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Abstract 
 
 
The interest of this thesis is how the “information society” will be expressed in 
some public texts. The focus is especially on how such concepts as learning, 
knowledge, identity and IT as a tool will be constructed discursively. In a social 
constructionistic meaning the future will be created through communication 
and interaction between people.  
 
Some Swedish Government Official Reports (SGOR) and journals have been 
analyzed with critical discourse analysis. On a wide level four strong discourses 
will constitute the discourse order of the “information society”. These four are 
the discourses of the market economy, the discourse of globalisation, the dis-
course of individualisation and the discourse of information technology.  
 
Further IT has been the cause to a “new” dynamic society that is “in advance”, 
under “change” and “refinement”. This society is at the same time global and 
local, which means “glocal”. It is populated by the “new” human who is a 
“nomad” and will have a great own responsibility to adapt to the “loose struc-
tures” of the new society. The individual will be held before the collective. IT 
will “give birth to” and reinforce the human abilities. Knowledge has been a 
commodity, which can be bought and sold worldwide. Knowledge will grow 
old very fast and because of that we need access to “fast knowledge” “just-in-
time”. 
 
To describe the qualities of IT the analysed texts use metaphors. The metaphor 
“genie” will fulfil our wishes in an unexplained way, the metaphor “wings” is 
about freedom and the metaphor “lever” explains that our abilities will be en-
hanced, in this specific case our cognitive abilities. 
 
The analysed texts both confirm earlier pictures of the information society and 
develop them further. Three positions can be distinguished. The first of them is 
that the IT will be expressed as ”force of nature” which as a revolution will 
change our society. The second is how the force in IT is expressed almost like 
science fiction narratives. The texts tell about the future as it already was here. 
The third position says that the new society contains paradoxes. 
 
 



 

The problems in the world, even those caused by technology can and should be 
solved, not only with more technology, but with the same technology which 
caused the problems. The discursive paradoxes highlighted in the results make 
the development of IT to an unavoidable part of social practice of the future. 
There are no choices or alternatives. 
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KAPITEL 1 

 

Inledning  
 

1.1 
 
Man kan inte undgå att fascineras av de möjligheter som ställs till varje männi-
skas förfogande genom informationstekniken i allmänhet och datorer i synner-
het. Datoranvändning i olika former, till exempel som stöd för olika processer i 
arbetslivet, i utbildningsväsendet och privat, ökar hela tiden (Castells, 1998). 
Det blir fler och fler familjer som har datorer hemma. Antalet datorer i skolor-
na ökar och det finns knappast en arbetsplats som saknar någon form av datori-
serad funktion. De flesta västerländska människor stöter i sina dagliga rutiner på 
någon form av datorer. Näten mellan de enskilda datorerna spinner sig också 
allt tätare ( Preece, 1994; Tapscott, 1997; Castells, 1998;Gärdenfors, 1999; Skol-
verket, 2001). Ett väsentligt begrepp i sammanhanget är information. Diskussio-
nen och retoriken kring IT-användandet handlar mycket om att lagra och göra 
information tillgänglig; information som i många fall är tänkt att vidareförädlas 
till kunskap eller bara vara en del i en produktionsprocess där det gäller att av-
lasta den mänskliga hjärnan rent memorerande uppgifter eller att stödja/utöka 
dess minneskapacitet. En snabbköpskassörska/ kassör till exempel behöver 
idag inte veta vad en liter mjölk eller en burk ärtsoppa kostar. Yrkeskunnigheten 
ligger istället i att behärska verktyget som kassasystemet utgör med sin streck-
kodsskanner och inbyggda våg. Kassörskan/ kassören behöver inte ens själv 
räkna ut hur mycket växel kunden ska få tillbaks. Är IT i en sådan tillämpning 
ett kognitivt redskap som avlastar vår mentala insats? Ett annat exempel är in-
dustriarbetaren som idag mest programmerar och laddar sin maskin med lämp-
ligt råmaterial. Arbetsuppgifterna har lyfts till en annan nivå. Bildligt talat kan 
man säga att istället för att handgripligen och hantverksmässigt ta i och forma 
råvaran med sina egna händer eller enklare verktyg handlar det i dag om att an-
vända sig av och behärska IT som är ett komplext redskap som både kan avlas-
ta våra rent kroppsliga sysslor och de mer kognitiva. IT ökar ”avståndet” mellan 
händerna och materialet, själva produktionen medieras genom teknologin. Det-
ta framställs som radikalt förändrade villkor för människors förhållningssätt till 
världen. Vi står inte längre i direktkontakt med grundläggande verksamheter 
och genom informationsteknikens kommunikationsaspekter står vi allt mindre i 
direktkontakt med andra människor – det finns teknologi mellan oss och om-
givningen – vilket ofta beskrivs som en fundamental förändring i den mänskliga 
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kulturen. Om det verkligen förhåller sig på detta sätt kan man ur ett pedago-
giskt perspektiv fundera på hur dessa kognitiva redskap, de ökade informa-
tionsmängderna och den minskade och ytligare kontakten mellan människor på 
grund av IT kommer att konstruera det sätt på vilka vi kommer att förstå sam-
hälle, kunskap och lärande. Förskjuts sättet att betrakta samhället på kommer 
också sättet att se på människor att förändras. Vilka identiteter är det då som 
kommer att bli framträdande i denna värld? Det är frågor som dessa som foku-
seras i denna avhandling. 
 
Eftersom vi anses vara mitt uppe i denna strukturomvandling kan det vara svårt 
att se vad alla förändringar kommer att leda till. Genom att undersöka hur man 
idag talar om dessa fenomen kanske det går att få en aning om vad som väntar 
oss i framtiden.  
 

Framtidsforskningen lyckas i mycket större utsträckning än vad vi inser. 
Inte på grund av att de författare och företag som ägnar sig åt detta är 
enastående på att blicka djupt in i kristallkulan, utan för att framtids-
forskningen skapar en vision som i gengäld skapar förväntningar, och 
sedan också en framtid inspirerad av visionen. Ofta blir framtidsforsk-
ningen en gigantisk självuppfyllande profetia (Lundblad, 2003, s. 10). 

 
Detta citat kan läsas som ett socialkonstruktionistiskt uttryck för hur världen 
formas. I detta ligger en antiessentialistiska syn som innebär att samhället ska-
pas och ges mening genom interaktion mellan människor, bland annat genom 
språket. Denna utgångspunkt gör det möjligt att förstå att det kan uppstå flera 
parallella berättelser om och bilder av världen.  
 
När man i en sådan här avhandling traditionellt förväntas teckna en form av 
bakgrundsbild hamnar man med en socialkonstruktionistiska utgångspunkt i ett 
svårt dilemma. Den bild som då tecknas löper den uppenbara risken att betrak-
tas som essentialistisk, det vill säga att man antar att det finns oantastbara fakta 
om världen som bildar en plattform utifrån vilken man med urbergets stabilitet 
kan betrakta och jämföra allt annat i världen. Denna avhandling har visserligen 
ett syfte och ett antal frågor som utgångspunkt men försöker ändå närma sig 
svaren utifrån en öppen och induktivt inspirerad utgångspunkt snarare än att 
testa befintliga teorier. Befintliga teorier är inte så tungt vägande i ett konstruk-
tionistiskt perspektiv eftersom det kan finnas flera och de är föränderliga.  
 
Börjesson (2003) visar på att det finns motstånd mot konstruktivistiska förhåll-
ningssätt som ofta beskylls för att vara relativistiska, ”om verkligheten är kon-
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struerad – blir den då precis vad vi vill?” (s. 53). Denna ”realistiska backlash” 
försvaras av sådana grupper som hänvisar till verkligheten med stort V. Börjes-
son (2003) exemplifierar genom att hänvisa till Jonathan Potters metaforer om 
”spegeln” och ”konstruktionsgården”: 
 

Metaforen spegeln indikerar passivitet. Spegeln, till exempel i form av 
den vetenskapliga studien, ger avbildande, korrekta och rättvisande be-
skrivningar av världen-så-som-den-är. Beskrivningar genom spegling (el-
ler genom fotografering), är en retorisk form för att säga att betraktaren 
inte gör något med det studerade. Forskaren och dennes påstådda av-
spegling av världen indikerar passivitet och en sorts renhet, en av fors-
karen obefläckad och ren verklighet (s. 56). 
 
Mot metaforen spegeln står metaforen konstruktionsgården. Här är 
grundtanken att forskaren, och alla andra, konstruerar versioner av värl-
den. Detta sker framför allt genom språket /…/ Metaforen med kon-
struktionsgården (som naturligtvis också är en retorisk form) indikerar 
mänsklig aktivitet (inom de ramar som diskurser medger) som grund för 
verklighetsskapande (s. 56). 

 
En socialkonstruktionistisk utgångspunkt innebär alltså att det kan finnas flera 
tänkbara versioner eller berättelser som, på olika sätt, förklarar till exempel hi-
storiska förlopp, politiska händelser och samhällets utveckling. Utifrån dessa 
övergripande berättelser får sedan enstaka händelser sin tolkningsram och me-
ning. Inledningen till denna avhandling är därför förhållandevis kortfattad me-
dan diskussionen av resultaten istället sätts i relation till flera olika tänkbara för-
klaringsmodeller. Dispositionen av avhandlingen blir därför, jämfört med mer 
traditionella modeller, baktung. 
 
 

Teknologiseringen av språket 
 

1.2 
 
En vanlig berättelse, som förekommer både i vetenskapliga och populärveten-
skapliga texter, är den om hur olika tekniska förutsättningarna, som rått vid oli-
ka historiska tidpunkter, för att lagra, överföra och på annat sätt hantera språk-
lig information, har lett fram till det som idag kallas ”informationssamhället” 
(Ong 1990; Hobart & Schifferman, 1998; Säljö, 2000; Hård af Segerstad, 2002; 
Säljö, 2005). Säljö (2000) konstaterar att människan en gång i tiden avbildade sin 
omgivning i form av till exempel grottmålningar. Han menar att det redan var 
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där människan började ”ägna sig åt informationsbehandling” (s. 163), det vill 
säga en form av att teknologisera språk- och informationshanteringen. Hård af 
Segerstad (2002) menar att användandet av talspråk var unikt för människan 
och att redan detta var ett första stadium av informationsbehandling. En av 
mänsklighetens viktigaste förmågor är den att kunna kommunicera språkligt 
och detta är antagligen den viktigaste faktorn för mänskligt lärandet, kunskaps-
utveckling och utvecklingen av olika kulturer. ”Studiet av människans språk och 
dess framväxt blir således också ett studium av den mänskliga kulturen och 
människans position i världen” .Hård af Segerstad, 2002, s 67). Detta får också i 
högsta grad pedagogiska konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Utvecklingslinje för språket som kognitivt hjälpmedel/verktyg. Ungefärliga 
tidpunkter för de olika erorna. 
 
 
Ong (1990) beskriver mänsklighetens utvecklingsstadier när det gäller teknolo-
giseringen av språket i fyra steg: det talade, det skrivna, det tryckta och det elektronis-
ka. Han menar att dessa steg var för sig inneburit stora brytpunkter och föränd-
ringar i människans kulturella och mentala utveckling. Här ska jag, utifrån några 
olika författare, närmare beskriva berättelsen om dessa olika stadier. 
 
 
Den talspråkiga eran 
 

1.2.1 
 
Den talspråkiga eran betecknar den period då människan endast, på ett mer 
eller mindre avancerat sätt, kommunicerade med hjälp av talat språk, det vill 
säga man använde sig inte av skrivna eller ritade symboler i kommunikativt syf-
te. När den talande människan, Homo loquens, först uppträdde är något som vi 
egentligen inte vet. Sannolikt har den människoart som vi känner till idag 
(Homo sapiens) haft någon form av signalförmåga medfödd. Denna förmåga 

Talspråkighet Handskrift Boktryckarkonsten Elektroniska media 

Ca 50 000 f kr Ca 400 f kr 1440-talet 1900-talet
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har sedan troligen gradvis utvecklats fram till dagens sofistikerade talade språk. 
Talspråkigheten har sannolikt också haft avgörande betydelse för att utveckla 
kunskap, sociala relationer och kultur och är också ett uttryck för människans 
sociala karaktär (Hård af Segerstad, 2002).  
 
Några centrala kännetecken för det talade språket är bland annat att det är 
snabbt, man behöver inte gå omvägen över ett teckensystem eller medium. Det 
var sannolikt av stor betydelse, tidigt i historien, för att varna för faror och lik-
nande. Men karaktäristiskt för den talspråkiga eran var också att det sagda för-
svann så fort det hade uttalats. ”Det finns ingen motsvarighet till stillbilden då 
det gäller ljud” .Ong, 1990, s 45). Kunskap var flyktig och knuten till enskilda 
individer och försvann när individen försvann (Säljö, 2000). För att kunna föra 
information och kunnande vidare var man tvungen att memorera. Detta ledde 
till att man utvecklade speciella minnestekniker. För att klara att memorera blev 
språket utrustat med ”mustiga” prefix och tankemönstren blev formelartade. 
”Utan tillgång till ett skriftsystem är det högst riskabelt att överge en uppbyggd 
tankegång” s. 52). Kunskap i den muntliga kulturen var svår att inhämta och 
värderades högt. Det talade språket anses av vissa ha haft två huvudfunktioner, 
nämligen en ”verbaliseringsfunktion” och en ”kommunikationsfunktion”. Ge-
nom verbaliseringsfunktionen anses språket ha varit ett verktyg för våra kogni-
tiva funktioner så som tänkande och problemlösande. Med hjälp av språket 
kunde vi verbalisera våra tankar och därigenom göra dem synliga för reflektion 
och vi kunde därmed ställa upp modeller och teorier (Hård af Segerstad, 2002).  
 
Hård af Segerstad (2002) redogör vidare för Ellegårds teorier om språkets fyra 
utvecklingsstadier. Dessa stadier benämns det utpekande, det omtalande, det berät-
tande och det framställande stadiet. I det utpekande stadiet handlade det främst om 
att sätta namn på företeelser i omgivningen. Genom att kombinera pekande 
med något ljud kunde man rikta medmänniskors uppmärksamhet åt ett speciellt 
håll. Detta gjorde dock människorna beroende av den omgivande miljön för att 
uttrycka sig. I det omtalande stadiet handlade det om att man tog med sig ljudet 
från den specifika miljön och framförde det på en annan plats. Man behövde 
alltså inte samtidigt peka på det fenomen man avsåg utan kunde koppla loss det 
och på så sätt också förflytta det i tid. Genom detta blev språket ett verktyg för 
tänkandet. I det berättande stadiet utvecklades omtalandet ytterligare och längre 
sammanhängande berättelser kunde framföras. Stadiet karaktäriseras av att en 
viss grammatisk struktur började växa fram. Detta är ett tecken på människans 
sociala karaktär därför att strukturen handlar om överenskommelser. I det av-
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slutande stadiet, det framställande, handlar det om att kunna tala om abstrakta 
företeelser som inte finns i verkligheten och sådant som ligger i framtiden och 
ännu ej inträffat. Detta menar man är en förutsättning för skapandet av idéer 
och teoretiska modeller. 
 

Med det framställande språket är vi framme vid slutpunkten. Språket är 
inte bara ett kommunikationsmedel, utan ett instrument för tanken. 
Språket ger fast form åt tanken. Vad som tidigare bara vagt föresvävade 
en kan kommuniceras, formas, förbättras, både av en själv och av andra. 
Den fysiska apparat som människosläktet utvecklat för att kommunicera 
inom flocken har blivit användbar som ett redskap för själva tanken (El-
legård i Hård af Segerstad, 2002, s. 107). 
 

De pedagogiska konsekvenserna av talets utveckling måste ha lett till en under-
lättad kommunikation, dialog och interaktion och därigenom också ett fördju-
pat erfarenhetsutbyte. Kunskapsspridningen måste också ha underlättats även 
om kunskap fortfarande i allra högsta grad var personlig och memorerad med 
hjälp av formelartade tankemönster.  
 
 
Den skriftspråkiga eran 
 

1.2.2 
 
Det skrivna språket har uppkommit ur det muntliga. Det skrivna språkets 
grammatiska regler och tydliga kronologiska linjära struktur har påverkat vårt 
sätt att tänka.  
 

Man kan således hävda att skriftspråkskulturen är den hittills mest om-
välvande förändringen i vårt sätt att utveckla och återskapa kunskaper, 
insikter och färdigheter  (Säljö, 2000, s. 159).  

 
Den stora inverkan som skrivkonstens utveckling och utbredning fört med sig 
är skiftet från det auditiva till det visuella; skiftet från att höra till att se. Texten 
är också ”ett redskap för att externalisera – utvändiggöra – tankar, fakta, påstå-
enden och känslor” (Hylland Eriksen, 2001, s. 47). Texten kan ”röra sig i rum-
met och i tiden” (Säljö, 2000, s. 188). I början av den skriftliga eran var texten 
bara ett stöd för det muntliga. När skriften var ny kunde människor som ännu 
levde kvar i en talspråklig tradition förstå siffror och texter bättre genom att 
höra dem läsas upp än att själva se dem skrivna. Förutom detta kunde också 
information och kunskap lagras över tid, bortom det individuella minnet, och 
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förmedlas i vidare geografiska kretsar med hjälp av handskrivna dokument. 
Skriftligheten innebar också att varje generation på ett kumulativt sätt kunde 
bygga vidare på tidigare gjorda erfarenheter på ett helt annat sätt. Man kunde ta 
vid där föregående generation slutat och behövde inte hela tiden på ett person-
ligt och lokalt plan börja om från början. Detta var något som påskyndade ut-
vecklingen av samhället. 

 
Skriften gör det möjligt för oss att stå på avlägsna föregångares skuldror, 
men den utgör också en krycka åt tanken som försvagar minnet. När man 
kan slå upp, behöver man inte längre komma ihåg. (Hylland Eriksen, 
2001, s. 50). 

 
Här hävdar Hylland Eriksen (2001) att skriften/texten är ett kognitivt verktyg. 
Ong (1990) har samma åsikt men säger vidare att skriften/texten, förutom att 
vara ett verktyg, frigör mental kapacitet. Han uttrycker det som att texterna be-
friar ”människans medvetande från arbetet att bevara, dvs. från dess minnes-
funktion, och medvetandet kan inriktas mot nya tankar” (s. 55).  
 
Begränsningen i början av denna period var att det fanns få som var skrivkun-
niga och framställningen av text skedde manuellt med dåtidens skrivmedium, 
som det också periodvis rådde brist på och därför blev väldigt dyr. 
 
Skriftspråkets utveckling förenklade för minnet och erfarenheter och kunskap 
kunde enklare föras vidare mellan både tidsmässigt och geografiskt skilda om-
råden. Kunskap kunde börja ackumuleras och kommande generation kunde 
börja på en högre nivå än den föregående. Synsinnet fick en mer framträdande 
betydelse i förhållande till hörseln. 
 
 
Den massproducerade textens era 
 

1.2.3 
 
Boktryckarkonsten ses av många (Ong 1990; McLuhan 1969) som en av mänsk-
lighetens största uppfinningar, något som har fått avgörande betydelse för den 
mänskliga kulturens utveckling och utbredning. Tankar kunde i ännu högre 
grad än tidigare bli ting och handelsvaror. En flyktig tanke kunde skrivas ned 
och tryckas till en bok; en bok är ett föremål, en artefakt men också en abstrak-
tion.  
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Genom att förflytta orden från ljudets värld, där de ursprungligen hade 
ingått i ett levande aktivt sammanhang, och slutligen förvisa dem till den 
visuella ytan, och genom att på andra sätt utnyttja denna rumslighet för 
att hantera kunskap, kom boktryckarkonsten också att uppmuntra män-
niskor till att tänka sig sina egna inre medvetna eller omedvetna resurser 
som allt mer ting-liknande, opersonliga och religiöst neutrala (Ong, 
1990, s. 152). 

 
Paradoxalt nog är skrift/textualitet samtidigt konkret och abstrakt. Den är ab-
strakt i den meningen att det är tecken och bilder som blir ställföreträdare eller 
symboler för konkreta ljud och existerande föremål; ett sorts avlägsnande från 
den verkliga förebilden; en abstraktion. ”Den tryckta boksidan är ett hejdat 
moment i en mental rörelse” (McLuhan, 1969, s. 206). Men samtidigt är den 
konkret i den betydelsen att det finns på papper eller andra media, man kan ta 
på den och man kan sprida den som ett konkret föremål vilket inte är möjligt på 
samma sätt med en tanke eller ett uttalat ord. Helt klart har skriftlighetens in-
steg i den mänskliga kulturen påverkat vårt sätt att tänka. Människorna som 
levde innan skriftspråket tänkte inte på samma sätt som vi gör idag. Inte minst 
handlar det om vår syn på kunskap och tidsuppfattning. Säljö (2000) talar om 
”skriftspråket som en intellektets teknologi, ett konstgjort sätt att tänka och 
resonera” (s.159).  
 

Här har vi faktiskt en tidig utvecklingsfas av  ”know-how” och av prak-
tisk tillämpat kunnande av den typ som under de följande århundradena 
skulle ge upphov till invecklade varumarknader, prissystem och handels-
välden som hade varit omöjliga att fatta för den muntliga och även för 
den av handskrift präglade kulturen (McLuhan, 1969, s. 155). 

 
McLuhan (1969) menar att den enormt genomgripande inverkan som de tryckta 
massproducerade medierna (böckerna) haft, inte på något sätt kunde förutses 
på den tiden då boktryckarkonsten var ung. Om tryckpressen skrev 1500-
talspersonen Pierre Boaistuau enligt McLuhan (1969):  
 

Den konserverar ju och bevarar allt vad våra själar skapar. Den är den 
skatt som odödliggör våra andars verk och förevigar världen i all oänd-
lighet liksom den ävenledes för våra mödors frukter fram i ljuset (s. 
264). 

 
Lika lite menar han att vi idag kan förutse de effekter som de moderna elektro-
niska medierna kommer att ha på den mänskliga kulturen. Om människorna då, 
under 1500-talet, skulle försöka att spekulera i boktryckarkonstens framtida 
inverkan skulle de ”totalt ha bommat på den nya maskinens verkliga karaktär. 
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De skulle inte ha kunnat komma med en ledtråd för hur den skulle komma att 
verka. Det är meningslöst att spekulera över denna situation” (s. 189).  
 
Denna tidsperiod innehöll i grunden samma pedagogiska konsekvenser som 
den föregående med den skillnaden att det nu blev ännu billigare och enklare att 
sprida texter. Detta innebar att ännu fler kunde få tillgång till informa-
tion/kunskap. 
 
 
Den elektroniska eran 
 

1.2.4 
 
Den elektroniska erans främsta kännetecken är att den tillhandahåller medium 
som är snabbare, når längre och når fler. Det är detta som kallas massmedia. 
Tydliga exempel på elektroniska medium är telefon, radio, TV och Internet. Via 
dessa kanaler kan man förmedla text, ljud och rörliga bilder. Det revolutione-
rande är att det inte längre är det tryckta ordet som har monopol på att förmed-
la information/kunskap. Det är delvis så att vi inte längre behöver gå omvägen 
över de abstrakta skrivtecknen för att uppnå det som skriftspråket en gång var 
revolutionerande på, det vill säga att lagra och sprida tankar och kunskap.  
Precis som under ”den massproducerade textens era” kan information/kunskap 
lagras och spridas över stora områden men denna gång sker det inte enbart med 
hjälp av text. Nu kan man återigen använda sig av de mer ursprungliga kommu-
nikationsformerna som aktiverar både syn och hörselsinnena med hjälp av tal, 
kroppsspråk, bilder och symboler. Detta är vad man brukar kalla multimedia. 

 

Denna utveckling visar också att människan i grunden är en kommuni-
cerande varelse som ständigt skapar nya vägar för att kunna uttrycka sig 
och meddela sig med sina medmänniskor. Strävan efter att kunna kom-
municera på nya sätt är en av människans starkaste drivkrafter med soci-
ala, psykologiska, ekonomiska och materiella konsekvenser (Säljö, 2000, 
s. 162). 

 
Den nya elektroniska kommunikationsteknologin är ett exempel på människans 
strävan att hela tiden söka nya vägar för sin kommunikation. Ihde (2002) menar 
att ett dominerande inslag i den elektroniska eran är de visuella teknikerna som 
växer fram. I takt med att tekniken tillåter det kommer alltmer av den informa-
tion vi får del av via olika former av elektroniska displayer och bilder. Några 
exempel från sjukvården är övergången från de äldre metoderna att trycka och 
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känna på patienten med händerna (taktilt) och lyssna på dem med stetoskop 
(auditivt) till att använda röntgen och ultraljud vilka avläses visuellt. Synsinnet 
har kommit att bli dominerande. 
 
Ett annat kännetecken är att det finns en sådan otrolig mängd med information 
att tillgå på till exempel World wide web att det är omöjligt att få en överblick. 
Varje individ måste skapa sig sin egen världsbild genom att utefter några kriteri-
er sätta samman alla fragment till en egen helhet. Skillnaden blir enorm om man 
jämför med till exempel bokens linjära struktur där författaren styr alla genom 
berättelsen utefter samma väg (Hylland Eriksen, 2001). En sammanfattning av 
den elektroniska eran skulle alltså kunna domineras av begrepp som informa-
tion overload, fragmentering och visualisering. Vissa är optimistiska och menar 
att den senaste och mest avancerade tekniken kan komma att bli en återgång till 
den ursprungliga kommunikationen mellan människor, där man får med de 
aspekter som ”försvann” i den tryckta texten. Jag tänker då på talspråket, 
kroppsspråket och den synkrona kommunikationen. McLuhan hade till exempel 
stora förväntningar på televisionens inverkan att föra människan närmare sitt 
ursprungliga och naturliga sätt att vara.  
 
Jag tolkar bilden av den elektroniska eran som om att de pedagogiska konse-
kvenserna i första hand handlar om att tillgången på information blivit ännu 
större och snabbare. Vi behöver inte längre söka information utan vi blir sna-
rast bombarderade av den. Detta gör att varje individ måste finna sina egna 
strategier för att skapa förståliga helheter. Både syn och hörsel används. 
 
Man skulle kunna säga att åtminstone den senare delen av den elektroniska eran 
sammanfaller med det som många idag kallar ”informationssamhället”. En ut-
gångspunkt för den här avhandlingen är just de berättelser om ”informations-
samhället” som finns i dagens offentliga texter och hur de konstituerar informa-
tionsteknologin som redskap, verktyg och hjälpmedel (dessa ord behandlas i 
detta arbete som synonymer). I detta ligger också hur dessa berättelser konstru-
erar föreställningar kring identiteter, kunskap och lärande.  
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Vad berättas om ”Informationssamhället”? 
 

1.2.5 
 
De flesta av berättelserna om ”informationssamhället” är eniga om att det inte 
finns något som talar för att denna utveckling av IT- användande och de där-
med följande strukturförändringarna skulle gå tillbaka, snarare tvärt om. Taps-
cott (1997) hävdar att de barn som är födda från ca 1978 och framåt kommer 
att bli ”The Net Generation”. Dessa är barn till dem som ingick i den stora be-
folkningsökningen som inträffade efter andra världskriget (ca 1945 – 1965) den 
s k ”Baby Boomen”. Denna generation har vuxit upp med TV, video, mobilte-
lefoner, dataspel, datorer och Internet och anses ha fått en förståelse för denna 
typ av teknologi med ”modersmjölken”. Men man börjar idag också se konse-
kvenser av den ökade och förändrade användningen av informationstekniken. 
En artikelserie i Svenska Dagbladet har beskrivit 80-talisterna och en av dessa 
artiklar, från 2005-04-28, kan illustrera en alternativ berättelse om ”informa-
tionssamhället”: 
 

Och hur gör man med datadrogen, undrar signaturen Barbara som har 
två söner födda i början av 80-talet – alltså den första generationen som 
fick tevespel i julklapp, beskriver hon:  
’De är också den första generationen som gick förlorad i dataspelets 
värld. Många timmar av deras ungdom med fattig social samvaro, med 
stress och kamp för att kunna spela, för att slippa göra läxor och umgås 
med resten av familjen. Alla nätter då de smyger upp för att spela, kräl 
[ska antagligen vara gräl] på morgonen för att de inte orkar till skolan. 
… omogna 20-25-åringar, främst killar, som egentligen inte vill ha ett 
jobb, för då kan de ju inte spela, som inte klarar socialt umgänge, knappt 
en middag med familjen. En generation som inte ’vill’ bli störd, som inte 
’vill’ bli stor. En hel tjock Peter Pan generation som ska betala vår pen-
sion (Lagercrantz, 2005). 
 

Det finns med andra ord de som hävdar att dessa förändrade förhållningssätt 
till teknik redan idag har och i framtiden kommer att få betydelse, både positiv 
och negativ, för hur människor bedriver sin fritid, arbetar, får information, lär 
sig, bearbetar information, löser uppgifter och kommunicerar med varandra. De 
menar att detta bland annat kommer att ha betydande inverkan på lärande- och 
socialisationsprocesser på en kulturell nivå i samhället (Helmer & Nilsson, 1998; 
Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 2000). Det finns med andra ord en hel rad 
förväntningar på vad informationsteknologin gör och kommer att göra för oss 
och med oss. I den antologi som Hemer & Nilsson (1998) redigerat tar ett antal 
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forskare upp den nya teknikens kulturella och samhälleliga effekter och i föror-
det använder man sig av följande text som på ett talande sätt sammanfattar 
många av de berättelser om ”informationssamhället” som finns idag: 
 
 

Nittiotalet har inneburit en av de mest dramatiska teknologiska utveck-
lingsfaserna i mänsklighetens historia. Vi befinner oss mitt i den digitala 
revolutionen – en lika epokgörande omvälvning som en gång industria-
lismens genombrott. Informationsteknologins galopperande utveckling 
har redan påverkat samhället på ett genomgripande sätt, men det är up-
penbart att vi ännu bara befinner oss i början av mycket långtgående 
kulturella förändringar på alla nivåer. (Hemer & Nilsson, 1998, s. 7). 

 
Hemer & Nilsson (1998) säger att informationsteknologins utveckling på ett 
genomgripande sätt påverkar vår kultur och antyder en tro på utveckling. På 
liknande sätt innehåller många av berättelserna om ”informationssamhället” just 
en sådan framstegsoptimism vilket indikerar att dessa berättelser är influerade 
av modernitetens ideal.   
 
Vidare finns en del forskare/författare som på en metanivå granskar det som 
pågår i IT- samhället. Bland andra Coyne (1999) och Turkle (1997) ser likheter 
med tidigare epoker som upplysningen och romantiken där många av de centra-
la begreppen är gemensamma med dem som förekommer i dagens berättelser 
om informationssamhället. Von Wright (1993) säger att moderniteten främst är 
sprungen ur upplysningstiden ”men också dennas efterföljare, romantiken” (s. 
24). Två av modernitetens centrala begrepp är förnuft och frihet. Basen för ”in-
formationssamhället” är den ökande teknologiseringen vilket i sin tur kan upp-
fattas som en yttring av moderniteten. Bland annat drömde man om sådana 
ideal som gemenskap över alla typer av gränser, rivandet av hierarkier, förstärkt 
demokrati och en direkthet (Coyne, 1999).  Bauman (2002) menar att också 
individualisering är ett tydligt kännetecken på en modernistisk ideologi. Moder-
nitetens positiva syn på vetenskap och teknik leder till att dessa områden priori-
teras och utvecklas och människor får därmed större kontroll över naturen vil-
ket i sin tur leder till framsteg och ökad materiell välfärd och frihet (Skirbekk & 
Gilje, 1993).  
 

Det mest karaktäristiska hos denna optimistiska syn är tron på framste-
get. Inte bara tillfälliga framsteg eller framsteg beroende av god vilja hos 
människorna, utan obegränsad och eviga framsteg, framsteg som någon-
ting naturligt och nödvändigt /…/ Jag kallar den här Den moderna my-
ten om framsteget (von Wright, 1993, s. 27). 
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Von Wright (1993) är skeptisk till denna tanke på ständig utveckling och kallar 
det för en myt. Hela idén om moderniteten är egentligen också en berättelse, 
eller en diskurs, om samhällets utveckling bland flera andra tänkbara. 
 
Skirbekk & Gilje (1993) redogör för Ferdinand Tönnies begreppspar ”Gemein-
schaft” och ”Gesellschaft”. De innebär att utvecklingen vid förra sekelskiftet 
sågs som gående från relationer som byggde på personliga och emotionella 
band, social sammanhållning och kontinuitet (Gemeinschaft) till förhållanden 
som byggde på formella avtal, konkurrens och kortsiktighet (Gesellschaft). 
Även individualism och egenintresse var framstående egenskaper i den senare 
typen av relationer. Ytterligare ett kännetecken på modernitet ansågs vara diffe-
rentiering som bland annat innebar arbetsdelning för att på så sätt svara upp 
mot rationalitetskraven. Det var effektivare att låta människor specialisera sig 
istället för att låta alla göra samma sak. Denna uppdelning av samhället ledde till 
ökad komplexitet och i förlängningen till fragmentering och allienation (Lyon, 
1994). När arbetsdelning infördes uppstod också ett behov av arbetsledning 
och styrning vilket i sin tur ledde till en ”social disciplinering” och social skikt-
ning av människor. Ojämlika förhållanden uppstod och den naturliga auktoritet 
som rått övergick i maktutövning (Skirbekk & Gilje, 1993). 
 
