedan 
inverteras de. Det är spelaren - i betydelsen det levande subjektet - som har 
kontrollen (Jensen aa s 93). 

Så fungerar väl bokläsning och tv-tittande också, kanske någon vill invända. 
Nej, i datorvärlden tillkommer en viktig faktor, interaktiviteten. Identifikationen 
i handlingen är väsentlig (Turkle 1987, s 100). Aktivt griper man in i det som 
faller ut inför ens blick och detta ger en annan medieerfarenhet än böcker och tv 
t ex. Med datorspel är deltagaren alltid en del av spelet och inte blott betraktare, 
man är inne i en process. Mest kraftfullt formulerat: man skapar. Gång på gång 
kommer den känslan till uttryck hos pojkarna. Inom datorspelens fasta ramar är 
man trygg och säker, "inne", "i den inre världen" och man gör som man vill. 

19 Jensen refererar här till flera forskare vilka talar om lekens och lekfullhetens betydelse för 
kunskapens tillblivelse. 
20 Videospel är de spel som Jensen explicit diskuterar. 
21 Uttrycket har Jensen lånat av Sutton-Smith (1977, s 226). 
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vill. Utanför spelen ligger den yttre världen, "en annan värld" och där är man -
ofta - relativt maktlös. 

I spelen fostras maktutövare. Och det gäller framförallt pojkar. Detta är några av 
huvudtankarna i Jensens artikel (1988). I vår kultur, menar han, är det inte 
tillåtet för underordnade, såsom barn och unga människor, att utöva makt, men 
pojkar ska bli män och då, såsom vuxna, förutsätts de kunna göra just det (aa s 
105ff). Genom spel tränar de maktutövning - inom spelens ramar fostras pojkar 
till män. Man skulle kunna tillägga: till det som vår kultur bestämt och 
konstruerat som "manlighet". Pojkarna ska införliva i sig den etablerade 
ordningens sätt att se på teknik, sociala institutioner, kön, arbetsorganisation, 
konkurrens, ja, hela värdesystemet. Spelen är en förberedelse för livet (Turkle 
1987, s 109f). 

I spelens värld utvecklar unga män således ett motstånd mot den underordning 
som de inom kulturen måste underkasta sig i ungdomsåren. Men motståndet sker 
endast på en abstrakt och symbolisk nivå, menar Jensen, den sociala ordningen 
hotas eller ifrågasätts inte. "Underordningen bliver modstået, men systemet som 
producerer den bliver accepteret. Resistens indenfor accept er den paradoksale 
kerne i fornfljelsen ved videogames" (Jensen 1988, s 108).22 

Skapandets kraft i programmeringen 
Det som nu sagts om resistens och om inskolning till den etablerade ordningen 
sträcker sig emellertid vidare än till de möjligheternas värld som spelen utgör. 
Här känner vi också igen programmeringens värld, terminalrumskulturen, 
datorkulturen så som kanske framförallt Mattias berättat om den. I hans ord om 
sin egen upplevelse av datorprogrammerande och i hans konstaterande av 
kvaliteten på nattpatrullens verksamhet tydliggörs ett motstånd. Han talar då om 
karaktären i programmerandet och om ett motstånd mot institutionerna. Det är 
inte så säkert att motståndet alltid stannar på en symbolisk, abstrakt 
"programnivå". Inom skola och universitet programmerar och producerar man 
visserligen något som man aldrig, eller i vilket fall mycket sällan, som skolgrabb 
eller student har möjlighet att applicera på verkligheten. Men samtidigt känner 
man sin makt, inte bara i det att man behärskar språket och maskinen utan också 
i det att man motstår förhållningsorder från institutioner och helt enkelt ofta kan 
mer än lärarna; man kan, som Mattias berättat, i förhandlingar med lärarna t o m 
förändra vissa arbetsuppgifter. Och på ytterligare ett sätt motstår man det tvång 
och de strama tyglar som utbildningen vill lägga över ens lust att lära. Man går 
djupt in i maskinen, något som institutionerna vill hindra, och utforskar dess 
"klurigheter". På dessa sätt åstadkommer pojkarna i någon mån ett konkret 
motstånd mot vissa av maktens företrädare, kanske som vilket ungdomligt 
motstånd som helst mot det etablerade, det "för-alltid-bestämda". Inom fransk 

22 Jensen citerar här Fiske och Watts (1985). 
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psykoanalytisk tradition ser man samhället, institutionerna, som den förbjudande 
fadern. Att sätta sig upp mot institutionerna blir att göra revolt, ta makten från 
"fadern".23 Men naturligtvis är det också så att man i det intensiva arbetet med 
datorer ovillkorligen inmundigar datorns logiska struktur. Här lär man sig tänka 
på datorns språk, på det teknologiska samhällets sätt, och värdera detta högt. 

Konstruktion, simulering och regelstyrning är således byggstenarna i spelens 
mikrovärldar, den grundläggande arkitekturen och estetiken i dem. Och dessa 
byggstenar återfinns i programmeringen - där skapar man t o m modellvärldar i 
stället för att blott interagera med dem. Spelens arkitektur och estetik är 
datavärldens, och datavärldens är samhällets (Jensen 1988, s 112). 

I den estetik som spel och programmerande bygger på och åskådliggör 
framstår logik, hierarkisk organisation, steg-för-steg-tänkande, snabbhet och 
effektivitet mm som centrala värden. "Men", säger någon, "datorvärlden äl ju 
ändå en värld som inte har mycket med verkligheten att skaffa. Den är bara en 
representation." Men vid programmering, för en datarepresentation, krävs en 
tolkning och en reduktion av verkligheten innan formaliseringen in i datorn kan 
äga rum. Datorn har gett oss en metafor, en schablon inom vars ramar vi kan se 
på tänkande som identiskt med algoritmiska processer, logiska resonemang, 
beräkningar, exakthet, klarhet etc (Lytje 1988, s 78). Och i vårt samhälle är det 
en utbredd uppfattning att den typen av artikulerad, klart formulerad och 
objektiv kunskap står över annan kunskap. Genom de kunskapsbaserade 
systemen och deras status cementeras den härskande uppfattningen om kunskap. 
Systemens huvudfunktion blir då att bekräfta den härskande ordningen, befästa 
samhällets organisation (Lytje aa s 79). 

Symbolmanipulation och arbetets fragmentering 
Den erfarenhet en datorberoende person får genom datorer skapar till dels 
förståelsen av världen. Interaktionen med datorer fyller, som vi sett i porträtten, 
funktioner för den enskilde individen, i dennes vardande, psykologiskt och 
socialt. Genom arbetet med datorer, med symbolrepresentation, kommer vår 
förståelse inte bara av oss själva utan också av samhällets organisering att 
präglas. Tekniken präglar arbetet, arbetsdelningen och arbetets innehåll, menar 
Hans Siggaard Jensen i sin artikel "Turing og Marx. Om fragmentering og 
kompleksitet i informationssamfundet" (1988).24 Arbetets innehåll i datorer är 
symbolmanipulation. Man lär sig således inget konkret arbete, där kroppslig och 
sinnlig erfarenhet av verkligheten är basen, utan man lär sig just ett laborerande 
med symboler, dvs reducerade tecken för verklighetens fenomen. Detta är en 
abstraktionernas värld, även om den ger praktisk erfarenhet av just 
symbolmanipulation. För många datorintresserade barn och ungdomar blir den 
sinnliga erfarenheten av verkligheten satt på undantag. Mamman till en starkt 
datorintresserad 12-åring vädrar sin oro just över sonens bristande kompetens i 

23 Se Kristeva 1990; Kristiansen, 1990, s 196. 
24 Se även Bolter, kapitel 6. 
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vardagssituationer. Han sitter vid datorn all fritid, spelar spel och manipulerar 
symboler, menar hon, men han behärskar inte vardagstillvarons praktiska 
handgrepp. Som exempel berättar hon att sonen efter flera försök att byta 
glödlampa i taklampan gett upp, stampat i golvet och förtretad gått därifrån, 
kraftfullt hävdande: "Jag vet hur man gör".25 

Barn och ungdomar, särskilt pojkar, gör i allt högre grad många erfarenheter 
genom datorer och de erfarenheterna har en specifik substans, ett visst innehåll 
och ett visst budskap. Från ett manuellt, sensuellt upplevt arbete (i kroppslig lek 
t ex) går de då till abstrakta arbetsformer (information, manipulation av 
symboler), och det får omfattande konsekvenser för såväl individ som samhälle, 
menar Siggaard Jensen. Medvetandeformer - hur vi tänker, talar och skriver om 
saker och ting - identitetsutveckling, kultur och konst förändras. 

Datorn är således inte bara en metafor utan ett arbetsredskap och det är det 
arbetsredskapets struktur som formar vårt seende och vår tolkning. Pojkarnas 
känsla, såsom den kommit till uttryck i mitt material och i andra forskares är att 
de kan ha överblick och kontroll över datorns klara struktur, de har makt över 
den. Men, säger Siggaard Jensen, i en arbetssituation med datorer blir man 
egentligen på det individuella planet utsatt dels för fragmentering genom att 
arbetet är uppdelat i en mängd faser, dels för en ökad komplexitet genom olika 
nivåer, genom allt högre abstraktion. Som helhet blir då systemen - trots sin 
faktiska genomskinlighet - ändå oöverskådliga och oförutsägbara. Är detta 
också en dimension i det som en del av pojkarna pekar på när de tidvis värjer sig 
mot datorerna? Är det fragmenteringen och den höga komplexiteten de lider av 
när "det snurrar till" och man känner att man gått "för djupt in"? När känslan av 
kontroll inte är intakt känner man sig hotad. 

I ett vidare kulturellt sammanhang är det datorerna, datorkulturen, inte spelen, 
som är det betydelsemättade och betydelsegivande SPELET.26 Spelen är bara en 
avspegling av kulturen. Om man ser på den kultur som skapats med datorn i 
centrum så kan man konstatera att de unga männen i min undersökning delvis 
motstår tillfälliga institutioners maktutövning i deras liv; de vänder, om än ofta 
osynligt, i någon mån på maktrelationerna genom t ex "hacking" och genom att 
förbättra och göra smartare program än ledningen önskar sig eller själva har 
skicklighet att göra.27 Men i datorvärlden lär de sig snabbt och grundligt de 
värderingar som gäller i vår västerländska kultur - eller de får dem förstärkta 
där. Så... hela datorkulturen är SPELET, med motstånd och accepterande. Och 
accepterandet gäller den rådande samhällsordningens och kunskapssynens 
grundläggande antaganden och värderingar. 

25 Inspelat samtalsmaterial. Jfr Turkle 1987, s 99. 
26 Jfr Jensen 1988, s 114. 
27 Jag har genomgående för egen del använt begreppet hacker i betydelsen 'datorintresserad'. 
Här tangerar jag den laddning av 'olaglig verksamhet' som många lägger i begreppet. (Se 
Nissen 1992 för en diskussion om detta.) 
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Verkligheten som spel? 
Den påverkan som kommit till synes går dock inte bara i ena riktningen, dvs det 
är inte bara så att spelens innehåll avspeglar vårt samhälles värderingar omkring 
tävlan, "att vara störst, rikast, bäst" etc, och att datorerna som företeelse är en 
frukt av och en stadfästare av den typ av rationalitet som vår kultur kommit att 
värdera högt. Influensen flödar också andra vägen. Att pojkarna genom arbetet 
med datorer känner sig ha utvecklats i sitt tänkande, blivit mer logiska, 
strukturerade, organiserade, mer lika datorn - det framgår av porträtten. Men 
kan det också vara så att datorkulturens manifestationer, framförallt ett intensivt 
spelande och programmerande, förändrar eller t o m formar blicken eller 
förståelsen av delar av den verklighet som man ännu inte stiftat 
erfarenhetsmässig bekantskap med? 

Den skapande dimensionen är här viktig; pojkarna talar om att de kan styra 
och att de har makt över maskinen. Men kanske blir det mer än datorn som man 
kan behärska och få att lyda? I så fall blir det möjligt att se på verkligheten och 
att manipulera den på liknande sätt som man gör inom ett boardgame, ett 
videospel eller ett rollspel. Och då skulle man också kunna säga att Lennarts 
dalaresa får karaktären av ett programmerande "hands-on" eller ett spel; han ger 
sig bara in i programmerandet eller spelet och styr handlingen vartefter "resan" 
- programmet eller spelet - utvecklas. 

Niklas' diskussion om lösningen av energiproblemen skulle i det perspektivet 
också bli ett scenario, frikopplat från verklighetens moraliska dilemman och 
komplikationer: 

(Om jag fick bestämma i Sverige) skulle jag skrota alla kol- och 
oljekraftverk och bygga ut kärnkraften och effektivisera alla 
vattenkraftverk. /.../ Både vattenkraften - om man undantar att det blir en 
damm här och där - och kärnkraften är ju rena energikällor. Okay, vi har 
ett litet avfallsproblem, men avfallet kan man - även om det kostar -
skicka upp till solen. Då förintas det, och där finns det redan så mycket 
sånt så det är en droppe i havet. /.../ Man tar en raket, riktar den mot solen 
och avfyrar den. Okay, den kanske smälter innan den kommit fram men 
den kommer i alla fall tillräckligt nära för att vi ska slippa det här. 
(Nl:12-13) 

Om den närmaste framtiden säger han: "Jag tänker förmodligen efter den här 
utbildningen bli forskarstuderande och sen doktorera inom matte eller TDB" 
men "man ska inte planera för mycket i förväg för det finns alltid faktorer som 
kan kasta omkull planeringen och då är det bättre att kunna ha några alternativa 
vägar i stället för en låst plan" (Nl:2, 8). Niklas resonemang här för direkt 
tankarna till strategisnack i spelprogram. Strateg är han också i sitt sätt att 
genom ett "Okay" förekomma och bryta udden av en möjlig invändning mot 
hans bestämda påståenden. 
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Det jag vill peka på i dessa exempel är ett förhållningssätt där livet tycks vara 
något som kan läggas tillrätta - ungefär som man kan dra upp ett scenario för ett 
spel, ta sina steg, göra garderingar, och nå ett förutsebart mål. Är det så att ett 
flitigt bruk av datorer - spel och programmerande - tidigt i livet emellanåt ger 
själva livet en "som-om"-karaktär? Livet blir ett spel. RUN. 

Det är värdet av balans i vårt kunskapsbyggande jag velat betona i detta avsnitt 
om datorkunskapens funktion för vår förståelse av världen. Alltfler pojkar skolas 
nu tidigt in i en datorkultur som tar deras fantasi, tankar och tid i anspråk, vilket 
i sin tur ofta får till följd att tid och utrymme för andra viktiga delar i vårt 
växande, t ex social kompetens och träning inför det oförutsebara, reduceras.28 
Verklighetskontakten blir för knapp, datorkontakten för omfattande, och 
ungdomar kan därmed förlora blicken för verklighetens skepnad eller riskera att 
överhuvudtaget aldrig utveckla den. Detta är, naturligtvis, ett problem inte bara 
inom datorkulturen utan inom all utbildning med en alltför teoretisk tyngdpunkt. 

MANLIGHET OCH SPRÅK 
Utifrån traditionen och flickors och pojkars olika könssocialisation är det lätt att 
förstå att teknikområdet är mer inbjudande för pojkar.29 Pojkarna i min 
undersökning betecknar själva teknik som en i grunden självklart manlig 

28 Jag tänker här på d en forskning som betonar betydelsen av lek och ett kreativt kaotiskt 
tänkande under hela människans utveckling. Om barn för tidigt och för ensidigt tränas till ett 
logiskt sekventiellt tänkande stympas ett självständigt och kritiskt tänkande i framtiden. Vi 
behöver i hög grad båda typerna av tänkande för att vi ska utvecklas så mångsidigt som 
möjligt. För lite av det ena eller det andra tänkandet hämmar våra utvecklingsmöjligheter, vår 
intelligens. Se t ex Larsen 1982. 
29 Litteraturen här är mycket riklig och handlar om teknik/teknologi som ett manligt fält, om 
den kulturella konstruktionen av kön, mäns identifikation med teknologi, könsstereotypier 
omkring teknologi, "teknologins" makt och kontroll över den materiella världen, makt över 
kvinnor genom arbetsdelning bl a, kvinnors uteslutning från teknologins fält, flickors/kvinnors 
val av verksamhet, en benägenhet att inom vetenskap och teknologi skapa motsatser omkring 
företeelser (varav den vanligaste är den parallella konstruktionen av motsatserna logik/känsla 
och man/kvinna) samt om farligheten i att förneka känslan som en viktig drivfjäder i intresset 
för logik m m. Här hänvisar jag till Margaret Lowe Benston "Women's Voices/Men's Voices: 
Technology as Language", 1988; Sherry Turkle "Computational Reticence: Why Women Fear 
the Intimate Machine", 1988; Cynthia Cockburn "Technology and Gender as Social 
Construction: Some Implications for Education and Training", 1991; Hildur Ve "Women's 
Experience - Women's Rationality", 1991; Erik Arnold & Wendy Faulkner "Smothered by 
invention: the masculinity of technology", 1985; Dot Griffiths "The exclusion of women from 
technology", 1985; Anne Lloyd & Liz Newell "Women and computers", 1985; Morwenna 
Griffiths "Strong feelings about computers", 1988; Judy Wajcman Feminism confronts 
technology, 1991 (kapitel 6); Christina Mörtberg Varför har programmetryrket blivit 
manligt?, 1987; Autumn Stanley "Women Hold Up Two-Thirds of the Sky: Notes for a 
Revised History of Technology", 1983, (som problematiserar teknologibegreppet ur 
könsteoretisk synvinkel); Ulrike Prokop Kvinnors livssammanhang: begränsade strategier och 
omåttliga önskningar, 1981. 
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sysselsättning. "Varför tror du det är så få tjejer i terminalrummet och framför 
bildskärmar..?" är en fråga jag ställt. Lennarts svar är signifikativt: 

Jaa, det är ju teknik. Det är ju tekniskt. Vad menar du med det? Jaa, det 
är tekniskt. Datorer är del av tekniken, ända sen det inte fanns datorer så 
har det alltid varit killar som har hållit på med tekniska prylar. Inte vet 
jag. (L3:ll). 

Tekniska miljöer, datormiljöer befolkas av män, själva praxisarna och de 
antaganden och värderingar som lever och bekräftas där är manliga. I den 
betydelsen skulle alltså tänkande och språk där vara manligt. 

Vi står här inför ett vidare kulturellt fenomen. Språket är alltid relaterat till en 
uppfattning av verkligheten och aldrig sprunget ur ett ideologiskt tomrum, säger 
lingvisten Deborah Cameron (1985). Språket har genomsyrats av värderingarna 
hos dem som haft makten att bestämma, kontrollera och värdera verksamheter 
och företeelser. Den gruppen har utgjorts av en liten elit män. Deras makt att 
bestämma och värdera har också gällt antaganden om språket och begreppen. 
Det är ett övergripande patriarkalt synsätt som förmedlats och utvecklats genom 
och i språket; att skapa motsatser i språket är ett sådant drag, menar Cameron. 
Grundantagandet i västerländsk kultur om ett språkets centrum - som också 
genomsyrat Strukturalismen och mycket av språkteori och metodutveckling i 
dess fotspår - har gett oss ett överskott av motsatser där den ena polen tillskrivs 
ett överordnat värde. Många sådana motsatspar i vår kultur är falska, hävdar 
Cameron, t ex den mellan känsla och förnuft. De ligger inte i vår hjärnas 
disposition och inte i någon språkets "natur"; de är snarare analytiska 
konstruktioner, inpräglade genom fostran och utbildning. Tvåvärdiga 
motsättningar och deras innebörder är i hög grad något som skapas inom en 
kultur. Och de får auktoritet och sanningsprägel genom att de oupphörligt 
projiceras och återskapas inom praxisarna. 

Idéhistoriker, filosofer m fl har diskuterat parallelliteten mellan dikotomierna 
kvinnligt/manligt och känsla/logik m fl.30 I Platons kunskapsteori var 
åtskillnaden mellan tanke och materia uttalad. Genom det klara tänkandet 
(grekiskans logos, latinets ratio), och endast så, kunde den frie mannen nå fram 
till sann kunskap och balans. Det mångskiftande livet, materien, stod för det 
sinnliga och kaotiska, ett splittrat och ogripbart återsken av det sanna. Sökte man 
sanningar där var man dömd att gå vilse. Ekon av detta hör vi i Jannes ord: 
"Man ska inte fastna i det jordiska" och i Mattias': "Man förstår sig inte på det 
som är utanför (datorn)". 

Platons uttalade strävan var att skapa balans - en balans och jämbördighet 
mellan fria män, där ingen stod över den andre. Men redan där skapas en 

30 Jag stöder mig i det följande på Keller 1985 och Ekenvall 1966. 
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ojämlikhet mot andra grupper, mot kvinnor, slavar, barn. Dominans och hierarki 
blir på så sätt genomsyrande drag i Platons kunskapsteori och uttrycks i hans 
språk som tysta eller uttalade antaganden. Dikotomierna i sig, tendensen att se 
världen i dualiteter, är också en frukt av sådana grundantaganden om världens 
sanna beskaffenhet. Herre står mot slav, man mot kvinna, tanke mot materia; 
ordning blir motsatsen till kaos, renhet till sinnlighet/orenhet, översinnlig kärlek 
till "aggressiv" kärlek (dvs sexualitet), aktivitet till passivitet, intellektuellt 
arbete till fysiskt osv osv. Det är den förra delen i alla dessa motsatspar som är 
den självklart överordnade, den som i olika avseenden får stå för en närmare 
relation till "det goda, det sköna, det rätta" och därmed till kunskapen, "det 
sanna" (Keller 1985, kapitel 1 passim). 

Antikens motsats mellan det logiska och det fysiska blev på 1600-talet 
verksam som en distinktion mellan teori och experiment. En av de mest 
kraftfulla metaforerna är den om "a chaste and lawful marriage between Mind 
and Nature" (Francis Bacon citerad i Keller aa s 38). Det är naturen själv, det 
kvinnliga och fysiska, som ska stå brud och som ska tämjas och underkuvas av 
det virila naturvetenskapliga tänkandet, där skymmande begrepp är utrensade ur 
den mänskliga tanken. 

Från slutet av 1600-talet blev definitioner av "manligt" och "kvinnligt" 
alltmer polariserade (Keller aa s 61). Den moderna vetenskapen sökte också en 
större polarisering mellan tänkande och materia, förnuft och känsla, det 
objektiva och det subjektiva (Keller aa s 63; Toulmin 1991). Under historiens 
lopp har värderingarna skiftat, alltefter strömningarna har olika egenskaper 
tillskrivits kön, tänkande och natur - men en pluralistisk tradition har 
omvandlats till en "monolithic rhetoric", en enstämmig och överväldigande kör 
som genom sin ständiga närvaro vrider blicken åt ett håll. Det manliga, det 
vetenskapliga/teknologiska och det rationella binds här ihop till eli och färgas av 
varandra. Överordningen av det manliga och rationella framstår som självklar 
(Keller aa s 65).3i 

Också psykologen Carol Gilligan (1982) ser samma tendens till dikotomier och 
till det asymmetriska förhållandet i dem, inte bara som ett uttryck för ett slags 
maskulint tänkande med en viss typ av rationalitet i högborgen, utan som en ren 
projektion av en rädsla och skräck att bli uppslukad av känslor - helt enkelt att 
tappa kontrollen.32 Att man förskriver sig till det objektiva och rena, till sanning 
och rationalitet, och hävdar och förfäktar dem blir därmed ett uttryck för något i 
grunden ytterst subjektivt. Oviljan eller oförmågan att ta in känslans kraft gör att 
det irrationella förblir obearbetat, icke-integrerat i människans psyke. Den 
separation mellan känsla och tanke och det förnekande av känslors styrande 
kraft som en "rationalistisk" människa gärna hävdar blir då farlig; känslorna 

31 Jfr här historikern Yvonne Hirdmans tankar om 1) åtskiljandets princip (mellan kvinnor 
och män) och 2) mannen som den överordnade, som normen (1988). 
32 Liknande tankar har både Keniston 1960, s 189f och Barrett 1962, s 270f. 
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hotar då verkligen att ta herraväldet över människan. Ett istadigt hävdande av ett 
absolut objektivt seende och en möjlig och önskvärd gränsdragning mellan 
något till fullo rationellt respektive irrationellt, något till fullo objektivt 
respektive subjektivt etc och ett antagande om det förras överordnade värde, blir 
således ett subjektivitetens yttersta uttryck, enligt Gilligan. 