Några har en mer positiv inställning till teknikutvecklingen medan andra är mer 
skeptiska. Till exempel Coyne (1999) hävdar att de postmoderna berättelserna 
eller ”digital narratives” i mångt och mycket är ”digital utopias”. Det vill säga 
att många av de visioner och förhoppningar som uttrycks kring IT till stor del 
är just framtidsförhoppningar och till viss del ren science fiction som inte är 
realistiska beskrivningar av vad som ligger inom möjligheternas ram. Ett exem-
pel på sådan teknoromantik är att gränserna mellan vad som är påtagligt och 
vad som är virtuellt börjar luckras upp. ”Vi börjar ifrågasätta enkla distinktioner 
mellan verkligt och artificiellt. Varför borde man betrakta ett skärmskrivbord 
som mindre verkligt än något annat?” .Turkle, 1997, s 28). Ihde (2002) menar 
däremot att så kallade ”technofantasies” och ”science fiction” har lett till att 
mekanik- och teknikmetaforer har smugit sig in i språket och faktiskt påverkat 
utvecklingen så att många av de till synes omöjliga fantasierna, till exempel om 
undervattensfarkoster, flygmaskiner och rymdfarkoster, blivit besannade. Hur 
det än är med detta så förekommer det idag inom många olika verksamheter en 
rad ord, metaforer och begrepp som har uppkommit i samklang med att ny 
teknik vuxit fram. ”Dessa romantiska maskiners kulturella närvaro medverkade 
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till uppkomsten av en ny diskurs; både människor och ting fick en ny gestalt-
ning, maskiner som psykologiska ting, människor som levande maskiner” 
(Turkle, 1997, s. 29).  
 
 

IT eller IKT 
 

1.3 
 
I artiklar och litteratur används idag omväxlande begreppen IT eller IKT. Den 
förstnämnda förkortningen står för informationsteknik eller informationstekno-
logi och den andra för informations- och kommunikationsteknik/teknologi. 
Båda begreppen beskriver i stort samma sak men med införandet av ”K” ville 
man ytterligare betona teknikens användning just för kommunikation. Om man 
i begreppet kommunikation lägger in att det ska vara en dubbelriktad aktivitet, 
det vill säga att det ska gå att kommunicera åt båda hållen, så uppfyller till ex-
empel telefonen detta sedan länge. Radio och TV däremot är informationstek-
nik men eftersom de är envägsmedier så uppfyller de inte kravet på en dubbel-
riktad kommunikation. Sedan Internet i början av 1990-talet blivit tillgängligt 
för en större del av västvärldens innevånare har det kommunikativa utnyttjandet 
av informationstekniken med hjälp av datorer ökat lavinartat. Till exempel Cas-
tells (1998) skriver att det nätverk som blivit Internet år 1973 hade 25 anslutna 
datorer och 2005 förväntas det finnas upp emot en miljard Internetanvändare. 
 
IKT definieras i SOU 1998:65 som den teknik som används ”för att samla in, 
bearbeta, lagra och distribuera information. Hit hör datorer med tillhörande 
program och elektroniska kommunikationsnät, men också telefon, telefax, radio 
och TV”. Castells (1998) definierar IT, utan ”K”, på följande sätt: ”Till infor-
mationsteknologin räknar jag, liksom alla andra, det konvergerande teknikkom-
plexet inom mikroelektronik, datorer (hård- och mjukvara), telekommunikatio-
ner/etermedier och optoelektronik. Dessutom inkluderar jag i informationstek-
nologins domän, till skillnad från vissa analytiker, genmanipulation” (s. 42).  
 
Jag har valt att, i detta arbete, använda mig av begreppet IT istället för IKT ef-
tersom jag inte bedömer skillnaderna mellan dem som väsentliga i just detta 
sammanhang och för att förkortningen IT är vanligare förekommande i det 
dagliga språkbruket. Även om jag väljer beteckningen utan ”K” så innebär inte 
det att jag lägger mindre vikt vid de kommunikativa aspekterna av tekniken. I 
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detta arbete syftar jag dessutom i första hand på datorer när jag använder be-
greppet IT men implicit kan även andra former av IT avses. 
 
 
Undersökningens syfte 
 

1.4 
 
Låt oss anta att vi idag, i enlighet med många av de vetenskapliga, populärve-
tenskapliga och vardagliga berättelserna, lever i den elektroniska eran och i ett 
”informationssamhälle”. Med dessa antagande som utgångspunkt är syftet för 
denna avhandling att undersöka vilka bilder av samhället samt av lärande, kun-
skap, identitet och IT som verktyg som konstrueras, i offentliga texter om IT. 
Med startpunkt i den historiska berättelse om språkets teknologisering som re-
dogjorts för här ovan riktas intresset framför allt mot texter som avser att föra 
denna tänkta utvecklingsbana vidare, det vill säga texter som vill vara visionära 
och framåtblickande och på så sätt påverka utvecklingen. 
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KAPITEL 2 – Teoretiska utgångspunkter 
 
 

Diskursbegreppet 
 

2.1 
 

We see CDA as both theory and method. 
(Chouliaraki & Fairclough, 1999, s. 16). 

 
Diskursteori i allmänhet tillämpas på en mängd olika sätt och inom en mängd 
olika discipliner och har en brokig bakgrund som baseras på olika idéhistoriska 
utgångspunkter vilket gör det omöjligt att på ett entydigt sätt beskriva dess teo-
retiska hemvist fullt ut (Börjesson, 2003). Neumann (2003) citerar Foucault som 
skrivit att: ”diskurs i allmänhet och vetenskaplig diskurs i synnerhet, utgörs av 
en så komplex verklighet att vi inte bara bör utan måste närma oss den utifrån 
skilda nivåer och med olika metoder” s. 21). Det jag beskriver i detta avsnitt blir 
därför en tänkbar karta bland flera möjliga och ett försök att placera in min un-
dersökning i detta fält. 
 
En förutsättning för att ha språket som utgångspunkt i vetenskapliga arbeten är 
”The linguistic turn” eller den “språkliga vändningen” som anses ha ägt rum 
under 1960-talet. Språket har dock betydligt tidigare än så ansetts betydelsefullt 
för maktrelationer i samhället, inte minst inom den antika retoriken. Den mo-
derna ”språkliga vändningen” aktualiserade i alla fall användningen av språk och 
texter som studieobjekt i vetenskapliga sammanhang (Börjesson, 2003; Neu-
mann 2003). Denna ”vändning” sätter sådana frågor i fokus som handlar om 
hur mening skapas genom språket och hur detta hänger ihop med de sociala. 
Ett begrepp som har nära koppling till studiet av språk är ”diskurs”. En kort och 
enkel definition skulle kunna vara ”Language-in-use” (Hammersley, 2001). En 
annan ingång till begreppet skulle kunna vara följande beskrivning som säger att 
diskurs är: 
 

…systems of rules which make it possible for certain statements but not 
others to occur at particular times, places and institutional locations 
(Fairclough 2000, s. 40).  

 
Diskursbegreppet används dock av många olika discipliner och alla har sina 
egna ingångar som vilar på olika teoretiska och ontologiska utgångspunkter. 
Detta får till följd att de områden som undersöks, de metoder som används och 
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de konsekvenser som tillskrivs det diskursiva varierar en hel del. Det finns både 
punkter som är gemensamma och sådana som skiljer de olika teorierna åt. Ned-
an har jag listat några områden som många av diskursteorierna på ett eller annat 
sätt förhåller sig till: 
 

• Språk 
• Konstruktionen av subjekt 
• Maktrelationer 
• Sociala och kulturella förändringar 
• Socialkonstruktionism  

 
Eftersom denna avhandlings syfte är att undersöka den förändring till ett ”in-
formationssamhälle”, som vi påstås genomgå, genom att studera offentliga tex-
ter blir samtliga av de ovan nämnda punkterna användbara ingångar. Språket är 
relevant att studera därför att det är ett spår som lämnas efter mänsklig tanke-
verksamhet och också ligger till grund för de konstruktioner som i socialkon-
struktionistisk anda leder till skapandet av bland annat identiteter. Språket har 
också en konstituerande inverkan på sociala och kulturella situationer och är 
därför även en lämplig ingång till studiet av förändringar av till exempel ”in-
formationssamhället” som ju, i alla fall enligt ett antal berättelser, är en social 
och kulturell förändring av samhället. 
 
Trots att olika diskursteorier behandlar dessa gemensamma områden kan de 
metodologiska tillämpningarna variera. Jag ska i det följande redogöra för några 
av de mer dominerande teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
diskurstänkandet och vilka av dessa jag tillämpat i detta arbete. 
 
 
Strukturalism och poststrukturalism 
 

2.2 
 
Tankarna som ligger till grund för diskursteorin och diskursanalysen anses 
bland annat ha utvecklats ur strukturalismen och den är således ett betydande 
inslag i den historiska utvecklingen av detta perspektiv. Strukturalism är en kun-
skapstradition som försöker förklara hur mening och betydelse uppstår genom 
språket. Enligt Winter Jörgensen & Phillips (2000) menade bland andra lingvis-
ten Saussure att det inte finns någon naturlig koppling mellan verklighet och 



 

 

 

26 

språk. Meningen uppkommer istället genom social interaktion och konventio-
ner. Meningen i språket skapas enligt strukturalisterna genom att varje tecken 
(ord, mening) i ett språk skiljer sig från och har en fast position i förhållande till 
andra tecken. På detta sätt uppstår relationer mellan tecknen som gör, menar 
strukturalisterna, att vi kan skapa unika entydiga betydelser. Strukturalismen har 
dock kritiserats för att vara statisk i sin beskrivning av verkligheten. Med de 
metoder man använder kan man tydliggöra den struktur som råder vid olika 
tidpunkter och kan då konstatera om det föreligger någon skillnad mellan dessa 
tillfällen eller inte. Däremot kan teorin inte förklara vad förändringen beror på. 
Orsaken till detta är att strukturalisterna enbart studerar la langue det vill säga 
den grundläggande permanenta strukturen i språket. Det man inte undersöker 
är la parole, språkets vardagliga praktiska tillämpning och kontext (Neumann, 
2003; Winter Jörgensen & Phillips, 2000). I och med det så skiljer man mellan 
det individuella och det sociala, man ser en ontologisk skillnad mellan dessa 
storheter (Marková, 2003). 
 
Bachtin menade att det fanns begränsningar i lingvistikens studier av enbart la 
langue. Han menade att man även borde studera la parole, det vill säga ”de dia-
logiska relationerna mellan ord, texter och människor” (Neumann, 2003, s. 19). 
Han kallade denna vetenskapsgren för translingvistik vilket blev upphovet till 
poststrukturalismen. 
 
Poststrukturalismen är en vidareutveckling av strukturalismens idéer. Poststruk-
turalister ”försöker smälta samman de två nivåerna langue och parole, struktur 
och praktik, i en enda process…” (Winter Jörgensen & Phillips, 2000, s. 132), 
vilket betyder att språkets innebörd blir beroende av hur det används i ett speci-
fikt socialt sammanhang och i specifika praktiker. Språket får sin betydelse ge-
nom ”konflikter, konventioner och förhandlingar i ett socialt rum” (Ibid, s. 32).  
Ett och samma tecken (ord, mening) kan med andra ord ha olika innebörd i 
olika sociala kontexter eller relationer. På detta sätt blir språket dubbelriktat och 
konstitueras av olika sociala relationer samtidigt som det i viss grad konstituerar 
de sociala relationerna (Neumann, 2003; Winter Jörgensen & Phillips, 2000). De 
flesta inriktningar av diskursanalys, till exempel Foucaults (1993, 2002) och Lac-
lau & Mouffes (2001), diskurspsykologin och den kritiska diskursanalysen, är 
därför i denna betydelse mer eller mindre poststrukturalistiska till sin karaktär.   
 
Det som blir viktigt att föra med sig från poststrukturalismen är framför allt 
diskussionen om struktur (langue) och praktik (parole). Redan här kan man 
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spåra grunden till det dialektiska synsätt som förekommer i många diskursteori-
er, det vill säga språket utgörs av ett system, en struktur, med vissa givna förut-
sättningar som följer med in i en kommunikativ situation. Situationens beskaf-
fenhet (kontexten) har dock en betydelse för vilken innebörd språket får.  
 

 
Socialkonstruktionism 
 

2.3 
 
Ett annat viktigt inslag i diskursanalysens utveckling är den socialkonstruktio-
nistiska grundsynen som också till stora delar delas av de diskursanalytiska in-
riktningar jag behandlar här. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar om 
att det som uppfattas som verklighet skapas och ges mening genom social in-
teraktion. Denna interaktion sker till stor del genom vårt språk och våra tecken-
system. Socialkonstruktionismen vilar därför på en poststrukturalistisk grund. 
 

Den sociala konstruktionismen placerar språket mitt på scenen och ger 
det en mycket konstruktiv roll. Det är språket som tillåter människor 
som delar språk att skapa gemensamma begrepp och betydelser. Det är 
genom deras handlande med denna gemensamma valuta som människor 
skapar sin värld (Burr, 2001, s. 159). 

 
Socialkonstruktionismen tar alltså avstånd från synen att attityder, mening och 
beteenden är konstruerade genom unika mentala processer hos individen. Istäl-
let menar man att de uppkommer i social interaktion och att de inte är stabila 
utan kan omförhandlas. Grunden flyttas alltså från en kognitiv psykologisk nivå 
till en social nivå (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Därmed får språket en 
betydelsefull roll när det gäller att ”skapa” en värld. Detta lyfter fram till exem-
pel texters betydelse när det gäller att konstruera det samhälle vi lever i, till ex-
empel ett ”informationssamhälle”. 
 
Enligt Hacking (2000) är den vanligaste kritiken mot socialkonstruktionismen 
att den är relativistisk. Det vill säga att om allt bara är konstruktioner så kan ju 
allt uppfattas som sant och verkligt eller ”att varje åsikt är lika mycket värd som 
varje annan åsikt” (s. 17). Hacking (2000) menar vidare att socialkonstruktionis-
ter i grunden har en kritisk utgångspunkt. I och med att sociala konstruktioner 
inte är stabila skulle de ha kunnat se ut på något annat sätt. Det ”hade inte be-
hövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är” (s. 20). Konstruktionen 
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är inte oundviklig, den kan förändras och ta en annan skepnad. Han menar att 
”de flesta” socialkonstruktionister kritiserar eller vill förändra de konstruktioner 
som existerar. Socialkonstruktionister menar också att språk och makt har en 
relation. Detta innebär att de konstruktioner som skapas med hjälp av språket 
också avspeglar maktrelationer vilket kan ha politiska effekter (Burr, 1995). 
Diskursanalys borde därför vara en framkomlig väg att granska sådana texter 
som mer eller mindre explicit har en uttalad inriktning att förändra samhället i 
en speciell riktning. 
 
Denna relativism står i kontrast till realism. Realisterna menar att det finns en 
objektiv värld utanför individen och som vi uppfattar genom vår perception. 
Burr (1998) identifierar tre olika förhållningssätt till verkligheten och dess mot-
sats där den tredje punkten står för det konstruktionistiska förhållningssättet: 
 
 1. Reality (truth) versus falsehood. 
 2. Reality (materiality) versus illusion. 
 3. Reality (essence) versus construction (s. 23). 
 
Burr (1998) föreslår att vi skall betrakta saker som på samma gång socialt kon-
struerade och verkliga. Anledningen till att vi kan göra på detta sätt är att vi får 
förutsätta att det finns någon form av stimuli för våra sinnen ”där ute”. Vidare, 
menar hon, är aldrig vår perception utan intention. Denna intention styr och 
påverkar vår perception. Denna intentionalitet är också med och konstruerar 
den verklighet vi ser (vill se). 
 

To this extent, our discourses, systems of signs that in no way represent 
an objective reality, are manifestations of this intentionality (Burr, 1998, 
s. 23). 

 
Burr (1998) menar att diskurserna är en manifestation av vår intentionalitet vil-
ket kan tyckas lite motsägelsefullt eftersom en intentionalitet som styr vår per-
ception måste betraktas som ett mer kognitivt förhållningssätt. Som jag uppfat-
tar det har hon en dialektisk syn på förhållandet mellan det sociala och det indi-
viduellt kognitiva. 
 
Socialkonstruktionismen anses vara anti-essentialistisk (Börjesson, 2003; Winter 
Jörgensen & Phillips, 2000) vilket innebär: 
 

Att den sociala världen konstrueras socialt förutsätter att dess karaktär 
inte är determinerad eller given på förhand, och att människor inte har 
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inre ”essenser” – en uppsättning äkta och oföränderliga eller autentiska 
karaktäristika (Winter Jörgensen & Phillips, 2000, s. 104). 

 
När jag tolkar Burrs intentionalitet innebär det alltså att individen har möjlighe-
ter till påverkan om än inom vissa ramar. Det betyder att diskurser inte är helt 
determinerande.  
 
Viktigt att ta med sig från den socialkonstruktionistiska teorin är synen på att 
den värld som konstrueras kan se ut på många olika sätt, den är inte en gång för 
alla given. Varierande sammanhang som inbegriper olika aktörer med olika in-
tentionaliteter kommer att konstruera olika bilder av verkligheten, detta gör 
också att språket och diskurserna inte är totalt determinerande. Den socialkon-
struktionistiska synen att det finns maktrelationer i språkanvändandet, som gör 
att de språkliga konstruktionerna får politiska implikationer, blir också betydel-
sefull för detta arbete och är en orsak till att just texter används för att analysera 
”informationssamhällets” uppkomst. Det innebär att man har en ”kritisk” ut-
gångspunkt i sin syn på världen i den betydelsen att den kan se ut på olika sätt. 
Vidare lämnas även i detta perspektiv, genom Burr (1998), en öppning för en 
dialektisk syn på förhållandet mellan essens och konstruktion som blir viktig 
om man utgår från den typen av berättelser som den om språkets teknologise-
ring genom historien som jag tagit som utgångspunkt för detta arbete. Jag me-
nar att genom att tidigare gjorda erfarenheter kan ses som materialiserade ob-
jekt i och med att de kan nedtecknas och sparas så kan de för andra individer 
utgöra en på förhand given förutsättning. 
 
 
Ideologi, hegemoni och makt 
 

2.4 
 
Det var i det marxistiska teoribygget som många av de begrepp som idag an-
vänds av diskursanalytiker myntades. Till exempel begreppet ideologi, som har 
en betydelsefull roll i de flesta diskursteorier, kommer ursprungligen därifrån. 
Ideologibegreppet formades alltså av Marx men hade på den tiden inte riktigt 
samma betydelse som idag. För Marx betydde ideologi ”förvanskade bilder av 
verkligheten”. Dessa förvrängda bilder fördes fram som sanna för att på så sätt 
värna om borgerlighetens intressen i förhållande till arbetarklassen. Ideologier 
var alltså något negativt. Dagens ideologibegrepp är mer en beteckning för ”det 
system av idéer som konstruerar, konstituerar och upprätthåller det som förstås 
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som samhället” (Sunnemark & Åberg, 2004, s. 35) eller ”antaganden och före-
ställningar som tas för givna” (Torfing, 2001) eller ”ett specifikt intresse eller 
föreställning som utger sig för att vara universell eller generell” (Hansen, 2001). 
Den kritiska diskursanalysen (CDA) använder sig av den modernare innebörden 
i ideologibegreppet. Ideologier kan uttryckas diskursivt. Kopplingen till diskurs-
begreppet känns stark eftersom ”diskurs” också på ett liknande sätt är uttryck 
för idéer som konstruerar det som tas för givet i vissa situationer. 
 
Ideologibegreppet har också en tydlig koppling till ett annat begrepp som här-
stammar från den marxistiska traditionen, nämligen hegemoni. Det var Gramsci 
(2001) som introducerade hegemonibegreppet som en term för den ideologi 
som för tillfället dominerade. När en ideologi har en hegemonisk ställning är 
den dominerande och dess idéer betraktas ofta som sanna. Begreppet används 
ibland också för att benämna den process som strävar mot en enhetlig tolkning 
bland en mångfald av idéer. Hegemoni kan definieras som ”den närmast abso-
luta maktposition som uppnås när man innehar makten att konstituera samhäl-
let och låsa dess betydelsemöjligheter” (Sunnemark & Åberg, 2004, s. 35). I 
diskursanalytiska sammanhang används hegemonibegreppet för att beskriva 
vilken diskurs som för tillfället har en dominerande ställning. 
 
Ideologi och hegemoni handlar om makt. Det handlar om att få en specifik 
ideologis normer och värderingar att uppfattas som det enda rätta sättet att för-
hålla sig till samhället och världen, det vill säga att uppnå hegemoni. En ideologi 
är oftast diskursiv, det vill säga de idéer, normer och värderingar som utgör en 
ideologi uttrycks genom språket i en diskursiv praktik. 
 
Det finns flera sätt att se på maktens betydelse i diskursiva sammanhang. Dels 
kan makt ses som möjligheten att påverka förutsättningarna för andra männi-
skors liv genom att man innehar en beslutsfattande position till exempel inom 
politiken, företagsstyrelser eller som ledare i något sammanhang men även 
könstillhörighet kan ha en sådan betydelse. Utifrån denna syn blir det tydligt att 
vissa personer i samhället har mer makt än andra. Burr (1995) uttrycker det på 
följande sätt: 
 

We can therefore say that (for example) the middle class has more 
power than working class, that white people hold more power than 
black people, and that men are more powerful than women (s. 62). 
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Detta har betydelse för vem som kan legitimera olika diskurser och därför kan 
texter som getts ut av till exempel regeringen och andra övergripande organisa-
tioner ses som mer kraftfulla än andra när det gäller att påverka. Diskurser kan 
trots detta förekomma och ges uttryck i en mängd andra typer av diskursiva 
praktiker. 
 
Detta sätt att definiera makt ger uttryck för en ojämlik och negativ syn på makt. 
Foucault (1993) däremot menar att makt inte handlar så mycket om över- och 
underordning utan snarare om att vissa handlingar påverkar andra handlingar 
genom att påverka de handlandes identiteter. Foucault (1993) menar att makt 
inte enbart är negativ utan kan vara produktiv och är därmed också positiv. 
Bland annat producerar makt kunskap (Hall, 2001). Tänkbara frågeställningar 
som kan analyseras när man utgår från ett maktperspektiv är till exempel: 
 
 1. Vem har makt att använda språket på ett specifikt sätt? 
 2. Kan man utöva makt genom sitt språkbruk? 
 
Dessa frågor har också relevans för mitt arbete på så sätt att man kan fråga sig 
vilka det är som styr över de diskurser som konstruerar kunskap, lärande, iden-
titeter och synen på IT som verktyg. Viktigt att ta med från detta perspektiv är 
just det faktum att många diskursteorier har sitt ursprung i marxistisk teori och 
då blir naturligtvis just begreppen ideologi, hegemoni och makt viktiga aspekter 
vid en diskursanalys. Ideologin blir viktigt därför att den diskursivt uttrycker 
idéer som konstruerar och upprätthåller samhället, inte minst ”informations-
samhället”. Utgångspunkten är att en diskurs är rådande utifrån någon maktre-
lation och uppnår då en hegemonisk ställning. 
 
 
Diskursteoretisk härledning 
 

2.5   
 
När det handlar om det poststrukturalistiska perspektivet, det socialkonstruk-
tionistiska perspektivet och det marxistiska perspektivet är de teoretiker som 
nämns i Winter Jörgensen & Phillips (2000), nämligen Foucaults diskursteori, 
Laclau & Mouffes diskursteori, Potter & Wetherells diskurspsykologi och den 
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Figur 2. En tänkbar karta över några betydelsefulla teoririktningar som har haft 
betydelse för framväxten av det ”spretiga” diskursteoretiska fältet. De olika 
diskursteoretiska tillämpningarna betonar dock dessa utgångspunkter i olika hög 
grad. 
 
kritiska diskursanalysen besläktade. I större eller mindre utsträckning vilar samt-
liga riktningarna på dessa grundvalar. En dimension där det däremot finns vissa 
skillnader mellan dem är synen på förhållandet mellan diskursernas konstitue-
rande respektive konstituerade egenskaper vilket är en viktig aspekt när det gäll-
er hur man ska tolka en diskurs betydelse för hur olika begrepp ska uppfattas.  
 
 
Diskurs som konstituerande och konstituerad 
 

2.6 
 
En viktig skiljelinje mellan olika inriktningar av diskursteori handlar om i vilken 
grad diskurser ska anses vara historiskt materiella och statiskt konstituerade eller 
om det är de som konstituerar verkligheten. 
 

A central point discourse researchers make is that language is con-
structive. It is constitutive of social life. Discourse builds objects, 
worlds, minds and social relations. It doesn’t just reflect them. What 
does this mean exactly? Words are about the world but they also form 
the world as they represent it (Wetherell, 2001, s. 16, fetstil enl. origi-
nalet). 

1. Marxism 

Strukturalism 

3. Social- 
konstruktionism 

Diskursteori/ 
diskursanalys 

2. Poststrukturalism 
”la langue + la parole” 
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Wetherell (2001) ger i ovanstående citat uttryck för den konstituerande sidan av 
diskurserna men det finns också en annan syn på dess funktion. Detta förhål-
lande kan man schematiskt exemplifiera med ett kontinuum med ytterlighets-
punkterna konstituerande och konstituerad (se figur 3). De inriktningar som lig-
ger längst åt vänster i figuren, den konstituerande ytterlighetspunkten, menar att 
det endast är genom användandet av vårt språk som social mening och betydel-
se konstrueras. De som ligger längst åt höger, den konstituerade ytterlighets-
punkten, menar att det finns verkliga fysiska och historiska strukturer som i hög 
grad påverkar vårt sätt att förhålla oss till världen. Mellan dessa ytterligheter 
finns en position som väger in båda förhållningssätten och ser det diskursiva 
som dialektiskt, det vill säga både det rent diskursiva och de mer materiella 
strukturerna formar tillsammans vår värld. På denna skala kan man placera in 
olika diskursteorier som i olika omfattning ansluter sig till polernas synsätt. Na-
turligtvis är det inte alltid möjligt att placera in en teori exakt i förhållande till en 
annan på detta kontinuum men man kan ändå få en viss föreställning av hur de 
förhåller sig till varandra. 
 
Eftersom många diskursteorier influerats av Foucaults diskursteoretiska bygge 
kan det vara på sin plats att inledningsvis kortfattat beskriva hans arbete (Win-
ter Jörgensen & Phillips, 2000). Foucault var socialkonstruktionist och enligt 
bland andra Sunnemark & Åberg (2004) också strukturalist eftersom han me-
nade att samhällsstrukturerna i hög grad styr människors beteenden. Enligt Hall 
(2001) så betonade Foucault starkt diskursers historiska förankring. Det som 
anses sant är bara sant i en viss historisk kontext. Men eftersom han också an-
såg att det inte fanns någon icke-diskursiv sanning ”nothing exists outside of 
discourse” (Hall, 2001, s. 73), bland annat menade han att subjekt skapas dis-
kursivt, så hamnar han i en mittposition i kontinuumet i figur 3.  
 
Till skillnad från många andra diskursteoretiker var Foucault (2002) inte så text-
fokuserad och han ansåg därför att det inte direkt var det skrivna eller talade 
språket som var diskursen. Han ansåg snarare att det var de historiska betingel-
ser som styrde produktionen av text och tal som skulle anses vara det diskursi-
va. I sitt arkeologiska perspektiv menade han att de så kallade ”formationsregler-
na” avgjorde vad man kunde tala om, när man kunde tal, vem som kunde tala 
och vem som kunde tilltalas. I sitt senare genealogiska perspektiv intresserade 
han sig mer för hur dessa regler kom till. Bland annat är det i det sammanhang-
et som han för in maktbegreppet, maktkamp och hierarkiska relationer (Tor-
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fing, 2001). Foucault är kanske mest känd för sitt införande av maktbegreppet i 
diskursteorin. Bland annat menade han att kunskap (sanning) definierades av 
diskurserna och vidare menade han att kunskap var makt. Men han såg inte 
makt enbart som något negativt, han menade också att makten kunde vara pro-
duktiv (Hall, 2001).  
 
För Foucault är en diskurs större än själva talet och texten. Diskursen är mer 
den sammanlagda bilden av diskursiva yttringar, till vilket han även räknar andra 
handlingar och materiella källor, som äger rum på flera ställen i samhället sam-
tidigt.  
 

[Discourse] never consist of one statement, one text, one action or one 
source. The same discourse, characteristic of the way of thinking or state 
of knowledge at any one time (what Foucault called episteme), will ap-
pear across a range of texts, and as forms of conduct, at a number of 
different institutional sites within society ( Hall, 2001, s. 72-73) 

 
Detta innebär att de dominerande diskurserna kan avläsas i många olika sam-
manhang i samhället. Det gör att valet av undersökningstexter till denna av-
handling kan hämtas från en lång rad områden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figur 3. Fritt efter Winter Jörgensen & Phillips, 2000, s. 26.  
 
 
För att tydligt placera in den kritiska diskursanalysen som jag valt att utgå från 
beskriver jag ytterligare några av de vanligaste diskursteorier som finns. För att 
göra detta utgår jag från de exempel som Winter Jörgensen & Phillips (2000) 
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presenterar. De tar upp tre olika ansatser som de anser ”representera fruktbara 
teorier och metoder för forskning i kommunikation, kultur och samhälle” (s. 8). 
De tre teorier som de behandlar är Laclau & Mouffes diskursteori, diskurspsy-
kologi med Potter & Wetherell som frontfigurer och Faircloughs kritiska 
diskursanalys. Laclau & Mouffes teori kallar de helt enkelt för ”diskursteori” 
vilket jag inte kommer att göra i detta arbete eftersom jag använder den termen 
generellt för teorier om diskurser.  
 
Laclau & Mouffe har en postmarxistisk och en poststrukturalistisk utgångs-
punkt för sin teori. Genom att sammanfoga dessa båda inriktningar har man 
skapat en teori som både tar hänsyn till det sociala fältet och betydelsebild-
ningsprocesser. Detta innebär att ”det sociala fältet uppfattas som en väv av 
betydelsebildningsprocesser” och det är detta som är Laclau & Mouffes  fokus 
och utgångspunkt snarare än det språkliga (Winter Jörgensen & Philipps, 2000, 
s. 32). Laclau & Mouffe är tydliga socialkonstruktionister och menar att det är 
diskurserna som är konstituerande. ”Samhället är inte. Det existerar inte. Det 
måste hela tiden göras till någonting” (Sunnemark & Åberg, 2004, s. 47). Av 
denna anledning gör man heller ingen skillnad mellan diskursiva praktiker och 
andra sociala praktiker – allt är diskursivt. Man räknar alltså inte enbara språkli-
ga fenomen till det diskursiva området utan även mer materiella företeelser som 
till exempel arkitektur, konst och institutioner. Detta leder till att de hamnar 
längst ut till vänster på axeln i figur 3. 
 
I sin marxistinspirerade teori har de bland annat fört in sådana begrepp som 
diskursiv kamp, artikulation och hegemoni. Den diskursiva kampen är den anta-
gonism som hela tiden råder mellan olika tillgängliga diskurser när de försöker 
bli artikulerade som den diskurs som tillfälligtvis har hegemoni. Det vill säga, 
det finns ständigt flera olika diskurser ”i luften” som skulle kunna bli gällande 
men på grund av olika maktstrukturer är det vid ett visst ögonblick endast en av 
dem som artikuleras och blir den som uppnår hegemoni (Laclau & Mouffe, 
2001). 
 
Diskurspsykologin, där enligt Winter Jörgensen & Phillips (2000) de främsta 
företrädarna är Potter & Wetherell, kan man säga är en socialkonstruktionistisk 
version av socialpsykologi. Det man vänder sig mot inom socialpsykologin är 
de kognitivistiska inslagen. Inriktningen påminner i mycket om den kritiska 
diskursanalysen men har alltså sina influenser från socialpsykologin istället för 
lingvistiken (Torfing, 2001; Potter & Wetherell, 1987). Man menar att ”språk är 
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en dynamisk form av social praktik som formar den sociala världen, inklusive 
världsbilder, sociala relationer och sociala subjekt” (Winter Jörgensen & Phil-
lips, 2000, s. 97). Det vill säga man ansluter sig till tanken att diskurserna är 
konstituerande. Man intresserar sig i stor utsträckning för hur individer använ-
der språket strategiskt för att uppnå sina syften.  
 
Winter Jörgensen & Phillips (2000) säger att socialkonstruktionister anser att 
vårt sätt att förstå världen är ett resultat av ”historiskt och kulturellt specifika 
föreställningar om världen” (s. 104) och inte genom att vår perception avsätter 
”mönster” i våra hjärnor. Det är med andra ord diskurserna som formar vårt 
sätt att förstå världen. I och med detta sätt att uttrycka sig accepterar man att 
det finns ”historiska och kulturella” föreställningar. Frågan blir då vart dessa 
”historiska och kulturella” föreställningar finns någonstans? Diskurspsykolo-
gerna menar att de skapas genom interaktion mellan människor, med andra ord 
genom språket och diskurserna. Diskurspsykologin anses vara anti - essentialis-
tisk, det vill säg att världen konstitueras socialt och därför inte är determinerad. 
Samtidigt menar man ändå att det finns materiella aspekter av verkligheten och 
att ”fenomenen bara får mening genom diskurser” (s. 104). Dessa förhållnings-
sätt placerar Potter & Wetherells dikursteori något till höger om Laclau & 
Mouffe på kontinuumet i figur 3.  
 
Den kritiska diskursanalysen (CDA) bygger även den på poststrukturalistiska 
och socialkonstruktionistiska grundantagandena. Den kan sägas ha sina influen-
ser från i huvudsak två stora teoretiska områden nämligen det lingvistiska och 
det marxistiska/sociologiska.  
 
Även inom disciplinen kritisk diskursanalys finns naturligtvis något olika inrikt-
ningar. Weiss & Wodak (2003) säger att kritisk diskursanalys ”as such cannot be 
viewed as a holistic or closed paradigm” (s. 12). Som ett exempel kan nämnas 
Van Dijk (2001) som lägger tyngdpunkten på de språkliga mönster som produ-
cerar eller reproducerar dominans (makt) utifrån ett mer kognitivt perspektiv. 
Ett annat exempel är Fairclough som i första hand har social och kulturell för-
ändring i fokus (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Wodak (2000) säger att 
CDA fokuserar på kommunikation i historiska och sociala kontexter snarare än 
det språkliga systemet i sig. Detta innebär att man lägger större tyngdpunkt på 
de historiska, politiska och sociologiska/psykologiska dimensionerna i analysen 
av diskursiva handlingar än de rent lingvistiska uttrycksformerna. Ett uttryck för 
denna historicitet är bland annat när man i analysen beaktar intertextualitet och 



 

 

 

37

interdiskursivitet som viktiga faktorer. Wodak (2000) liksom Fairclough (2001) 
understryker också den kritiska diskursanalysens betoning av det dialektiska 
samspelet mellan språk och social praktik. 
 

CDA sees discourse […] as a form of ’social practice. Describing dis-
course as social practice implies a dialectical relationship between a par-
ticular discursive event and the situation(s), institution(s) and social 
structure(s) which frame it: the discursive event is shaped by them, but 
also shapes them. That is, discourse is socially constitutive as well as so-
cially conditioned – it constitutes situations, objects of knowledge, and 
the social identities of and relationships between people and groups of 
people (Fairclough & Wodak i Weiss & Wodak, 2003, s. 13).  

 
Detta citat pekar tydligt på den kritiska diskursanalysens syn på det dialektiska 
förhållandet mellan att diskurser är konstituerande och konstituerade, vilket 
placerar in den kritiska diskursanalysen i mitten på skalan i figur 3. 
 
En viktig fråga som rör diskursteorier, och som hänger ihop med diskussionen 
konstituerande/konstituerad, är hur styrande eller determinerande diskurserna 
är. De riktningar som ligger långt till vänster på axeln i figur 3 menar att allt är 
diskursivt och att det inte finns något som kan existera utanför dem. Denna syn 
ger mindre utrymme för individen att förändra diskurser, sociala sammanhang 
och kulturer. Enligt den kritiska diskursanalysen, som ligger mer mitt på skalan i 
figur 3, så finns det utrymme för individen att genom kreativt språkbruk eller 
”creative practice” (Fairclough, 2000, s. 85) skapa förskjutningar i diskurserna 
så att de förändras. Man ser individen som en förändringsagent för denna trans-
formation. I och med att diskurserna förändras, ofta genom att individen kom-
binerar eller bygger vidare på olika befintliga diskurser, till exempel genom det 
som kallas intertextualitet och interdiskursivitet, så förändras också de sociala 
och kulturella mönstren. Man menar dock ändå att diskurserna sätter upp yttre 
ramar för hur stora dessa transformationer kan bli (Winther Jörgensen & Phil-
lips, 2000). 
 
Varför kallas det då “kritisk diskursanalys” och vad är det som är “kritiskt” I 
detta perspektiv? Winther Jörgensen & Phillips (2000) säger om detta: 
 

Kritisk diskursanalys uppfattar därför inte sig själv som politiskt neutral 
(som objektivistisk samhällsvetenskap gör) utan som ett kritiskt an-
greppssätt som är politiskt engagerat i social förändring. Kritiskdiskurs-
analytiska angreppssätt ställer sig – i frigörelsens namn – på det under-
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tryckta samhällsgruppernas sida. Kritiken ska avslöja den roll som en 
diskursiv praktik spelar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållan-
den (s. 70).  

Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika makt-
förhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet 
(s. 69). 

Resultaten från undersökningar utförda med CDA ska dock inte användas hur 
som helst. Enligt Winter Jörgensen & Phillips, (2000) säger Fairclough att det 
finns en ”risk att resultaten kan komma att användas som en resurs i ’social in-
genjörskonst’. Man säger vidare att ”Fairclough ser en sådan användning som 
uttryck för en ’teknifiering av diskursen’, där man använder diskursforskning 
för att ändra diskursiva praktiker och lära människor att använda nya former av 
diskursiv praktik, till exempel cheferna i ett företag” (s. 92). Istället bör forsk-
ningen användas för att ”främja mer egalitära och liberala diskurser och därmed 
organisatorisk demokratisering, att man söker göra människor mer medvetna 
om diskurs som en form av social praktik som bidrar till att förstärka ojämlika 
maktrelationer” (s. 92). 
 
Fairclough (2001) uttrycker sig mer generellt om vad ”kritisk” innebär. Han 
menar att CDA ägnar sig åt att studera språkets betydelse för utövandet av 
makt och dominans i sociala situationer. Vidare säger han att CDA intresserar 
sig för hur språk fungerar för att konstruera personliga och sociala identiteter. 
Men han menar också att CDA är ”kritiskt” i den betydelsen att det tagit ställ-
ning för ”progressive social change” (s. 230). I dessa beskrivningar av syftet 
med CDA och dess ”kritiska” aspekter menar jag mig se en bakomliggande in-
tention att förändra den sociala ordningen. I detta ligger naturligtvis en politisk 
och ideologisk värdering. Det finns i detta sammanhang en risk att det istället 
för en vetenskaplig analys blir en allmän kritisk hållning och ett politiskt ställ-
ningstagande som man måste vara medveten om (Weiss & Wodak, 2003; Wo-
dak, 2000). 
 
Ett annat område där olika inriktningar av CDA har olika syn är vad som skall 
anses vara en social respektive diskursiv praktik. Bland företrädarna för CDA 
är det framför allt Fairclough som gör skillnad mellan diskursiv praktik och an-
nan social praktik. Detta är inte något som är specifikt för den kritiska diskurs-
analysen i allmänhet. De flesta gör ingen skillnad mellan dessa områden över 
huvudtaget. Konsekvensen av denna Faircloughs distinktion är att det finns 
företeelser som inte är diskursiva.  
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Faircloughs kritiska diskursteori 
 

2.7 
 
Fairclough (2000), en av företrädarna för CDA, menar att han har skapat en 
diskursanalytisk modell som är en sammanvägning av lingvistiskt inriktade 
diskursteorier och diskursteorier som ligger mer på en sociologisk nivå där man 
ser individen och det sociala samspelet och kulturen som en helhet. Denna va-
riant kallar han Text Oriented Discourse Anlysis (TODA). Han menar att detta 
synsätt bättre tar vara på den dynamik som finns mellan de konkreta textuella 
uttrycken (den diskursiva praktiken) och de sammanhang där dessa förekom-
mer, det vill säga olika sociala praktiker. Genom att upplösa denna dualism och 
istället se det som en dialektisk process menar han att ensidigheten, som riske-
ras i de olika skolorna var för sig, undviks. Hans mål har varit att…  
 

… bring together linguistically-oriented discourse analysis and social and 
political thought relevant to discourse and language, in the form of a 
framework which will be suitable for use in social scientific research, 
and specifically in the study of social change (Fairclough, 2000, s. 62). 

 
Faircloughs modell, som är en variant av ”kritisk diskursanalys”, utgår från tre 
dimensioner; den sociala praktiken (ibland även benämnd den sociokulturella 
praktiken), den diskursiva praktiken och texten (se fig. 4), (Fairclough, 1995; 
Fairclough, 2000; Winther Jörgensen & Philips, 2000). Fairclough (2000) menar 
att det hela tiden råder ett samspel mellan dessa nivåer och att man vid en ana-
lys måste ta hänsyn till alla dessa för att kunna förstå det man vill studera. De 
huvudsakliga studieobjekten för CDA är: 
 

… the radical changes that are taking place in contemporary social life, 
with how semiosis figures within processes of change, and with shifts in 
the relationships between semiosis and other social elements within 
networks of practices (Fairclough, 2001, s. 234). 

 
Med ”semiosis” menar han olika former av meningsskapande handlingar som 
till exempel språk, kroppsspråk, bilder och andra former av yttringar.  
 
Med den sociala praktiken menar han den vidare kontext eller den sociala 
verksamhet inom vilken texten och den diskursiva praktiken förekommer, till 
exempel utbildningsväsendet eller sjukvården men också mindre institutionali-
serade verksamheter som att diskutera med arbetskollegor på lunchrasten. 
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By ’social practice’ I mean a more or less stabilized form of social activ-
ity. All practices are practices of production – they are arenas within 
which social life is produced, be it economic, political, cultural, or eve-
ryday life (Fairclough, 2001, s. 234). 

 
Vidare säger han att alla praktiker innehåller element av: ”productive activity, 
means of production, social relations, social identities, cultural values, con-
sciousness and semiosis” (s. 234). 
 
Att man gör skillnad mellan den diskursiva praktiken och annan social praktik är 
inte kännetecknande för den kritiska diskursanalysen i allmänhet utan det gäller 
i första hand Faircloughs variant. Enligt Fairclough finns det alltså sociala prak-
tiker som fungerar efter andra ”lagar” än de diskursiva. Exempel på sådana 
praktiker kan vara det ekonomiska systemet eller andra institutionaliserade soci-
ala aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         Figur 4. Faircloughs tredimensionella diskursteori. 

 
I de icke diskursiva praktikerna menar jag att det finns historiskt betingade in-
slag eftersom det är företeelser som kan finnas både rent fysiskt och som består 
över tid. Detta tolkar jag som att Fairclough anser att kunskap kan finnas på 
annat håll än enbart i det diskursiva. I vissa böcker (t ex Fairclough, 1995) be-
nämner han också den sociala praktiken som en sociokulturell praktik. Det är 
dock svårt att hitta någon närmare förklaring till varför han benämner den soci-
ala praktiken olika i olika texter. Man skulle kunna se det som att han ansluter 
sig till den sociokulturella teoribildningen som menar att kunskap på en över-
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gripande nivå kan ”lagras” hos individer, i föremål och institutioner och funge-
rar som input i de diskursiva praktikerna. 
 
Med diskursiv praktik menar han mer konkret och specifikt den praktik där 
texten produceras, konsumeras och distribueras. Inom en social praktik kan det 
rymmas flera diskursiva praktiker, det vill säga olika sätt att skapa sin text. Den 
diskursiva praktiken är också en mediator mellan text och social praktik. 
  
Med text menas i detta sammanhang det som talas och skrivs inom de sociala 
och diskursiva praktikerna. Med “text” avser Fairclough både talat och skrivet 
språk “I use ’text’ for the language ’product’ of discursive processes, whether it 
be written or spoken language; a spoken ’text’ can of course be turned into a 
written text by being transcribed” (Fairclough, 1995, s. 96).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Figur 5. En schematisk bild över sambandet mellan diskursordning, 
diskurs och diskursivt fält. 

 
 
Andra viktiga begrepp som Fairclough infört eller använder sig av är diskursiva 
fält och diskursordning”. Med diskursivt fält menar han alla de möjligheter 
som en specifik diskurs utesluter efter att ha uppnått hegemoni i en diskursord-
ning. Diskursordning är då det sociala rum där olika diskurser delvis täcker sam-
ma terräng som de konkurrerar om att ge innehåll. I diskursordningen pågår en 
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”kamp” eller en antagonism om att uppnå hegemoni, någon form av maktposi-
tion (se fig. 5), (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 
 
 

Diskursanalys – en anpassningsbar modell 
 

2.8 
 
Som med många kvalitativa forskningsmetoder går det inte heller inom diskurs-
analysen att ställa upp ett fast och exakt schema för hur man ska gå till väga vid 
ett forskningsprojekt. Förutom att det, som jag visat på ovan, finns en rad olika 
varianter av diskursanalys kan man inte heller inom ramen för en och samma 
disciplin ställa upp en modell som fungerar varje gång. 
 

What follows [beskrivning av analysförfarndet] is not to be regarded as a 
blueprint, as there is no set procedure for doing discourse analysis; peo-
ple approach it in different ways according to the specific nature of the 
project, as well as their own views of discourse (Faircloug, 2000, s. 225). 

 
Förutom att man måste beakta det specifika forskningsprojektets villkor anses 
det rätt allmänt i litteraturen att det är en styrka om man kan kombinera olika 
teorier och analysredskap, inte bara från den egna disciplinen utan gärna även 
från andra områden. 
 

If we adopt instruments or tools from different theories, /…/ and inte-
grate them into the research process, this does not necessarily have to 
lead to eclecticism in a negative sense. On the contrary, it could be the 
very characteristic of an innovative and productive theory formation… 
(Weiss & Wodak, 2003, s. 9). 

 
… och vi rekommenderar också att man kombinerar element från alla 
tre angreppssätten [Laclau & Mouffe, CDA, diskurspsykologi] när man 
bygger upp sin egen diskursanalytiska ram i ett konkret projekt (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 14). 

 

Man kan också dra in element från andra perspektiv än de diskursanaly-
tiska. Det är inte bara tillåtet utan tillskrivs rent av ett särskilt värde… 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 10). 

 
Det som blir viktiga när man konstruerar sitt analysinstrument är att de olika 
komponenter som används fungerar tillsammans som en konsistent enhet, de 
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måste vila på gemensam ontologisk grund. Ett av den kvalitativa metodens 
grundantaganden är att det inte finns en objektiv verklighet som kan upptäckas 
och beskrivas oberoende av forskarens perspektiv. I stället är varje projekt unikt 
och iscensätts av den ansvarige forskaren som får en stor frihet men naturligtvis 
också ett ansvar att tydligt beskriva och motivera hur hon/han gått tillväga.  

 
Men världen och dess diskurser framträder inte av sig självt – något be-
höver göras av forskaren själv, forskaren behöver alltid dramatisera sina 
observationer längs med någon – förhoppningsvis intressant axel – eller 
intrig (Börjesson, 2003, s. 22). 

 
Med utgångspunkt i dessa citat står det klart att det analytiska instrument som 
ska användas inte kan vara statsikt och plockat direkt ur en manual utan måste 
anpassas till det specifika undersökningsområde där det ska tillämpas. 
 
 
 
Diskursanalysen i denna undersökning 

 
2.8.1 

 
I grunden används i denna undersökning Faircloughs modell för kritisk diskurs-
analys. För att passa mitt syfte och min frågeställning har jag anpassat den ge-
nom att lägga tyngdpunkten i olika hög grad på olika delar av hans analytiska 
redskap.  
 
Anledningen till att jag valt Faircloughs modell är att han har tagit fram en 
genomarbetad och konsistent teori och analysapparat. Hans tredimensionella 
modell anses vara en av de mer utvecklade teorierna inom det diskursanalytiska 
området (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Sunnemark & Åberg, 2004). 
Tungt vägande skäl till att jag utgått från denna modell är bland annat att den 
har ett dialektiskt synsätt när det gäller diskursernas konstituerande respektive 
konstituerade egenskaper. Det innebär att teorin ligger mitt på det kontinuum 
som visas i figur 3 och därmed på ett bra sätt balanser befintlig kunskap (konsti-
tuerad) och nyskapande kreativitet (konstituerande).  
 
Den dialektiska tanken är betydelsefull då den ur ett didaktiskt och pedagogiskt 
perspektiv kan fånga upp både tidigare erövrad kunskap och de processer som 
skapar ny kunskap. Skulle man som i ett extremt socialkonstruktionistiskt per-
spektiv hävda att det inte finns någonting på förhand givet så skulle det i inne-
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bära att det inte finns något varaktigt lärande och ingen kunskap som består 
över tid. Ur ett pedagogiskt perspektiv blir det en problematisk tanke. Jag me-
nar till exempel att de ord en individ använder är laddade genom sociokulturella 
processer. Visserligen kan ett och samma ord ha olika betydelse i olika situatio-
ner och dess betydelse kan också förändras över tid i enlighet med ett post-
strukturalistiskt synsätt men det betyder inte att vi är som ett blankt pappersark 
i varje ny situation. Detta resonemang leder till att man kan tala om information 
och kunskap eller om två olika typer av kunskap. Wertsch (1991) till exempel 
benämner det som två typer av kunskap, dels den som utvecklas på individuell 
nivå (ontogenes) och dels den som finns och utvecklas på en kollektiv mänsk-
lighetens nivå (fylogenes) vilket skulle kunna motsvaras av information.  
 
För att kunna studera ett samhälle i förändring så som berättelserna framställer 
”informationssamhället” anses jag att det dialektiska perspektivet på diskurser 
som konstituerade och konstituerande måste finnas med i ett analysinstrument. 
Jag ansluter mig med andra ord till den skolan som anser att det finns historiska 
inslag i diskurserna som till exempel kan bestå av erfarenheter, ideologier, socia-
la och historiska strukturer och artefakter. Det vill säga de ord och begrepp som 
vi använder uppfinns inte på nytt varje gång de används utan de kan vara lad-
dade med ett slags grundbetydelse som finns bunden i sociala mönster och in-
stitutioner, eller för att använda den term som den kritiska diskursanalysen an-
vänder för de ”historiska” inslagen nämligen intertextualitet (se vidare kapitel 
4). Hur betydelsefull denna ”historia” blir är naturligtvis avhängig den situation 
vi befinner oss i just när orden används. Orden kan i vissa situationer användas 
på ett nytt sätt och därigenom få ny betydelse. Det är detta ögonblick av indivi-
duellt spelrum (agentskap) som vissa inriktningar av diskursteori menar anting-
en reproducerar eller transformerar diskursen.  
 
Jag har i detta arbete, testat att använda den kritiska diskursanalysens grundkon-
cept med en mer ”etnografiskt” inspirerad inriktning. Med detta menar jag att 
man i första skedet ska ha en mindre aktiv ambition att förändra den sociala 
ordningen och en mer undersökande och kunskapsgenererande ambition än 
vad CDA i allmänhet har. Med en etnografisk utgångspunkt försöker man för-
stå hur sociala handlingar organiseras i olika miljöer oftast genom observatio-
ner, i vid bemärkelse. ”Etnografi är den samlande beteckningen för de metoder 
som tidigare främst använts vid antropologiska fältstudier. Men till skillnad från 
antropologen, som intresserar sig för fysiska platser och kulturer, inriktar sig 
cyberantropologen på de textkulturer som utvecklas på nätet” (Sundén, 2000). I 
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vårt litterata samhälle är studiet av texter att betrakta som en typ av observation. 
Silverman (1995) redogör för Hammersley och Atkinsons syn på användandet 
av texter i etnografiska studier. 
 

The precence and significance of documentary products provides the 
ethnographer with a rich vein of analytic topics, as well as a valuble 
source of information. Such topics include: How are documents writ-
ten? How are they read? Who writes them? Who reads them? For what 
purposes? On what occasions? With what outcomes? What is recorded? 
What is omitted? What is taken for granted? What does writer seem to 
take for granted about the reader(s)? What do readers need to know in 
order to make sense of them? (s. 61). 

 
Många av dessa etnografiska frågeställningar och utgångspunkter för datainsam-
ling stämmer överens med och kan placeras in i den kritiska diskursanalysens 
tredimensionella modell som frågor gällande social eller diskursiv praktik. 
 
Habermas (1971) beskriver tillvägagångssättet för undersökningar som utförs 
med kritisk teori, vars grundantagande delas av kritisk diskursanalys, i fyra steg. 
I det första steget handlar det om att beskriva och tolka den specifika situatio-
nen som har undersökts. I det andra steget handlar det om att fördjupa sig i 
orsakerna till att den specifika situationen ser ut som den gör. Här kan analys av 
ideologier och maktförhållanden bli aktuell. I det tredje steget upprättas en 
agenda för hur man utifrån de tidigare resultaten ska kunna uppnå ett jämlikt 
samhälle. I det sista steget utvärderar man i vilken grad ansträngningarna funge-
rat i praktiken. 
 
Jag menar att den ideologiska och politiska förändringsambitionen i kritisk 
diskursanalys, som tidigare beskrivits i detta kapitel, inte får ta överhanden vid 
analysen. Om man ansluter sig till den typ av diskursanalys som ligger i mitten 
av skalan i figur 3 så är det klart att även vetenskapliga diskurser i samma om-
fattning som andra diskurser har en påverkan på samhället. Detta likaväl som 
att samhällets dominerande diskurser har en påverkan på den vetenskapliga 
verksamheten. Min utgångspunkt för denna undersökning är inte att medvetet 
vara ”politiskt engagerad i social förändring” att ställa mig ”på de undertryckta 
samhällsgruppernas sida” och att ”avslöja /…/ ojämlika maktförhållanden” för 
att citera Winter Jörgensen & Phillips (2000, s. 69). Min ambition ligger mer i 
linje med Habermas (1971) första och andra steg, det vill säga att försöka upp-
täcka, beskriva och förklara förhållanden och relationer och den roll de spelar 
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för konstruktionen av sådana begrepp som kunskap och lärande, konstruktio-
nen av identiteter och konstruktionen av IT som ett redskap.  
 
De analytiska komponenterna i Faircloughs modell är inte med nödvändighet 
härledda på ett sådant sätt att de endast kan användas snävt för att undersöka 
”ojämlika maktförhållanden”. Fairclough (2000) säger till exempel att den kri-
tiska diskursanalysens stora intresseområde är att undersöka social och kulturell 
förändring. Detta menar jag inte nödvändigtvis behöver inskränka sig till att 
studera makt, jämlikhet och politik. Jag anser att analysapparaten är utformad så 
att den kan användas mer generellt och beskrivande på vidare ämnesområden. 
Inte minst kan konstruktionen av, för olika perspektiv, centrala begrepp under-
sökas. Även begreppens innehåll och därmed också deras betydelse i den socia-
la praktiken kan åskådliggöras genom den kritiska diskursanalysen.  
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KAPITEL 3  
 
Tidigare arbeten 
 
 
 
Ämnen som berör informationssamhället och informationsteknologi behandlas 
i en rad olika discipliner, till exempel framtidsforskning, sociologi, antropologi, 
teknikfilosofi, informatik och pedagogik. När det gäller att belysa forskningsfäl-
tet kan man välja flera olika ingångar. Dels kan man leta efter forskning som 
berör ämnesområdet men med olika metodologiska utgångspunkter. Dels kan 
man välja att leta forskning som berör ämnesområdet utifrån samma metodolo-
giska utgångspunkt som jag, det vill säga kritisk diskursanalys. Därutöver kan 
man välja om man ska göra detta utifrån en eller flera ämnesdiscipliner. På 
grund av denna komplexitet har jag valt att närmare beskriva ett fåtal arbeten 
som har en koppling till mitt syfte. Dessa arbeten har en mer övergripande an-
sats att beskriva hur berättelsen om ”informationssamhället” konstrueras och 
vilka begrepp som det i sin tur konstruerar. 
 
Inledningsvis, för att i någon mån beskriva fältet, kan man säga att det finns en 
hel del forskning som utifrån ett kvantitativt perspektiv undersökt i vilken grad 
svenska skolor har utrustats med informationsteknik. Det finns även interna-
tionella undersökningar som kartlägger datortillgång och datoranvändande i 
olika länder. Det finns dessutom en lång rad forskning kring och utvärderingar 
av olika typer av IT-projekt som genomförts i svenska skolor, till exempel ITiS 
och ELOIS. Därutöver finns också ett stort antal vetenskapliga tidskrifter, till 
exempel Computers & Education, Technology In Society, Interactive Learning 
Environments och Education and Information Technologies som i olika under-
sökningar bland annat behandlar IT i förhållande till kunskap och lärande. De 
flesta har undersökt dessa områden ur första ordningens perspektiv, det vill 
säga genom egna observationer och undersökningar, vilket gör att de på den 
punkten inte överensstämmer med denna undersöknings utgångspunkt (Taps-
cott, 1997; Castells, 1998; Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000; Chaib, 
2000; Riis, 2000; Thydén & Thelin, 2000; Skolverket, 2001; Limberg, Hultgren 
& Jarneving, 2002; Jedeskog & Nissen, 2004; Karlsson, 2004). Denna typ av 
resultat har mindre relevans för denna studie eftersom den inte primärt har sko-
lan som fokus och dessutom utgår från ett andra ordningens perspektiv. 
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Inom områden som behandlar informationssamhällets framväxt finns en 
mängd litteratur som mer eller mindre empiriskt, filosofiskt eller populärveten-
skapligt beskriver denna process. Den ovan nämnda typen av litteratur återfinns 
inom flera olika ämnesdiscipliner (Tengström, 1987; Ihde, 1990; Ihde, 1991; 
Ihde, 1993; Toffler & Toffler, 1997; Turkle, 1997; Hemer & Nilsson, 1998; 
Hobart & Schifferman, 1998; Dodge & Kitchin, 2001; Hylland-Eriksen, 2001; 
Ihde, 2002; Greenfield, 2003; Wriston, 2004). Anledningen till att jag inte utför-
ligare redogör för dessa texter i det här kapitlet är att de alla kan betraktas som 
bärande delar i olika berättelser eller diskurser kring informationssamhället. 
Som sådana skulle de alla ha kunnat ingå i den här avhandlingens undersök-
ningsmaterial och det blir svårt att motivera varför vissa texter ska fungera som 
bakgrundsmaterial och andra som undersökningsmaterial. Däremot kommer jag 
att återkoppla till denna typ av litteratur i diskussionskapitlet där den kan sättas i 
relation till undersökningens resultat och fungera som olika perspektiv på dessa. 
 
 
 

Berättelsen om ”Informationssamhället” 
 

3.1 
 
En berättelse om samhället som det finns gott om exempel på är den att vi nu 
lever i ett ”informationssamhälle”. Åtminstone sedan början av1980-talet har 
berättelsen om det nya ”postindustriella samhället” som sedermera fått beteck-
ningen ”informationssamhället” funnits. Tengström (1987) har gått igenom en 
del pionjärarbeten, som givits ut på svenska, inom området. Bland annat näm-
ner han Alvin Toffler som 1980 publicerade den nu klassiska The Third Wave 
(den första svenska översättningen gavs ut 1982 under namnet Tredje vågen). I 
denna bok hävdas att den första världsomfattande förändringsvågen var jord-
brukssamhällets etablering. Den andra vågen var när industrisamhället bredde 
ut sig och den tredje vågen skulle vara informationssamhällets ankomst. Vidare 
nämner Tengström (1987) fransmannen Servan-Schreibers Den globala utma-
ningen som 1980 hävdade att tredjevärlden skulle kunna hoppa över industriali-
seringsfasen och gå direkt in i informationssamhället. Masuda publicerade 1983 
boken, Informationssamhället där han hävdar att det ”redan framväxande ’in-
formationssamhället’ /…/ i grunden kommer att förändra människors villkor 
på jorden” (s. 12). Runt mitten av 80-talet duggade böckerna på temat allt täta-
re, bland annat gav Grönholm 1984 ut boken Det goda informationssamhället: 
synsätt och värderingar för morgondagens kultur; 1985 gav Vedin ut”Informa-
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tionssamhället nästa!”; också 1985 gav Lindgren ut En framtid för dig? Informa-
tionssamhället – 90-talets utmaning. Kopplat till dessa ”berättelser” om infor-
mationssamhällets framväxt finns också gott om skildringar av hur mänsklighe-
tens språkliga och språkteknologiska utveckling lett fram till dagens ”informa-
tionssamhälle”. 
 
 

Hur vet vi att vi lever i ett ”informationssamhälle”? 
 

3.2 
 
Den mest centrala frågan kring ”informationssamhället” är hur vi vet att vi le-
ver i ett sådant samhälle. Vad är det egentligen som karaktäriserar ett ”informa-
tionssamhälle”? Ett försök att kategorisera och problematisera olika perspektiv 
på dessa frågor har gjorts av Webster (1995). Han har urskiljt fem analytiska 
nivåer utifrån vilka ”informationssamhället” kan definieras och analyseras. Han 
menar att man med utgångspunkt från dem kan identifiera och diskutera det 
nya ”informationssamhället” vilket kan få fungera som en introduktion till hur 
”informationssamhället” kan betraktas och vad som kan ligga till grund för 
denna beteckning. Dessa fem kategorier är: 
 

1. Teknologiska aspekter 
2. Ekonomiska aspekter 
3. Sysselsättningsaspekter 
4. Spatiala (rumsliga) aspekter 
5. Kulturella aspekter 

 
Utgår man från de teknologiska aspekterna dras i många berättelser parallel-
ler mellan industrisamhället och informationssamhället. Istället för mekaniska 
lösningar har vi nu elektroniska IT-lösningar. Industrialismens infrastruktur 
bestod av motorvägar och järnvägar. IT-samhällets infrastruktur består av 
bredband och nätverk. Utgångspunkten i detta är ofta den att det är samma typ 
av samhälle vi lever i och att det är samma typ av problem som vi ska lösa idag 
som fanns under industrialismens dagar. Enda skillnaden är att den teknologis-
ka utvecklingen gått vidare och vi har fått nya tekniska lösningar på problemen. 
Det är inte helt oproblematiskt att med utgångspunkt från de tekniska aspek-
terna bestämma om vi lever i ett informationssamhälle eller i ett postindustriellt 
samhälle. Vad är det som avgör när denna punkt uppnås som gör att vi går över 
från det ena till det andra? Exakt vid vilken punkt har vi fått tillräckligt mycket 
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IT för att säga att det nu är ett informationssamhälle? Webster (1995) menar 
också att teknologin har tydliga sociala, ekonomiska och politiska implikationer. 
Dessa samspel gör att det blir en viss typ av teknik som kommer att produceras, 
en teknik som stämmer överens med rådande samhälleliga, ekonomiska och 
politiska värderingar. 
 
När det gäller de ekonomiska aspekterna av informationssamhället uppstår 
samma typ av frågor som när det gällde de teknologiska, nämligen vid vilken 
punkt man kan säga att man går över till ett informationssamhälle. Är det när 
över 50% av BNP härrör från informationsindustrin? Även om man skulle ac-
ceptera denna punkt så finns det möjlighet till en stor godtycklighet när det 
gäller att bestämma vilka verksamheter som ska räknas till informationsindustri. 
Webster (1995) hänvisar till Machlup som anses vara en av ursprungspersoner-
na för den så kallade ’economics of information’ (s. 11). Machlup har utarbetat 
en indelning i fem grupper för att klassificera olika typer av informationsverk-
samheter, dessa är: 
  
 (a) Utbildning (t. ex skolor, bibliotek, universitet); 
 (b) Kommunikationsmedia (t. ex radio och television, reklam); 
 (c) Informationsteknik (t. ex datautrustning, musikinstrument); 

(d) Samhällsservice som bygger på information (t. ex lagar, försäk- 
             ringar, sjukvård) 

(e) Övriga informationsverksamheter (t. ex forskning och utveck-     
     ling, icke vinstdrivande verksamheter) 

 
Beroende på vilken indelning man gör av vad som ska ingå i informationseko-
nomin kan sålunda också resultatet bli olika. 
 
Sysselsättningsaspekterna som måttstock på informationssamhället har varit 
vanligt förekommande. Man har sagt att när antalet personer som jobbar med 
information överstiger dem som jobbar med mer handgripliga sysslor så befin-
ner vi oss i ett informationssamhälle.  
 

That is, the ’information society’ has arrived when clerks, teachers, law-
yers and entertainers outnumbers, steelworkers, dockers and builders 
Webster, 1995, s. 13). 

 
Svårigheten i detta fall är att avgöra vilka jobb som ska räknas till informations-
sektorn och vilka som inte ska det. Beroende på hur denna indelning görs blir 
siffrorna helt olika. 
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De rumsliga aspekterna som anses ligga till grund för ett informationssamhäl-
le menar Webster (1995) handlar om nätverkssamhället. I vilken grad vi är an-
slutna till nätverk avgör om vi ska kunna räkna oss som ett informationssamhäl-
le. De hinder som geografisk placering och därmed också tidsaspekter tidigare 
utgjorde är till viss del upplösta och detta har haft dramatiska effekter på orga-
niserandet av tid och rum. Idag kan man i nätverkssamhället agera på en global 
scen i realtid. Men frågan uppstår om informationssamhället ska mätas i de tek-
niska aspekterna av nätverk, det vill säga vilka som kan anslutas och hur fort vi 
kan kommunicera via nätverken eller om det handlar om informationsflödet i 
sig. Vilken information är det som distribueras i nätverken och vilka kvalitativa 
perspektiv kan man lägga på den distribuerade informationen för att vi ska 
kunna säga att vi är ett informationssamhälle? 
 
Den sista av Websters (1995) kategorier, de kulturella aspekterna, handlar till 
stora delar om mediasamhället. Det är det samhälle där vi hela tiden översköljs 
av information från, TV, radio, Internet, tidskrifter, reklam, musik-CD och så 
vidare. Denna mängd av intryck som vi dagligen får från vår omgivning skulle 
kunna vara ett tecken på att vi lever i ett informationssamhälle. Denna typ av 
informationsflöden är dock betydligt svårare att mäta. I flödet av tecken blir 
tecknen till slut utan mening. Det finns inga sanningar, vi översköljs ständigt 
med multipla budskap och i en postmodern anda finns inte längre några san-
ningar. Vi kan helt enkelt plocka upp de tecken vi för tillfället känner för. 
 
Dessa resonemang visar att det inte är någon självklarhet vad som skall betrak-
tas som ett ”informationssamhälle”.  
 
 

Ekonomi och epistemologi 
 

3.3 
Lankshear, Peters & Knobel (2000) är utbildningsfilosofer och har i en artikel i 
Journal of Philosopy of Education beskrivit ett arbete som de gjort kring synen 
på lärande, kunskap, information, undervisning och epistemologi i den digitala 
tidsåldern vilket kan ge ytterligare perspektiv på det som är syftet med denna 
avhandling. Man menar att införandet av informationsteknologi dramatiskt har 
förändrat villkoren i samhället och därmed också de underliggande epistemolo-
giska antagandena. De menar vidare att det är av största vikt att pedagoger tar 
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sig an dessa nya frågor annars kommer istället politiker, tekniker och kommer-
siella krafter att svara för de nya definitionerna och visionerna inom området. 
 