Den tudelning och hierarki som åtminstone sedan antiken betonats mellan 
kvinnligt och manligt och mellan materia/natur/känsla och tanke/logik/förnuft 
(med betydelse för vår värdering av olika verksamhetsfält) har levt vidare, 
reproducerats, bekräftats; under århundradenas lopp har betydelseglidningar 
skett och nytillskott tillkommit som vidmakthållit eller förstärkt 
dominansförhållandet. Beröringstrådar löper genom århundraden; vissa nyanser 
och skiftningar kanske förbleknar när begreppet fyllt sin funktion i en viss miljö, 
en viss tid och för en viss grupp. Andra nyanser betonas mer, befästs och lever 
ständigt vidare med lite nya betydelser. Så synes kopplingen mellan just kvinna 
och man, känsla och förnuft och relationen dem emellan ha varit. 

Teknologin kan ses som en patriarkal och av manligt tänkande genomsyrad 
institution. Där har i första hand mäns intressen dels tillmötesgåtts och 
tillvaratagits eftersom det varit just deras aktiviteter som präglat miljön eller 
kunnat göra sig synliga, dels bekräftats och förstärkts genom den status som 
tillmäts teknologin i kulturen. Det faktum att det är män som format och dras till 
datormiljön medför också att det framförallt blir ett manligt tänkande som frodas 
där och som manifesteras i språket. Vetenskapens/teknologins bärande 
antaganden, såsom de presenterats tidigare, är genomsyrade av det moderna 
rationalitetsbegreppet: systematik, klarhet, logik, gränsdragningar, modeller, 
hierarkier, kvantifierbarhet, mätbarhet... Man kan säga att det moderna 
rationalitetsbegreppet i sig är manligt fixerat. Parallelliteten till filosofen Sandra 
Hardings resonemang om kulturens stereotypa uppfattning av vetenskapen är här 
tydlig. Vetenskapen ska vara rationell, rigorös, oanfrätt av känslor, 
konkurrensinriktad och dessa drag är sammantvinnade med frågor kring mäns 
könsidentitet. Vetenskaplighet och manlighet är närmast två varandra ömsesidigt 
förstärkande kulturella begrepp (1986, s 63). 

Med detta har jag velat betona att också bakom tankar, teorier och användning 
av språket ligger skiftande tolkningar och intressen, både på språkvetenskaplig 
nivå och i vardagsspråkets praxisar. Bakom våra antaganden om språkets form 
och innehåll finns en materialistisk bas, framvuxen genom historien och levande 
i dag: manliga institutioners överordnade makt. Till den överordnade makten hör 
också tolkningsföreträdet. Förhållningssätt, språk och tänkande hos maktfulla 
grupper tenderar att få preskriptiv kraft också inom kulturen som helhet. Våra 
språkliga handlingar blir färgade eller t o m genomsyrade av samma värderingar. 

De bärande dragen i pojkarnas språkspel skulle kunna sammanfattas med ett 
ord: fasthet. Hierarkierna; den höga värderingen av logik, matematik, klarhet, 
genomskinlighet, struktur, ordning; motsatserna och de skarpa 
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gränsdragningarna i deras resonemang; talet om kontroll och makt, effektivitet 
och snabbhet vittnar om denna strävan till fasthet och genljuder som en stark 
återklang av det moderna rationalitetsbegreppet. Antaganden som dessa är 
väsentliga och bärande i ett språkspel som deras. Här ser vi återigen trådarna 
mellan kulturens konstruktion av manlig könsidentitet och värdefull verksamhet 
och kunskap. 

* 

Antaganden om kön och om värdefull kunskap konstrueras i vår kultur parallellt. 
I datamiljön möter vi ett manligt språkspel som genomsyrar och förstärker både 
den individuella könsidentitetens formulering och - genom det för pojkarna 
enande och gentemot andra uteslutande språkbruket - miljöns enkönighet. 
Dessutom bekräftas och befästs här en könsladdning i de bärande begreppen i 
språkspelet - logik, hierarki etc (logik är männens område, män står över 
kvinnor) - på en symbolisk och ibland mycket subtil nivå. Kultur och språk är 
djupt integrerade och stöder varandra ömsesidigt i vårt seende och våra 
värderingar. Med tanke på den bakomliggande tanketraditionen och på 
datorernas utbredning, användning och status inom den västerländska kulturen 
idag, så framstår de antaganden som tidigt format pojkarnas synsätt och 
språkspel som centrala och självklara och alltmer livskraftiga inom kulturen som 
helhet. De blir genomsyrande för en förståelse och tolkning av världen och för 
en livsform. 



8 EFTERTANKAR 

Ju längre ifrån vi ser på det vi vill utröna desto oskarpare bild, ju närmre inpå 
desto mer berörande för både den som ser och den som blir sedd. För 
forskningen torde det vara en vinst att emellanåt kunna framhålla det enskilda 
och karakteriserande. 

Mitt arbete är frukten av en relativt stor närhet mellan forskare och 
forskningsdeltagare. Mötet med pojkarna och deras språk visade på 
föreställningar, behov, sårbarhet, längtan, drömmar och rädslor - och olika hos 
olika personer. Det gick inte att göra dem till en samstämmig schablon. Att välja 
porträttet som form för presentationen av den enskilda personens språk och 
livsform blev svaret på det problemet. Trots att pojkarna för en utomstående 
läsare inte är möjliga att identifiera, så bjöd också porträttformen problem. 
Pojkarna fick visserligen framstå som särpräglade personligheter men hur 
närgången fick tolkningen bli? Mitt sätt att möta det problemet blev att låta de 
berörda pojkarna läsa sina enskilda porträtt och kommentera dem, protestera, 
ändra och stryka (manussamtalen). Men de ändrade föga i porträtten. Här 
kvarstår en osäkerhet om vad de orkat läsa och registrera i texten, vad de vågat 
protestera emot och vad de helt odramatiskt bara hållit med om och sett som 
självklart och naturligt.i Och det dilemmat måste en berörande forskning 
förmodligen leva med. Varje forskare måste i varje enskilt arbete göra en 
bedömning och ta ställning. 

Det material jag haft till mitt förfogande är mångskiftande och disparat. Det är 
skörden av det relativt öppna samtalssätt som beskrevs i det inledande kapitlet 
och som jag refererat till flera gånger i arbetet. Därigenom har jag fått tillgång 
till pojkarnas "självvalda" personliga språk och bakomliggande antaganden i 
deras uttryck och uttalanden. Ur en mer traditionellt språkvetenskaplig synvinkel 
med krav på kontrollerbar och upprepbar metod kan materialet måhända ses som 
bristfälligt. Med en mer låst metod i materialinsamlingen hade jag dock aldrig 
fått en lika stor inblick i den unika personens liv, hans föreställningar och 
självsyn. Möjligheten att i viss mån påverka och styra samtalet ger den enskilda 
forskningsdeltagaren större spelrum för det personliga uttrycket. 

Detta leder mig till att reflektera över mitt eget sätt att fungera i mötet med 
pojkarna. Ju närmre man står det undersökta desto mer av ens egen person dras 
in och måste därmed ses som en del av forskningsresultatet. Gränsen mellan 
"subjekt" och "objekt" upplöses. Varje möte med en annan människa är unikt; 

1 Jfr här Eva L undgrens intervju- och undersökningsmetod i Gud och alla andra karlar, 1992. 
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olika behov, krafter, viljor, antaganden möts och uttrycket för dem kan hjälpas 
på traven eller stäckas. Också här, tror jag, kommer humanistisk forskning i 
frågor som dem jag velat belysa att förbli i ett problematiskt läge. Det enda 
sättet att någotsånär "objektivt" handskas med problemen är att ange sina 
utgångspunkter och ställningstaganden som forskare och samtalspartner så långt 
detta låter sig göra. 

Genom mitt ställningstagande för en språksyn som kräver en formgivning av 
annorlunda slag än den språkvetenskap som vi vanligtvis tar del av ser också 
mötet mellan min avhandlingstext och läsaren annorlunda ut. Också här ryms 
problem, som varit uttalade genom arbetets framskridande. Ett väl skolat 
språkvetenskapligt öga har ibland sökt andra metoder och förklaringar än dem 
jag tillhandahållit. Andra personer har med sina reflektioner och frågor visat att 
de just berörts av mina tolkningar och förstått något bakom det osynligt 
självklara. Och härmed måste man nog som avhandlingsförfattare låta sig nöja -
med olika bakgrund och förförståelse, även språkvetenskaplig sådan, ser och 
förstår vi olika texter på olika sätt. 

* 

Under arbetets gång har det slagit mig att det ofta tyckts föreligga en stor likhet i 
pojkarnas resonemang om till synes vitt skilda teman. Jag har anat samband 
mellan resonemang ibland hos en och samma person, ibland hos flera i gruppen. 
Trots att det här inte varit möjligt att undersöka dessa dimensioner, vill jag ändå 
peka på några av de drag som tilldragit sig min uppmärksamhet och som jag 
anser vara värda att utforska. 

En upprepad undring utifrån mina iakttagelser är: Finns det fog för en 
koppling mellan gudstro och datorkunskap? Är det vanligt - vilket jag flera 
gånger hört antydas av forskare - att datorintresserade pojkar går in i en 
gudstro? Är gudstro i så fall vanligare inom datorkulturen än i andra subkulturer 
i samhället? Och i så fall vilka egenskaper tillskriver man denna gud? Är det det 
absoluta värdet, fastheten, det om datorns språk påminnande, som också 
kännetecknar en sådan gud? Mitt eget material antyder en sådan möjlighet: Guds 
bud är genom bibeln möjliga att "genomskåda" och följa, liksom datorns bud 
och språk är det. 

Ytterligare en undran som har med genomskinlighet att göra: Flera av 
pojkarna resonerar i sinsemellan likartade termer omkring olika konstuttryck. 
"Det genomskådliga" framhålls som det värdefulla och eftersträvansvärda. Det 
ogiltiga i icke-realistiska bilder fastslås av flera av pojkarna; någon ger med 
stelnade uttryck och upprepningar i ordvändningar stor emfas åt detta. Det är 
den exakta återgivningen som eftersträvas och föredras i konsten. Också när det 
gäller musiken, vill man helst att den ska vara bunden och följa tydliga mönster. 
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I vad mån samstämmer sådant tal om bl a musikens och målarkonstens 
konkretion och igenkännlighet med centrala drag inom datorkulturen? 

Ett självklart och stort undersökningsområde som utfallet av mitt arbete "ropar 
efter" är dels en liknande studie av datorintresserade flickors/kvinnors språk och 
föreställningsvärld, dels ett projekt om de antaganden och synsätt som lever hos 
flickor/kvinnor som tagit farväl av datororienterade miljöer. Är dessa flickor och 
kvinnor genomsyrade av samma språkspel? Finns där skillnader? 

Metaforiken i pojkarnas tal är likaså värd en undersökning. Maskin och 
människa jämförs på olika sätt, ibland till människans fördel ibland till hennes 
nackdel. Handlingar och egenskaper som tidigare tillskrivits människan tillskrivs 
nu maskinen och tvärtom. Pojkarnas beredvillighet att också förklara 
förhållningssätt eller arbetsmetoder med hjälp av bildspråk är påfallande stor. 
Att skapa sig bilder är ett tjänligt verktyg i arbetet med datorer. En hel del av 
datormetaforiken har också sexuella implikationer. Med tanke på datorvärldens 
"okroppslighet" och samtidigt påtagliga "manlighet" vore detta ett intressant 
fenomen att se närmare på. 