Bland annat redogör de för synen på kunskap i det efterindustriella och post-
moderna samhället där de i sin tur refererar mycket till Lyotards bok The Post-
modern Condition från 1984. Lyotard menar att andra hälften av 1900-talet har 
karaktäriserats av en ”transformation” som innebär att ny teknik påverkat synen 
på kunskap. Framför allt är det två funktioner av kunskap som påverkats, näm-
ligen forskning och utbildning. Han menar vidare att utvecklingen av de mest 
framstående vetenskaperna och teknologierna är språkligt och kommersiellt 
grundade. Det är till exempel teorier inom lingvistik, cybernetik, informatik och 
dataspråk som leder utvecklingen. I denna kontext är kunskap en handelsvara 
som produceras för att säljas och konsumeras. Kunskapen har förlorat sitt an-
vändarvärde och blir istället en valuta. Den förändrade synen på kunskap får 
bland annat följande konsekvenser: 
 

• I den globala ekonomin blir kunskap en handelsvara och en tillgång för 
dem som besitter den. 

• Den kunskap som inte kan översättas till information kommer att över-
ges. 

• Kunskap frigörs från individen. Lärare och elever/studenter får en rela-
tion som handelspartners, det vill säga som leverantörer och användare. 

 
Forskning och utbildning i institutionaliserad form som bedrivs av stater och 
stora företag legitimeras av principen ”performativity”, vilket jag översätter som 
prestationsinriktning. Sociala institutioner ska bli så effektiva som möjligt och 
optimera alla parametrar som finns i verksamheten. Detta för med sig att ut-
bildning blivit och kommer att bli mer och mer inriktad på sådant som kallas 
professionell kunskap, det vill säga sådan kunskap som kan hjälpa de sociala 
institutionerna att direkt optimera sin effektivitet. Utbildningssystemet får rollen 
att förse systemet med sådana medarbetare som institutionerna kräver för att 
vara effektiva. Den tidigare idealistiska synen på kunskap som något som har ett 
värde i sig och som något som man tillägnade sig för personlig utveckling och 
självförverkligande tonas ned. Mycket av den befintliga kunskapsmassan över-
sätts till dataspråk och lärarna ersätts av databaser. Didaktiken överlåts till mer 
eller mindre intelligenta datorer som har tillgång till bibliotek och andra databa-
ser och ställs till studenternas förfogande. Lärarens roll övergår mer och mer till 
att undervisa studenterna om hur man använder datorerna och hur man effek-
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tivt använder dess sökfunktioner. En viktig kompetens i det prestationsinrikta-
de samhället blir kreativitet och fantasi (imagination) som gör det möjligt för 
individen att arrangera information på ett nytt sätt. 
 
Efter att Lankshear, Peters & Knobel (2000) har gjort denna genomgång som 
till stor del baserats på Lyotards tänkande frågar man sig i vilken grad utbildning 
i framtiden kommer att handla om kunskap och i så fall vilken sorts kunskap? 
De menar att man på ett djupgående sätt måste fundera på hur man ska förhålla 
sig till utbildning, kunskap, sanning och information. Finns det någon sanning 
eller kunskap bakom det som kallas information? De föreslår tre områden som 
man bör beakta speciellt. För det första måste vi, med utgångspunkt i de nya 
förhållanden som råder, fundera på vad som ska räknas som kunskap och san-
ning. För det andra måste vi fundera på i vilken utsträckning dagens praktiker, 
inklusive de som handlar om Internet, verkligen handlar om kunskap och san-
ning. De kanske egentligen spelar på helt andra arenor. För det tredje måste vi 
fundera på i vilken utsträckning utbildning ska förbereda människor att fram-
gångsrikt kunna agera på dessa nya arenor. 
 
Ett område som blir viktigt i den nya informationsåldern är förmågan att ”sätta 
samman kunskap”. Det kommer i framtiden inte att handla så mycket om att 
spegla eller fånga verkligheten utan vi sätter ihop våra egna perspektiv och hi-
storier av all den information som finns. Detta kräver nya förmågor att hantera 
information, ett slags informationskompetens.  
 
Ett annat område som måste beaktas är det som handlar om hur vi får tag på all 
denna information som vi sedan använder i olika sammanhang. Det finns idag 
en oöverskådlig mängd information och för att vi över huvudtaget ska kunna få 
ut något av denna måste vi söka utifrån vissa kriterier. En viktig förmåga blir 
därför att finna relevanta sökord och därmed begränsa sökningarna så att vi 
verkligen får fram det som är relevant. De flesta databaser inklusive Internet har 
olika former av sökmotorer som i sig har sin inbyggda logik, bland annat det 
som kallas Boolean. I takt med att detta blir allt vanligare blir det också vanliga-
re att människor använder dessa sökmotorer vilket får till följd att den logik 
som finns inbyggd i dem kommer att påverka vårt sätt att tänka. 
 
Vidare menar Lankshear, Peters & Knobel (2000) att det som kommer att efter-
träda, eller snarare komplettera, den informationsbaserade ekonomi vi nu har är 
en ”attention economy”. Att väcka uppmärksamhet och att synas kommer att 
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bli allt viktigare för dem som har möjligheterna: ”Within an attention economy, 
individuals seek stages – performing spaces – from which they can perform for 
the widest/largest possible audiences” (s. 33). Det som kommer att bli avgö-
rande för framgång i en sådan ekonomi blir originalitet. För att kunna sticka ut i 
det stora informationsflödet måste man avvika från allt det andra. 
 
Man ser också hur den traditionella epistemologin, som konstruerar kunskap 
som något som är textbaserat, övergår till en epistemologi där IKT och multi-
media bryter ner de lingvistiska formerna av sanning. Kunskap byggs nu upp av 
bilder och ljud vilket, menar man, skulle vara en mer ursprunglig form av kun-
skapsbildning som vilar på den logik som fanns innan textualiteten styrde vår 
perception och vårt tänkande. Det är med utgångspunkt i denna epistemologi 
som de virtuella världarna kan uppstå och i dessa finns ”the new mode of 
truth” (Lankshear et al, 2000, s. 36). 
 
 

IT och romantiken - historien upprepar sig 
 

3.4 
 
Även om Coyne (1999) inte gjort diskursanalyser av ”informationssamhället” så 
har han ändå undersökt språkliga berättelser och historier kring detta. Coyne 
(1999) hör till dem som inte reservationslöst anammar berättelserna om ”in-
formationssamhället”. Han kallar dessa berättelser för ”digital narratives” och 
menar att de till stor del är ”digital utopias”. Det vill säga att många av de visio-
ner och förhoppningar som uttrycks kring IT till stor del är just framtidsför-
hoppningar och till viss del ren science fiction som inte är realistiska beskriv-
ningar av vad som ligger inom möjligheternas ram. Trots detta menar han att 
det inom genren är många som agerar som om dessa utopiska tillstånd redan 
var faktum. Ett exempel på sådan teknoromantik är talet om att gränserna mel-
lan vad som är påtagligt och vad som är virtuellt börjar luckras upp. 
 
Coyne (1999) tycker sig se hur historien upprepar sig och drar paralleller till 
upplysningstiden och romantiken. Han menar att upplysningstiden karaktärise-
rades av föreställningar om individens frihet och förnuft och att romantiken 
handlade om en betoning av individens känsla och kreativitet. ”Som motvikt till 
upplysningens bejakande av individualitet och fragmentering ställer romantiken 
tanken om att förena själen med naturen och om att överskrida den individuella 
världen i riktning mot en större helhet” (Sundén, 2000). Detta avspeglar det 
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paradoxala förhållandet som under romantiken, i likhet med informationssam-
hället, förenar sådana ytterligheter som individualitet och kollektiv samhörighet 
och mer generellt pendlingen mellan ental och flertal; mellan enhetlighet och 
mångfald; mellan delar och helhet. 
 
Vidare menar Coyne (1999) att många av dessa teknoromantiska historier är 
influerade av grundantaganden som vilar på logikens grunder. Han finner ett 
samband som kan uttryckas som: från det specifika till det generella och åter till 
det specifika. Han exemplifierar detta med en logisk operation tagen från Hegel: 
i det specifika fallet är Gaius en man, det generella är att alla män är dödliga och 
ur detta kan man deducera fram den specifika informationen att Gaius är död-
lig. På liknande sätt menar Coyne att de virtuella världarna är uppbyggda. Dato-
rerna processar specifika indata utifrån sina generella algoritmer och kan utifrån 
detta skapa nya specifika utdata. 
 

The transformation operates on the human user of a virtual reality sys-
tem. He or she proceeds from the physical world of particulars to the 
virtual world of universals, and back to the world transformed, renewed, 
informed, and enlightened. In certain variations of the story the new 
subject is the cybernaut, the cyborg, the human-machine, a new particu-
lar object (Coyne, 1999, s. 267). 

 
Coyne (1999) konstaterar att om övergången till en IT terminologi går så lätt 
som den gjort i många ”digital narratives” visar det att distinktionen mellan själ 
och kropp, dröm och verklighet, det permanenta och det flyktiga är svag. 
 
 

Problemprecisering  
 

3.5  
 
Enligt Webster (1995) är det oklart vilka kriterier som ska uppfyllas för att vi 
ska kunna säga att vi lever i ett ”informationssamhälle”. Coyne (1999) hävdar å 
andra sidan att det finns en rad teknoromantiska berättelser eller så kallade ”di-
gital narratives” som uttrycker ett ”informationssamhälle”. Dessa berättelser 
hävdar att ”informationssamhället” existerar redan idag och att informations-
teknikens logik styr vårt sätt att tänka och framkallar nya typer av identiteter. 
Lankshear, Peters & Knobel (2000) menar att informationstekniken även på-
verkat synen på kunskap.  
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Börjesson (2003) säger att samhällsvetenskaperna i det postmoderna tidevarvet 
har vidgat synen på vilka typer av material som ”duger” att forska kring. Även 
om det traditionellt förväntas att ”den offentliga utredningen” ska ”vara mer 
korrekt, mera sann och ligga närmare verkligheten än artikeln i veckopressen” 
så menar man idag att ”såväl ’skvallerartikeln’ som ’utredningstexten’ är i själva 
verket (delar av) verkligheten” (s. 16). Om man då tar som utgångspunkt att vi 
lever i ett ”informationssamhälle” så torde sådana texter om IT, eller ”digital 
narratives”, som är offentliga och vars syfte är politiskt eller på annat sätt opini-
onsbildande och dessutom har en visionär inriktning vara mycket lämpliga som 
undersökningsmaterial. 
 
Syftet med denna undersökning kan sägas vara tvådelat. Dels vill jag beskriva 
hur den diskursordning ser ut som kommer till uttryck i offentliga texter om 
”informationssamhället”, dels vill jag beskriva hur några centrala begrepp i den-
na diskursordning konstrueras. Mina frågeställningar är således: 
 
 

1. Hur konstrueras ”informationssamhället” i de offentliga texter som valts 
för denna undersökning? 

 
2. Hur konstruerar den diskursordning, som avses i fråga 1, begreppen 

kunskap, lärande, identitet och IT som verktyg? 
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KAPITEL 4 – Metodologi  
 
 
Analysredskapet 
 

4.1 
 
Eftersom avhandlingens syfte bland annat är att studera hur ”informationssam- 
hället” konstrueras medför det att man hamnar på en ”hög” nivå. Det vill säga, 
det handlar om att beskriva övergripande diskursiva och sociokulturella struktu-
rer. För att genomföra detta krävs en analysmetod som kan tolka texter just 
utifrån detta kriterium. Samtidigt är mitt intresse riktat mot hur mer konkreta 
begrepp, som till exempel kunskap och lärande, konstrueras och för att analyse-
ra det krävs en analysmetod som är avstämd för just detta ändamål. Diskursana-
lys är en ”metod” som kan tillämpas på en textnära och detaljerad nivå samti-
digt som man väger in de mer övergripande strukturerna. Ett syfte som kan 
uppnås med hjälp av diskursanalys på den mer övergripande nivån är att identi-
fiera och beskriva diskurser. På hög ”abstraktionsnivå kan man tala om en 
diskurs som typisk för en hel kultur, ett samhälle eller en epok” (Sahlin, 1999, s. 
87). Vanligtvis använder man då begreppet ”diskursordning”. Den av Fairc-
lough (2000) beskrivna tredimensionella modellen som relaterar text, diskursiv 
praktik och social praktik till varandra framstår då som ändamålsenlig i denna 
undersökning. 
 
När det gäller den detaljerade textnära delen kan man analysera enskilda ord, 
skiljetecken och grammatiska former. Genomförs analysen på denna mer detal-
jerade nivå blir den väldigt arbetskrävande och man kan inte analysera så stora 
textmängder. På en mer övergripande analysnivån klarar man att bearbeta större 
textmängder. Man måste därför i varje fall göra en avvägning av vilken nivå 
som är mest givande i förhållande till den aktuella undersökningsfrågan med 
avseende på textmängder och analysnivåer (Fairclough, 2003). Denna under-
sökning utgår från en relativt textnära och detaljerad analysnivå för att identifie-
ra och beskriva konkreta begrepp och den diskursordning som finns på en mer 
övergripande nivå. Detta gör att mängden analyserade texter blir förhållandevis 
begränsad. Det som blir viktigt i detta fall är att analysera specifika val av ord 
och metaforer eftersom utgångspunkten är att studera hur undersökningstex-
terna diskursivt konstruerar tidsepoken, samhället och de olika fenomen som 
ska undersökas. 
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Fairclough (2001) säger att utgångspunkten för den kritiska diskursanalysen är 
att ”identifying a social problem in its semiotic aspect” (s. 251) eller ”CDA be-
gins from some perception of a discourse-related problem in some part of soci-
al life” (s. 236). Som jag förstår den kritiska diskursanalysen innebär ”problem” 
i detta sammanhang att man upptäckt någon form av ”ojämlika maktförhållan-
den” i samhället som man vill undersöka och kanske dessutom förändra. Min 
utgångspunkt är snarast att man har en forskningsfråga som man vill belysa och 
förstå där ett tänkbart resultat bland flera andra möjliga skulle kunna visa sig 
vara maktrelaterat. Med andra ord problemställningen skulle kunna förklaras 
utifrån ett flertal andra perspektiv likaväl som från ett maktperspektiv. Jag me-
nar att detta är två ingångar till processen ifråga. Denna avhandlings frågor 
handlar, på en nivå, om hur samhällen kan förändras eller gå över från ett stadi-
um till ett annat och hur man i dessa olika stadier av ett samhälle, i detta fall 
informationssamhället, konstruerar olika begrepp och förståelsegrunder. Med 
sociokulturella, socialkonstruktionistiska och etnografiska perspektiv kan man 
beskriva kulturella förändringar och exempelvis kan praktiker, kommunikation 
och interaktion blir viktiga inslag att studera både med och utan maktperspek-
tiv. Jag menar därför att den kritiska diskursanalysen kan användas i bredare 
mening än att endast undersöka ”ojämlika maktförhållanden”. 
 
Efter att ha fastställt sin undran eller identifierat sitt problem måste man be-
stämma hur själva analysarbetet ska inledas. Fairclough (2000) säger att en 
lämplig ordning att genomföra diskursanalysen med hjälp av hans tredimensio-
nella modell är: 
 

1. Analys av den diskursiva praktiken 
2. Textanalys 
3. Analys av den sociala praktiken 

 
Jag vill dock betona att det är en hermeneutisk process där man hela tiden be-
höver pendla mellan de olika nivåerna. Det är endast i förhållande till varandra 
som de får sin betydelse (se figur 6). Nedan redogör jag för vad dessa tre steg i 
analysen innehåller med utgångspunkt från den minsta enheten (text) upp till 
den största (social praktik) via mellanledet (diskursiv praktik). 
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Analys av text 
 

4.1.1 
 
Fairclough (2000) har ställt upp en modell för textanalys, inom ramen för 
diskursanalysen, som består av fyra huvudnivåer. Dessa är: 
 

1. Vokabulär (Vocabulary) 
2. Grammatik (Grammar) 
3. Sammanhang (Cohesion) 
4. Textstruktur (Text structure) (s. 75, min översättning)   

 
Fairclough menar att dessa skall ses i stigande ordning med avseende på detalj-
rikedomen i analysen. ”Vokabulär” är den nivå som är mest detaljinriktad och 
som handlar om de enskilda ordvalen. ”Textstrukturen” är den mest över-
gripande nivån och handlar om textens generella struktur och arkitektur. Nedan 
redogör jag för hur jag tolkat och tillämpar Faircloughs (2000) analysredskap i 
detta arbete.  
 
När man använder sig av den mest detaljerade nivån ”vokabulär” som redskap, 
finns en uppenbar risk att man fokuserar enbart på de enskilda orden och ge-
nom detta gör en förenkling av textens innebörd. Men genom att dessutom 
använda sig av ”grammatik” (som handlar om hur satser och meningar kon-
struerar olika betydelser), ”sammanhang” (som behandlar satsers och meningars 
sammansättning) och ”textstruktur” (som handlar om textens mer övergripande 
arkitektur) får man en mer heltäckande bild både av textens innebörd och av 
dess diskursiva tillhörighet. Användningen av Faircloughs analysredskap förut-
sätter sålunda ett hermeneutisk synsätt där man pendlar mellan del och helhet 
för att tolka en text (se figur 6). 
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Figur 6. För att förstå helheten ser man på delarna. För att förstå delar-
na sätter man dem i relation till helheten. 

 
     
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vokabulär 

Grammatik 

Sammanhang 
(Cohesion) 

Textstruktur 

- Ordval (Wording)) 
  Handlar om hur valet av enskilda ord ger   
  olika innebörder av samma erfarenhet/område. 
- Metaforer 
  Strukturerar vårt sätt att tänka och handla.  
  Genom valet av en metafor istället för en annan     
  konstrueras vår verklighetsuppfattning. 

Redskap för textanalys inom ramen för kritisk diskursanalys 

Handlar om hur satser och korta meningar väljs 
och kombineras för att konstruera sociala positioner, 
identiteter, relationer, kunskap och tro. 
 
Teman (Theme): Hur ser textens tematiska struktur 
ut och vilka antaganden ligger bakom dessa? 
Modalitet (Modality): Subjektiv och objektiv. Handlar 
om hur starkt något påstås och graden av instäm-
mande i påståenden. 
Transistivitet (Transitivity): Sätt att uttrycka hand-
lingsprocesser: subjekt – verb – objekt  

Handlar om hur satser och meningar är samman-
länkade. Hur en sats i förhållande till en annan 
framhålls respektive hålls tillbaka.  
 
Interdiskursivitet: Handlar om i vilken grad texter 
bygger på tidigare betydelsefixeringar och hur olika 
diskurser blandas. 

Handlar om den mer övergripande organisationen 
av texter. 

Textstruktur/ 
berättelse 

Ord/ 
metaforer 

Satser/ 
meningar 

Helhetsnivå 

Detaljnivå 
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Analys av den diskursiva praktiken 
 

4.1.2 
För analys av den diskursiva praktiken säger Fairclough (2000) att det finns tre 
huvudsakliga dimensioner. Dessa är:    
 

a. The force of utterance 
 b. The coherence of texts 
 c. The intertextuality of texts   (s. 75). 
 
Fairclouh (2000) är dock inte alltid helt tydlig i sina beskrivningar av hur olika 
begrepp relaterar till varandra. På ett annat ställe (s. 78) säger han att den dis-
kursiva praktiken också består av tre olika processer vilka kan ge en god ingång 
för analysen av den samma. Dessa processer är texternas: 
 

5. Produktion (Production) 
 6. Konsumtion (Consumption) 
 7. Distribution (Distribution) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Produktion 

Distribution 

Konsumtion 

Producentpositoner: 
 
Animatör (Animator) –  Den som handgripligen 
”framställer” texten 
Författaren (Author) –  Den som står för ordval 
Uppdragsgivaren (Principal) – Den vars position 
representeras av texten 
 
Manifest intertexualitet: 
Tydligt markerat släktskap med andra texter,     t ex 
citattecken.  

Texter kan vara avsedda för: 
Individuell konsumtion, kollektiv konsumtion, lång-
siktigt bruk, kortsiktigt användande. 
Konsumenter av texterna kan vara: 
”Addresseess”, ”hearers”, ”overhearers”. 

Intertextuella kedjor: genom dessa kan texter 
antingen reproduceras eller transformeras. 
 
Även här är begreppen ”addresseess”, ”hearers” 
och ”overhearers” aktuella eftersom de förutsätts vid 
distributionen av texter. 
Addresseess: De som adresseras direkt. 
Hearers: De som inte adresseras direkt men ändå 
antas ta del av budskapet. 
Overhearers: de som officiellt inte ska ha budska-
pet men ändå tar del av det. 

Redskap för analys av den diskursiva praktiken 
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Dessa sex olika ingångar (a, b, c och 5,6,7) till analysen av den diskursiva prakti-
ken kan dock flyta i varandra. Till exempel så kan ”b. coherence” (att de delar 
en text består av bildar en meningsfull helhet) vara aktuellt att granska när man 
analyserar hur texten konsumeras. ”c. Intertextuality” (att en text kan bygga på 
och ha inslag av tidigare texter) kan vara aktuellt när man analyserar hur texten 
producerats och också distribueras. Jag har här valt att använda begreppen pro-
duktion, konsumtion och distribution som huvudrubriker och ingångar när jag 
beskriver analysen av den diskursiva praktiken. Dessa dimensioner relateras till 
varandra och bryts ned ytterligare av Fairclough (2000) enligt nedan:  
 
När det handlar om produktionsdimensionen granskar man bland annat om det 
finns några kopplingar till tidigare texter (intertextualitet). Man kan i denna ana-
lys söka efter den som är så kallad ”animatör” det vill säga den som rent kon-
kret framför orden eller skriver texten. Vidare kan man söka efter vem som är 
”författaren” vilket innebär den som ursprungligen formulerat det som ”anima-
tören” uttalar eller skriver. Slutligen kan man också söka efter den som är ”upp-
dragsgivaren” vilket innebär den vars budskap det är man egentligen för fram. I 
varierande grad kan dessa roller gå i varandra. Som ett konkret exempel kan 
”animatören” vara den journalist eller sekreterare som skriver in en text i tid-
ningens datorer efter att han/hon fått ett utkast eller en förlaga från en redak-
tör. Redaktören är i det fallet ”författaren”, den som formulerat texten. Om 
redaktören i sin tur i sitt utkast försökt att föra fram ett visst politiskt budskap 
så är den vars ”röst” eller budskap som kommer till tals på detta sätt ”upp-
dragsgivaren”. 
 
Text konsumeras på olika sätt i olika sociala kontexter (Fairclough, 2000). När 
det gäller konsumtionsdimensionen kan det handla om huruvida texten är av indivi-
duell eller kollektiv art. Individuell text kan till exempel vara i form av ett per-
sonligt brev eller ett personligt samtal, kollektiv text kan vara framförd via 
massmedia, till exempel TV. Exempel på kortlivade texter kan vara muntligt 
uttryckta meddelanden och mer eller mindre långlivade texter kan vara olika 
typer av trycksaker, till exempel böcker.  
 
Distributionsdimensionen handlar bland annat om huruvida texterna är reproduk-
tioner (intertextualitet, intertextuella kedjor) eller transformationer, det vill säga 
glidningar och förändringar mot nya betydelser och sätt att uttrycka sig (Fairc-
lough, 2000). 
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[En text är] ett mångdimensionellt rum i vilket olika typer av verk, där 
inget utgör originalet, kolliderar och blandas med varandra. Texten är en 
väv av citat hämtade från oräkneliga kulturella brännpunkter… (Barthes 
i Neumann 2003, s. 39). 

 
Det är sällan en “ny text” är helt unik, den har ofta större baggage än vad för-
fattaren är medveten om.  
 
Fairclough (1997) menar att dessa sju nivåer (vokabulär, grammatik, samman-
hang, textstruktur, produktion, konsumtion, distribution) som jag redogjort för 
ovan, tillsammans bildar en modell och ett verktyg för analys av texter som 
täcker in dess produktion, tolkning och formella aspekter. Han säger vidare att 
beroende på vad man söker svar på kan tyngdpunkten på, och relevansen av de 
olika nivåerna vara olika. Verktygen kan vara mer eller mindre användbara på 
olika frågeställningar. 
 
 
Analys av den sociala praktiken 
 

4.1.3 
 
Till skillnad mot andra kritiska diskursanalytiker menar Fairclough (2000) att det 
finns områden, sociala praktiker, som inte i så hög grad är diskursiva. Ett ex-
empel på ett sådant område kan till exempel vara det ekonomiska systemet. 
Men dessa områden har naturligtvis ett samband med det diskursiva på det sätt 
som Fairclough beskriver i sin tredimensionella modell men de följer delvis 
andra ”lagar”. 

 
Social practice has various orientations – economic, political, cultural, 
ideological – and discourse may be implicated in all of these without any 
of them being reducible to discourse (Fairclough, 2000, s. 66). 

 
När det gäller analysen av den sociala praktiken menar Fairclough (1997) att 
den kan göras på olika abstraktionsnivåer beroende på vad man vill få fram. 
Han nämner tre nivåer: 
 

1. Den omedelbara kontexten där en händelse utspelar sig 
2. Den något vidare institutionella praktiken för händelsen 
3. Den ytterligare något vidare ramen som utgörs av samhälle och kultur 
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Han menar också att denna analys måste ske med andra teorier och metoder 
som utgångspunkt än vad som är fallet med den diskursiva praktiken. Här kan 
till exempel samhällsvetenskapliga och sociologiska metoder komma till pass. 
När jag vill studera hur ”informationssamhället” konstrueras och hur man inom 
detta konstruerar till exempel kunskap, lärande och olika identiteter så är det i 
första hand den tredje av Faircloughs nivåer som är aktuell, det vill säga ramen 
som utgörs av samhälle och kultur.  
 
 

Vanliga felkällor vid analysen 
 

4.2 
 
Enligt Antaki, Billig, Edwards & Potter (2003) finns det flera olika typer av van-
liga felkällor vid diskursanalyser av bland annat textdata. Sammanfattningsvis 
handlar dessa fel om att materialet inte analyserats tillräckligt noga, det är ”un-
deranalyserat”. De har identifierat sex vanliga fall: 
 

1. Under-analysis through summary 
2. Under-analysis through taking side 
3. Under-analysis through over-quotation or through isolated quotation 
4. The circular identification of discourses and mental constructs 
5. False survey 
6. Analysis that consists in simply spotting features 

 
Nedan redogör jag mer utförligt för dessa olika tänkbara fall av ”underanalys” 
som kan uppstå vid diskursanalys. 
 
 
Summering är ingen analys 
 

4.2.1 
 
Många gånger benämns gjorda undersökningar som diskursanalyser säger Ataki 
et al (2003) trots att de inte är det. Det som är den springande punkten är att 
man endast redovisar någon form av rådata. Det betyder att man bara samman-
fattat en text eller räknat förekomsten av ett visst ord, man har gjort en summe-
ring och förenkling av undersökningsmaterialet. Summering är ingen analys och 
tillför inget nytt, snarast går information förlorad.  
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I denna undersökning har det ursprungliga materialet reducerats genom att en 
tematisering gjorts, vilket inte är en del av diskursanalysen. För att illustrera des-
sa teman har större textmängder plockats ut för att behålla kontexten (se vidare 
avsnitt 4.6). 
 
 
Att välja sida 
 

4.2.2 
 
Diskursanalys, speciellt CDA, utger sig ofta för att söka ojämlika maktförhål-
landen i de sammanhang man undersöker. Ataki et al, (2003) menar att det 
finns en uppenbar risk att forskaren förlorar sin analytiska roll och ställer sig på 
den svages sida och till exempel väljer ut vissa och censurerar andra citat som 
antingen stödjer den svages position eller som försvagar/fördummar de som 
besitter makten. Det är de empiriska resultaten som måste lyftas fram oavsett 
den egna positionen vad gäller moralisk och politisk övertygelse. 
 
Oavsett om denna objektiva hållning är möjlig eller inte får den inte förväxlas 
med det som Börjesson (2003) säger om att varje forskare måste dramatisera 
sina resultat. 
 

Men världen och dess diskurser framträder inte av sig självt – något be-
höver göras av forskaren själv, forskaren behöver alltid dramatisera sina 
observationer längs med någon – förhoppningsvis intressant axel – eller 
intrig (Börjesson, 2003, s. 22). 

 
Detta innebär inte att man kan känna sig fri att förhålla sig till det empiriska 
materialet hur som helst. I denna avhandling har resultaten ”dramatiserats” ut-
ifrån tidsaxeln som beskriver språkets teknologisering och dess inverkan på vårt 
sätt att se på kunskap och lärande. Detta har naturligtvis satt sina spår i under-
sökningens syfte och frågor och ska därför också speciellt fokuseras på och lyf-
tas fram vid analysen. 
 
 
Överbetoning av citat 
 

4.2.3 
 
En tredje risk till ”underanalys” som Antaki et al (2003) tar upp är den att an-
vända för många citat och för lite analys av dessa. Mängden citat ersätter analy-



 

 66 

sen därför att man utgår från att citaten talar för sig själva. Ofta har man bara 
korta kommentarer som kanske formuleras i stil med ”som vi kan se av ovan-
stående citat”. Risken med detta är att man missar att verkligen tränga in bakom 
texten och analysera vad den egentligen står för. I denna undersökning har jag 
försökt att undvika detta genom att med hjälp av Faircloughs textanalytiska 
verktyg ”vokabulär” granska ordval och metaforer för att se vad just dessa spe-
cifikt valda komponenter bär med sig för betydelser.   
 
 
Cirkelbevis 
 

4.2.4 
 
En fjärde risk för diskursanalytikern är att hamna i en form av cirkelbevis. Om 
en viss typ av textuella uttryck förklaras genom att de uppkommit inom ramen 
för en viss diskurs och sedan diskursen förklaras med hjälp av att dessa textuella 
uttryck konstituerat diskursen så är det en typ av cirkelresonemang enligt Ataki 
et al (2003).  
 
Utifrån fler diskursteorier så är dock diskurser på ett dialektiskt sätt både kon-
stituerande och konstituerade (Winter Jörgensen & Phillip, 2000). Det innebär 
att det sker en pendling mellan att göra och bli gjord och det kan vara analytiskt 
svårt att skilja det ena från det andra. I praktiken kan det till exempel innebära 
att en kultur (med tillhörande språkliga uttryck) som uppkommit inom ramen 
för en specifik diskurs förskjuts som en följd av människors kreativa språkbruk 
och praktiker. Att i det läget avgöra vad som är den ursprungliga diskursens 
konstruktioner eller en konstruktion av en ny diskurs är ett delikat analytiskt 
problem. Genom att beakta intertextuella och interdiskursiva inslag i undersök-
ningsmaterialet har jag i detta fall försökt att se vad som är tidigare konstruktio-
ner.  
 
    
Underanalys genom generalisering från enstaka fall 
 

4.2.5 
 
Ytterligare en fallgrop som påtalas av Ataki et al (2003) är att i en kvalitativ stu-
die generalisera sina resultat utifrån en enskild persons utsagor. De menar att 
om man finner uttryck för en diskurs hos en person med en viss demografisk 
profil så är det lätt att omedvetet anta att alla med motsvarande bakgrund anslu-
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ter sig till samma diskurs. Samma typ av fenomen skulle i princip kunna inträffa 
vid analys av befintliga texter. Jag menar dock att det inte är lika lätt att utgå 
från att alla texter man undersöker nödvändigtvis speglar samma inställning. 
Här har analysen av den sociala och diskursiva praktiken sin roll genom att pla-
cera in varje text i ett sammanhang. 
 
 
 
Underanalys genom kontextlöshet  
 

4.2.6 
 
Antaki et al (2003) menar att diskursanalys handlar om att fästa uppmärksamhet 
vid små detaljer i texter och uttalanden. Men bara för att man gör det och på så 
sätt lyckas identifiera en välkänd diskurs innebär inte detta att man utfört en 
tillfredsställande diskursanalys. För att analysen ska lyfta och kunna anses vara 
originell behöver den relateras till just det specifika sammanhang där den un-
dersökts. Det vill säga att man utifrån välkända diskursiva komponenter kan se 
eller skapa nya betydelser som är unika för just detta fall. Antaki et al (2003) 
ställer upp en trepunktslista på vad som bör göras: 
 

1. “Identify a well-known discursive feature of talk and text” 
2. Unpack “it and show what it’s doing in this particular set of materials” 
3. Move “convincingly back and forth between the general and the spe-

cific” 
 
Utan att föregripa resultaten i denna avhandling menar jag att dessa punkter 
uppfylls genom att övergripande diskurser identifieras, komponenter från dessa 
har lyft fram nya mönster och sammanhang och dessa relateras till både de 
konkreta textuella uttrycken och de mer övergripande strukturerna i form av 
social och diskursiv praktik likaväl som de övergripande diskurserna. 
 
Ovanstående resonemang fungerar implicit som ett resonemang om reliabilitet 
och validitet för detta arbete. 
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Definition av mitt undersökningsområde 
  

4.3 
 
Att få klart för sig hur de olika ”komponenterna” i Faircloughs teoretiska ram-
verk är relaterade till varandra och hur ”flödena” mellan dem ser ut är nödvän-
digt för att man skall kunna avgränsa och motivera ett undersökningsområde. I 
figur 7 illustreras dessa flöden. I förlängningen är detta också viktigt för att 
kunna välja ut undersökningsmateriel, i mitt fall de olika texter som ska analyse-
ras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Figuren visar relationerna och ”flödena” mellan de olika 
delarna i Faircloughs tredimensionella modell, det vill säga mellan 
social praktik, diskursiv praktik och text. 