9 SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att beskriva språk och föreställningsvärld hos en liten 
grupp datorintresserade unga män, i åldern 16-23 år. Med mitt arbete talar jag 
för en vidgad språksyn med rötter i språkfilosofin och för en tolkande tradition 
som bygger på det historiska begreppets kraft att förmedla kunskap. 

I kapitel 1 redogör jag för mina ställningstaganden. Jag diskuterar i korthet 
vetenskapsbegreppet och den vetenskapliga framställningens villkor. Liksom 
flera andra humanistiska discipliner har språkvetenskapen i sina 
grundantaganden, sina forskningsmetoder och i sitt framställningssätt kommit 
att närma sig en naturvetenskaplig hållning med analytiska definitioner och 
generaliseringar. Därmed har den avlägsnat sig från en tolkande hållning, där det 
unika och mångskiftande ska skapa insikt. Jag framhåller symbolens, det unika 
exemplets förmåga att åskådliggöra våra livsformer och att väcka reflektionen 
kring existentiella problem och kulturella fenomen. 

Datorn har en central funktion i dessa pojkars fostran in i en specifik kultur 
och jag diskuterar grundläggande karakteristika i datorns struktur. Datorn har 
blivit en metafor för tänkande, och ett flitigt bruk av datorer anses av forskare 
kunna påverka vår föreställningsvärld, vårt språk och tänkande. 

Under 1,5 år har jag deltagit i pojkarnas aktiviteter i terminalrummet på en 
gymnasieskola, och därefter insamlades det huvudsakliga språkliga materialet 
genom tre längre djupsamtal med var och en av dem under tre års tid. Syftet med 
samtalen har varit att förstå innebörden i deras språk. Stöd för mitt 
tolkningsarbete har jag delvis fått från samtal med datalärare och föräldrar till 
datorintresserade barn. Arbetet har utmynnat i dels tre porträtt där jag i 
pojkarnas individuella språk sökt fånga karaktären hos dem och se hur de med 
sitt språk definierar verkligheten runt sig, dels en diskussion av vissa 
gemensamma antaganden i deras språkspel. Min framställning lutar snarare mot 
ett berättande än mot en traditionellt analytisk form. 

"Handling och språk" är rubriken på kapitel 2, och där vill jag betona 
handlingens fundamentala betydelse för språkets innebörder. Först kommer en 
kortare redogörelse för språkvetenskapens nutida formulering; jag vill visa på 
dragningen mot det moderna rationalitetsbegreppet, där man ofta arbetar med 
språket som om det hade en fast kärna. Sedan går jag över till att betona hur 
handling och språk ömsesidigt konstituerar varandra och formar betydelser. 
Språkets innebörder blir till och återskapas i kulturens föränderliga praxisar. 
Språket som sådant har ingen absolut replipunkt. 
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Detta är huvudinnehållet i den österrikisk-engelske filosofen Ludwig 
Wittgensteins tankar om språk, och tyngden i kapitlet ligger på att åskådliggöra 
dennes språkfilosofi. Genom att ge en skiss av Wittgensteins utveckling från en 
bildteori om språkets natur till en handlingsteori vill jag inom mitt arbetes ramar 
också låta Wittgenstein - och inte blott de porträtterade pojkarna - bli ett 
exempel som ska visa en människas förankring i sitt kulturella arv och dess 
bärande frågor. Här belyses några av Wittgensteins termer - livsform, språkspel, 
praxis, familjelikhet, regel - vilka ej ska förstås som analytiska begrepp med 
stipulerat innehåll utan som ord som vill fånga ett intryck, andan i en företeelse. 

Kapitlen 3-5 utgörs av de tre porträtten, som vill visa hur tre unga män i 
datormiljön kan tillfredsställa olika behov och bygga sin identitet, hur de skolas 
in i en teknologisk livsform, hur deras levda praxisar skapar innebörder i språket 
och hur deras verklighet definieras genom språket. Med kapitelrubriken vill jag 
fånga karaktären hos var och en av dessa personer som sinsemellan företer 
skillnader och likheter i sitt språkliga handlande. Deras individuella sätt att 
resonera kring företeelser ger anledning att ta upp mer allmängiltiga resonemang 
inom kulturen och jag anknyter till olika forskare. 

Porträtten ska i sin helhet förstås som betydelsebärande exempel och består av 
fyra delar: bakgrund, "röst", tolkning och epilog. I avsnittet "Rösten" låter jag 
personens egen stämma göra sig hörd. Citat fungerar i vetenskapliga texter 
huvudsakligen som illustrationer men genom att "rösten" här får stort utrymme 
ges citaten en bärande funktion. Med den utformningen betonar jag också att 
personen ska förstås som ett talande subjekt, att hans ord har ett egenvärde och 
kan nå läsaren direkt. Därmed överskrids förhoppningsvis den vetenskapliga 
tolkningen. 

Kapitel 3, "Att investera i framtiden", visar hur Mattias lust att lära kvävs i 
skolmiljön och möts i datormiljön. Detta får sina avtryck i hans språk; lärande, 
växande, skapande är centrala begrepp, och att lära fylls med innebörden 'frihet 
att växa'. Här sker också en skolning till ett visst tänkande: hierarkisering, 
dikotomisering, gränsdragningar. Mattias arbetar aktivt på att överbrygga 
klyftan mellan det matematisk-logiska tänkande som datorn fostrar till och ett 
mer flexibelt reflekterande kring människovarandet. 

Kapitel 4, "Att hitta sitt Mekka", visar hur Jannes sociala främlingsskap gör 
datormiljön starkt betydelsemättad och identitetsbekräftande. Centralt i hans 
språkliga handlande är ett betonande av fasthet, ej som 'tvång' utan som 
'trygghet'. I hans tillvaro har modern, datorn och Gud kommit att stå för fasta 
och pålitliga värden. Med språkliga formuleringar försöker Janne "fästa" 
världen. Han fastslår med skärpa sina åsikter och skapar skiljelinjer och regler 
för ett korrekt handlande; i antingen-eller-tänkande med rätt och fel, med ett 
frekvent imperativt bruk av verbet ska, med tal om normen, lagen, Guds ord. 

I kapitel 5, "Att sätta fart på livet", fokuserar jag två teman som även 
tangerats i föregående porträtt, nämligen frihet och kontroll, och anknyter till 
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ungdomskulturforskningen. Lennart kan ses som en representant för en stor 
grupp ungdomar som söker bland en mängd kulturella uttryck för att skänka 
mening åt tillvaron; datorn är ett centralt sådant. Sökandet efter intensiv 
upplevelse och viljan att ha kontroll framstår tydligt hos Lennart och hans 
språkliga agerande bär vittnesbörd om det. I sitt rastlösa pratande återkommer 
Lennart till vissa förebilder och betonar hos dem "det häftiga" och ledarskapets 
betydelse. Lennart är "action" i språk och handlande. I syfte att försöka förstå 
innebörden av Lennarts myckna pratande gör jag en undersökning av en 
narrativ, vars tema på ytnivå är frihet men där berättandet dels visar sig vara ett 
sätt att skapa händelse i nuet, dels fungerar som ett sätt att ta kontrollen över 
våra samtal, bestämma samtalsämne etc. 

Kapitel 6 - "Datorn - en lins att se världen genom" - är en kort 
sammanställning av olika forskares tankar kring teknikens framväxt och tjänar 
som en bakgrund till kapitel 7. Datorn ses här som den yttersta utväxten på det 
rationalistiska träd som förgrenat sig i vår kultur genom årtusenden. 

Datorn är vår tids nyckelsymbol. Den appellerar till vår känsla, positivt eller 
negativt - men de flesta människors liv inom kulturen berörs av datorer. Den 
fungerar också "utformande", dvs dess formella egenskaper ger oss glasögon att 
se på världen med. Datorkulturen pekar dessutom på möjliga handlingsvägar och 
scenarier för ett framgångsrikt liv. 

I kapitlet presenteras också en kvantitativ undersökning om datorberoende 
människor, vilken ska tjäna som belysning av mitt eget arbete. 

Kapitel 7, "Datorn är startraketen", behandlar några centrala drag i det 
gemensamma språkspelet. I datormiljön sker en fostran till könsmässig och 
kunskapsmässig dominans. Jag visar hur leklust och maktkänsla fått utlopp i 
mötet med datorerna och hur självkänslan vuxit där. Ett långt avsnitt handlar om 
hur man lär sig datorns språk och att "tänka på datorn sätt". Här betonas 
antaganden om logik, effektivitet, snabbhet, genomskinlighet, exakthet etc och en 
hög värdering av dessa. Det självklara i ett hierarkiskt organiserande och 
systemtänkande - och ett accepterande och tänkande i sådana banor - framgår i 
resonemangen. 

Att förvärva förmågan att "gå djupt in i datorn" kräver ett intensivt arbete - i 
tid och tålamod - och ger träning i binärt tänkande och leder till gedigen 
datakunskap. Pojkarna blir etl med datorn och får en känsla av kontroll och makt 
men hotas också av att "fastna" och "bli snurriga". Deras språk vittnar om en 
upplevd tudelning av tillvaron - världen delas i en yttre och en inre eller en övre 
och en undre, och motsatser på olika plan framhålls, såsom vi/dom, känsla/logik, 
kvinnlig/manligt. 

Att spela spel är en central sysselsättning i datormiljön. Spelen handlar om 
kamp, tävlan, maktutövning, att döda och skapa. Inom spelens ramar kan 
verklighetens över- och underordning inverteras; den svage blir stark, den 
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fattige rik. I spelen fostras maktutövare - och det är framförallt pojkar som 
spelar spel. I datorprogrammerandet accentueras skapandets kraft ytterligare. 
Pojkarnas djupa förtrogenhet med datorn fostrar till ett tänkande som genom 
tiderna haft med makt, kontroll, män och logik att göra. 

Vårt samhälles institutioner och dess praxisar har i hög grad genomsyrats av 
tankarna och synen hos dem som ägt makten och myndigheten. Den gruppen har 
i regel utgjorts av en liten elit män. Även den språkvetenskapliga institutionens 
grundläggande antaganden kan därmed ses som färgade av manliga 
tankemönster; den dikotomisering och hierarkisering som genomströmmar 
språkspelet i min grupp lever även inom språkvetenskapens idéer om språk. 
Bakom antagandena om språkets form och innehåll finns en materialistisk bas, 
framvuxen genom historien och levande idag: manliga institutioners 
överordnade makt att också bestämma vad som är värdefull kunskap. I kulturen 
löper trådar mellan konstruktionen av manlig könsidentitet och uppfattningen 
om vad som är värdefull verksamhet. Förhållningssätt, språk och tänkande hos 
maktfulla grupper tenderar att få preskriptiv kraft även utanför deras 
verksamhetsfält. 

I datormiljön möter vi ett i huvudsak manligt språkspel. Den enskilda personens 
könsidentitet har bekräftats i datormiljöns praxisar, där frodas också ett 
gruppspråk som utesluter de icke-invigda och förstärker miljöns enkönighet. 
Dessutom befästs här en könsladdning i de bärande begreppen i språkspelet -
logik, hierarki m m - på en symbolisk nivå, ibland mycket subtilt. Med tanke på 
den bakomliggande rationalistiska tanketraditionen och på datorernas 
utbredning, användning och status så framstår de antaganden som tidigt format 
pojkarnas synsätt och språkspel som centrala och självklara och som alltmer 
livskraftiga inom kulturen som helhet. 

Kapitel 8, slutligen, berör mycket kort några frågor som jag funnit värda att 
vidareutveckla. 



SUMMARY 

The purpose of the present thesis is to describe the language and the world of 
ideas and imagination within a small group of computer-interested young men 
between the ages of 16 and 23. In my study I argue for a wider view of language 
with roots in the philosophy of language, and for an interpretive tradition based 
upon the historical conception's power to convey knowledge. 

I begin in Chapter One by accounting for my standpoint. I briefly discuss the 
scientific concept and the requirements for scientific representation. Like 
numerous other disciplines within the humanities, linguistics - in its 
fundamental assumptions, its research methods and its style - has begun to take 
on a scientific approach, with analytical definitions and generalisations. As a 
result it has receded from an interpretive tendency, wherein the unique and 
varied are intended to provide insight. I stress the ability of the symbol, the 
unique and moving example, to illustrate our ways of life and to stimulate 
reflection concerning existential problems and cultural phenomena. 

The computer has a central function in the fostering of these boys in a specific 
culture; thus I discuss fundamental characteristics of the structure of the 
computer. The computer has become a metaphor for thinking, and habitual use 
of computers is considered by researchers to have an influence on our ideas, our 
language and thought. 

For a period of eighteen months I have participated in the activities of the 
boys in the terminal room of a local upper secondary school. The main part of 
the oral material was subsequently collected through a series of three longer, 
penetrating conversations with each one of six of the boys, conducted over a 
period of three years. The purpose of the interviews has been an attempt to 
understand the significance of their language. Partial support for my interpretive 
work comes from my conversations with computer teachers and the parents of 
computer-interested children. The study has resulted partly in the sketching of 
three portraits, where I have sought to capture the individual characters of the 
boys through their particular language and see how they define the world around 
them with their language; and partly in a discussion of certain common 
assumptions in their language game. My presentation leans more in the direction 
of a narrative form than toward a more traditional, analytical one. 

"Action and Language" is the title of Chapter Two, and my intention is here to 
stress the fundamental significance of action for the meaning of language. I 
begin with a brief account of the formulations of contemporary linguistics; I 
wish to show the inclination toward the modern notion of rationality, where one 
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often works with language as though it contained a fixed nucleus. I then proceed 
to emphasize the way in which action and language mutually constitute one 
another and shape meanings. The implications of language come into being and 
are recreated in the variable practices of our culture. Language in itself has no 
absolute base. 

This is the chief implication of the philosopher Ludwig Wittgenstein's ideas 
about language, and the main purpose of this chapter is to clarify his philosophy 
of language. By sketching the development of Wittgenstein's thoughts from a 
picture theory of the nature of language to a theory of action, I also intend to let 
Wittgenstein (and not just the boys portrayed) act as an example of an 
individual's rootedness to his cultural heritage and its primary questions. Within 
the framework of my study I elucidate some of Wittgenstein's terms - life form, 
language game, practice, family resemblance, rules - which are not to be taken 
as analytical concepts with their stipulated content, but rather as words intending 
to capture an impression, the essence of a phenomenon. 

Chapters Three to Five are comprised of the above-mentioned portraits, and are 
intended to show how three young men in a computer environment can fulfill 
different needs and construct their identities, how they are schooled in a 
technological life form, how their experienced practices create meanings in 
language and how their reality is defined through that language. In selecting the 
chapter headings, I mean to catch the personalities of each of these individuals, 
whose respective language actions display both differences and similarities. 
Their individualised ways of reasoning about different phenomena lead to more 
generalised discussions concerning culture, wherein I refer to various 
researchers. 

Taken as a whole the portraits should be understood as meaningful examples, 
each one consisting of four components: background, "voice", interpretation and 
epilogue. In the section entitled "The Voice" I a llow the individual's own voice 
to be heard. In scholarly texts quotations usually play an illustrative role, but by 
allowing "the voice" precedence here, the quotations take on a bearing function. 
By employing this form I also emphasize the fact that the individual is to be 
understood as a speaking subject, that his words have value in themselves and 
can reach the reader directly, thereby hopefully going beyond scientific 
interpretation. 

Chapter Three, "Investing in the Future", shows how Mattias' craving to learn 
is stifled at school but satisfied in the computer environment. This leaves its 
mark on his language; learning, growing, creating are central concepts, and to 
learn is freighted with the meaning 'freedom to grow'. Training in a particular 
type of thinking also occurs here: hiérarchisation, dichotomisation, delimitation 
etc. Mattias consciously works at bridging the gap between the mathematical-
logical thinking engendered by the computer and a more flexible manner of 
reflection dealing with the conditions of human existence. 
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Chapter Four, "Finding Your Own Mecca" shows how Janne's social 
alienation charges the computer environment with meaning and confirms his 
identity. Central to his language actions is an emphasis on stability, not as 
'constraint' but rather as 'security'. In Janne's life his mother, the computer and 
God have come to represent permanent and reliable values. He attempts to "nail 
down" the world with linguistic formulations. He maintains his opinions with 
severity and creates delineations and rules for correct actions: in an "either-or" 
way of thinking featuring right and wrong; with frequent imperative use of the 
verb ska (shall, should)-, with repeated references to norms, the law, the word of 
God. 

In Chapter Five, "Speeding Up Life", I focus on two themes touched upon in 
the previous portraits, namely freedom and control, and refer to research done in 
youth culture. Lennart can be apprehended as a representative of a large group 
of young people sorting through various means of cultural expression in order to 
give life meaning; the computer is a central one for him. The search for intense 
experience and the desire to have control appear clearly in Lennart, as his 
language actions bear witness. In his restless chatter Lennart often returns to 
particular models and stresses their "coolness", and the importance of 
leadership. In order to try to understand the significance of Lennart's flood of 
words I investigate a narrative whose superficial theme is freedom, but where 
the narration both proves to be a way of creating action in the present and serves 
the purpose of taking control over our conversations, deciding the subjects to be 
discussed, etc. 

Chapter Six - "The Computer: A Lense Through Which to See the World" - is a 
brief survey of various researchers' thoughts on the development of technology, 
and serves as a background to chapter seven. Here the computer can be seen as 
the ultimate outgrowth on that rationalistic tree which has spread its branches 
throughout the millenia in our culture. 

The computer is the key symbol of our age. It appeals to our emotions, be it 
positively or negatively; either way, most people's lives in civilization are 
touched by computers. It also has a "shaping" function, ie., its formal 
characteristics and capacities lend us spectacles through which we see the world. 
Furthermore, computer culture indicates possible courses of action and scenarios 
for a successful life. 

The chapter also presents a quantitative investigation into computer-
dependent people, intended to serve as an elucidation of my own study. 

Chapter Seven, "The Computer is the Booster Jet", treats some central features 
in the common language game of these boys. The computer environment fosters 
dominance, in gender and view of knowledge. I show how playfulness and the 
desire for power find an outlet in the confrontation with computers and how 
thereby self-confidence grows. A longer section deals with how one learns the 
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computer's language and learns to "think like a computer". Herein are stressed 
assumptions about logic, efficiency, speed, transparency, exactness etc., and the 
esteem placed on them. That hierarchically-organised and systematic thought -
and the acceptance of thinking along these lines - is relevant and natural to them 
is clearly evident in the discussion. 

Acquiring the ability to "go deep into the computer" demands intense 
dedication - both in time and patience - and provides training in binary thinking 
and sound computer knowledge. The boys become one with the computer and 
obtain a feeling of control and power, while at the same time being threatened 
with "getting stuck" and "going haywire". Their language betrays a perceived 
division in life - the world is divided into inner and outer or higher and lower, 
and antitheses are stressed on different levels, such as us/them, emotion/logic, 
female/male. 

Playing games is an essential activity in the computer environment. These 
games concern struggle, competition, the exercise of power, killing and creating. 
Within the framework of the games, conditions of superiority and inferiority in 
the real world can be inverted; the weak become strong, the poor wealthy. The 
games foster wielders of authority - and it is mainly boys who play these games. 
In programming computers the power of creativity is further accentuated. The 
intimate familiarity these boys have with their computers breeds a way of 
thinking which throughout the ages has concerned power, control, men and 
logic. 

Our social institutions and their practices have to a great degree been saturated 
by the ideas and views of those who possess power and authority. As a rule, this 
group has consisted of a relatively small, male elite. Even the fundamental 
assumptions of linguistics can thereby be seen as coloured by masculinist 
patterns of thought; the dichotomisation and hiérarchisation pervading the 
language game in my group also lives on in ideas about language, sometimes 
maintained by linguistics. Beneath the assumptions about the form and content 
of language lies a materialistic foundation, developed throughout history and 
very much alive today: the authorised power of male institutions to determine 
just what valuable knowledge is. In our civilization there is a connection 
between the construction of male sexual identity and the notion of what 
comprises worthwhile activity. The attitude, language and thinking of powerful 
groups tend to acquire prescriptive force even beyond their own particular fields. 

In the computer environment we meet a mainly masculinist language game. The 
sexual identity of the individual is affirmed in the practices of the computer 
environment, where a group-language also thrives, one which excludes the 
uninitiated and reinforces that environment's unisexualitv. Furthermore, a 
sexualisation of the bearing notions is fortified here in the language game -
logic, hierarchy etc. - on a symbolic plane, at times quite subtly. Bearing in 
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mind the underlying rationalistic tradition and the prevalence, use and status of 
computers, the assumptions - which have early formed the views and language 
game of these boys - appear central and self-evident and increasingly vital 
within our culture as a whole. 

Finally, Chapter Eight discusses very briefly a few matters which I have deemed 
worthy of further elaboration. 

(Translated by Stephen Fruitman) 
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BILAGA 1 

Kommentar till redigeringarna i samtalsutskrifterna 
Transkriptionen har genomgått minst två stadier: från ljuud till avskrift (som källmaterial) och 
därifrån till citat i avhandlingen. Min ursprungliga ambition var att från ljud till avskrift vara 
så trogen som möjligt. Pauser av olika längd, upprepningar, tvekljud, anakoluter etc noterades. 
De senare avskrifterna kom att förändras något. En del talspråkliga drag - just av ovan 
nämnda karaktär - redigerades bort beroende på min tolkning av innebörden i det sagda. 

För att inte alltför mycket pröva läsarens tolerans gentemot naturligt tal har ytterligare 
redigeringar gjorts i citaten i avhandlingen. Jag har således lagt tillrätta förvirrande anakoluter, 
rensat bort upprepningar (som alltså i s ig kan ge tyngd åt yttrandet eller tala om konformitet i 
uttrycket) och tagit bort tvekljud eller korta pauser om jag inte funnit dessa drag 
betydelsebärande. Jag har också gallrat ut en del av de högfrekventa fraserna och småorden så 
att säga, ju, va m fl; yttrandets centrala innebörd har d å tyckts mig förbli intakt trots detta. 
Ibland har jag dessutom - likaledes för att underlätta förståelsen - ändrat den inbördes 
ordningen mellan meningarna i ett visst resonemang. 

Däremot har jag i princip - och om missförstånd förefallit uteslutna - låtit den norrländska 
lokalfärgen kvarstå i den mån den i vanlig skrift kan göra sig hörd. Detta gäller t ex 
predikativen i uttryck som "Dom är verkligen skicklig" men framförallt verbformer, som 
ibland kan återfinnas i kortform, ibland i standardform hos en och samma person, t o m inom 
samma mening: "Om jag läs t ex Apostlagärningarna en gång, den andra gången jag läser det 
då hittar jag saker som..."(Jannes röst). Detsamma gäller även i standardsvenskan 
högfrekventa talspråkliga drag som "titta" för "tittade", "nån" för "någon" etc. 

Det händer att man mitt i berättandet emellanåt övergår från imperfekt till presens, och 
några gånger har jag då för läsbarhetens skull skrivit om allt till imperfekt. Så t ex säger Janne 
vid ett tillfälle: "Fort hem från skolan... dök jag in i datorn liksom... knappa, knappa, knappa, 
så slänga i s ig middan och så knappa, knappa, knappa, knappa och så blev klockan 2, halv 3 
på natten, så gå man och lägg sig och sov, så vakna man och ragia upp till bussen." Här har 
jag bedömt alla de kursiverade orden som presensformer, men översatt dem till imperfekt, 
vilket i skr ift bara syns på "så gick man och la sig". (Verbet slänga står i infinitivform i denna 
mening och jag bedömer också knappa som infinitiv.) 