 
Den sociala praktikens beskaffenhet är avgörande för den diskursiva praktikens 
makroprocesser. Om vi följer pilarna, i figur 7, uppifrån och ner illustrerar detta 
hur den sociala praktiken bestämmer villkoren som råder för den diskursiva 
praktiken, det vill säga den konkreta miljön där texter produceras och konsu-
meras. Den diskursiva praktiken kan sägas vara tvådelad i en makro- och en 
mikronivå. Mellan dessa två nivåer finns ett inre utbyte/flöde. Det är den dis-
kursiva praktikens mikroprocesser som direkt formar texten. Men eftersom teo-
rin om den kritiska diskursanalysen har ett dialektiskt perspektiv innebär detta 
att ”flödet” också är det omvända (Fairclough, 2000). Det vill säga texten på-
verkar också den diskursiva praktikens mikronivå. Det betyder att existerande 
texter påverkar både villkoren för textproduktionen och de som producerar nya 

Social praktik 

Makronivå 

Mikronivå 

Diskursiv praktik 
Fungerar medierande mel-
lan text och soc. praktik 

Text 
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texter. På den diskursiva praktikens mikronivå tar sig detta uttryck i det som 
kallas intertextualitet. Det är i de processer som förekommer inom den diskur-
siva praktiken som avgör om texter och diskurser ska reproduceras eller trans-
formeras, det vill säga förskjutas eller förändras (Fairclough, 2000). Enligt Fairc-
loughs tredimensionella modell för diskursanalys innebär studiet av kommuni-
kativa händelser att man intresserar sig för om ”den diskursiva praktiken repro-
ducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen och vilka konse-
kvenser det har för den bredare sociala praktiken” (Winter Jörgensen & Phillips, 
2000, s. 75). Det är i detta steg som en eventuell påverkan eller förändring av 
den sociala praktiken kan ske. 
 
      ”Informationssamhällets” sociala praktiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. I bilden ovan exemplifieras några av de institutioner som den sociala 
praktiken ”informationssamhället” kan brytas ned i. Under dessa specificeras 
vidare några av de tänkbara ”diskursiva praktiker” som kan kopplas till institu-
tionerna. 
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För att praktiskt kunna utföra en analys måste man ha klart för sig vad dessa 
olika nivåer motsvaras av i den aktuella undersökningsmiljön. Som tidigare 
nämnts har jag utgått från ett antagande om att vi lever i ett ”informationssam-
hälle”, det finns goda grunder att anta att en sådan berättelse existerar idag  
(Tapscott, 1997; Castells, 1998; Hylland Eriksen, 2001; Hemer & Nilsson, 1998; 
Turkle, 1997; Webster, 1995). Om jag då tar detta antagande som utgångspunkt 
så är mitt intresseområde vilken diskursordning som konstruerar informations-
samhället och hur i sin tur de dominerande diskurserna och genrerna i denna 
diskursordning konstruerar kunskap, lärande, identiteter och IT-verktyg. Med 
denna utgångspunkt ser jag ”informationssamhälle” som den sociala praktiken i 
min undersökning (se figur 8). 
 
Eftersom samhället är en stor och övergripande enhet kan man välja att på olika 
sätt bryta ned det i mindre delar. Fairclough (2000) menar att man istället för att 
utgå från en samhällsnivå också kan utgå från en institutionell nivå. Han talar då 
om ekonomiska, politiska och kulturella institutioner. Mer specifikt blir den 
sociala praktiken i min undersökning då olika samhälleliga funktioner som finns 
inom ”informationssamhället” till exempel politiska beslutsprocesser, utbild-
ning och olika kulturella yttringar. Jag kan dessutom se kommunikation och 
massmedia som en viktig institution i informationssamhället även om man skul-
le kunna hänföra det till kulturella och ekonomiska yttringar. Även utbildnings-
väsendet är en institution som kan stå för sig själv eftersom det är svårt att hän-
föra till någon annan institution. Jag kan dock se att de har kopplingar till både 
politiska, ekonomiska och kulturella institutioner. Utbildningsväsendet är också 
av speciellt intresse i pedagogiska sammanhang. 
 
De diskursiva praktikerna är sådana funktioner som konkret svarar för texters 
produktion, konsumtion och distribution. Några exempel som finns inom de 
institutioner jag valt att bryta ned ”informationssamhället” i är till exempel de 
funktioner som svarar för utredningsväsendets rapporter, organisatio-
ners/företags ekonomiska rapporter, skönlitteratur, läromedelsproduktion, 
facktidskrifter och dagspress. 
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Urvalsmetoder 
 

4.4  
Diskussionen om hur man skall välja ut sitt undersökningsmaterial är ofta svår. 
Det handlar om hur man ska ge en så rättvis bild som möjligt av verkligheten 
utan att den blir förvanskad på grund av ett snedvridet eller ensidigt urval.  
 
Diskursanalys kan utföras både med kvantitativa och kvalitativa metoder. Den 
inriktning som används av kritisk diskursanalys, och således även i denna av-
handling, är kvalitativ till sin karaktär. Sättet att resonera kring materialval och 
insamling skiljer sig inte vid diskursanalys i förhållande till andra kvalitativa me-
toder. Taylor (2001) säger att valet av dokument kan betraktas på samma sätt 
som valet av respondenter till en intervju, till exempel kan dokument väljas för 
att de är typiska för en specifik kategori. Ett annat sätt kan vara att välja doku-
ment som på något sätt är väldigt speciella. Fairclough (2000) använder sig av 
uttrycket ”moments of crisis” för att beteckna en typen av material som kan 
vara av intresse att välja. 
 

However material only becomes data through certain considered proc-
esses, including selection. What count as data will depend on the re-
searcher’s theoretical assumptions, about discourse and also about the 
broad topic of the research (Taylor, 2001, s. 24).  

 
Eftersom man vid denna typ av undersökning inte är ute efter att generalisera 
från urval till population kan man istället använda sig av så kallad ”purposive 
sampling”, översatt brukar den kallas ”strategisk urvalsmetod” (Cohen, Manion 
& Morrison, 2000; Miles & Huberman 1994). I detta fall innebär det att jag valt 
texter som uttrycker olika aspekter av ”informationssamhället”.  
 

In purposive sampling, researchers handpick the cases to be included in 
the sample on the basis of their judgment of their typicality. In this way, 
they build up a sample that is satisfactory to their specific needs. As its 
name suggests, the sample has been chosen for a specific purpose /…/ 
Whilst it may satisfy the researcher’s needs to take this type of sample, it 
does not pretend to represent the wider population; it is deliberately and 
unashamedly selective and biased (Cohen, Manion & Morrison, 2000, s. 
103-104). 

 
Miles & Huberman (1994) nämner 16 typer av urvalsmetoder som alla har olika 
syften även om de i viss mån överlappar varandra. Vilken eller vilka metoder 
man ska välja beror naturligtvis på det syfte man har med undersökningen. Tre 
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av dessa urvalsmetoder har funnits fungera bra för detta arbete, dessa är ”inten-
sity” som handlar om att söka upp sådana fall som är speciellt rika på informa-
tion. I detta fall innebär det att söka upp sådana offentliga texter som handlar 
om användandet av IT och om ”informationssamhället” i stort. ”Politically im-
portant cases” kan vara sådant material som på något sätt ger uttryck för politis-
ka viljeyttringar. I detta fall representeras detta av SOU-rapporter som doku-
menterar områden som bedöms viktiga att utreda innan politiska beslut fattas. 
Avslutningsvis har också i viss mån ”stratified purposeful” använts vilket inne-
bär att man väljer ut material från olika subgrupper som kan finnas inom ett 
område. I detta fall innebär det att texter ur olika diskursiva praktiker, vilka jag 
kallat ”kommittéväsendet” och ”tidskrifter”, valts (se fig. 8). 
 
Börjesson (2003) säger att man kan välja ut och tolka ett material på olika sätt 
alltefter de ”syften” man har med undersökningen. I och med det finns också 
en fara att man hamnar i fällan att välja sådant material som man på förhand vet 
stödjer de tankar man redan har. Silverman (1995) säger att han inom “social 
science” funnit ”a tendency to select field data to fit an ideal conception (pre-
conception) of the phenomenon” (s. 153). Denna risk är naturligtvis uppenbar 
med sådana urvalsmetoder som till exempel “intensity”, vars syfte ju är att söka 
upp sådana fall som är speciellt rika på information. Detta kan balanseras ge-
nom att man kombinerar flera urvalsmetoder, i detta fall med till exempel ”stra-
tified purposeful” som strävar efter att säkerställa materialets bredd. 
 
 

Val av undersökningstexter  
 

4.5  
 
Som tidigare redogjorts för i detta arbete (kap. 2) är ideologi ett viktigt begrepp 
i diskursteorier eftersom ideologibegreppet är en beteckning för ”det system av 
idéer som konstruerar, konstituerar och upprätthåller det som förstås som sam-
hället (Sunnemark & Åberg, 2004, s. 35). Detta system uttrycks framförallt dis-
kursivt. Vägen för ideologiernas spridning är enligt Sunnemark & Åberg (2004) 
till exempel ”ett antal folkliga och kulturella kanaler såsom exempelvis skolan, 
kyrkan och massmedia” (s. 35). 
 
Vilket textmaterial kan då vara lämpliga att använda för att undersöka hur ”in-
formationssamhället” diskursivt konstrueras och hur denna diskursordning 
konstruerar kunskap, lärande, identiteter och IT som verktyg? Bland andra Sah-
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lin (1999) hävdar att diskurser finns på olika nivåer. De kan vara allt från en 
begränsad kommunikativ händelse som till exempel ett samtal, till något som 
kan gälla ett helt samhälle eller en kultur. ”På en ännu högre abstraktionsnivå 
kan man tala om en diskurs som typisk för en hel kultur, ett samhälle eller en 
epok” (s. 87). Eftersom avhandlingens intresse är att undersöka hur ”informa-
tionssamhället” konstrueras, på en högre abstraktionsnivå så menar jag att dessa 
mer övergripande diskurserna eller diskursordningarna bör kunna identifieras i 
de flesta diskursiva uttrycksmedel i samhället. Börjesson (2003) säger att sam-
hällsvetenskaperna i det postmoderna tidevarvet har vidgat sin syn på vilka ty-
per av material som ”duger” att forska kring. Även om det traditionellt förvän-
tas att ”den offentliga utredningen” ska ”vara mer korrekt, mera sann och ligga 
närmare verkligheten än artikeln i veckopressen” så menar man idag att ”såväl 
’skvallerartikeln’ som ’utredningstexten’ är i själva verket (delar av) verklighe-
ten” (s. 16). 
 

Materialen har vidgats till att också handla om så kallad fiktion, allt ifrån 
TV-program till reklam, brev och så vidare. Utgångspunkten har varit att 
ingen given kunskaps- eller innehållshierarki längre kan ställas upp mel-
lan materialtyper. Lagtexter är inte sannare eller närmare ’verkligheten’ 
liggande än intrigen i en dokusåpa, vilket innebär att dessa material och 
studieobjekt mycket väl kan analyseras med hjälp av samma analytiska 
hjälpmedel (Börjesson, 2003, s. 15-16). 

  
För att kunna identifiera och beskriva den diskursordning som konstruerar ”in-
formationssamhället” har jag därför valt att analysera material från både politis-
ka utredningar och massmedia. Massmedia definierar jag som att det är kanaler 
”för information till ett stort antal människor särskilt som övergripande beteck-
ning för radio, TV och press” (NE, 2005). Ursprunget till det vi idag kallar 
massmedier har under alla tider varit den nivå varpå tekniken för masskommu-
nikation befunnit sig. De första nyhetstidningarna gavs ut på 1600-talet om än i 
begränsad upplaga. I takt med att tekniken skapat nya medier för förmedlingen 
av information och nyheter har massmedierna kommit att nå allt fler människor 
allt snabbare (Hadenius & Weibull, 2003). Några kriterier för vad som ska räk-
nas till massmedia har beskrivits av Watson & Hill (1997). De nämner bland 
annat att medierna ska vända sig till en stor publik, det publicerade ska vara 
offentligt, budskapet ska samtidigt kunna nå många människor på stort avstånd 
från källan, det finns ingen direktkontakt mellan mottagare och sändare och 
publiken känner inte varandra. 
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Anledningen till att jag valt dessa källor är att politiska beslut kan antas ha en 
betydande påverkan på samhällsutvecklingen och att de budskap som förs fram 
i massmedia förväntas nå många människor. Båda kategorier är dessutom of-
fentliga texter vilket innebär att de är tillgängliga för alla samhällsmedborgare. 
 
Genom att tillämpa urvalsmetoden ”intensity”, det vill säga att söka upp texter 
som är speciellt rika på information om det ämne som skall undersökas, i mitt 
fall olika aspekter på ”informationssamhället”, och ”politically important cases” 
som är sådant material som uttrycker politiska viljeyttringar, finner jag att IT-
kommissionens SOU-rapporter kan vara en sådan rik källa som behandlar IT på 
samhällsnivå. ”Stratified purposeful” metoden, vilken innebär att man väljer 
material ur olika subgrupper, har jag delvis nyttjat genom att välja vissa årgångar 
och artiklar i textmaterialet. 
 
Regeringen tillsatte första gången 1994 något man kallade IT-kommissionen, 
denna och efterföljande IT-kommission levde kvar ända till 2003. Av detta fak-
tum att döma så måste IT-frågan vara en av senare tids mest utredda områden. 
IT-kommissionen har sedan 1994 gett ut 86 rapporter enligt den ”Förteckning 
över utgivna rapporter” som fanns på deras hemsida 2003-03-20. Av dessa rap-
porter är 25 dessutom SOU:er. Vidare skriver man om rapporterna: 
 

IT-kommissionens rapporter tar upp aktuella frågor inom IT-området. 
En del rapporter har formen av reportage eller debattskrifter och be-
skriver möjliga framtidsscenarier. Flera av våra rapporter innehåller refe-
rat, slutsatser och rekommendationer från hearingar eller seminarier. 

 
Av dessa 25 SOU-rapporter har jag valt att närmare studera tre stycken om 
sammanlagt 462 sidor. De tre rapporterna valdes för att de dels hade en sprid-
ning i tid och dels för att de representerar tre av de fyra IT-kommissionerna, en 
utsedd av en borgerlig regering och två utsedda av socialdemokratiska regering-
ar. Det övergripande temat i de utvalda rapporterna kunde också på någon nivå 
bedömas vara visionära eller beskriva ”framtidsscenarier”. De valda rapporterna 
är: 
 

• Informationsteknologin, vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) 
• Kristallkulan – tretton röster om framtiden (SOU 1997:31) 
• Vårt digitala tjänstesamhälle – vision 2011+ (SOU 2002:25) 
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En informationsrik källa som hör hemma i massmediepraktiken är facktidskrif-
ter. Eftersom jag dessutom i mitt syfte intresserar mig för hur kunskap och 
lärande konstrueras så föreföll en tidskrift som handlar om IT, lärande och sko-
la vara en givande källa. En sådan tidskrift är Datorn i Utbildningen (DiU). DiU 
är ”främst en datapedagogisk tidskrift, med många lärare som medarbetare. 
Med syftet att vara ett forum för skolans folk att dela erfarenheter kring IT och 
lärande och reflekterande kring detta, både klassrumsnära och i ett större per-
spektiv” (DiU, 1-2004, s. 3). Jag bestämde mig för att titta närmare på två år-
gångar av Datorn i Utbildningen. Jag valde 1997 och 2001 för att få viss sprid-
ning i tid och för att dessa årtal också ligger inom samma tidsperiod som de av 
IT-kommissionens rapporter som jag undersökt. 
 
Av de fyra nummer som utgavs 1997 har jag analyserat tre och av de åtta som 
gavs ut 2001 har jag undersökt åtta. Anledningen till att det bara blev tre num-
mer 1997 var att det i nummer 3/1997 inte fanns någon artikel som uppfyllde 
de kriterier som jag ställt upp för val av text. I respektive nummer har jag ut-
ifrån mina kriterier valt ut mellan 1 – 6 artiklar att analysera. Förutom detta har 
jag analyserat ledarspalten i nummer 1, 2 och 4 1997, 1 – 4 1998 och 1 – 8 2001. 
De kriterier jag använt mig av vid valet av de enskilda artiklarna, förutom ledar-
na, i respektive nummer har varit att de specifikt ska handla om datorn och dess 
användande, betydelse eller funktion i ”informationssamhället”. 
 
 
 

Analysförfarandet 
  

4.6 
 
Eftersom Faircloughs metod att analysera text är detaljerad klarar man inte att 
analysera så stora mängder text. För att på ett relevant sätt reducera texten utan 
att för den skull missa något som kan vara av värde för analysen började jag 
med att göra en tematisk kodning av texterna. Taylor (2001) menar att detta är 
en användbar metod och redogör för en analys av dagstidningar där diskurser 
kring nationalism skulle analyseras och säger: 
 

In this case, it would not be an adequate form of analysis to search the 
newspaper for all the references to ’nationalism’ (although such a search 
might be a useful first step in coding material and choosing pieces for 
further analysis (s. 28). 
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Detta förfarande resulterade i att jag fann ett antal betydelsefulla teman utifrån 
mitt syfte och mina frågor. Några exempel på den typ av teman som jag fann i 
undersökningstexterna var bland annat: 
 
 Globalisering 
 IT som demokratiseringsverktyg 
 IT som förändringsverktyg 
 IT som frälsare 
 Individualisering 
 Kunskapssyn 
 Teknikdeterminism 
 Marknadsekonomi 
 
Listan ovan är inte en fullständig redogörelse för de olika teman som jag fann i 
materialet utan bara exempel. Temana varierade naturligtvis också utifrån olika 
textkällor och anledningen till att dessa inte ingår i resultatet är att syftet med 
detta steg i första hand var att finna fruktbara partier att analysera och därige-
nom begränsa materialet. Det finns naturligtvis risker med att hantera materialet 
på detta sätt. Bland annat löper man risken att lyfta ut vissa partier av under-
sökningsmaterialet ur sitt sammanhang och därigenom kan det förlora mening. 
 

The analyst in the summary might be drawing attention to certain 
themes, pointing to some things that the participant(s) said, and not to 
other things. However, this pointing out is not discourse analysis. It 
might prepare the way for analysis, but it does not provide it (Antaki et 
al, 2003). 

 
Antaki et al, (2003) menar att det också finns en risk att man fokuserar på vissa 
aspekter i undersökningsmaterialet och utelämnar andra. Risken för detta menar 
man är störst om man plockar ut enskilda ord eller meningar. En sådan hanter-
ing kan inte räknas som den direkta diskursanalysen utan snarast som en förbe-
redelse. Det som gjorts i denna undersökning för att förhindra risken för kon-
textlöshet är att betydligt större textavsnitt plockats ut, som exempel på de te-
man som hittats, till själva diskursanalysen. Den vidare textanalysen har sedan 
gjorts utifrån Faircloughs textanalytiska redskap.  
 
Vid tillämpningen av det textanalytiska redskapet blir resultatet ett antal ord, 
metaforer, teman, textsammanhang och textstrukturer. Detta kan i första ske-
det, för att använda Kvales (1997) terminologi, benämnas ”meningskoncentre-
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ring” och ”meningskategorisering” (s. 174). Det innebär att de textmängder 
som genererats genom tematisering gåtts igenom, med Faircloughs redskap, och 
på så sätt har nyckelord och andra meningsbärande enheter och avsnitt plockats 
ut för analys, både i sig själva och i sitt sammanhang. För att sedan skapa me-
ning i dessa har jag på olika sätt använt mig av det som Kvale (1997) benämner 
”narrativ strukturering” och ”meningstolkning” (s. 174) och delvis det Fairc-
lough kallar ”textstruktur”. 
 
Den ”narrativa struktureringen” innebär att man med utgångspunkt av betydel-
sebärande enheter (t ex ord, metaforer, meningar) i undersökningsmaterialet 
skapar logiska berättelser eller historier. ”Om det inte ingår i materialet några 
spontant berättade historier, kan en narrativ analys försöka skapa en samman-
hängande historia av de många händelser som rapporteras” (Kavle, 1997, s. 
174). Vidare beskriver Kvale (1997) ”Meningstolkning” som något som… 
 

… går utöver struktureringen av de manifesta innebörderna i en text till djupa-
re och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. Exempel på sådan 
meningstolkning hittar man inom humaniora, såsom en kritikers tolkning av en 
film eller teaterpjäs, eller i psykoanalytiska tolkningar av patienters drömmar. 
Till skillnad från kategoriseringen som avkontextualiserar intervjuuttalanden 
[men gäller även andra typer av material som i mitt fall] så rekontextualiserar 
tolkningen uttalandena inom bredare referensramar. Kontexten för tolkningen 
av ett uttalande kan exempelvis utgöras av hela intervjun [dokumentet] eller av 
en teori (s. 175). 

 
En betydande del i analysen är att tolka de ord och metaforer som förkommer 
och genom detta förfaringssätt blir det viktiga i mitt och andra diskursanalytiska 
sammanhang att just rekontextualisera materialet utifrån mer övergripande 
strukturer som kommer från bland annat kulturteorier och teorier om social 
konstruktionism. Detta är ofta strukturer och sammanhang som intervjure-
spondenter eller textproducenter inte är helt medvetna om. 
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KAPITEL 5  

 
 

Resultat  
 
Resultatkapitlet är uppdelat i tre huvudområden: den sociala praktiken som kan 
sägas vara de strukturella villkoren för övriga områden, den diskursiva prakti-
ken och textanalysen som jag kallar diskursordningen. 
 
 

Läsanvisningar för resultatkapitlet 
 

5.1 
 
Analyserna, tolkningarna och resonemangen utgår ifrån och exemplifieras med 
enstaka citat eller större sammanhängande block av text ur de tidskrifter och 
rapporter som utgör undersökningsmaterialet. Textutdragen är placerade i grå 
numrerade rutor och mina resonemang finns i direkt anslutning till dessa, ibland 
före men huvudsakligen efter den aktuella textrutan. 
 
De redovisade textutdragen är bara en liten del av all den text som jag har ana-
lyserat och som ligger till grund för de tolkningar jag gör. De är valda för att de 
på ett tydligt sätt åskådliggör dels hur jag resonerat kring olika textavsnitt samt 
att de i sig exemplifierar representativa formuleringar ur texterna som stödjer 
mina tolkningar. I anslutning till varje analys har jag angett vilket av Faircloughs 
redskap som använts: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redskap för textanalys: 
 
 

• ordval 
• metaforer 
• satser och korta meningar 
• teman 
• sammanhang 
• textstruktur  

 
• modalitet 
• transitivitet 

 

Redskap för analys av diskur-
siv praktik: 
 

• animatör 
• författare 
• uppdragsgivare 
• addresseess 
• hearers 
• overhearers 

 
• intertextualitet 
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I samtliga fall har jag gått igenom undersökningstexterna utifrån alla analysred-
skap men alla analysredskap har inte varit relevanta i alla situationer. Det inne-
bär att resultaten endast redovisar de analysförfaranden som funnits relevanta 
för respektive text. I den mån analysförfarandena förekommer så är de i möjli-
gaste mån redovisade i den ordningen som anges ovan. Ibland har jag dock be-
dömt att framställningen blir tydligare genom att redovisa analysen i en annan 
ordning. Modalitet och transitivitet är av sådant slag att de kan appliceras på 
flera av de övriga kategorierna och kan därför komma in som underkategorier i 
alla de andra.  
 
Efter denna analys redovisas sedan en tolkning som bygger på resultaten men 
där de också delvis diskuteras och kommenteras och sätts in i ett sammanhang. 
De betydelsebärande enheter (t ex ord, metaforer, meningar) som jag finner 
viktiga vävs ihop till meningar eller berättelser genom så kallad ”narrativ struk-
turering” eller ”meningstolkning” i enlighet med Kvales (1997) definitioner. 
Genom detta förfarande menar jag att textens bakomliggande ideologier, kultu-
rella positioner, betydelser och meningsskapanden lyfts fram och tydliggörs i 
enlighet med ett av syftena med Faircloughs kritiskt diskursteoretiska ansats. 
Mer exakt hur analysen gått till beskrevs i kapitel 4. I resonemangen under de 
grå textrutorna används då följaktligen ofta citat från den aktuella texten. Dessa 
citat är placerade inom ”citationstecken” och kursiverade för att kunna skiljas ut 
från citat ur andra texter. Det skall dock redan här påpekas att citaten kan vara 
ändrade till sin form, det är med andra ord inte alltid hundraprocentigt orda-
grant återgivna. Avsikten är dock inte att ändra på textens eller ordens innebör-
der. Formändringarna är gjorda för att citaten bättre ska passa in i de berättande 
meningar som konstrueras. Typen av ändringar kan till exempel bestå av att 
ords ändelser ändrats eller att ordföljden i satserna har kastats om något. Till 
exempel kan ordet ”tekniken” i textutdraget omformas till ”teknik” i mina re-
sonemang, ett ord som börjar med stor bokstav i originaltexten kan jag ändra 
till att börja med liten bokstav och så vidare. Orden eller satsernas ursprungs-
form framgår dock alltid i originaltexten som finns i textrutan i anslutning. På 
detta sätt kan var och en som läser tolkningarna bedöma om och i så fall i hur 
stor omfattning dessa ändringar eventuellt påverkar tolkningarna. Ibland kan 
det även i resonemangen förekomma infogade ”citerade” ord eller meningar 
som inte finns i textutdraget direkt ovanför. Anledningen till detta är att textut-
dragen i rutorna endast är illustrationer för de betydligt större textmängder som 
analyserats och i enstaka fall använder jag citat från denna större textmängd. 
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”Citat” = Betecknar citat ur undersökningstexterna. 
”Citat” = Betecknar en mer traditionell användning av citat. Används till exem-   
                pel vid citat från andra typer av texter, för att betona ord eller när ord   
                används mer ironiskt och metaforiskt. 
 
 

Den sociala praktiken 
 

5.2 
 
Den sociala praktiken är den yttersta ramen i Faircloughs tredimensionella mo-
dell, den vidaste kontexten. Oftast är det förändringar i den sociala praktiken 
som man avser att studera och förklara genom en diskursanalys. 
 
Den sociala praktiken i detta fall är övergripande ”informationssamhället”. Ef-
tersom detta är en stor och otydlig enhet har jag brutit ner den i mindre delar 
eller olika institutioner som ett samhälle består av. Mitt undersökningsmaterial 
är hämtat från två olika sådana institutioner nämligen politiska beslutsprocesser 
och massmedia (se figur 9). 
 
 
Den sociala praktiken: politiska beslutsprocesser 
 

5.2.1 
 

De tre rapportena från IT-kommissionen som jag undersökt kan alla sägas till-
höra samma sociala praktik. Den kontext eller den sociala institution där SOU-
rapporterna tillkommit är den verksamhet inom svenska parlamentariska ord-
ningen som kallas kommittéväsendet och har med politiska beslutsprocesser att 
göra. Detta kommittéväsende är en mycket gammal tradition i Sverige och hade 
sin start i början av 1600-talet (Gunnarsson & Lemne, 1998). Enligt denna 
praktik skall demokratiskt tillsatta politiker ha förberedda underlag för sina be-
slut. ”Nästan varje förändring av samhället som beslutas av regeringen och 
riksdag bygger på förslag eller en redovisning och analys av frågorna som utar-
betats av någon kommitté” (Gunnarsson & Lemne, 1998, s. 10). 
 

I inget annat land, möjligen med undantag för Finland, finner man att en 
så stor del av förarbetet till regeringens förslag sker i former utanför re-
geringens egentliga organisation. Det har i vårt land varit sällsynt att vik-
tigare förändringar i den offentliga politiken inte har föregåtts av åtmin-
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stone en, oftast flera, utredningar inom kommittéväsendet innan de 
vunnit riksdagens gehör (Johansson, 1992, s. 3). 

 
 
Av denna anledning tillsätts en rad utredningar och kommittéer. I denna praktik 
finns i huvudsak tre områden där makten ligger hos riksdag och regering. 
 

1. De formulerar direktiven 
2. De formulerar frågorna som ska besvaras 
3. De utser vem eller vilka som ska ingå i kommittén 

 
”Det står alltså regeringen fritt att formulera det problem som ska undersökas, 
välja organisationsform för utredningen samt att bemanna den” (Ahlbäck 
Öberg, 2004, s. 32).  
 
På senare år har dock kvalitén på utredningarna och beslutsunderlagen som 
våra politiker får börjat ifrågasättas och därmed ifrågasätts också kvalitén på de 
politiskt fattade besluten (Gunnarsson & Lemne, 1998; Ahlbäck Öberg, 2004). 
Vidare konstaterar Gunnarsson & Lemne (1998) att bristerna framförallt hand-
lar om ”data, dokumentation, utredningsmetoder och analys” (s. 14).  
 
En sådan kommitté som tillsattes var IT- kommissionen vars övergripande 
uppdrag/direktiv var att främja användandet av IT, se på den möjliga utveck-
lingspotentialen, se på inverkan på jämlikhet, demokrati och ”analysera infor-
mationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen” i stort (IT-kommissionen, 
online, 2003). En hel del av kommissionens rapporter fick också digniteten av 
statliga offentliga utredningarna (SOU). Vad som kan anses anmärkningsvärt i 
dessa direktiv är den första punkten som till skillnad från övriga handlar om att 
”främja användandet av IT” vilket redan på detta stadium kan anses som en 
tydlig politisk viljeinriktning. Övriga punkter ligger mer i linje med vad utred-
ningar normalt har till syfte, nämligen att ta fram ett underlag för det politiska 
beslutsfattandet. 
 
 
Tolkning:  
 
Det konstateras av Gunnarsson & Lemne (1998) att samhällsförändringar som 
initierats av riksdagen och regeringen nästan alltid har sin grund i beslutsunder-
lag som utarbetats av någon utredning eller kommitté. Eftersom riksdag och 
regering är de som har makten att påverka kommittéernas direktiv, frågor och 
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deltagare tycks det finnas en politisk baktanke i förfarandet. Detta förfaringssätt 
har ”möjliggjort för regeringen att ge utredningsarbetet en politisk inriktning, 
något som inte alltid lika enkelt kunnat ske om utredningsuppdraget överlåtits 
till förvaltningen” (Johansson, 1992, s. 3). Det är alltså i ett gränsland mellan 
”kunskapsproduktion” och ”ideologiproduktion” som SOU-rapporter tillkom-
mer (Ahlbäck Öberg, 2004). 
 
 
 
Den sociala praktiken: massmedia 
 

5.2.2 
 
Den övergripande sociala praktiken för tidskriften Datorn i Utbildningen (DiU) 
är de betingelser som gäller för samhällets massmedier i stort. Masskommunika-
tionen är något som vuxit fram i takt med att de tekniska landvinningarna gett 
förutsättningarna att sprida budskap till allt större grupper på allt kortare tid och 
till allt lägre kostnader. Vägen har gått från den muntliga kommunikationen 
över den handskrivna texten till de texter som framställs med tryckpress till da-
gens elektroniska medier. De drivkrafter som ligger bakom utgivningen av en 
tidskrift är oftast av ideologisk eller ekonomisk karaktär, eller en kombination 
av båda.  
 
 
 1 

När IT dök upp på skolscenen blev det en utmaning. Det fanns behov 
av ömsesidigt stöd, för att fundera över vad datorer innebar för skolan 
och hur dra nytta av dem för jobbet som lärare. Så växte FDIU fram, 
med mottot ”lärare för lärare”. För oss var det centralt att lösningarna 
måste växa ur bearbetningen av praktiken. Det krävde fysiska möten. 
Det ledde till Rikskonferenserna, årliga samlingar med åtskilliga hundra 
lärare från olika landsändar (DiU, 1-2004, s. 3, min fetstil). 

 
 
 
Datorn i Utbildningen är egentligen tredelad. Företeelsen består av en stiftelse 
(SDiU), en förening (FDiU) och en tidskrift (DiU). Starten var alltså ”fysiska 
möten” mellan sådana personer som sysslade med IT inom skolan, företrädesvis 
lärare. Ur detta växte sedan Föreningen Datorn i utbildningen fram. 
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 2 

Men årliga konferenser räcker inte på långa vägar. IT är en så stor och 
omvälvande kraft att det krävs mycket mer av erfarenhets- och tanke-
utbyte. En tidskrift blev nödvändig. Med obetydliga resurser, jämfört 
med statliga och kommersiella satsningar, har den bestått. För många är 
FDIU [jag undrar om det inte syftas på tidskriften och inte föreningen i 
denna mening] främst en datapedagogisk tidskrift, med många lärare 
som medarbetare. Med syftet att vara ett forum för skolans folk att dela 
erfarenheter kring IT och lärande och reflekterande kring detta, både 
klassrumsnära och i ett större perspektiv (DiU, 1-2004, s. 3, min fetstil). 

 
 
 
När man insåg att de fysiska mötena inte var tillräckliga startade man tidskriften 
Datorn i Utbildningen. Basen för både föreningen och tidskriften är lärares be-
hov av att ”erfarenhets- och tankeutbyte”. Man säger att mottot för föreningen 
och tidskriften är ”lärare för lärare”. Stiftelsen är inte heller den vinstdrivande. I 
ett e-postat frågeformulär frågade jag chefsredaktören för tidskriften DiU: 
 

Har tidskriften någon uttalad partipolitisk koppling eller koppling 
till någon fackförening? 
 
Svaret blev: Tidskriften är föreningens medlemstidskrift. Tidskrif-
ten är en självständig verksamhet som drivs av en oberoende stif-
telse, och icke vinstdrivande. Ett avtal mellan Stiftelsen och Före-
ningen reglerar det nära samspelet dem emellan. 