Som regel har jag i porträttens röstavsnitt låtit citaten komma i kronologisk ordning under de 
olika delrubrikerna. Någon gång har dock citat från ett senare samtal placerats före citat från 
ett tidigare samtal. Citaten kan alltså komma i ordningen (M3:2), (Ml:28), (M3:14) etc, där 
parenteserna ska läsas (Mattias, samtal 3, sid 2), (Mattias, samtal 1, s 28) osv. En sådan 
omsortering har då synts mig rimlig med tanke på innehållet och läsarens förståelse. Jag har i 
sådana fall inte heller bedömt det som att någon förändring skett i personens förhållningssätt 
från det ena samtalstillfället till det andra. Om jag skönjt en sådan förändring så har citaten 
kommit i kronologisk ordning och jag har kommenterat saken. Om citaten från en och samma 
person varit motsägelsefulla har jag likaså diskuterat detta. 
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Här följer en förklaring över olika parenteser, snedstreck och klamrar inom citaten: 
( ) = innehållet framgår av situationen eller refererar till något som redan nämnts 
( ?) = otydligt, men tolkat till det inom parentes skrivna 
/ / = uppgift av extralingvistisk eller paralingvistisk art. De extralingvistiska dragen är 

sparsamt noterade i materialet; de paralingvistiska framgår av bandet. Båda dragen 
noteras på samma sätt: "/gör cirklande handrörelse/", "/med arg röst:/" 

/= / = kommentar eller förklaring 
/.../ = kortare uteslutning av samtalsmaterial 
/ / = längre uteslutning av samtalsmaterial 
[ ] = lång uteslutning av samtalsmaterial men med angivande av innehåll 
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BILAGA 2 

Analys av en narrativ 
I denna bilaga diskuterar jag två saker. För det första: Är Dalaresan en narrativ? För det andra: 
Vilken är i så fall dess poäng - enligt den använda metoden? För att belysa dessa frågor 
återger jag först i koncentrerat skick Dalaresan i en listning där sa tsindelningen gjorts enligt 
Polanyis modell. För att underlätta senare referens till de olika satserna har jag numrerat dem. 

Några förklaringar är av nöden: För att markera paus i Lennarts framställning skriver jag //, 
för fniss /fniss/ och för paralingvistiska ljud ger jag närmast möjliga översättning inom 
snedstreck. De meningar som återges inom parentes i början av berättelsen föregår den 
"egentliga" Dalaresan och markeringen / / gäller en uteslutning av en utvikning till annat 
område, Springsteen-konserten. De satser som återges på slutet av berättelsen, likaledes inom 
parentes, hör enligt Polanyis indelning inte hemma inom en narrativs ramar, alltså 
"storyworld"; de hamnar i vad hon kallar "non-storyworld" (1985, s 17f). Jag låter dem 
komma med här av snart skönjbar anledning, nämligen Labovs tankar om narrativens 
konstruktion. 

Dalaresanl 
(Veckan efter högvakten var vi ledig. Då stanna jag kvar i Stockholm. / /) 

1 Veckan efter här, då kommer Kalle ner // 
2 och så hyr vi en bil // 
3 och så far vi till vår gemensamma bekant 
4 som bor i Eskilstuna // 
5 och så frågar vi honom: 
6 "Hördudu! Hänger du med till Oslo? /Fniss/ 
7 När vi åkte hit från Stockholm, 
8 då såg vi en vägskylt så här 'Oslo 51 mil' ungefär, 
9 så vi tänkte att vi åker till Oslo bara för att. /Pplpp/" 
10 "Nejfan! Vi åker inte till Oslo /fniss/, 
11 det var inget bra förslag", 
12 tycker han. 
13 Nehej! 
14 För Kalle då, han skulle på studiebesök på Forsmarks 

kärnkraftsverk 
15 - han ska skriva en doktorsavhandling om det, 

om kärnkraften -
16 så då for vi till Forsmark, 
17 från Eskilstuna till Forsmark är det en bit, 
18 och sen när vi var i Forsmar k // 
19 då tänkte vi så här 
20 att /fniss/ vi far och hälsar på Kalles föräldrar i Leksand 

1 Polanyi har i sina arbeten emellanåt använt betydligt mer detaljerade modeller som underlag 
för analyser av narrati vers mest evaluerade element, men nöjer sig ofta med enklare varianter 
(se 1985, s 24, not 6). Jag har för egen del prövat flera av hennes noggrannare modeller men 
inte funnit att de gett något annat resultat än den version som jag här presenterar. Däremot 
tydliggörs en del komplikationer i själva indelningen av durativt-deskriptivt respektive 
händelse-material och jag återkommer till en kommentar om detta. 
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21 som är där hos hans mormor. 
22 Så vi for till Leksand! // 
23 och det är ju också /fniss/ en bit // 
24 och sen for vi runt hela Siljan 
25 och så for vi tillbaka till Stockholm. 
26 Klockan fem på morron! 

(Helt 
Ett sånt där in- inslag att nu..)... 

Detta är den egentliga, tydligt avgränsade Dalaresan. Så koncentrerad som den framstår här är 
den dock inte; den både föregås av tidiga påannonseringar och efterföljs av ytterligare 
kommentarer (och detta har redan framgått av det längre utsnittet i löptexten). Till 
påannonseringarna återkommer jag alldeles strax. 

Narrativens byggnad 
Vilka kriterier bestämmer om ett berättande är en narrati v och vad gör just Dalaresan till en 
sådan? William Labov talar om två strukturnivåer, en yttre m er arkitektoniskt synlig och en 
som samspelar med den första och där talaren med varierande språkliga medel ger tyngd åt 
vissa delar i narrativen. Dessa språkliga betoningsmedel (evaluative devices) närvarar i hela 
texten, genomströmmar den (Labov 1972, s 369). Texten får sin största förtätning och tyngd 
där de två strukturnivåerna sammanstrålar som starkast (aa s 369). Det är i denna värderingens 
fokus som poängen röjer sig. Framförallt är det genom användningen av den evaluativa 
metastrukturen - den andra strukturens verbala, para- och extralingvistiska medel - som en 
berättare signalerar vad som är värdefullt i hennes upplevelse (Polanyi 1985, s 17).2 

Jag redogör nu för Labovs första struktur, byggkonstruktionen, och diskuterar hur 
Dalaresan kan passa in i det mönstret. En fullt utvecklad narrativ innehåller följande 
byggstenar, vilka kan vara mer eller mindre framträdande och dessutom är komplext 
inbäddade i varandra (aa s 362-370). 

Inledande summering (Abstract) - Här presenterar berättaren i korthet vad det hela handlar 
om. 
Orientering - svarar på frågor som Vem? När? Vad? Var? och ger lyssnaren en bakgrund till 
vad som komma skall. Allt efter behov flätas ny orienterande information in i narrativen. 
Utveckling av handlingen (Complicating action) - redogör för vad som hände, steg för steg. 
Värdering (Evaluation) - Genom berättarens värdering får vi svar på frågan: Varför 
berättades detta? Vad ville berättaren? 
Upplösning - talar om för lyssnaren vad som slutligen hände. 

2 Polanyi bygger också på Labovs begrepp evaluation i sin analys (1985, t ex s 14). Dessa 
forskare har dock olika syften med sina analyser. Labov vill i Language in the Inner City ge 
en mer komplex och rättvisande bild än han anser att tidigare forskning gjort av det språk som 
frodas i den svarta gatukulturen i några större amerikanska städer. Narrativerna är då ett av de 
språkliga uttryck han undersöker för att vidga vår förståelse av "black English vernacular". 
Hans slutsats är att man i denna variant har ett kommunikationsmedel som brukas av "some of 
the most talented and effective speakers of the English language" (s 396). Polanyi i sin tur har 
vidareutvecklat Labovs resonemang med syftet att undersöka narrativers poäng. Mitt eget 
syfte, slutligen, med att redogöra för Labovs strukturtänkande och för Polanyis indelning av 
narrativen i olika informationstyper är att försöka finna laddningar i Lennarts 
framställningssätt som tydliggör det grundläggande temat i narrativen samt dess funktion för 
honom. 



217 

Coda - Avslutning i en eller flera meningar som skapar en brygga mellan berättelsen och 
nuet. 

Dalaresan ingår som den sista i en sammanhållen serie av tre återgivna händelser eller i ett c:a 
20 minuter långt fritt berättande. Den har - när Lennart s lutligen ger sig in i den - dessutom 
redan aviserats flera gånger. Första gången han nämner den är ögonblicket innan han böljar 
berätta den första händelsen i serien: "Jaa, nu måste jag berätta - jag var i Dalarna i somras 
nämligen. Det är en mycket lång historia, den historien är 116 mil lång" (s 139). Och så börjar 
han historien: "Det var så att jag nämnde Kalle här" me n ändrar s ig, inte bara en utan två 
gånger: "Jaa, jag böljar ännu längre tillbaks i tiden - vi gick - nu börjar jag ännu, ännu längre 
tillbaks i tiden". Därefter återger han den första, mycket långa händelsen - med militära 
strapatser och glädjeämnen (s 139-140) - och gör därefter en ny avisering genom att 
kommentera sitt omfångsrika berättande: "Det här är bara bö rjan! /.../ - Jag ska berätta om 
Dalarna här så småningom" - och så följer den andra kortare berättelsen (s 140). Med 
upprepade sådana påannonseringar tycks Lennart presentera sin intention att berätta om en för 
honom väsentlig resa till Dalarna. "Jag var i Dalarna i somras", kan ses som den inledande 
summeringen (abstract). 

Vi får så i den koncentrerade versionen av Dalaresan (s 215) en första orientering i tid och 
rum, som dock också den ligger lite avgränsad från den "egentliga" berättelsen: "Veckan efter 
högvakten var vi ledig. Då stanna jag kvar i Stockholm". Efter en parentetisk utvikning mot en 
konsertupplevelse med Bruce Springsteen - markerad / / - kommer så äntligen denna 
berättelse igång i sats (1) med en återknytning till den första orienteringen: "Veckan efter här, 
då kommer Kalle ner". Vi får en orientering om personer: "Vi" är till en början Kalle och 
Lennart, och handlingen sätts igång genom att de hyr en bil (2). På väg till kamraten i 
Eskilstuna får de - i Lennarts berättande - ett hugskott: De ska göra en bilresa till Oslo (7-9). 
Även om målet underkänns i en diskussion med kamraten (10-12), som nu blir en del av "vi" 
(10), så är idén som sådan bra. S å kommer en ny, strategiskt inflätad orientering om Kalles 
behov av en resa till Forsmark (14-15) och ytterligare en om Kalles föräldrar och mormor i 
Leksand (20-21). Resan bär således till Forsmark och Leksand (16,22), sedan Siljan runt och 
till slut tillbaka till Stockholm (24-25). 

Upplösningen då? Jag är tveksam om huruvida "tillbaka till Stockholm" i Lennarts 
berättande är h ela "the ter mination of that se ries of events" (Labov 1972, s 363). Jag skulle 
vilja inbegripa "Klockan fem på morron!" (26) i upplösningen; det är då som denna resa 
tillbaka till Stockholm påbörjas och avslutas i berättandet. Tidsangivelsen blir ett fastslagande, 
en punkt, kanske en orientering i tid igen, och också en del i e n nedräkning. Och så följer en 
coda - en utvärdering och fundering som Lennart lämnar oavslutad men som ändå klart för 
oss tillbaka till nuet, ut ur berättelsen: "Helt... Ett sånt där in- inslag att nu...".3 Lennarts 
dalaresa motsvarar således Labovs krav på en narrativ, även om den inte riktigt tillåts "stanna 
upp" här - den följs av flera tillägg som presenteras och kommenteras under rubrikerna Non-
storyworld clauses och De evaluativa medlen. 