 
 
Tolkning: 
 
Citaten ovan och svaren på det frågeformulär som sändes ut tyder på att verk-
samheten har mer av ett ideologiskt ursprung än ett ekonomisk. Just att man 
sluter sig samman i en intresseförening där man söker ”ömsesidigt stöd” tyder 
på det. Det faktum att det inte finns en etablerad organisation som står bakom 
och stöttar, man säger att man haft ”obetydliga resurser” till sitt förfogande, för-
stärker bilden av att det är ett gemensamt intresse och behov som gjort att verk-
samheten vuxit fram. 
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Den diskursiva praktiken 
 

5.3 
 
Diskursiv praktik kan sägas vara den konkreta situation där diskursen i fråga 
produceras, distribueras och konsumeras. Det är de handgripliga situationer där 
orden uttalas eller där texterna skrivs, där tidningar och böcker trycks och allt 
detta ses och hörs. Här ansluter jag mig till den dialektiska syn som den kritiska 
diskursanalysen och Fairclough (2000) står för. Enligt detta synsätt har de be-
tingelser som råder för den diskursiva praktiken stor betydelse för diskursens 
utformning eftersom man menar att diskurser också är konstituerade av sådana 
faktorer som praxis, tradition och kultur men även materiella omständigheter 
som till exempel vilka media som står till förfogande och hur lokaler är utfor-
made med mera. Textproducenterna har helt enkelt, ofta utan att reflektera över 
dess inverkan, olika strukturella, kulturella och materiella förutsättningar för sitt 
arbete. Detta till skillnad mot de diskursteoretiska inriktningar, till exempel Lac-
lau & Moffe, som menar att det inte finns något ”givet” utan att allt måste ”gö-
ras” genom diskurserna. 
 
Den diskursiva praktiken är den dimension som ligger mellan den undersökta 
texten och den mer övergripande sociala praktiken. Den diskursiva praktiken 
har en mikro- och en makronivå där mikronivån är den sida som vänds mot 
texten och makronivån vänds mot den sociala praktiken (se fig. 8 i kap 4). Des-
sa två sidor är som var sin sida av ett mynt och hänger internt samman. Den 
diskursiva praktiken är länken som knyter ihop eller medierar de konkreta dis-
kursiva uttrycken (texten) med den sociala världen som vi agerar i. Att beakta 
den är en nödvändighet för att textanalysen inte skall bli en isolerad kuriositet 
utan kontext.  
 
Fairclough (2000) säger att man kan lägga olika stor tyngd vid de olika dimen-
sionerna i den tredimensionella modellen vid analysen, beroende på undersök-
ningens karaktär. Ett viktigt syfte med kritisk diskursanalys är att kartlägga och 
förstå sambandet mellan det konkreta språkbruket (texten) och de sociala prak-
tikerna mellan vilka den diskursiva praktiken fungerar som mediator (Winter 
Jörgensen & Phillips, 2000). Denna undersökning fokuserar textens betydelse 
för konstruktionen av den sociala praktiken ”informationssamhället” och några 
centrala begrepp i detta. Eftersom mitt syfte mer är att beskriva hur ”informa-
tionssamhället” framstår (konstitueras) i de valda undersökningstexterna än att 
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reda ut dess påverkan på maktförhållanden i den sociala praktiken, blir min ana-
lys av den sociala och den diskursiva praktiken därför mer begränsad än analy-
sen av texterna. De behöver dock finnas med för att kontextualisera resultaten. 
 
 
 
Den diskursiva praktiken IT-kommissionens rapporter 
 

5.3.1 
 
Att IT-kommissionerna varit starkt knutna till den styrande politiska majorite-
ten och ett politiskt instrument visas av att kommitténs sammansättning och 
direktiv har ändrats vid olika politiska konstellationer i landet. Totalt hann det  
 
 
Tabell 1. Sammanställning över de fyra olika IT-kommissionernas direktiv/syfte (Min 
kursivering), (IT-kommissionen, 2003). 
 
 Inriktning/Direktiv/Syfte: 
1994:  
Första 
IT-kommissionen 
(Borgerlig regering)  
 

Främja en bred användning av IT. 
 
 

1995:  
Andra 
IT-kommissionen 
(Socialdemokr. reg.) 
 

Rådgivande i övergripande och strategiska frågor 
samt pådrivande, kunskapsspridande och framåt-
blickande inom IT-området. 
 

1996:  
Tredje 
IT-kommissionen 
 
 
 
 
(Socialdemokr. reg.) 

Huvuduppgiften från andra IT-kommissionen kvarstod 
men utökades med tre huvudfrågor: 
1. Hur användningen av IT kan bidra till att öka tillväxt  
    och sysselsättning. 
2. Hur tillgängligheten till IT kan öka, oberoende av  
    bostadsort, kön, utbildning och ålder. 
3. Hur kan framtiden se ut, vilka blir IT-användnin- 
    gens konsekvenser och vilka strategiska  
    beslut bör fattas. 
 

1998 - 2003:  
Fjärde 
IT-kommissionen 
(Socialdemokr. reg.) 
 

Att analysera informationsteknikens påverkan på 
samhällsutvecklingen och dessutom främja en bred 
användning av IT. 
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utses fyra olika IT-kommissioner innan den sista lades ner 2003. Den första IT-
kommissionen startades 1994 av den borgliga regering som då styrde Sverige. 
Den andra IT-kommissionen tillsattes efter regeringsskiftet 1995. En tredje IT-
kommission inrättades efter regeringsombildningen 1996 och en fjärde IT-
kommission tillsattes 1998 (IT-kommissionen, online, 2003), (se tabell 1).  
 
I fallet, med IT-kommissionens rapporter, ligger det nära till hands att förmoda 
att det dels finns ett övergripande politisk sätt att uttrycka sig, en politisk 
diskurs, dels ett speciellt sätt att skriva SOU-rapporter på. Vidare kan man anta 
att olika politiska konstellationerna (höger – vänster) har olika traditioner när 
det gäller att uttrycka sig eftersom olika ideologier är laddade med olika diskur-
sivt innehåll. 
 
 
 

Den diskursiva praktiken SOU 1994:118 
 

5.4 
 
Den första IT-kommissionen tillsattes alltså 1994 av det då borgerligt styrda 
Sverige. Man ansåg att IT-frågor var av största vikt för det Svenska samhällets 
fortsatta utveckling. Direktiven från regeringen till IT-kommissionen såg bland 
annat ut så här: 
 
  
 3 

… att främja en bred användning av informationsteknologin i Sve-
rige, som ett medel att höja livskvaliteten och öka vårt lands interna-
tionella konkurrenskraft (SOU 1994:118, s. 5, min fetstil). 

 
 
 
Den yttre ramen för SOU 1994:118 verkar består av en politisk diskurs där man 
bland annat talar om att ”kunna förverkliga värden av individuellt och mer sam-
hälleligt slag” (SOU 1994:118, s. 5). Vidare säger man att ett mål är att ”höja 
livskvaliteten” för landets medborgare. Den normala förfarandet när kommitté-
er tillsätts är att de ska utreda en specifik fråga på regeringens uppdrag. Utred-
ningen ska sedan fungera som ett förslag eller ett beslutsunderlag. ”Nästan varje 
förändring av samhället som beslutas av regeringen och riksdag bygger på för-
slag eller en redovisning och analys av frågorna som utarbetats av någon kom-
mitté” (Gunnarsson & Lemne, 1998, s. 10). I direktiven till den första IT-
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kommissionen 1994 står det att den ska ”främja en bred användning av informa-
tionsteknologin i Sverige”.  
 
 
 4 

Den offentliga förvaltningen skall vara effektiv och ge en god service. 
Offentlig förvaltning skall vara ett föredöme som IT-användare. Ratio-
nellare arbetsrutiner skall förbättra servicen och pressa administrations-
kostnaderna (SOU 1994:118, s. 10, min fetstil). 
 
För det andra kan staten i ett övergångsskede ha en uppgift att verka 
pådrivande och vara ett föredöme för att påskynda en utveckling 
som förr eller senare kommer av sig själv i samhället i stort. Skälet här-
för är att man bedömer att det inte finns tid att vänta med att införa ny 
IT. Den statliga uppgiften är här således temporär. Likväl kan den 
vara av stort värde för att åstadkomma den kritiska massa, lokalt och na-
tionellt, av aktiva användare som behövs för att efterfrågan skall bli till-
räckligt stor för ett mer avancerat utbud av information, program, mul-
timedia, databaser o.dyl. /…/ 
I denna ledarskapsuppgift ingår att sätta fokus på IT och bedriva upp-
lysningsarbete om dess möjligheter, men också att peka på goda exem-
pel och förebilder (SOU 1994:118, s. 33, min fetstil). 

 
 
 
Mycket av SOU-rapporten handlar om vad man ”skall” göra (se utdrag 4). Att 
använda ordet ”skall” kan tolkas som en form av löften. Detta är ytterligare 
uttryck för den politiska diskursen där det kan falla sig naturligt att visa sig 
handlingskraftig och lova sina väljare en rad åtgärder. Man säger vidare att sta-
ten i ett visst skede ska ha rollen som ”pådrivare” och ”vara ett föredöme”. Vida-
re är ”den statliga uppgiften” en ”ledarskapsuppgift”. Inom ramen för denna 
politiska diskurs kan man även se spår av interdiskursivitet. I och med att man 
säger att man skall uppnå ”internationell konkurrenskraft” så spelar man också 
på globaliseringsdiskurser och marknadsekonomiska diskurser.  
 
 
 5 

Statsministern är kommissionens ordförande, medan utbildningsminis-
tern svarar för den löpande samordningen av kommissionens arbete. I 
kommissionen ingår som ledamöter ett flertal statsråd samt en rad 
framträdande företrädare för näringslivet, utbildningen, förvaltning-
en och samhället i övrigt (SOU 1994:118, s. 5, min fetstil). 
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Sammansättningen av denna den första IT-kommissionen markerar vilken be-
tydelse man tillmätte IT-frågor vid denna tidpunkt. Det faktum att statsminis-
tern var kommissionens ordförande och att den därutöver bestod av sex stats-
råd, en professor och ”en rad framstående företrädare för näringslivet” gav tyngd 
åt dess verksamhet. IT-kommissionens ledamöter kan i detta avseende betraktas 
som författare, de som står för ordvalen. Genom att definiera de utvalda i 
kommissionen som ”framstående företrädare” ger kommissionen dessutom sig 
själv status. 
 
 
 6 

Kommissionen föreslår åtgärder och initiativ på ett stort antal områden. 
Många aktörer berörs. Av detta följer att när kommissionen i sina för-
slag uttalar att något ”skall” ske har detta skiftande innebörd. Det kan 
gälla ett åliggande, en avsikt eller helt enkelt en lämplig väg att uppnå ett 
visst mål (SOU 1994:118, s. 5, min fetstil). 

 
 
 
Detta sätt att tala kring IT-frågor pekar på att IT anses vara en för samhället 
viktig företeelse som ”skall” stimuleras. De sociala relationer som skymtar bak-
om är ”vi och dom”. Vi som vet vad som är bäst för folket. IT-kommissionen 
är inte tillsatt för att utreda vad IT kan innebära utan för att ”främja en bred 
användning av” och ”påskynda”.  Rapportens författare har själva upptäckt att 
detta ordval (skall) kan uppfattas som ett löfte och har därför valt att kommen-
tera det i inledningen (se utdrag 6). 
 
 
 
 7 

Den [SOU-rapporten] innehåller förslag och riktlinjer inom ett flertal 
användningsområden. Kommissionen hävdar att det är just användning-
en av IT som bör stå i fokus för IT-utvecklingen. Ambitionen är att 
Sverige senast år 2010 skall tillhöra den globala utvecklingens absolu-
ta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av informations-
teknologin (SOU 1994:118 baksidestexten, min fetstil). 

 
 
Syftet med SOU-rapporten är att ge ”förslag” och ”riktlinjer”. Man har dessut-
om ”ambitionen” att ”tillhöra den globala utvecklingens absoluta spjutspetsar” 
när det gäller IT vilket visar att man närmast kan jämföra rapportens formule-
ringar med politiska visioner.  
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8 
De förslag kommissionen framför i denna rapport vänder sig till en 
bred krets av mottagare. Det gäller regeringen och riksdag, landsting 
och kommuner, företag och enskilda. /…/ Rapporten överlämnas till 
regeringen som har möjlighet att direkt omsätta de förslag som hör 
hemma inom dess ansvarsområden i handling (SOU 1994:118, s. 5, 
min fetstil). 

 
 
 
Kommissionen tänker sig att de som skall konsumera SOU-rapporten är ”en 
bred krets”. Den adresseras direkt till regeringen som förväntas att ”direkt omsät-
ta förslagen” ”i handling”. Som officiellt dokument kommer naturligtvis SOU-
rapporten att vara tillgänglig även för andra som till exempel massmedia och 
allmänheten. Det är också en text som kommer att ha lång livslängd i officiella 
arkiv och på bibliotek. Sammanfattningsvis kan man säga att villkoren för tex-
tens produktion och konsumtion till stor del är politiskt styrd och har politiska 
syften. 
 
 
Tolkning: 
 
Formuleringar som att ”främja en bred användning av informationsteknologin i 
Sverige” visar att IT-kommissionens uppdrag inte var att utreda och ta fram 
beslutsunderlag utan att genomdriva en politiskt vilja. Den rådande diskursen 
om IT var så starkt dominerande under andra halvan av 1990-talet att man såg 
den som en självklarhet. Att IT skulle vara en nödvändighet för samhället rådde 
det en bred politisk enighet om. Citatet ovan att ”främja en bred användning av 
IT” utgjorde direktiven för den borgerligt tillsatta IT-kommissionen 1994 och 
övertogs senare även av de socialdemokratiskt tillsatta kommissionerna. Att 
man som utredningsorgan fick uppgiften som propagandamaskineri var tydli-
gen inte så uppseendeväckande eftersom man bara skull ”påskynda en utveck-
ling som förr eller senare kommer av sig själv i samhället i stort”. 
 
Det är tydligt att den som är författare respektive uppdragsgivare, det vill 
säga den som formulerar orden och den vars röst texten ger uttryck åt, i detta 
sammanhang är en och samma nämligen den borgerliga regeringen. Det är en 
tydlig politisk roll man tagit på sig genom att vara ”föredöme” och ”pådrivande” 
och att dessutom säga att detta är en ”lämplig väg att uppnå ett visst mål” är en 
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klart ideologisk och politisk handling. Den som ska sätta ord på detta, animatö-
ren, har att förhålla sig till både den politiskt influerade diskursiva praktiken och 
en mer reklam- och propagandainriktad diskursiv praktik. Detta framgår också 
av att den tryckta rapporten, ett häfte i A4-format på endast 45 sidor, inte på-
minner om en byråkratisk rapport utan är ett väl layoutat häfte med en slagkraf-
tig rubrik ”Vingar åt människans förmåga”. 
 
 
 

Den diskursiva praktiken SOU 1997:31 
 

5.5 
 
Denna rapport, IT-kommissionens rapport 3/97 som samtidigt är SOU 
1997:31, är framtagen inom ramen för Kommunikationsdepartementet och är 
lite annorlunda än vad som är vanligt för statliga utredningar. Så här säger Ines 
Uusmann i förordet: 
 
 
 9 

Den här boken är inget vanligt dokument från regeringen. Den består 
av personliga intervjuer med tretton mycket olika människor. Det som 
förenar dem är förmågan och modet att sia om framtiden. Informa-
tionsteknikens frammarsch har orsakat ett epokskifte. Vad innebär 
det för vårt land? För våra företag? Myndigheter och organisationer? 
För oss själva? (SOU 1997:31, s. 5, min fetstil). 

 
 
 
SOU-rapporten har tillkommit genom att man intervjuat ”ett urval personer 
som är visionära i sitt tänkande” (SOU 1997:31, s. 7). Det blev tretton personer 
med olika bakgrund som intervjuades. Det framgår dock inte av rapporten hur 
man konstaterade att de var ”visionära i sitt tänkande” och inte heller hur urva-
let gjordes i övrigt. Bland annat förekommer politiker, före detta politiker, fack-
föreningsledare, journalister, akademiker och företagsledare. Genom att välja 
personer ur så spridda verksamheter verkar det som om man eftersträvar någon 
form av representativt urval för att skapa en bild av att rapporten har generell 
giltighet. Helt tydligt så skall SOU-rapporten handla om ett framtida samhälle, 
det är ett tydligt direktiv. De som valts ut att tycka till i rapporten har alla valts 
för ”förmågan och modet att sia om framtiden” och man säger vidare i inled-
ningen att ”Den här boken handlar om framtiden” (SOU 1997:31, s. 7).  
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SOU 1997:31 slår fast att ”informationsteknikens frammarsch har orsakat ett 
epokskifte”. Detta gör man dels genom att använda satsen ”har skett” som be-
tecknar att något ligger i förfluten tid och dels genom att använda sig av objek-
tiv modalitet. Objektiv modalitet innebär att man inte klart och tydligt ger ut-
tryck för vem det är som påstår att ett ”epokskifte” ”har skett”. Detta är ett sätt 
att ge uttryck för en maktposition genom att man ger sken av att påståendet 
skulle vara en universell sanning. Den gemensamma fråga som alla intervjuper-
sonerna fick löd så här:  
 

Sverige genomgår en förändring som av vissa uppfattas som ett epok-
skifte och som av vissa uppfattas som en naturlig utveckling av industri-
samhället. Vad är din syn på detta? (SOU 1997:31, s. 7).  

 
Redan i denna fråga slår man fast att det skett ett ”epokskifte” och att det är en 
”naturlig utveckling” även om man garderar sig genom att säga att det är vad 
”vissa uppfattar”. Detta torde ha haft en viss påverkande effekt på dem som 
utfrågades. De som utfrågades hade inte kännedom om vilka andra som ingick i 
undersökningen och man visste bara att ”regeringen ville lyssna till deras upp-
fattning om det framtida samhället inför arbetet med IT-propositionen” (SOU 
1997:31, s.7).  
 
 
Tolkning: 
 
Den som kan anses vara uppdragsgivaren, det vill säga den vars åsikter repre-
senteras genom texten, är i första läget IT-kommissionen men i en förlängning 
blir det också den socialdemokratiska regeringen som tillsatt kommissionen och 
gett den deras direktiv.  
 
De som handgripligen producerat och skrivit SOU-rapporten, animatören har 
varit någon eller några inom IT- kommissionen. Orden har ursprungligen for-
mulerats av de tretton intervjuade och sedan har dessa svar redigerats av dem 
som nedtecknade svaren (hur detta gått till rent praktiskt framgår inte). Dessa 
kan i olika grader betraktas som författare. 
 
Statens Offentliga Utredningar är som framgår av namnet till för offentligheten, 
det vill säga en form av kollektiv konsumtion. Den här typen av rapporter 
finns på de flesta bibliotek och är på så sätt tillgängliga för alla. I och med att de 
distribueras till och förvaras på bibliotek och är officiella handlingar kommer 
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de med stor sannolikhet att vara tillgängliga under mycket lång tid. Just IT-
kommissionens rapporter har också publicerats elektroniskt på Internet vilket 
gör att tillgängligheten ökat och sannolikheten att fler kommer att läsa dem 
ökar. 
 
 
 

Den diskursiva praktiken SOU 2002:25 
 

5.6 
 
  
 10 

Underlaget till denna rapport är en utfrågning av ett sextiotal experter 
på temat ”Hur vill vi ha det framtida digitala tjänstesamhället år 
2011?” /…/ Frågorna som belystes gällde vilka digitala tjänster som 
vore önskvärda på 10-15 års sikt. De medverkande fick utgå från två 
premisser, nämligen att alla nås av ”bredband” med mycket hög kapaci-
tet och att all önskvärd information finns tillgänglig i digital form (SOU 
2002:25, s. 5, min fetstil). 

 
 
 
Detta är tillika med SOU 1997:31 en rätt annorlunda form av SOU-rapport. 
Texten i rapporten har tillkommit genom ett referat av en så kallad ”hearing”, 
det vill säga en utfrågning som genomförts med totalt ett sextiotal ”experter”, 
dessa experter kallas också ”kloka framstående personer – erkänt kreativa stra-
tegiska visionärer”. Det framgår dock inte vem/vilka det är som definierat dem 
som experter? Det framgår inte klart av texten men med stor sannolikhet är det 
de som ansvarat för hearingen, det vill säga IT-kommissionen. 
 
I SOU 2002:25 är det i huvudsak tre kapitel som jag analyserat ”Vision 2011: 
Utbildning och lärande”, ”Vision 2011: Samhällets tjänster till medborgarna” 
och ”Vision 2011: Möjligheter genom IT”. I dessa tre kapitel är det tretton, av 
de totalt sextio personerna, som kommit till tals. Bland dessa tretton finns re-
presentanter från offentlig förvaltning (3 st), det privata näringslivet (6 st) och 
akademiker från akademiska institutioner (4 st). I grunden kan dessa personer 
betraktas som författare, det vill säga de vars ordval ligger till grund för rappor-
tens text.  
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 11 

För att ytterligare frigöra visionsarbetet från störande närliggande 
hinder och hämmande begränsningar gällde för visionärerna att 
inom sina respektive verksamheter ”tänk fritt, tänk stort och tänk 
om…” (SOU 2002:25, s. 21). 
 
 

Även om de projektansvariga för denna hearing gärna ville ”frigöra visionsarbe-
tet från störande hinder och hämmande begränsningar” och de ville att de utfrå-
gade personerna skulle ”tänka fritt och stort” fanns en del förutsättningar och 
ramar inför respektive vision vilket naturligtvis påverkade vilken väg ”visione-
randet” tog. Fairclough (2000) menar att det är svårt att frigöra sig från den so-
ciala praktiken som är fast rotad i och utgår från verkliga materiella sociala 
strukturer. Det gör att människors fantasier och kreativitet inte alltid är så fri 
som man kan tro. Det finns hela tiden en dialektik mellan de reproducerande 
krafterna och de transformerande. Så även om IT-kommissionen ville att delta-
garna skulle ”tänka fritt” så finns det strukturer som de inte rår på. Deras egen 
utgångspunkt i frågan ”Hur vill vi ha det digitala tjänstesamhället år 2011” 
(SOU 2002:25, s. 5) påverkar naturligtvis riktningen för visionerna. 
 
Att försöka rekapitulera eller dekonstruera vem som egentligen i avgörande be-
tydelse påverkar en text som denna att bli det den blivit är naturligtvis mycket 
svårt. Förutom de strukturella faktorer som jag beskrivit ovan finns även en rad 
medverkande personer som i olika steg fungerat som ”gatekeepers”, det vill 
säga som har tolkat och bestämt vad de ansett vara viktigt och inte att ta med.  
 
Den som varit projektledare för arbetet har varit en ledamot i IT- kommissio-
nen. Planering och genomförande har skötts av projektledaren och en konsult 
från ett namngivet företag. Vid själva hearingen fungerade IT-kommissionens 
kanslichef som ordförande. Han har troligen varit anställd av kommissionen 
men i vilken grad han varit politiskt tillsatt eller ej framgår inte. Analys av det 
som framkommit vid hearingen har skötts av ovan nämnda projektledare, kans-
lichef och konsult. Dessutom har ytterligare en av IT-kommissionens ledamöter 
deltagit i arbetet (SOU 2002:25, s. 347). Närmare om hur denna ”analys” gått 
till, och vilken kompetens de som medverkat i den har, framgår inte.  
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Tolkning: 
 
Animatör i detta fall blir de som konkret har skrivit texten i rapporten. Exakt 
vem eller vilka det är framgår inte klart. IT-kommissionens kanslichef har up-
penbarligen deltagit i arbetet och det ligger då nära till hands att anta att han 
och hans administrativa personal ansvarat för denna, den rent praktiska delen 
av rapportframställningen. 
 
Författare är de som svarar för orden och dess innehållsmässiga del och blir 
naturligtvis till dels de som deltagit i hearingen med sina visioner men även de 
personer som ”analyserat” referaten från hearingen.  Dessa kan vara samma 
personer som återfinns som animatörer. 
 
Uppdragsgivare är den vars röst eller budskap kommer till uttryck genom tex-
ten. I detta fall kan det vid en första anblick verka som om det är de utfrågade 
”experternas” och ”visionärernas” röst som kommer fram i SOU 2002:25. Det 
är naturligtvis till viss del sant men jag skulle också kunna argumentera för att 
det ytterst är landets styrande politiska organ, det vill säga regeringspartiets röst 
som kommer till uttryck i SOU-rapportens texter. Denna, den fjärde IT-
kommission, tillsattes av den socialdemokratiska regeringen 1998. Orsakerna till 
att regeringens röst skulle kunna komma till uttryck är dels för att de formulerat 
kommissionens direktiv och dels för att de tillsatt ledamöterna i kommissionen. 
Därutöver har man definierat vilka som ansetts vara ”experter” och ”kloka 
framstående personer” som varit ”erkänt kreativa strategiska visionärer”. Direk-
tiven för den fjärde IT- kommissionen var: ”Att analysera informationstekni-
kens påverkan på samhällsutvecklingen och dessutom främja en bred använd-
ning av IT” (IT- kommissionens, 2003).  
 
Att utifrån detta direktiv välja att göra en hearing som en ”vision” skulle kunna 
indikera att IT-kommissionen haft som syfte att skapa en positiv framtidsbild . 
Ur det perspektivet kan det vara rimligt att anse att man ska kunna få en bild av 
”informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen” och också ”främja en 
bred användning” av IT. Man skall också komma ihåg att denna rapport (SOU 
2002: 25) endast är en av flera som är utgivna av den fjärde IT- kommissionen 
och som har samma direktiv.  
 
Texten i SOU 2002:25 är producerad för offentlig konsumtion. De som i för-
sta hand ska ta del av texten är riksdagen och regeringen som ska ha den för att 
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”stimulera till debatt om framtiden och de intressanta möjligheter som vårt digita-
la tjänstesamhälle erbjuder” (SOU 2002:25, s. 5). I Faircloughs distributionster-
mer är det de som är addresseess, det vill säga de som är den direkta målgrup-
pen för distributionen. Utöver dessa antar man på goda grunder att även till 
exempel politiska partier, massmedia, forskare och allmänhet tar del av budska-
pet. Dessa är då enligt Faircloughs terminologi hearers det vill säga sådana som 
inte ingår i den direkta målgruppen men finns med i tankarna när texterna dis-
tribueras. Overhearers, de som officiellt inte ska ha budskapet men ändå får 
del av det är svårare att finna i situationen med SOU:er. En SOU är ju en of-
fentlig text och är då till för alla. Rapporten finns i första hand i tryckt form på 
landets bibliotek men den går också att köpa från förlaget. Det finns även en 
elektronisk utgåva att fritt läsa eller ladda ner från Internet. Sammantaget är 
dessa produktions-, konsumtions- och distributionsfaktorer sådant som påver-
kar SOU-textens utformning. 
 
 
 

Den diskursiva praktiken Datorn i Utbildningen 
 

5.7 
 
Datorn i Utbildningen är facktidskrift som i första hand vänder sig till männi-
skor som är verksamma inom, eller intresserade av den svenska skolan. Tid-
skriften drivs av en ideell förening ”Föreningen Datorn i utbildningen” och en 
icke vinstdrivande stiftelse ”Stiftelsen Datorn i utbildningen”. Syftet med före-
ningen är att ”stödja lärande med IT i ungdomsskolan”. 
 
De typer av artiklar som valts ut för analys ur tidskriften Datorn i Utbildningen 
varierar. Det är ledare, krönikor, recensioner, debattartiklar och olika typer av 
reportage. Dessa artikelkategorier skrivs av olika typer av skribenter vilket gör 
att de också besätter de analytiska rollerna i varierande grad. 
 
Tidskriften kan också sägas ha en hög grad av interdiskursivitet, det vill säga 
en blandning av genrer, stilar och diskurser kommer till uttryck i de olika typer-
na av artiklar som nämnts ovan. Olika typer av artiklar i DiU hänvisar också till 
andra texter det vill säga det är även manifest intertextualitet, släktskap med 
andra texter. Exempel på den typen av artiklar är bland annat bokrecensioner 
som ju direkt representerar en annan text och debattartiklar som ofta tar upp ett 
aktuellt ämne och hänvisar till tidigare uttalande eller texter. 
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 12 

I nummer 3/97 av DiU hävdade Martin Stigmar med stöd av Clark 
att varken valet av medier (läs dator) eller metod avgör inlärningen. Ste-
fan Svedberg framför här invändningar. 
 
”Den som bara tror på det han ser och bedömer datorernas effekt på un-
dervisningen utifrån de resultat man ser i dagens klassrum, gör framtiden 
till gårdagens ständige fånge.” (Papert, 1994, s. 36). 
 
Med utgångspunkt från citatet ovan finns det anledning att ifråga-
sätta Clarks (1990) slutsats…  (DiU 4-1997, s. 17, min fetstil). 

 
 
 
I ruta 10, ovan ses ett exempel på hur en debattartikel i DiU kan se ut. Det är 
inledningen av en debatt artikel nförd i DiU 4-1997 där det i stort sett uteslu-
tande handlar om manifest intertextualitet. Texten refererar både till tidigare 
nummer av DiU och olika källmaterial av författarna ”Papert” och ”Clark”. 
Denna typ av artiklar tar ofta sin utgångspunkt i andra texter ”med utgångspunkt 
i citatet ovan” och bygger sitt resonemang på detta. På det sättet kan befintliga 
diskurser både reproduceras och transformeras. 
 
 
Tolkning: 
 
På en övergripande nivå kan tidskriften, föreningen och stiftelsen anses vara 
uppdragsgivare alltså det är deras bakomliggande budskap som mer eller 
mindre explicit kommer till uttryck i tidskriften. De artiklar som undersökts är 
av olika kategorier och skrivs därför av olika typer av skribenter vilka i varie-
rande grad kan anses vara animatörer och/eller författare.  
 
Ledarskribenten kan anses vara både uppdragsgivare och författare eftersom 
det normalt i en ledarskribents uppdrag ingår att formulera och föra fram tid-
skriftens ideologi. De som skriver debattartiklar och insändare är personer ur 
tidskriftens läsekrets och målgrupp som ofta får sina texter införda direkt utan 
redigering, de kan då också betraktas både som författare och uppdragsgivare. 
Men man kan också tänka sig att någon med chefredaktörsfunktion på tidskif-
ten först gör ett urval av vilka artiklar som anses lämpliga att ta in och då blir 
det chefsredaktören som är uppdragsgivare och skribenterna blir författare, i 
alla fall om texterna inte redigeras. De som skriver krönikor eller vissa typer av 
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reportage är antingen inbjudna (inköpta) skribenter eller tidningens anställda 
journalister. Dessa kan i många fall anses vara författare eftersom de ofta skri-
ver texterna själva men kanske inte alltid är de som bestämmer vilken typ av 
texter som ska finnas med. Animatörer kan då vara de som får i uppdrag att 
handgripligen skriva in beställda texter i en dator om de inte redan levereras 
elektroniskt. Det kan ju med dagens IT-styrda tidningsproduktion vara så att 
journalister själva skriver in sina texter som sedan möjligen förändras av en 
formgivare som är ansvarig för layouten. 
 
 
Tabell 2. I tabellen delas typ av artikel och typ av skribent in i de olika positionerna  
principal, author och animator. 
 
Producentposition Typ av artiklar Typ av skribent 
Uppdragsgivare 
Den vars position och 
ideologi representeras av 
texten 
 

Ledare 
Debattartiklar 
Insändare 
 

Ledarskribent 
Person ur tidskriftens 
läsekrets 
Chefsredaktör 

Författare 
Den som står för ordval 
 

Ledare 
Reportage 
Recensioner 
Krönikor 

Ledarskribent 
Journalist 
Journalist 
Inbjuden skribent 
Chefsredaktör 

Animatör 
Den som handgripligen 
framställer texten 
 

I vissa fall alla typer av 
artiklar  
 
 

Sekreterare (sättare) 
Layout ansvarig 
 
 

             
 
Att se till att få ut sin text i en tidskrift gör man för att vara offentlig. Meningen 
är att de texter man producerar skall konsumeras av många människor. Tid-
skriftens texter skrivs i första hand för människor som är verksamma inom eller 
intresserade av skolans verksamhet med datorer, dessa är addresseess. Även 
andra grupper kan dock komma i kontakt med tidskriftens artiklar, jag kan tän-
ka mig att till exempel elever och anhöriga till prenumeranterna kan vara sådana 
hearers. Den typ av tidskrift som Datorn i Utbildningen är har en rätt lång livs-
längd eftersom den finns på bibliotek. Det innebär att texterna kan påverka lä-
sare under många år. 
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Gemensamma faktorer i de diskursiva praktikerna 
 

5.8 
 
De båda textkällorna IT-kommissionens rapporter och tidskriften Datorn i Ut-
bildningen är två exempel på diskursiva praktiker i den mer övergripande di-
mensionen social praktik.  
 
I flera avseenden påminner de olika diskursiva praktikerna om varandra. Både i 
fallet med IT-kommissionens rapporter och i tidskriften Datorn i Undervis-
ningen finns mer ”ideologiskt” orienterade institutioner i bakgrunden. IT-
kommissionen är tillsatt av regeringen och Datorn i Utbildningen är utgiven av 
föreningen och stiftelsen Datorn i Utbildningen. I båda fall kan dessa ses som 
uppdragsgivare. IT-kommissionens rapporter (varav några SOU:er) och tid-
skriften Datorn i Utbildningen kan ses som de kanaler som sprider det bakom-
liggande budskapet till respektive addresseess och hearers. Syftet med förening-
en Datorn i Utbildningen är att ”stödja lärande med IT i ungdomsskolan” 
(www.diu.se, 2004-06-04). 
 
Syftet med tillsättandet av IT-kommissioner har delvis varierat under de 10 år 
som de funnits men det grundläggande syftet har funnits med, om än lite olika 
formulerat, hela perioden: 
 

Främja en bred användning av IT (SOU 1994:118, s. 5) och att vara ”på-
drivande, kunskapsspridande och framåtblickande inom IT-området” 
(IT-kommissionen, 2003).   

 
Även syftena överensstämmer i stort. I båda fall handlar det om att ”stödja” och 
”främja” olika former av IT-användande. Båda de diskursiva praktikerna hand-
lar om att producera tryckt text som är offentlig. Båda textserierna finns också 
att tillgå offentligt och elektroniskt på Internet. 
 
En skillnad mellan de båda textkällorna är att tidskriften i högre grad än rappor-
terna använder sig av manifest intertextualitet, det vill säga kopplingar eller ut-
drag från andra befintliga texter i form av citat och hänvisningar. Ju högre grad 
av manifest intertextualitet som förekommer ju mer reproducerande blir texten. 
Man skulle kunna säga att SOU-rapporterna har en mer visionär inriktning och 
att DiU är mer konservativ men genom att tidskriften har artiklar av olika typ 
blir bilden mer komplex. 
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Resultat – Diskursordningen 
 

5.9 
 
I den diskursordning som framträder genom analys av undersökningsmaterialet 
kan ett antal mer eller mindre självständiga och tydliga diskurser urskiljas. 
 
Innan dessa presenteras finns det anledning att kort återknyta till vad de olika 
begreppen i sammanhanget står för. När det gäller begreppet diskursordning 
ansluter jag mig till Winther Jörgensen & Phillips (2000) definition. Även Fairc-
lough använder det Foucaultinspirerade begreppet i sin modell, som ett mellan-
led mellan det diskursiva fältet och diskursen. Det diskursiva fältet står i detta 
sammanhang för ”allt det som inte får plats i den enskilda diskursen” och 
diskurs är ”namnet på den enskilda betydelsefixeringen”. Det innebär att 
diskursordningen betecknar ”ett socialt rum där olika diskurser delvis täcker 
samma terräng som de konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt” 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 64). Detta innebär en syn där man me-
nar att det finns flera diskurser som samtidigt är i luften och där har ett antago-
nistiskt förhållande till varandra eller annorlunda uttryckt så utkämpar de en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
Figur 9. En schematisk bild över sambandet mellan diskursordning, diskurs och diskur-
sivt fält. 
 

Diskurs 
 
 
 
En entydig betydelse-
fixering, tillslutning 
eller hegemoni, dvs 
uteslutning av andra 
betydelsmöjligheter Diskursivt fält 

 
Alla de möjligheter som 
den enskilda diskursen 
utesluter. 

Diskursordning 
 
 
 
 
Det sociala rum där olika 
diskurser delvis täcker 
samma terräng som de 
konkurrerar om att ge 
innehåll (diskursiv kon-
flikt). 

Artikulation 

Aktualisering 

”Rester” 
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”diskursiv konflikt”. I denna konflikt strävar de efter att uppnå dominans eller 
”hegemoni”. När en diskurs uppnår hegemoni så artikuleras den. Övriga dis-
kurser i diskursordningen, resterna, befinner sig då i det diskursiva fältet innan 
de åter aktualiseras. 
 
Med utgångspunkt i mina resultat skulle jag dock vilja hävda att det inte enbart 
handlar om att ”vinna eller försvinna” för dessa diskurser. Jag kan också se hur 
de växelvis samverkar och lierar sig med varandra i olika kombinationer så att 
två eller flera av ”grunddiskurserna” kan sägas bilda nya ändamålsenliga diskur-
ser tillsammans. Det är med andra ord inte enbart antagonism och konflikt utan 
också interdiskursiva giftermål, allianser och symbiotiska förhållanden som rå-
der. 
 
I undersökningsmaterialet framträder fyra stora diskurser som kan sägas ingå i 
en diskursordning. Dessa diskurser är: 
 

• En marknadsekonomisk diskurs 
• En globaliseringsdiskurs 
• En individualiseringsdiskurs 
• En informationsteknologisk diskurs  

   
Eftersom diskurser är både konstituerade och konstituerande så är de ömsom 
upphov till och ömsom uttryck för IT och informationssamhället. Utöver den  
marknadsekonomiska diskursen, globaliseringsdiskursen och individualiserings-
diskursen finner jag ytterligare en övergripande diskurs som jag kallar IT- dis-
kursen. Denna IT-diskurs är kvalitativt annorlunda än övriga eftersom det inte 
är en sedan tidigare etablerad diskurs. Den är dessutom mångfasetterad.  
 
 
 
 
 

Den marknadsekonomiska diskursen 
 

5.10 
 
En diskurs som jag menar att undersökningstexterna tydligt ger uttryck för och 
konstruerar är det jag kallar en marknadsekonomisk diskurs. 
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 13 

Genom en förbättrad informationsförsörjning skall såväl varu- som 
tjänsteproducerande företags effektivitet, innovationsförmåga och 
konkurrenskraft stärkas. Därigenom skapas ökad tillväxt och fler ar-
beten. Företagens möjligheter att utnyttja och utöka sina nätverk av 
kontakter måste vara goda. (SOU 1994:118, s. 13) 

 
 
Ordvalen i SOU-rapporterna konstruerar en marknadsekonomisk diskurs ge-
nom att de frekvent använder termer som är tydliga för denna diskurs som till 
exempel ”vinster, effektivitet, produktivitet, efterfrågan, investeringar, priser, 
konkurrens, tillväxt, kapital” och ”marknader” (SOU 1994:118), ”producent, 
konsument, återförsäljare” och ”konkurrensförmåga” (SOU 1997:31), ”valfrihet, 
konsumentmakt, kunder, leverantörer, konkurrenter” och ”entreprenörer” (SOU 
2002:25). Ett textutdrag som exemplifierar detta är utdrag 13 ovan.  
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IT har direkt avgörande betydelse för den svenska ekonomins kon-
kurrenskraft. Därför måste de i Sverige verksamma företagen och de-
ras anställda ges bästa möjliga förutsättningar för utnyttjandet av IT. 
(SOU 1994:118, s. 7, min fetstil) 
 

 
 
Ett tema som återfinns, framför allt i SOU-rapporterna, är det att IT-världen 
starkt förknippas med en kapitalistisk marknadsekonomisk ideologi. Det hävdas 
till exempel att ”IT har direkt avgörande betydelse för den svenska ekonomins 
konkurrenskraft”. Detta tema är tydligt i samtliga undersökta rapporter oavsett 
om direktiven för IT-kommissionen är formulerade av en borgerlig eller social-
demokratisk regering. 
 
Modalitet handlar om med vilken styrka något påstås. Här sägs att företagen 
”måste” ges ”bästa möjliga” förutsättningar för utnyttjandet av IT. Det är utta-
landen med stor styrka. Det är svårt att uttrycka något starkare än ”måste” och 
vad skulle vara bättre än ”bästa möjliga”?  Exemplen är också uttryck för så 
kallad objektiv modalitet, det vill säga författaren av texten har valt att inte ut-
trycka vem det är som står för detta uttalande. Genom att inte nämna vem som 
står för uttalandet ger man intryck av att det är en generell sanning. Att använda 
sig av objektiv modalitet är därför ofta uttryck för någon form av maktposition.  
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Den marknadsekonomiska diskursen tränger sig in på de flesta områden i sam-
hället, inte minst sådana områden som traditionellt har legat utanför marknads-
ekonomins spelplan som till exempel utbildningssektorn och det är till stor del 
IT som möjliggör detta. 
 
 
 15 

Universiteten borde vara mer IT-orienterade, effektivisera mer med 
hjälp av IT så att produktiviteten höjs. Med IT och distansutbildning 
kan det gå att både höja kvaliteten och sänka kostnaderna för ut-
bildningen på högskolenivå. (SOU 1997:31, s. 47, min fetstil) 
 
De svenska universiteten är stora exportörer av utbildning. (SOU 
2002:25, s. 144, min fetstil) 

  

 
 
Interdiskursivitet är inte direkt ett redskap för textanalys utan ligger egentligen 
på en analysnivån över den rena textanalysen. I utdrag 3 ovan ses ett exempel 
på den interdiskursivitet som uppstår när gamla diskurser appliceras på nya fö-
reteelser som till exempel IT. Här kan vi se hur ordvalen markerar en utbild-
ningsdiskurs som flätas samman med en marknadsekonomisk diskurs. Utbild-
ningsdiskursen exemplifieras av orden ”universiteten, distansutbildning, utbild-
ningen” och ”högskolenivå”. Den marknadsekonomiska diskursen kommer till 
uttryck genom orden ”effektivisera, produktiviteten höjs, höja kvaliteten och 
sänka kostnaderna”. Ordvalen visar vidare att den ekonomiska terminologin 
ofta är kopplad till positiva uttryck som till exempel: ”förbättra, kvalitet, ökas, 
stimulerar, hög, fri, öppen, större och goda” (SOU 1994:118) och ”livskraftig, 
blixtsnabb och attraktiv” (SOU 1997:31). Modaliteten, hur starkt något häv-
das, är tydligt positiv till de kapitalistiska spelreglerna, det förstärker intrycket av 
en marknadsliberalism. 
 
 
Tolkning:  
 
Den marknadsekonomiska diskursen som framträder i dessa textutdrag är till 
stor del en reproducerad retorik från industrialismen som överförts till ett nytt 
område, så kallad intertextualitet. Den marknadsekonomiska diskursen har gjort 
sitt intåg på allt fler arenor inte minst offentlig förvaltning och ideella verksam-
heter. Ett sådant område där vi traditionellt sett inte är vana att se en mark-
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nadsekonomisk diskurs är på utbildningsområdet. Tidigare har vi varit vana att 
se utbildningsväsendet skiljt från vinstdrivande verksamheter. Att den nu flätas 
samman med en marknadsekonomisk diskurs tyder på att effektiviseringstan-
ken, som är central inom den diskursen, nu även nått sådana verksamheter som 
tidigare finansierats med skattemedel. IT är i den marknadsekonomiska diskur-
sen att betrakta som ett effektiviseringsverktyg. Riktigt vad som är ”hönan eller 
ägget”, det vill säga vad som kommer först av IT-införande eller marknadise-
ring av verksamheter kan vara svårt att avgöra. Det kan vara så att när den 
marknadsekonomiska diskursen fått fäste inom en social praktik så blir IT-
införandet en naturlig följd av de rationaliserings- och effektiviserigssträvanden 
som följer på detta. Det kan också vara så att IT kommer in i verksamheten 
som ersättning för gammal utrustning och då för med sig ökade krav på effekti-
vitet.  
 
 
Kunskapssyn inom den marknadsekonomiska diskursen 
 

5.10.1 
 
Ett syfte för undersökningen är att analysera hur man uttrycker eller konstrue-
rar ”kunskap” inom marknadsdiskursen. 
 
 
 16 

Det intellektuella kapitalet, kunskapen … (SOU 2002:25, s. 143) 
 
…kunskapsbanker… (SOU 2002:25, s. 152) 
 
…lagrar kunskapen… (SOU 2002:25, s. 145) 
 
…paketering av kunskap… (SOU 2002:25, s. 157) 
 
…inlärningsinvesteringar … (SOU 2002:25, s. 159) 
 
…man kan exportera små kunskapsenheter, s k learning objects…  
   (SOU 2002:25, s. 145) 
 
Kvalitetsmärkning av kunskap… (SOU 2002:25, s. 151) 
 
Vi som pedagoger är faktiskt en del av upplevelseindustrin…               
(SOU 2002:25, s. 163) 

                           
(Min fetstil) 
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Vid analys av ord, satser och korta meningar, som till exempel de i utdrag 16 
ovan, uttrycks kunskap och lärande ofta med uttryck från näringslivet. Det av-
slöjar en syn där kunskap ses som en från individen fristående handelsvara som 
man kan ”investera” i och ”lagra” i ”banker” och ”exportera” och med vars 
hjälp man kan bygga upp ett ”kapital”. ”Investerar” man vill man ju ha avkast-
ning. Verksamheter där man lär sig något är en ”industri” som sköts av ”peda-
goger”. En förutsättning för denna ”industri” är att det finns en ”infrastruktur” 
som kan hantera ”kunskapsobjekten”. 
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Internet och den digitala infrastrukturen är en naturlig del av arbets-
sättet och skapar hastighet och möjlighet till samverkan både över or-
ganisatoriska och geografiska gränser. (SOU 2002:25, s. 148, min 
fetstil) 

 
 
Satser och korta meningar visar att distributionen av kunskap kan ske genom 
den ”digitala infrastrukturen” som till exempel ”virtuella kunskapsnätverk” (SOU 
2002:25, s. 151). Genom anslutning till olika sådana nät eller ”personliga nät-
verk” kan alla ständigt vara ”tillgängliga” för det stora ”informationsflödet” 
(SOU 2002:25, s. 150).  
 
Genom satser och korta meningar i ruta 18 verkar det dock som om fokus 
flyttats från tekniken till ”individen”. 
 
 
 18 

Inlärning genom digitala nya medier används operativt internt och 
externt inom företagets samtliga områden och individens kompetens 
sätts i centrum tack vare den nya ekonomiska värderingen av det 
intellektuella kapitalet. (SOU 2002:25, s. 159, min fetstil) 

 
 
Det är ”individens kompetens som sätts i centrum”. Att stå i centrum innebär att 
man får uppmärksamhet och att man värderas för sitt kunnande. Det kan vid en 
första anblick frammana en positiv syn på införandet av IT. Det är dock en 
”ekonomisk värdering” som kompetensen ska genomgå. Hur mycket är min kom-
petens värd? 
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Kompetensen eller ”kunskap-som-objekt” är lätt att tillföra, i ruta 7 ges uttryck 
för en speciell syn på vad kunskap är och hur lärande går till.  
 
 
 19 

Kompetensutvecklingen ligger nära produktionen, just-in-time. Det 
finns s k minutkurser eller entimmeskurser utvecklade för att man 
snabbt ska kunna finna kunskap inom ett visst område. (SOU 
2002:25, s. 145, min fetstil)  
 
Vi måste lära oss att ta till oss kunskap snabbare och just-in-time 
learning som varit ett begrepp i många år har idag utkristalliserats i 
mycket sofistikerad teknik. Det har också uppstått ett mycket väl an-
passat beteende hos individerna som förstår sitt eget värde i förhål-
lande till sin arbetsgivare. Den teknik som används är bl a mobila for-
mer av digitalteve, handdatorer, datorer, mobiltelefoner m m. (SOU 
2002:25, s. 158, min fetstil) 
 
Internet och den digitala infrastrukturen är en naturlig del av arbets-
sättet och skapar hastighet och möjlighet till samverkan både över 
organisatoriska och geografiska gränser. Ingående komponenter är /…/ 
kunskap (att tillföra kunskap och lärande direkt in i organisationens 
olika processer förändrar hela lärprocessen och skapar nya möjlighe-
ter för flexibelt lärande och kunskap går att tillföra vid behov och 
minskar därmed tiden för kompetensinhämtning samtidigt som ef-
fektiviteten ökar)… (SOU 2002:25, s. 148, min fetstil) 
 
Företagen lagrar kunskapen i olika databaser… (SOU 2002:25, s. 145, 
min fetstil)  
 

 
Satser och korta meningar ger uttryck för att lärandet handlar om att utveckla 
”ett mycket väl anpassat beteende” hos de anställda. Varje anställd ”som förstår 
sitt eget värde” lär sig att ta till sig ”kunskap snabbare”. För att klara detta an-
vänds ”just-in-time-learning” och en rad tekniska hjälpmedel som till exempel 
”handdatorer” och ”mobiltelefoner”. Begreppet ”just-in-time” härstammar från 
den ekonomiska världen och handlar om att man, inom tillverkningsindustrin, 
inte skall ha några komponenter på lager. I princip handlar det om att de kom-
ponenter som behövs för dagens produktion kommer från underleverantören 
på en långtradare samma morgon. 
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Tolkning:  
 
Inom den marknadsekonomiska diskursen som den kommer till uttryck i detta 
material framställs kunskap ofta som ett objekt som är skilt från individen och 
kan hanteras som vilken handelsvara som helst – ”kunskap-som-objekt”. Förut-
sättningarna för lärande ligger mer på en materiell nivå än på en individuell nivå. 
Detta gör att distribution av kunskap kan skötas genom ”virtuella kunskapsnät-
verk” eftersom kunskapen existerar som ett objekt skiljt från individen. 
 
Visserligen sägs att ”det intellektuella kapitalet” skall ”värderas” men vid en 
närmare granskning döljer sig en ”scientific managementsyn” bakom detta. Sci-
entific management (Taylorism) är en av industrialismens grundtankar och 
handlar i korthet om en människosyn där arbetskraften jämställs med övriga 
maskiner som är nödvändiga för produktionen. ”Intellektuellt kapital” blir som 
en naturtillgång som man kan dra nytta av och tjäna pengar på. Det sägs vidare 
att ”individen kompetens sätts i centrum” men det är endast i form av till-
gång/råvara som individen inklusive kompetens placeras där precis på samma 
sätt som torsk sätts i centrum för fiskeindustrin. Det innebär inte att individen 
värderas högre som autonomt subjekt med rättigheter och respekt i annan be-
märkelse än vad hon gjorde under industrialismen då det istället var hennes 
muskelkraft som värderades. Människor är lika lätta att byta ut som ett defekt 
kugghjul i en maskin. 
 
En utgångspunkt för just-in-time tanken är att det kostar pengar att ligga på 
stora lager men analogin haltar när man säger att företagen ska ”lagra kunska-
pen i olika databaser”. Överfört till denna situation skulle man kunna tolka det 
som att vi som individer inte ska ha någon kunskap med oss i våra ”kunskaps-
banker” utan ”kunskap går att tillföra vid behov” just vid det tillfälle när vi be-
höver den. Det finns ”enminuters” och ”entimmeskurser” som hjälper individen 
att ”finna kunskap”. Frågan är om det finns underleverantörer av kunskap? 
Dessa påståenden konstruerar en speciell kunskapssyn, nämligen den att kun-
skap inte är något som utvecklas, skapas eller konstrueras av individen utan att 
det är något som finns utanför, oberoende av subjektet. Kunskapen går utan 
hänsyn tagen till individ eller kontext att ”finna”, ”tillföra” eller” inhämta” ”vid 
behov” precis som när man tankar bilen. Det handlar alltså om att man ”snabbt 
skall kunna finna kunskap” man ska ”minska tiden” och ”öka effektiviteten”. 
Detta är också exempel på interdiskursivitet där en marknadsekonomisk 
diskurs och en kunskapsdiskurs fogas samman. 
 



 

 107

Globaliseringsdiskursen 
 

5.11 
 
Den andra diskursen som undersökningstexterna konstruerar eller är konstrue-
rade utifrån är en globaliseringsdiskurs. De val av ord som man gjort i SOU-
rapporterna och som har koppling till det globala handlar till stor del om rums-
lighet i någon form. Till exempel i SOU 1997:31 finns en äldre/ traditionellare 
och en nyare terminologi kring denna rumslighet (se tabell 3). 
 
           Tabell 3. Äldre respektive nyare sätt att uttrycka ”rummet” i  
           SOU 1997:31. Se även utdrag 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nyare uttryckssätten handlar till stor del om en värld som är ”virtuell” (sken-
bar), det vill säga en värld som simuleras med hjälp av datorer och endast finns 
som elektriska spänningar i datorernas minnen. Det finns exempel på en rad 
olika aspekter av denna virtuella värld i SOU 1997:31, till exempel nämns ”vir-
tuella myndigheter”, ”virtuella organisationer” och ”det virtuella proletariatet”. I 
SOU 2002:25 nämner man bland annat ”virtuella kommuner”, ”det virtuella 
samhällsbygget”, ”det virtuella sjukhuset”, ”virtuella mötesplatser” och ”virtuella 
gemenskaper”.  
 
Dessa rumsliga aspekter av vår tillvaro är i texterna också uttryckta på ett meta-
foriskt plan. Frågor om det globala och/eller det lokala handlar till stor del om 
att använda sig av rummet, huset och vägen som utgångspunkter eftersom des-
sa är välkända fenomen. Texterna handlar också mycket om att förhålla sig till 
verkliga eller metaforiska gränser.  
 

Traditionella uttryck Nyare uttryck 
 

 
Rummet (s 42) 
Industrisamhället (s 7) 
Provinsiell (s 53) 
Nationen (s 17) 
Världen (s 21)  
Fosterland (s 61) 
Nationalstaten (s 8) 
 
 
 

 
Cyberspace (s 54) 
Informationssamhället (s 61) 
Det gränsöverskridande samhället (s 
63) 
Transnationella centra (s 53) 
Virtuella världen (s 51) 
Det nya samhället (s 8) 
Det globala samhället (s 18) 
 
En värld som krymper (s 42) 
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På samma sätt kan jag få anvisning på vissa projekt där jag får en möj-
lighet att koppla upp mig till någon utanför huset, t ex en expert eller 
annan typ av handledare, som kan tillföra mig nya dimensioner och som 
har ett avtal med skolan att på detta sätt ställa upp vid behov. Det bety-
der att vederbörande kan finnas i närheten, i kommunen, i landet el-
ler någonstans ute i världen (SOU 200:25, s 149, min fetstil). 

 
 
I utdrag 8 visas att det är oväsentligt om ”experten” befinner sig alldeles ”i närhe-
ten”, ”utanför huset”, ”i kommunen”, ”i landet” eller någon annanstans ”i värl-
den”. Avstånden är upplösta och har inte längre någon betydelse.  
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-Den epok vi nu är på väg in i karaktäriseras av det gränsöverskridan-
de samhället, säger xx. Därför behöver vi få hit människor som tänker 
annorlunda, människor som vågar gå över gränserna (SOU 1997:31, s. 
63, min fetstil)! 
 
De nya möjligheterna med ökad processors- och kommunikationskapacitet 
tvingar oss också att fundera kring hur vi organiserar oss. Nationalstatens 
uppbyggnad är inte längre given. Nya kulturer utvecklas som har sitt ursprung i 
samlingsplatser som uppstår kring de kunskapscentra som växer upp runt om i 
världen. /…/  
- Det är frågan om transnationella centra som utvecklat en kultur där man 
utbyter idéer oberoende av politiska intressen, anser xx. Men för att dessa cent-
ra ska bli kunskapscentra måste man vara ohyggligt öppen och informell och 
akta sig för att bli provinsiell (SOU 1997:31, s. 53, min fetstil).  

 
 
Satser och korta meningar som används som till exempel ”det gränsöverskri-
dande samhället”, ”transnationella centra”, och ”det globala samhället” (SOU 
1997:31, s. 18) implicerar att barriärerna med fysiska gränser nu övervunnits. 
Alla, oavsett var man befinner sig, kan vandra runt i den gemensamma virtuella 
världen; det blir ”en värld som ’krymper”. 
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-De grundläggande livsvillkoren för människorna har förändrats med 
elektroniken, säger xx. Hittills har vi byggt våra strukturer på att det finns 
grundläggande fysiska avstånd. IT har ändrat detta och idag finns inte 
samma samband mellan tid och avstånd som tidigare. (SOU 1997:31, s. 22, 
min fetstil) 
 
Xx ser flera tecken på kunskapssamhällets framväxt och industrisamhällets till-
bakagång. Vårt minskade beroende av 'rummet' i en värld som "krymper" 
med hjälp av IT är ett exempe.l (SOU 1997:31, s. 42, min fetstil) 

  
Den tekniska utvecklingen, främst inom informations-och kommunika-
tionsområdet, är både en förutsättning för och en pådrivande kraft i interna-
tionaliseringen och globaliseringen av ekonomi, handel, vetenskap och kul-
tur. (SOU 1994:118, s. 18, min fetstil) 
  
Företagande med hjälp av IT kan bedrivas mer oberoende av geografiska 
avstånd. /…/ IT kan genom sin förmåga att tekniskt överbrygga avstånd i 
tid och rum bli ett viktigt stöd för regional utveckling. (SOU 1994:118, s. 14, 
min fetstil) 
 
Den geografiska placeringen får mindre betydelse med modern IT. (SOU 
1994:118, s. 30, min fetstil) 
 
Genom IT:s genombrott förändras människors och länders villkor i 
grunden. Avstånden minskar. Samarbetet får nya verktyg. Gränser länder-
na emellan bryts ner till förmån får ett fritt flöde av vetande. (SOU 
1994:118, s. 6, min fetstil) 
 

 
 
Det som är ”förutsättningen för” denna ”globalisering” är ”den tekniska utveck-
lingen, främst inom informations- och kommunikationsområdet”. Det är ”elektro-
niken” som förändrat ”de grundläggande livsvillkoren för människorna”. ”Genom 
IT:s genombrott förändras människors villkor i grunden”. Uttryck som ”med 
hjälp av IT”, ”IT kan genom sin förmåga” definierar rollen för ”modern IT” 
som kanske det viktigaste redskapet som ger ett ”viktigt stöd” för utvecklingen. 
 
Tillsammans bildar dessa satser och meningar ett tydligt tema i SOU-
rapporterna som är uttryck för och befäster en globaliseringsdiskurs. Ett sådant 
tema är att informationstekniken på ett radikalt sätt har ändrat den fysiska värl-
dens förutsättningar. De traditionella och urgamla sätten att kommunicera in-
nebar att man rent fysiskt förflyttade föremål eller människor från en plats till 
en annan. I denna tredimensionella fysiska värld utgjorde således avstånd, i tid 
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och rum, hinder ”idag finns inte samma samband mellan tid och avstånd”. Med 
hjälp av IT kan man nu ”överbrygga” dessa avstånd och bli ”oberoende av geogra-
fiska avstånd” och den ”geografiska placeringen får mindre betydelse”. Valet av 
orden ”överbrygga” och ”oberoende” förstärker intrycket av en global gemenskap 
ytterligare. 
 
 
Tolkning:  
 
Enligt undersökningstexterna är det globala samhället är ett faktum. Det finns 
inte längre några materiella gränser som kan hindra oss från att utveckla kun-
skap och bedriva handel ”avstånden minskar”. Det handlar inte längre enbart 
om att förflytta föremål rent fysiskt. Det immateriella i form av bland annat 
kompetens, ”vetenskap”, ”kultur” och elektronisk ”handel” har fått större bety-
delse.  
 
I de traditionella uttryckssätten (se tabell 3) handlar det mycket om den egna 
nationen i en nästan nationalromantisk anda. Man talar om ”nationen, national-
staten” och ”fosterlandet” där man ”bor och trivs” vilket ger associationer till att 
man skall bevara och försvara sin egen nationella och kulturella särart. Den 
andra ytterligheten handlar om ”gränsöverskridande, transnationella” och ”globa-
la” samhällen. Det blir en skarp kontrast mellan dessa två sätt att beskriva värl-
den. Inom den traditionella kategorin talar man också om ”världen” som om det 
bara fanns en enda och självklar värld. De nyare uttrycken ger intrycket av att 
det finns flera virtuella världar parallellt och det blir viktigt att ”akta sig för att 
bli provinsiell”. 
 
När texten talar om en ”världen som ’krymper’” (SOU 1997:31, s. 42) är det ord 
som hör hemma i en rumslig/fysisk begreppsvärld. Detta är ett metaforiskt ut-
tryckt och kan tolkas som att man genom modern teknik (IT) på kort tid kan ta 
del av och skicka information till/från världens alla hörn. Från sin egen position 
kan man snabbt, både fysiskt och immateriellt, nå andra delar av världen. På så 
sätt har världen blivit mindre. Man kan vända på begreppen och fråga sig om 
det är vi människor som istället blivit större – större med hjälp av IT som red-
skap. Idhe (1990) menar att verktyg fungerar som ett utvidgande av vår kropp 
och våra kroppsligt bundna förmågor. Till exempel vårt synsinne kan förstärkas 
så att vi kan se avlägsna stjärnor (teleskop) och de minsta atomer (mikroskop). 
Vår muskelstyrka kan mångdubblas genom till exempel hävstänger och hydra-
lik, vidare säger Idhe (1990): 
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Only by using the technology is my body power enhanced and magni-
fied by speed, through distance, or by any of the other ways in which 
technologies change my capacities. These capacities are always different 
from my naked capacities (s. 75). 

 
Ytterligare en möjlig variant till tolkning är att säga att världen blir större, det 
vill säga att man med hjälp av dessa redskap kan få tillgång till en större del av 
världen, nya områden öppnar sig och blir tillgängliga. Det lokala är det som 
borde kallas för den ”lilla” världen, det begränsade. När världen krymper borde 
det istället bli färre alternativ som står till förfogande.  
 
De tidigare tydligt avgränsade enheterna ”rummet” och ”nationen” ersätts med 
mera ”flytande” och öppna beteckningar som till exempel ”virtuella”, ”gräns-
överskridande” och ”transnationella centra” som ger möjlighet till ”fritt flöde av 
vetande”. Fokuseringen på det rumsliga/geografiska indikerar att just detta är en 
central dimension i det ”nya informationssamhället”. Dessa nya virtuella världar 
kan i hög grad bestämmas och styras av människan och de är också lätt att dis-
tribuera och göra tillgänglig från olika håll i den materiella världen. De som har 
intresse av att världen blir större är framför allt de kommersiella krafterna som 
på så sätt får tillgång till större marknader.  
 
Detta med att de världar vi omger oss med, de virtuella, är skapade av oss och 
är manipulerbara av oss kan ses som ett uttryck för en alltmer sekulariserad 
värld. Jarvis (1996) till exempel menar att ett tecken på moderniteten, och även 
senmoderniteten, just är en ökad grad av sekularisering. De virtuella världarna 
får allt större utbredning och eftersom de är konstruerade med hjälp av IT som 
i sin tur konstruerats av människor innebär det att vi får allt större makten över 
de ”virtuella samhällsbyggena” och de ”virtuella gemenskaperna”. Samtidigt som 
människan på detta sätt får större inflytande över världen, på bekostnad av gud, 
så uttrycks också en viss teknikdeterminism i undersökningstexterna. De möj-
ligheter som IT öppnar upp ”tvingar oss också att fundera hur vi organiserar 
oss” och utgör en ”en pådrivande kraft”. Så istället för att det är gud eller natur-
krafterna som styr oss så är det den nya informationstekniken.  
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Det glokala samhället 
 

5.11.1 
 
Ett annat framträdande tema som förekommer i undersökningstexterna är för-
hållandet mellan det lokala och det globala.  
 
 
 23 

- Jag tror inte någon har träffats mindre för att telefonen finns. Snarare 
är det tvärtom. Telefonen upprätthåller kontakterna, människor känner 
större behov av att träffas när man talas vid på telefon /…/ Det är lika-
dant med datorer, Internet, mobiltelefoner och 3-D-kommunikation. 
Men vi får mer kontakter utan att belasta miljön eftersom IT ger oss 
chansen att träffas utan att fysiskt förflytta oss. 
 
Xx drar paralleller med bondesamhällets bygemenskap och menar att 
IT ger oss en unik chans att ta oss tillbaka till "byn" (SOU 1997:31, 
s. 48-49, min fetstil). 
 
- I det här scenariot måste staten hjälpa individen att hitta sin roll i det 
globala samhället. Vi får en immateriell frihet men för att det ska 
fungera måste vi också ha en fysiskt stabil bas. Därför måste samhället 
komma tillbaka till det sociala ansvar som fanns i det agrara samhäl-
let (SOU 1997:31, s. 18, min fetstil). 
 
I en inflytelserik bok skriver Robert Reich, f d arbetsmarknadsminister i 
USA, om en informationssamhällets överklass – ”symboliska analytiker” 
– som kommer att kunna segla ifrån andra medborgare och bilda en elit 
utan fosterland och utan lokala förankringar (SOU 1997:31, s. 6, min 
fetstil1). 
 
Idag sker en hel del arbete över tidszonerna där arbetet flyttar från 
team till team över dygnet och jordklotet (SOU 1997:31, s. 31). 
 

 
Det lokala konstrueras som något idylliskt genom att sådana satser och korta 
meningar som ”bondesamhällets bygemenskap”, ”tillbaka till ’byn’” och ”det 
sociala ansvar som fanns i det agrara samhället” har valts. Dessa uttryck är på 
gränsen till metaforiska eftersom det idag knappast finns något ”bondesamhäl-
le”, de är uttryck för behovet av en ”fysiskt stabil bas”. Parallellt med denna 
idylliska lokala förankring existerar också den andra sidan som handlar om det 
”globala samhället” där man inte har någon ”lokal förankring” och saknar ”fos-
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terland”. Åtminstone ”eliten” jobbar tillsammans med andra ”över tidzonerna” 
och i ”team över dygnet och jordklotet” ”oberoende av tid och rum”. Det är IT 
som ”ger oss en unik chans” att leva i båda dessa världar samtidig där vi bland 
annat får en ”immateriell frihet” och ”chansen att träffas utan att fysiskt förflytta 
oss”. Undersökningstexterna ger uttryck för en interdiskursivitet genom att 
konstruera en diskurs om det lokala och en om det globala. 
 
 
 24 

Det förtjänar emellertid samtidigt att understrykas att allt inte förändras 
bara för att mycket gör det. Den kulturella identiteten blir viktigare 
både, för tryggheten och som redskap för att sortera de ökade informa-
tionsmängderna (SOU 1994:118, s. 18-19, min fetstil). 