Narrativens informationsmaterial 
Värderingen, evaluationen då? Den finns redan inmurad i detta bygge. Men för att kunna se 
var de språkliga värderingarna vilar tyngst - själva fokus - och därmed kunna utröna poängen 
gör jag först en indelning av narrativens informationsmaterial (Polanyi 1985, s 19ff och 33 ff). 
De informationstyper som är karakteristiska för narrativer är "händelser" (events) och 
"durativ-deskriptiv information"; tillsammans utgör de narrativens värld, story world (Polanyi 

3 Med Polanyis resonemang hamnar denna labovska coda i non-storyworld. Den innehåller 
ett omdöme, ett uttalande av Lennart när han redan trätt ut ur narrativens värld. 
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1980, s 100 och 1985, t ex s 17). Händelserna presenteras i huvudsatser med icke-durativa 
verb i imperfekt (simple past tense) eller i historiskt presens (Polanyi 1980, s 100). En sådan 
sats bärs av den enstaka, avskilda, specifika och "jakade" (affirmative) händelsen, som 
inträffat eller verkställts i ett visst ögonblick, och händelsen ingår som en del i en kedja av på 
varandra följande händelser (Exempel: "Och brandkåren kom bakifrån - 'Ööööh!' drar do m 
förbi"). 

Nu följer en separat listning av händelse-satserna (mainline story event clauses). De 
storyworld-satser i Dalaresan som saknas här hör således hemma i det durativt-deskriptiva 
materialet. 

Mainline story event clauses 
1 Veckan efter här, då kommer Kalle ner 
2 och så hyr vi en bil 
3 och så far vi till vår gemensamma bekant 
5 och så frågar vi honom: (Hördudu!...) 
12 ( ), tycker han 
16 så då for vi till Forsmark 
19 då tänkte vi så här (att...) 
22 Så vi for till Leksand! 
24 och sen for vi runt hela Siljan 
25 och så for vi tillbaka till Stockholm 
26 Klockan fem på morron! 

Med tanke på ovanstående resonemang om villkoren för händelse-satser kan några 
invändningar resas mot min klassificering. En sådan gäller sats (19), där "tänkte" natu rligtvis 
kan uppfattas som durativt, ungefär: "vi satt o ch funderade på". Jag me nar dock att ver bet här 
mer har karaktär av infall; ungefär "då fi ck vi en idé", och det intrycket befästs också av 
karaktären i d et övriga materialet. 

Mer komplicerat blir resonemanget när det gäller verbet fara. I några av satserna: (3) "far 
vi till", (16) "for vi till Forsmark", (22) "vi for till Leksand", (25) "for vi tillbaka till 
Stockholm", är det tydligt att verbet genom användningen får en punktuell semantisk 
betydelse, ungefär: "vi stack iväg till.." ^ Men hur ska vi se på sats (24): "sen for vi runt hela 
Siljan"? "runt hela " antyder - tillsammans med verbet -utsträckning i såväl tid som rum och 
verbet skulle därmed här ha en mer durativ betydelse, ungefär: "vi färdades runt hela Siljan". 
Denna tolkning anser jag dock inte heller vara tillfyllest med tanke på hur Lennart fogat in 
satsen bland de övriga (22-25): "Så vi for till Leksand! - och det är ju också en bit - och sen 
for vi runt hela Siljan och så for vi tillbaka till Stockholm". Vändan runt Siljan sker närmast "i 
ett nafs", den är ett led i en händelsekedja. 

Men ... denna sats är mer komplex än så. Här tydliggörs konflikten mellan ett verbs 
tillskrivna punktuella/terminativa eller durativa grundbetydelse och verbets semantiska 
innebörd i den aktuella användningen. I ett tillägg till resan får vi flera exempel på den dubbla 
natur som verben förlänas genom användningen. I citatet nedan har jag i huvudsatser av tydlig 
storyworld-karaktär med fetstil markerat de durativa verben och med understrykning de 
punktuella/terminativa. Övrigt material har j ag uteslutit ur d iskussionen genom att sätta det 
inom parentes: Det gäller antingen non-story world-material eller material av mer explikativ 
karaktär och citat (och dessa två senare kategorier hör hemma i det durativt-deskriptiva 
materialet). 

4 I det dialektområde som här är aktuellt är denna punktuella eller terminativa betydelse i 
vardagstal den vanligaste: "Vi far på kiosken!", "Vi tvärfor på bio". 
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Vi bada nånstans i en sjö där, söder om Leksand (som jag inte kommer ihåg vad den 
heter, inte i Siljan, sydväst). — Och klockan nollnoll nollnoll, då gick vi in på 
Moraklockan utanför Mora (det är långtradarfik) och fika och drack kaffe (det 
kommer jag också ihåg). Och så var vi inne på Anders Zorns museum, klockan halv 
ett på natten. / / Vi körde in och titta (:"Här ligger det och här ligger det"). Så for 
vi på en bankomat och så körde vi hela vägen till Stockholm. 

Är det då punktuella händelser eller mer utdragna skeenden vi får återgivna här? "Klockan 
nollnoll nollnoll gick vi in på Moraklockan", "Vi körde in", "Så for vi på en bankomat" är 
tydligt terminativa till form och innebörd. Däremot har vi i s atserna "Vi bada nånstans..", "vi 
fika och drack kaffe", "så var vi inne på Anders Zorns museum klockan halv ett på natten", 
"vi titta" och "så körde vi hela vägen till Stockholm" durativa verb, men dessa verb får i 
sammanhanget drag av händelseverb, de får en mer punktuell karaktär. Allt beskrivs just som 
i e n kedja av händelser och detta att hän delserna avlöser varandra förs tärks av polysyndesen 
och uppräkningen "och sen", "och så".. 

Utifrån detta resonemang vill jag betona dubbelheten i satser som "sen for vi runt hela 
Siljan", "så körde vi hela vägen till Stockholm". Där finns - utifrån sammanhanget - en tydlig 
händelsekaraktär, också ibland förstärkt av exakta uppgifter om klockslag ("klockan nollnoll 
nollnoll"). Men där finns också en mer eller mindre påtaglig betoning av omfånget av och 
storheten i själva företaget: "runt hela Siljan" "hela vägen till Stockholm". Återresan till 
Stockholm förlänas t o m en drömsk "evighetskänsla" när man ser tillbaka på den i ljuset av 
några senare tillägg till narrativen, inbakade i e valuativa omdömen: "att sä tta sig i en bil och 
sen så titta på vägskyltarna: 'Stockholm 70', 'Stockholm 65', 'Stockholm 60', mitt i na tten och 
lyssna på nattradio. Det är det bästa, ingen som stör, det är det bästa som kan inträffa" och 
"Var man åkte, kom man och åkte igenom... Sala och Borlänge och dom där... grönt ljus, 
grönt ljus, bara åka rakt igen om". 

Karaktären hos flera verb i d enna narrati v är således synnerligen komplex: Användningen 
spräcker betydelsen och gör den mångfaldig - den visar både på den avslutade händelsen och 
på det i tiden utdragna. Dubbelheten i språket, komplexiteten har här en närmast poetisk 
funktion. Aktionsartsbeteckningarna durativ och punktuell!terminativ blir då oegentliga, och 
därmed uppstår svårigheter i själva uppspaltningen av narrati vens satser. 5 

Historien förs således framåt av händelserna, men mycket av stoffet i en narrativ utgörs av 
durativ-deskriptiv information. Man kan något förenklat säga att all information som inte har 
händelsekaraktär hör hemma i den durativt-deskriptiva strukturen (Polanyi 1980, s 104). Här 
uttrycks tillstånd (states) i satser med durativa verb eller med durativ karaktär ("Där låg jag 
och grävde skyttevärn i sand", "Det blev bara varmare oc h varmare") (Polanyi 1985, s 12). Så 
beskrivs miljö ("det är lössand, det är ju vattentäkt och allting därute"..) och personer ("Han är 
I20s hårdaste befäl"), och så ges information om det som vanligtvis eller ofta sker 
("Uppstigning nolltre tretti /på vardagsmorgnar/") eller om det som alltid råder ( "Han bor i 
Eskilstuna"). Men till detta material förs också allt återgivet tal, direkt eller indirekt. Återgivet 
tal ses som tillbakablickar (Polanyi 1985, s 14f). Så definierat har det inte händelsekaraktär, 
eftersom det snarast bryter upp räckan av händelser och stannar upp narrativen. Det durativt-
deskriptiva material som förekommer i Da laresan ser ut på följande sätt: 

5 Utifrån ett l iknande exempel reserverar sig också Polanyi något mot denna indelning i 1985, 
s 22, not 4. 
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Durative-descriptive clauses 
0 (Veckan efter högvakten då var vi ledig. Då stanna jag kvar i Stockholm / /) 
4 (...) som bor i Eskilstuna 
6 "Hördudu! Hänger du med till Oslo? 
7 När vi åkte hit från Stockholm, 
8 då såg vi en skylt så här: 'Oslo, 51 mil' ungefär 
9 så vi tänkte 

att vi åker till Oslo bara för att." 
10 "Nejfan, vi åker inte till Oslo, 
11 det var inget bra förslag", (...) 
13 Nehej! 
14 För Kalle då, han skulle på studiebesök på Forsmarks 

kärnkraftsverk 
15 han ska skriva en doktorsavhandling om det, om kärnkraften 
17 från Eskilstuna till Forsmark är det en bit 
18 och sen när vi var i Forsmark 
20 (...) att vi far och hälsar på Kalles föräldrar i Leksand 
21 som är där hos hans mormor 
23 - och det är ju också en bit -

Det vore kanske naturligt att tro att poängen förmedlas i händelsematerialet, men, säger 
Polanyi, den kan mycket väl förankras i det durativt-deskriptiva materialet (1985, s 16ff). I så 
fall tillhandahåller händelsestrukturen endast en tidsram och en sådan form som vi förväntar 
oss för en "historia". I regel återfinns dock det väsentliga, kärnan i historien, i båda dessa 
typer av storyworld-information, och att det är så det förhåller sig också i Dalaresan ska strax 
framgå. Utanför denna narrativens värld finns dock en non-story world (Polanyi 1985, s 16ff). 
Blickandes in på narrativen utifrån kan berättaren då också med sin personliga röst säga något 
om narrativens betydelse. Lennarts narrativ följs av flera sådana omfattande kommentarer av 
evaluativ karaktär, och han hjälper oss därmed förstå narrativens poäng. 

Non-story world clauses 
27 Helt.. 
28 Ett sånt där in- inslag att nu..6 

29 Jaa, det blir så där ibland, 
30 det kan inte hjälpas. 
31 Det är som att fara til l Berlin. 

32 En riktig sån hära.. Jack Kerouac-inspirerat att sätta sig i 
en bil och sen så titta på vägskyltarna: 'Stockholm 70', 
'Stockholm 65', 'Stockholm 60', mitt i nat ten och lyssna 
på nattradio. 

33 Det är det bästa, 
34 ingen som stör, 
35 det är det bästa som kan inträffa. 

6 (27-28) är mycket riktigt non-storyworld clauses men jag har tidigare låtit dem parentetiskt 
komma med i återgivningen av den "egentliga" narrativen p g a deras funktion i L abovs första 
struktur. 
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36 Var man än åkte, kom man och åkte igenom, Sala och Borlänge 
och dom här ... grönt ljus, grönt ljus, bara åka rakt 
igenom. 

37 Så ska det va! 

De evaluativa medlen 
Var ligger då tyngden i evaluationen? Den finns redan invävd i narrativen, dels genom 
narrativens byggnad, dels genom de inom narrativen använda evaluativa medlen. Men delvis 
kan den också utrönas av de externa kommentarerna, dvs de som fälls om narrativen 
"utanför-ifrån" och som vi just tagit del av. 

Utifrån en berättares konstfulla men ofta omedvetna bruk a v värderingsmedlen kan man 
sluta sig till parafrasen, dvs det som berättaren v ill förmedla med sin historia. De evaluativa 
medel som står till vårt förfogande är allt från kroppsspråk, oartikulerade ljud till 
konventionella lingvistiska uttryckssätt. Jag ska här bara ge en kort genomgång av några av de 
vanligaste för att senare åskådliggöra hur Lennart använder dem för att föra fram sitt 
budskap.7 

Fonetiskt - distinkt uttal, accentuering av något, användning av annan dialekt, härmning, 
förändring i betoning eller röstvolym, onomatopoesi, rim, icke-lingvistiska ljud 

Lexikalt - ord från annat register, laddade ord med rika konnotationer, utländska ord, 
speciella ord 

Syntaktiskt - komparativer, superlativer, negerade meningar (för att visa vad som inte låg för 
handen), adverbial, ändrad syntaktisk komplexitet, ändrad meningslängd, tempusbyte 

På diskursnivå - repetition, återgivet tal eller tanke, återblickar (som stannar upp handlingen), 
explicita metakommentarer, klumpning av händelser vid klimax 

I u ppställningsform ger jag nu en relativt ingående beskrivning av de evaluativa medel som 
Lennart använder för att framhäva sin poäng med narrativen. Jag stöder mig här på Polanyis 
modeller. Hon betonar att hennes mest fullständiga analyser, från sats till "adequate 
paraphrase", gjorts för att visa hur komplext ett sådant företag kan bli (1985, s 24, not 6). 
Själv använder hon ofta en enklare version eftersom en sådan oftast ger tillräcklig information 
om vilka de starkast evaluerade delarna i narrativen är. 

För att fånga de drag som är väsentliga i mitt arbete håller jag mig här till en sådan enklare 
variant. (För jämförelser hänvisas till Polanyi 1980 och 1985.) Mitt syfte är ju inte heller att i 
huvudsak diskutera andra forskares rön och ställningstaganden beträffande narrativer utan att 
använda de medel forskarna erbjuder för att kunna s äga något om användningen av narrativer 
hos en ung man som kan sägas dela livsvillkor med många andra ungdomar i vårt samhälle. 

Lättast att förstå blir uppställningen om man tar varje "evaluerat material" för sig och så 
läser hela den delen av första evalueringsspalten som hör dit, och därpå den andra. 

7 En utförligare presentation finns i Labov, 1972, s 370-393 och Polanyi, 1980, s 99-100 
samt 1985, s 13-16. 



222 

Evaluerat Evalueringsmedel Evalueringsmedel 
material inom narrativen utom narrativcn 

BILFARANDE 
(verb) Repetition av fara, 
(rad 3,16, 5 ggr i imperfekt och 
22,24,25) historiskt presens. "vi körde in" 
(20) "far" (futuralt pres.) "for vi på en bankomat" 
(7) Varianter: "När vi åkte" "så körde vi" 
(9) "åker" (futuralt pres.) "att sätta sig i en bil" 
(6) "hänger med" (futuralt "Var man än åkte, kom man 

presens + fråga) och åkte igenom" 
(10) "åker inte" (futurum + "bara åka rakt igeno m" 

negation) 

(vägskyltar) "en vägskylt så här "titta på vägskyltarna: 
(rad 8) 'Oslo 51 mil' ungefär" Stockholm 70, Stockholm 

65, Stockholm 70" 

(sträckor) 
(rad 17) 

(23) 

(24) 

(platser) 
(rad 7,25) 
(4,17) 

(6, 8-10) 
(14,16-18) 

(20) 
(22) 

(tider) 
(rad 26) 

"från Eskilstuna till 
Forsmark är det en bit 
(paus)" 
"(paus) och det är också 
(fniss) en bit (paus)" 
"runt hela Siljan" 

Repetition av 
Stockholm 2 ggr 
Eskilstuna 2 ggr 
(betoning + paus 1 ggn) 
Oslo 4 ggr (fniss 2 ggr) 
Forsmark 4 ggr (betoning 
1 ggn, paus 1 ggn) 
Leksand (betoning 1 ggn, 
med förundran 1 ggn) 

"Klockan fem på morron" 
(med "utropsbetoning") 

"den historien är 116 mil 
lång"; "hela vägen till 
Stockholm" 

"söder om Siljan sydväst" 
"Moraklockan utanför 
Mora" 
"Anders Zorns museum" 

"mitt i natten", "k lockan 
nollnoll nollnoll", 
"klockan halv ett på 
natten", "nattradio" 

DISKUSSION 
OM RESANDE 
(rad 6-11) 

Dialogform 
Övergång från berättar-
prosa till direkt tal 
Berättaren citerar sig 
själv och andra 
Kraftfullt tilltal: 
"Hördudu!" 
Frågekonstruktion 

"Ett sånt där inslag att 
nu.." 
"Ja, det blir så där 
ibland - det kan inte 
hjälpas. Det är som att 
fara till Berlin" 
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(Fniss efter "Oslo") 
("så här") 
(Futuralt pres. ("åker")) 

"Jack Kerouac-inspirerat 
att sätta sig i en bil 
och..." 

Indirekt tanke i direkt 
tal 
Rituellt uttryck ("bara 
för att") med följande 
expressivt "pplpp" 
Kraftfull interjektion 
Negerade satser 2 st 

Övergång till indirekt 
tal 
Futuralt pres. ("vi far 
och hälsar på") med 
Fniss 
(Leksand med betoning) 

Ytterligare evalueringsmedel kan tas fram för dessa evalueringsmoment, och andra moment i 
narrativen évalueras självklart också. Kalle är t ex en person som nämns flera gånger och vars 
närvaro påtagligt får vissa effekter på hur resan utformas. Några av satserna om Kalle har 
explikativt evaluerande funktion, dvs de riktas till mig som en behövlig upplysning. Kalles 
närvaro hör dock inte till kärnan i berättelsen utan är blott en av de faktorer som för narrativen 
vidare. 

Summering av evaluationen 
Dalaresans början (s 140 och 215) markeras lingvistiskt av övergång från ett tempus till ett 
annat - vi får historiskt presens i satserna 1-3 och 5 - och pauserna efter satserna 1, 2 och 
(3-)4 ger viss emfas åt innehållet i d em. Händelserna rullar således igång, men stoppas strax 
upp av en återgiven dialog (satserna 6-11), ett grepp som ger större tyngd åt det efterföljande 
materialet.8 Till ett mer samlat händelsematerial återkommer vi först i satserna 22, 24-26, 
men dessa går tämligen spårlöst förbi. Överhuvudtaget förefaller händelsematerialet vid 
lyssnande vara påfallande lågt evaluerat, och det är märkligt tyst om vad Dalarna egentligen 
betyder. Det är först när man erfar mängden av verb med innebörden 'fara', före komsten och 
repetitionen av platsnamnen samt uppgifterna om sträckor och tider som det står klart att det 
är just resandet, själva farandet (och inte Dalarna i sig) som är det väsentliga. Ytterligare 
förstärks detta intryck genom de talrika kompletteringar till narrativen som ges efter den 
"egentliga" narrativens slut (och som kan avläsas i den sista spalten i uppställningen). Och 
Lennart häl faktiskt också gjort en sådan markering alldeles i böljan av berättandet: "Det är en 
mycket lång historia, den historien är 116 mil lång". 

Det enskilda parti i narrativen som framhålls med störst variationsrikedom och mängd av 
evaluativa medel är den återgivna diskussionen om Osloresan (satserna 6-11). Lennart 
gestaltar den förhandlingen. Några av de medel han använder är direkt citat, dialog, indirekt 
tanke, kraftfullhet i t illtal och interjektion. Skratt ger också emfas åt det han tycker är viktigt; 

(rad 13) Kraftfull interjektion 
(rad 18-21) "så här" 

8 Detta är enligt Polanyi, 1985, t ex s 14, "to delay the action". Labov kallar detta "suspension 
of the action", se t ex s 374-375. 
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två gånger fnissar han åt "Oslo" eller snarare åt tanken att man skulle kunna fara till Oslo. I 
satsen "vi såg en vägskylt så här 'Oslo 51 mil' ungefär" framhävs orten och sträckan speciellt 
genom det framförställda "så här", som närmast får kolon karaktär. Det rituella uttrycket "bara 
för att" indikerar en självklar förståelse hos lyssnaren i dialogen (och i nuet?) och ger, 
ytterligare förstärkt av den efterföljande ljudillustrationen "pplpp", tyngd åt idén att fara till 
Oslo. Både de futurala presens-formerna och de varierade negationerna fokuserar en önskan 
som i det här fallet både gäckas - Osloresan blir inte av - och uppfylls - pojkarna ger sig ut 
på en odyssé. 

Denna långa förhandling, c:a en fjärdedel av narrativen, bärs övertygande av de internt 
evaluativa medlen, dvs dels de som betonar innehållet i den aktuella satsen, dels de som inom 
narrativen deiktiskt stöder något tidigare sagt. Här förekommer knappast någon extern 
evaluering (vilket framgår av den sista spalten), men de uttalanden som görs förstärker med 
sin tydlighet poängen. Det är infallen, hugskotten som är det betydelsefulla: "Ett sånt där 
inslag att nu.." . Jämförelsen: "Det är s om att fara till Berlin!" pekar åt samma håll. I Lenn arts 
framställning gavs också den resan karaktären av ett hugskott, en ingivelse i en lycklig stund. 
Det började som en idé om en Stockholmsresa på lumparbiljett - men då kunde man väl lika 
gärna fara t ill Köpenhamn eller varför inte till Hamburg? "Nej, vi åker till Berlin. Så vi åkte 
till Berlin. Det blev bara så!" (L3:6). 

Summan av detta resonemang kring det starkast e valuerade materialet är att poängen delvis 
hämtas i händelsematerialet och delvis i det durativt/deskriptiva materialet. Men min 
iakttagelse och övertygelse är att informationstyperna i denna narrativ flyter in i varandra p å 
ett sådant sätt att det blir ogörligt att på ett meningsfullt sätt överhuvudtaget skilja dem ifrån 
varandra. Den adekvata parafrasen, dvs de genom värderingarna utkristalliserade "tunga" 
elementen i narrativen - som koncentrerat kan förstås som dess poäng - blir: 

Pojkarna får en idé om en resa, bestämmer målen allt eftersom och genomför en odyssé. 

Diskussion om metoden 
En lång diskussion kan föras om själva företaget med att gör a en analys av narrativen enligt 
Polanyis tankegångar. Naturligtvis kan en indelning i kortare fragm ent, satser, (över "mainline 
story events" och över durativt/deskriptivt material) göras för att m an tydligare ska kunna se 
dels vilka de evaluativa medlen är, de ls vad det är som betonas i de n föreliggande narrativen. 
Detta är enligt Polanyi viktigt för att vi ska förstå poängen. Däremot osynliggörs många av de 
evaluativa medlen t ex uttryck som "så här", kraftuttryck, skratt, pauser osv om jag överför 
satserna till påståenden (propositions). Att därför minutiöst följa Polanyis noggranna 
indelning först av satser (se s 215, 218, 220), sedan uppställning av motsvarande påståenden 
(propositions) och evalueringslistor (se s 222-223) för för långt. De propositionslistor och den 
evaluering på två olika analysnivåer som jag (utanför det här redovisade materialet) gjort blir 
rätt ointressanta p g a att vi då får en överbetoning av en analysmetod som i och för sig kanske 
är applicerbar på mitt material men som låser blicken och missar kärnan. 

Ett annat problem hos Polanyi, som jag redan tangerat, är just gränsdragningen mellan 
durativt-deskriptivt material och händelsematerial. Indelningen kan ibland bli så konstlad 
(t ex för att-satser föregångna av säge- eller tankeverb i återgivet tal, direkt eller indirekt, 
eller indirekt tanke inbäddad i direkt citat etc), att det uppstår omfattande problem i 
distinktionen mellan de båda materialtyperna. Jag har ur mitt eg et material redan diskuterat ett 
sådant problem, nämligen beträffande (26) "Klockan fem på morron", som jag valt att se som 
händelsematerial (s 218). Dessutom har flera dubbelheter beträffande verbens aktionsart 
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synliggjorts (s 218-219). Att svårigheterna att särskilja informationstyperna är väsentliga 
påpekas av Polanyi själv (1985, not s 22). Jag har i m in övergripande uppställning inte noterat 
informationstyp eftersom de två typerna så tydligt är in vävda i varandra, ett förhållande som 
ytterligare fördjupas genom evaluationen. Det har så vitt jag förstår inte heller i detta fall haft 
någon betydelse för den adekvata parafrasens utformning. 
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