 
 
För att klara av att orientera oss i det nya globala informationssamhället behö-
ver vi ha en fast punkt, en ”trygghet”.  Paradoxallt blir det lokala ännu viktigare 
som fast punkt i tillvaron i ett globalt samhälle. I dialektiken mellan det lokala 
och det globala upplöser det lokalas traditionella geografiska natur och kan istäl-
let utgöras av en kulturellt välkänd miljö eller ”kulturella identiteter”. 
 
 
 25 

Genom IT kan hela vårt land utvecklas i bättre balans. Med den mins-
kade betydelsen av fysiska avstånd kan varje bygds rika förutsättning-
ar bli till gemensam styrka. För den enskilde förbättras möjligheterna till 
studier, arbete och förkovran oberoende av tid och rum (SOU 
1994:118, s. 5). 
  
Genom IT kan kulturskapare och kulturinstitutioner lättare nå publiken. 
/…/  Det finns emellertid också en risk för att den multinationella 
kulturindustrins dominans förstärks ytterligare genom uppbyggnaden 
av världsomspännande informationsnätverk (SOU 1994:118, s. 16, 
min fetstil). 

  
 
 
Med hjälp av IT kan ”varje bygds rika förutsättningar” utvecklas och spridas. IT 
är alltså bra för att ta tillvara på det lokala och samtidigt göra det till en global 
tillgång. Men det finns alltid en baksida av myntet. Det som är bra för det lokala 
är också bra för det globala vilket innebär att ”den multinationella kulturindu-
strin” också kommer att finnas tillgänglig parallellt med det provinsiella. Den 
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risk som SOU 1994:118 ser med detta är att vår lokala särart försvagas och kan-
ske till och med går förlorad.  
 
 
 26 

Om Europaprocessen fortsätter får också språkliga och kulturella fär-
digheter en större tyngd. Det finns nu ett antal ungdomar som rör sig i 
Europa. Den som inte vänjer sig vid detta riskerar att bli framtidens 
landsbygdsbarn ungefär som för 50 år sedan när vi skiftade från 
landsbygdssamhälle till storstadssamhälle. (SOU 1997:31, s. 43-44, 
minfetstil) 

 

 
De som inte ”vänjer sig vid” denna utveckling riskerar att bli betraktade som 
”landsbygdsbarnen” under industrialismens och urbaniseringens dagar. Oftast 
var ”landsbygdsbarnen” barn i jordbrukarfamiljer och fick därför inte del av den 
utveckling som till stor del skedde i städerna och bland industriarbetarfamiljer-
na.  
 
 
Tolkning: 
 
Med hjälp av IT kan individen sitta kvar lokalt, provinsiellt eller regionalt och 
ha tillgång till information från och kommunikation med hela världen på en 
nationell och global nivå även om hon anses vara ”utan lokal förankring” och 
”utan fosterland”. På detta sätt uppstår en sorts gränslösa sammanslutningar där 
nationerna har förlorat sin betydelse och där det finns ”en elit utan fosterland”. 
Det är inte längre nationen Sverige som är den sammanhållande enheten utan vi 
ska finna gränsöverskridande samarbetsformer på global basis samtidigt som vi 
hämtar kraft i det lokala samhället. Fosterlandet som enda plattform hör till det 
förgångna. Detta är det ”glokala samhället” (SOU 2002:25, s. 83), det vill säga ett 
samhälle som samtidigt är globalt och lokalt.  
 
- Det lokala, fysiska och geografiskt indelade samhället 
 
- Det globala, virtuella och gränslösa samhället 
 
 
Sammanhanget (cohesion) i SOU-rapporterna bygger upp en struktur som 
kan uttryckas enligt följande (figur 10): 
 

Det glokala samhället
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Figur 10. Strukturen eller sambandet mellan SOU-rapporternas  
rumsliga och materiella dimensioner. 

 
 
På den horisontella nivån finns en paradoxal relation mellan motsatsparen som 
närmast kan beskrivas som dialektisk. Det vill säga i det ”informationssamhälle” 
som beskrivs i SOU-rapporterna existerar parallellt både det lokala och globala, 
det fysiska och immateriella och det bundna eller begränsade och friheten. Des-
sa relationer skapar tillsammans något nytt och det är detta nya som är det glo-
kala samhället. På den vertikala nivån känns sambanden mindre kontroversiella 
eller motsatta. Det finns en koppling mellan det lokala, fysiska och begränsa-
de/bundna liksom det finns en koppling mellan det globala, immateriella och 
frihet. Det är den vänstra vertikala kedjan i figuren som utgör den trygga platt-
form utifrån vilken vi kan agera i den högra vertikala kedjan, det vill säga i det 
glokala informationssamhället.  
 
Det som blir svårt att förhålla sig till i skildringarna av det glokala samhället är 
att man befinner sig i två världar med olika ideal samtidigt. Dels ska vi vara 
”utan fosterland och utan lokala förankringar” (SOU 1997:31, s. 61) samtidigt 
som vi ”med hjälp av IT kan vi tillåta människor att arbeta där man bor och 
trivs” (SOU 1997:31, s. 46). Det gamla lokala samhället, ”byn” och dess ”byge-
menskap” framställs som ett ideal som man med hjälp av IT ska kunna återupp-
rätta. Det är viktigt med ”en fysiskt stabil bas” vilket jag tolkar som en konkret 
geografiskt existerande plats som den som fanns i det ”agrara samhället”. Men 
samtidigt finns då en risk att vi blir som ”landsbyggdsbarnen”. Den institution 
som sägs ska ta ansvar för denna situation är ”staten” (se utdrag 23). Men efter-
som vi idag rör oss ”över tidszonerna”, vi är ”utan fosterland” och ”utan lokal 
förankring” där vi lever i det ”gränsöverskridande samhället” så är frågan vart 
denna stat egentligen ligger och hur stor betydelse den har och kommer att få?  

lokalt              
 
 
fysisk              
 
 
bundenhet      

globalt 
 
 
immateriell    
 
 
frihet      
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En annan fråga är hur vi kan ”träffas utan att fysiskt förflytta oss”, i vilken fy-
siskt lokaliserad värld finns vi då och vilken ”stat” är det då som tar ansvaret? 
Dessa paradoxer där man kan befinna sig i flera dimensioner samtidigt konstru-
erar postmodernistiska tankefigurer och diskurser. I postmoderna miljöer beto-
nas just fria flöden, fragmentering, hetrogenitet och självets multipla egenska-
per, uppdelning och förskjutning. Detta möjliggörs eller understöds av den 
ökade IT-användningen (Coyne, 1999). Förekomsten av interdiskursivitet sägs 
vara ett tecken på förändring. Genom undersökningstexternas blandning av 
diskurser om det lokala och det globala, indikeras en pågående förändring. 
 
 
 
Syn på kunskap och lärande inom globaliseringsdiskursen 
 

5.11.2 
 
Under denna rubrik för jag fram några exempel på hur synen på kunskap och 
lärande konstrueras och uttrycks genom globaliseringsdiskursen. 
 
 
 27 

Det handlar inte bara om att kunna engelska utan också om att fostras 
till nyfikenhet och utvecklingsvilja och att ha ett självförtroende 
(SOU 1997:31, s. 43-44, minfetstil). 

 
 
 
Genom att välja ordet ”fostras”, ger SOU 1997:31 uttryck för att det är någon 
som ska inordnas i ett specifikt system. Ett system som kännetecknas av sådana 
ideal som ”nyfikenhet”, ”utvecklingsvilja” och ”självförtroende”. Det är ett uppdrag 
som ska utföras av någon. När man skriver detta utan att explicit uttrycka vem 
det är som skall stå för fostran använder man sig av en objektiv modalitet.  
 
 
 28 

Personliga nätverk är för individer extremt viktigt. Det är extremt vik-
tigt för företag att bygga nätverk och rekryteringsnätverk som går över 
gränserna både branschmässigt och geografiskt. Den geografiska 
platsen är mindre viktig än kompetensen (SOU 2002:25, s. 158, min 
fetstil). 
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28 forts. 
 
Med Internet ökar möjligheterna att följa kurser vid andra universitet i 
andra länder (DiU, 4-1997, s. 41, min fetstil). 
 
Möjligheterna till distansstudier och möjligheter att bygga upp en ex-
amen genom kurser från olika universitet i världen kommer också att 
driva på utvecklingen av examinationsformer via Internet… (DiU, 4-
1997, s. 41, min fetstil). 
 
Verklig distansundervisning är det först i det ögonblick du är helt obero-
ende av var du sitter. Då har du hela världens universitet som lärosäte 
(DiU, 4-1997, s. 41, min fetstil). 
 

 
 
Satser och korta meningar visar att IT inom den rumsliga dimensionen har 
rubbat de traditionella ramarna på ett betydande sätt. Kunskap och kompetens 
kan tas tillvara, var helst den befinner sig, ”den geografiska platsen är mindre 
viktig”, genom personliga och organisationers ”nätverk”. I undersökningstex-
terna framhävs också ”möjligheterna” som IT för med sig till internationalisering 
och globalisering genom att man via Internet kan få tillgång till ”hela världens 
universitet”. 
 
 

 
29 
Det finns ett stort flöde av möjligheter till ständigt lärande och in-
formationssökning, både i fysiska skolor med fysiska lärare och genom 
virtuella kunskapsnätverk som ofta är globala (SOU 2002:25, s 151, 
min fetstil). 

 
 
 
Inom globaliseringsdiskursen görs inte någon kvalitativ skillnad mellan informa-
tion och kunskap. Man kan göra ”informationssökningar” genom de ”virtuella 
kunskaps nätverken” och vara i ett tillstånd av ”ständigt lärande”. Att använda 
sig av uttrycket ”virtuella kunskapsnätverk” signalerar att det handlar om att 
kunskap finns att hämta någonstans i det ”globala” ”flödet”, det vill säga kun-
skap-som-objekt.  
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En internationell e-learningstandard finns. Det innebär att man kan 
exportera små kunskapsenheter, s k learning objects, och på så sätt 
kan kunskapsmoduler återanvändas och exporteras till andra system 
och andra kurser i andra länder. Kurserna är alltså internationella 
(SOU 2002:25, s. 145, min fetstil). 
 
 
 

Ytterligare en nivå av interdiskursivitet uppnås när man bland annat i SOU 
2002:25 i ovanstående korta utdrag uttrycker både en globaliseringsdiskurs och 
en marknadsekonomisk diskurs som är inflätade i varandra. Man skriver att 
kunskap består av enskilda små bitar eller ”enheter” som på olika sätt kan läggas 
samman och bilda ”moduler”. Denna syn handlar om att kunskap är något som 
finns utanför och fristående från individen och är kumulativ. Detta är en meka-
nisk och materiell syn på kunskap; kunskap som ett objekt eller en vara. Texten 
ger också uttryck för att kunskapande är något som sker i ett globalt perspektiv. 
”Kunskapsmoduler” är något som kan ”återanvändas” och till och med ”exporte-
ras” till andra individer och ”andra länder”. ”Internationella lärprocesser” är 
också ett uttryck som förekommer på annan plats i undersökningstexten (SOU 
2002:25, s. 163).  
 
 
Tolkning: 
 
Den kunskapssyn som kommer till uttryck inom globaliseringsdiskursen hand-
lar mycket om kunskapens lokalisering. Kunskap är ”global” den finns att tillgå 
från ”hela världens universitet” men framför allt finns den i ”virtuella kunskaps-
nätverk”. Den är lokaliserad utanför individen och blir inom denna diskurs i 
hög grad uttryckt som objekt. Man kan också skönja tendenser till tankar om 
kollektiv kunskap och kollektivt lärande bland annat när man talar om ”den in-
ternationella lärprocessen”. 
 
Att, som i exemplet om ”fostran”, använda sig av objektiv modalitet är ett sätt 
att dölja vem som verkligen ligger bakom dessa tankar och det är ett sätt att 
utnyttja sin maktposition för att få påståendet om ”fostran” till ”nyfikenhet”, 
”utvecklingsvilja” och ”självförtroende” att framstå som en självklar väg att gå – 
den modernistiska vägen. Då ska man inte glömma att motpolen till fostran kan 
uttryckas som någon form av självförverkligande och representerar en motsatt 
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epistemologisk ståndpunkt. Att dessutom befinna sig i ett ”ständigt lärande” är 
att befinna sig i ständig utveckling vilket kan tolkas som ett resultat av eller en 
konstruktion av modernismens framstegs- och utvecklingsoptimism. 
 
 
 

Individualiseringsdiskursen 
 

5.12 
 
En tredje dominerande diskurs som jag finner i undersökningstexterna är en 
individualiseringsdiskurs men den har ofta ett komplicerat förhållande till en 
diskurs som handlar om kollektivism. 
 
Genom de val av ord och satser som gjorts i undersökningstexterna framträder 
en struktur eller en speciell dramaturgi. 
 
 
Tabell 4. Ord och satser ur SOU 1994:118 och SOU 2002:25. 
 
Människor är: detta kräver: och leder till: 
 
unika  
värdefulla  
 

 
individuella villkor 
valfrihet  
tillgänglighet 
skräddarsydda personliga   
 [lösningar]  
 

 
varje individ styr över sig 
själv 
personlig utveckling  
framgång i yrkeslivet  
 

 
 
Bland annat framställs individen som varande ”unik” och ”värdefull”. Lika ofta 
betonas att det därför krävs ”individuella villkor”, ”valfrihet” och ”skräddarsyd-
da personliga lösningar”. Genom detta kommer ”varje individ att styra över sig 
själv”, genomgå ”personlig utveckling” och nå ”framgång i yrkeslivet”. Före-
komsten av sådana ord, i undersökningstexterna, som ”självbetjäning”, ”integri-
tet”, ”privat”, ”personligt” och ”självförvaltning” signalerar att individen har en 
central roll. Vidare förekommer ord som ”försprång”, ”framgångsrikare” och 
”vinnare” (se ruta 19) vilka gör att modaliteten betonar det positiva med indi-
vidualism. Jag ser genom detta att texterna konstituerar och ger uttryck för en 
individualiseringsdiskurs. Individualism konstrueras i undersökningstexterna 
som något både positivt och viktigt.  
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Tabell 5 En rad ord ur undersökningstexterna samt dess mot  
satser. Motsatsorden hämtade från Walter (2002). 

 
Ord som uttrycker 
kollektivism 
 

Motsatser till ord 
som uttrycker kol-
lektivism = individu-
alism 

 
”Solidaritet” 
 
 
”Social” 
 
 
 
”Gemenskap” 
 
 
 
 
”Samspel” = Samverkan 
 
 
 

Illojalitet 
Egoism 
 
Asocial 
Samhällsfientlig 
Osällskaplig 
 
Ensamhet 
Utanförskap 
Främlingskap 
Fiendskap 
 
Oenighet 
Konkurrens 
Opposition 
Tävlan 

 
 
Slår man upp motsatsordet till ”individualism” finner man ”kollektivism” (Wal-
ter, 2002). Genom att välja ut några av de ord som används i SOU-rapporterna 
för att konstruera kollektivism, och sedan se på dess motsatser, finner jag att 
man implicit uttalar sig mindre smickrande om det individuella (se tabell 5). Ska 
man ställa detta på sin spets innebär det att individualism står för ”illojalitet, 
egoism, samhällsfientlighet, fiendskap och konkurrens”.  
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Det som var en styrka för Sverige i industrisamhället blir en svaghet vid 
skiftet till en ny epok. Det heterogena samhället, inte det homogena, 
får ett försprång i framtiden. Strukturer som bygger på individen blir 
framgångsrikare än de som bygger på grupper. Därmed ställs också 
större krav på individen (SOU 1997:31, s. 8, min fetstil). 
 
Vi måste släppa kollektivet och ta fram individen, släppa de storska-
liga lösningarna, minska övervakningen och bygga upp en ny identitet, 
ett nytt ansvar som bygger på individualismen (SOU 1997:31, s. 18, 
min fetstil). 
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31 forts. 
 
Vi måste t ex ha ett nytt utbildningssystem. Skolan idag är en produkt av 
industrialismen. Nu krävs en större individualisering (SOU 1997:31, 
s. 17, min fetstil).  
 
I denna kommande utveckling är det varken företagen eller staten 
som är de stora vinnarna - det är den enskilda människan. Ett 
samhälle växer fram där individen blir alltmer värdefull och upp-
märksammad som kund, medarbetare och entreprenör (SOU 
2002:25, s. 297, min fetstil). 

 
 
 
På en mer övergripande nivå framträder i SOU-rapporterna också ett tema där 
individen står i centrum ofta på bekostnad av det kollektiva. ”Det är varken 
företagen eller staten som är de stora vinnarna – det är den enskilda människan” 
Ytterligare uttryck för detta är satser och meningar som dessa: ”strukturer som 
bygger på individen blir framgångsrikare än de som bygger på grupper”, ”vi måste 
släppa kollektivet och ta fram individen”, ”individen blir alltmer värdefull och 
uppmärksammad” och ”ett nytt ansvar som bygger på individualismen”. Det 
”krävs” att vi blir individualister och det blir viktigt att vara ”heterogena”, det vill 
säga ej enhetliga och konforma.  
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När medborgaren i sin digitala vardagsmiljö med ständig uppkoppling “zap-
par” över till samhällskanalen, kan hon lätt och direkt nå minförvaltningen.se 
som är en för varje medborgare skräddarsydd personlig portal /…/. Allt 
sker på medborgarnas villkor med hänsyn till att medborgarna är olika, har 
skilda förutsättningar och befinner sig i olika livssituationer. Det är indivi-
dualiserat. (SOU 2002:25, s 60, min fetstil). 

 
 
Alla individer har ”skilda förutsättningar” och är därmed unika. Därför måste 
det också finnas ”skräddarsydda personliga” lösningar i ”det heterogena samhäl-
let”. Individen framställs som en som har stor makt ”allt sker på medborgarnas 
villkor”. 
 
Modaliteten i dessa textutdrag är att individualism framställs med stort efter-
tryck och betecknas som både positiv och viktig. Det ”krävs” att vi blir indivi-
dualister, ja vi till och med ”måste” bli det. Det kommer att ge oss ”försprång” 
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och göra oss ”framgångsrika”. Detta uttrycks som objektiv modalitet, det vill 
säga det är svårt att avgöra vem det är som egentligen tycker och står för dessa 
uttalanden. Undersökningstexterna ger därför intrycket att detta är en sorts na-
turlig ordning.     
 
 
Tolkning: 
 
Undersökningstexterna vill framhäva individualism som något positivt men 
ändå lyckas man inte riktigt frigöra sig från mer traditionella värderingarna som 
att kollektivet står för trygghet och individualism står för sådana krafter som 
luckrar upp samhällsstrukturerna. Steget från individualism till mer negativt 
klingande ord som ”egoism”, ”illojalitet” och ”konkurrens” är inte långt. 
 
Undersökningstexterna menar att ”staten” hävdar att ”allt sker på medborgarnas 
villkor” och att samhället ”är individualiserat”. Den Marxistiska synen på ideo-
logi är att det är ”förvanskade bilder av verkligheten” (Sunnemark & Åberg, 
2004, s. 35) och frågan är om inte dessa påståenden i undersökningstexterna i så 
fall är just sådana ideologiska uttryck. Det vill säga ett sätt att försöka konstrue-
ra en bild av samhället som inte riktigt håller vad den lovar eftersom man sam-
tidigt talar om att ”fostra” det vill säga forma och socialisera individerna. Bau-
man (2002) säger att individualisering är ett av modernismens sociala tillstånd 
och när ”staten” framhåller individualism som ideal är det därför ett uttryck för 
modernistisk ideologi. 
 
 
En dialektik mellan individualism och kollektivism 
 

5.12.1 
 
Bilden av individualism som konstrueras i undersökningstexterna är dock inte 
helt okomplicerad och oemotsagd. 
 
 
 33 

Det kanske t o m växer fram en ny solidaritet i samhället. Människor 
tycker inte om att vara alltför individuella, vi är sociala varelser 
/…/ En dröm och förhoppning är att gemenskap och en ny vitalise-
rad underifrånbyggd demokrati uppstår. Det kan ske när människor 
i samspel är intresserade av viktiga frågor i vardagen. Tekniken kan an-
vändas som ett stöd för en sådan utveckling, t ex med digitalt  
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33 forts. 
 
inspirerade folkrörelser och nätverksbyggande som engagerar och 
ökar delaktigheten (SOU 2002:25, s 82, min fetstil). 
 
Människor är sociala djur. Visst går det att hämta all möjlig informa-
tion på nätet, vi kan kommunicera, studera, agera o s v över nätet. Men 
vi har ett behov av att träffas. Varför? Det är härligt att vara till-
sammans. 
Om vi är för lite med varandra – ett skräckscenario – så minskar det 
sociala kapitalet i samhället och samhället faller sönder. (SOU 2002:25, 
s 328, min fetstil) 

 
 
 
Trots dessa tydliga framskrivningar av individualism finns det, som jag redan 
antytt, en spänning i relationen mellan det individuella och det kollektiva. I 
textutdrag (33) framträder ett annat tema. Där ges exempel på raka motsatsen 
till individualiseringsdiskursen, där konstrueras snarast en diskurs om det kol-
lektiva. 
 
Samtidigt som individen i informationssamhället tillåts att träda fram ur den 
stora massans anonymitet och kollektiva behandling så kan man också i under-
sökningstexterna se att det inte är så lätt att frigöra sig från värderingar som 
sägs vara grundläggande mänskliga egenskaper, ”vi har ett behov av att träffas”. 
SOU 2002:25 hävdar att ”vi är sociala varelser” och vi ”är sociala djur”. Detta 
sätt att välja ord som ”behov”, ”varelser” och ”djur” antyder att vi människor 
skulle vara flockdjur ur ett genetiskt perspektiv. Modaliteten i dessa uttryck, i 
och med att man använder ”är”, visar på ett starkt stöd för detta. Totalt sett är 
man däremot inte lika säker. Man skriver att det ”kanske” kan växa fram ”en ny 
solidaritet” och att det är en ”dröm och förhoppning”  att en ”ny vitaliserad underi-
frånbyggd demokrati uppstår”. Detta är betydligt mer återhållsamma skrivningar. 
 
I diskursordningen finns ändå tydliga uttryck för både en individualiserings-
diskurs och en kollektiviseringsdiskurs, det finns med andra ord en interdis-
kursivitet. Samtidigt som individens specifika behov och önskemål anses vikti-
ga att uppfylla säger textutdragen att man skall delta i ”nätverksbyggande” som 
”ökar delaktigheten” vilket är utpräglade sociala aktiviteter ”det är härligt att 
vara tillsammans” och motsatsen ”är ett skräckscenario”. Det resulterar i så 
skilda uttryck som ”vi måste släppa kollektivet och ta fram individen” respektive 
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”människor tycker inte om att vara alltför individuella, vi är sociala varelser”. 
Beaktar man modaliteten i dessa de senaste meningarna finner man till exem-
pel att det första exemplet, individualisering, använder ”måste” vilket är att be-
trakta som ett starkt understöd av påståendet. När det gäller det andra exemp-
let, kollektivism, använder man sig av ”inte alltför individuella”, vi är bara lite 
individuella, vilket är en betydligt vagare form av instämmande.  
 
En gång i tiden var gruppen ett överlevnadsvillkor. Vi var tvungna att hjälpa 
varandra att skaffa mat för dagen och skydda oss mot naturen och andra fien-
der. Grupper och stammar byggdes utifrån släktskap eller geografisk placering. 
Idag har de flesta människor i västvärlden sina grundläggande behov täckta så 
frågan är utifrån vilka premisser dessa ”nya” grupper ska bildas?   
 
 

34 
Jag bor i Södertälje och såg det tidigare som min naturliga gemenskap 
för att lösa de flesta av mina problem där. Men om det nu på 10 år till 
2011 har utvecklays [felstavning i originaltexten] ett annat samhälle där 
alla samhällstjänster finns på nätet som istället för geografi bygger på 
många olika intressegemenskaper, nätgemenskaper eller communi-
ties – och jag medverkar i ett flertal av dessa – då minskar väl följaktli-
gen mitt behov av att t ex betala skatt till den fysiska Södertälje-
gemenskapen? Bör t ex en pensionärsgemenskap på nätet sköta sin 
egen beskattning? (SOU 2002:25, s. 79-80). 
 
- Stammen kan vara global och immateriell och bestå av ett nätverk av 
likasinnade. Stamkänslan svarar mot behovet för den enskilde att hit-
ta sin identitet. Judar och zigenare är exempel på sådana globala iden-
titeter. (SOU 1997:31, s. 19, min fetstil) 
 

 
 
I och med att de rumsliga dimensionerna nu, enligt undersökningstexterna (t ex 
”det gränsöverskridande samhället” och ”oberoende av geografiska avstånd”) an-
ses upplösta med hjälp av IT måste vi bygga kollektiv utifrån andra premisser. 
Nu kan ”nätverk av likasinnade, intressegemenskaper,  nätgemenskaper” eller 
”communities” istället uppstå. Det spelar ingen roll om de andra gruppmedlem-
marna finns spridda över världen. En tanke som förs fram i SOU 2002:25, är 
att ”när människor i samspel är intresserade av viktiga frågor i vardagen” kan 
man bilda gemenskaper och en känsla av samhörighet, en ”stamkänsla”, kan 
uppstå.  
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’Du är okej. Du är värdefull.’ Om vi lyckas sprida känslan av att vi alla 
är unika, värdefulla individer och att olikheter och individualism är 
värdefullt, underlättar det även för folk att ta mer ansvar. Samhället bör 
även utveckla olika former av personliga incitament, t ex  skapa bo-
nussystem för dem som delar med sig av sin kunskap (SOU 
2002:25, s. 156, min fetstil).  
 
Samhällets mål är att var och en ska bidra… (SOU 2002:25, s. 155, 
min fetstil).   
 
För i IT-samhället blir det viktigare med heterogenitet. Den enskilde 
måste i större utsträckning ha förmåga att se sig själv i ett samman-
hang, att kunna samarbeta och att kunna utföra arbetsuppgifter som 
inte är av rutinkaraktär utan som förändras (SOU 1997:31, s. 64, min 
fetstil). 

 
 
 
Undersökningstexternas sätt att uttrycka sig i satser och korta meningar av-
speglar ett ambivalent eller motsägelsefullt förhållningssätt till individen och 
kollektivet. När man uttrycker att individen ska ”dela med sig av sin kunskap” 
innebär det en form av solidaritet och det förutsätter att det då uppstår ett slags 
samarbete med någon eller några andra. Det är kollektivets och ”samhällets 
mål” att ”var och en ska bidra” till gruppen. För att detta ska fungera krävs ock-
så att ”den enskilde måste se sig själv i ett sammanhang”, det vill säga ingå i nå-
gon form av kollektiv. För att detta ska kunna ske måste det finnas ”personliga 
incitament” så att individen blir belönad genom ”bonussystem” för att vara soci-
al. Modaliteten i dessa satser är tydlig, man ”ska” och ”måste”. Dessa mening-
ar antyder nödvändigheten av ett samspel mellan individ och samhälle.  
 
 
 
 36 

Det är också viktigt att poängtera att teknologin endast är ett red-
skap, ett medel, för att i högre grad kunna förverkliga värden av in-
dividuellt och mer samhälleligt slag. IT-utvecklingen kommer att i 
grunden förändra våra samhällen och levnadsmönster (SOU 1994:118, s. 
5, min fetstil). 
 
 



 

 126 

 
 
36 forts. 
 
IT skapar nya möjligheter såväl för individen som för samhället. 
Den ökar möjligheterna att kommunicera och att samarbeta, att ta till 
vara och utnyttja information och kunskap, att lösa problem och att ut-
veckla ny kunskap. Den öppnar nya sätt att vara, arbeta, mötas och um-
gås (SOU 1994:118, s. 6, min fetstil). 

 
 
 
Länken mellan individen och det samhälleliga kollektivet är IT. Satser som 
”teknologin är endast ett redskap, ett medel” för att ”förverkliga värden av indi-
viduellt och mer samhälleligt slag” antyder att IT skapar förutsättningar för att 
utveckla både det individuella och det kollektiva. 
 
 
Tolkning: 
 
Det går inte längre att dra alla över en kam. Enligt den typ av skrivningar som 
förekommer i undersökningsmaterialet ska inte längre olika typer av aktiviteter i 
samhället utgå från generella behov och lösningar där det krävs att människor 
samverkar. Varje individ är ”unik” och måste därför ”styra över sig själv” och 
”valfrihet” blir ett viktigt honnörsord. När modaliteten är objektiv är det oklart 
vem som står för uttalandena och det gör att det blir svårt att avgöra om det 
som sägs i dessa sammanhang är positivt eller negativt. Utifrån individens per-
spektiv kan det verka positivt att det finns ”valfrihet” och att få saker ”skräd-
darsydda” just utifrån sina ”unika” egenskaper och önskningar. Utifrån ett an-
nat perspektiv tror jag att valfriheten istället kan bli begränsad eftersom det inte 
kommer att finnas tillräckligt många individer (kunder) för varje specialiserad 
produkt som är möjlig att framställa, priserna kommer av samma skäl skjuta i 
höjden. Det finns därmed en risk att den enskilda individen blir överkörd av 
starkare krafter som till exempel myndigheter och arbetsgivare. En sådan splitt-
ring kan till exempel ge en arbetsgivare större möjligheter att ge olika anställda 
varierande villkor. Finns inte någon grupp som tillvaratar individens intressen 
när till exempel fackföreningarna förlorar i betydelse så minskar sannolikt indi-
videns möjligheter till påverkan. En konsekvens av detta som vi ser idag är till 
exempel att ”individuell lönesättning” framhävs som något positivt. Detta skul-
le kunna ses som att det egentligen är arbetsgivarnas maktposition och ideologi 
som kommer till uttryck i den dominerande diskursen om individualism. 
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Det finns en viss skillnad i sättet att uttrycka sig mellan två av SOU-
rapporterna. I SOU 1997:31 använder man uttryck som ”ett nytt ansvar som 
bygger på individualismen” och ”nu krävs en större individualisering”, det vill 
säga man ger uttryck för en process som måste starta (ett nytt ansvar) eller som 
pågår (individualisering). I SOU 2002:25 säger man ”det är individualiserat”, det 
vill säga processen är klar och avslutad. I SOU 1997:31 analyserar man läget och 
i SOU 2002:25 anger man en klar målbild vilket kan ha tydligare politiska syf-
ten.  
 
Trots den starka betoningen av individualism i undersökningstexterna finns det 
parallellt uttryck för en kollektivistisk diskurs. Antingen är det så att det råder 
en så kallad ”diskursiv kamp” mellan dem om vilken som ska uppnå en hege-
monisk ställning eller så kan det vara uttryck för en ny hybridiserad diskurs som 
lånat drag från båda sidor (Chouliaraki & Fairclough, 1999). I den mer kollekti-
vistiska diskursen framhålls att ”vi är sociala varelser” och att detta skulle vara 
grundläggande mänskliga egenskaper. Ändå ligger det mer eller mindre under-
förstått hela tiden att individen ska vara stark för att det är på detta sätt som 
vårt samhälles konkurrenskraft ska kunna stärkas. Vad kan individualiserings-
strävandena då vara uttryck för? ”Ensam är stark” heter det ju ibland men det 
är väl snarare så att ensamma individer är ett splittrat kollektiv? Medborgarnas 
makt är en chimär. Vems intresse är det då att hävda individualism före kollek-
tivism? Mycket i undersökningstexterna talar för att det är just staten och de 
stora företagen. Detta kan ses som uttryck för en ideologi som handlar om att 
antingen styra människor till lydiga medborgare eller lönsamma konsumenter 
och arbetare. I detta avseende använder jag ideologibegreppets mer ursprungli-
ga betydelse som förvanskade bilder av verkligheten med syftet att upprätthålla 
det borgerliga samhället. Man skulle kunna tolka undersökningstexternas något 
ambivalenta förhållande till individualism och kollektivism som en interdiskur-
sivitet. Interdiskursivitet är en indikator på förändring. I detta fall verkar indivi-
dualismen framhävas starkare än kollektivismen så förändringsriktningen skulle 
då gå från kollektivism mot individualism. 
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Syn på lärande inom individualiseringsdiskursen 
 

5.12.2 
 
I undersökningstexterna ges också uttryck för sätt att se på lärande, det vill säga 
hur man tillägnar sig kunskap. 
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…utbildning sker målrelaterat och helt individuellt. (SOU 2002:25, s. 
141, min fetstil)  
 
Det är individens behov och individens olika förutsättningar som 
ska styra hur man tar till sig kunskapen. (SOU 2002:25, s. 148, min fet-
stil) 
 
Vi har gått från utbildning till lärande. Vi har gått ifrån den gruppori-
enterade undervisningen till det individorienterade lärandet. (SOU 
2002:25, s. 148, min fetstil) 
 

 
 

Lärprocesser är inte undantagna från individualismens påverkan. Precis som 
inom andra områden konstruerar ord, satser och meningar i undersöknings-
materialet bilden av att lärande är ”individuellt”. Det är ”individens behov” och 
”individens förutsättningar” som ska ”styra”. Riktningen är från det ”grupporien-
terade” till det ”individorienterade”. 
 
 
 38 

Informationstekniken möjliggör en större individualisering och 
lärande. Det är nyckeln till den motivation som är grunden för allt 
lärande. (SOU 2002:25, s. 151, min fetstil)  
 
Forskning om lärande och hjärnforskning har gjort att olika lärstilar 
har definierats och integrerats i datasystemen som känner av perso-
nen i fråga. (SOU 2002:25, s. 145, min fetstil) 
 
Lärandet är individuellt men det sociala sammanhanget lyfts fram i 
olika lärmiljöer. (SOU 2002:25, s. 141, min fetstil)  
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”Informationstekniken” är det medel som ”möjliggör” och ökar ”individualise-
ringen”. ”Olika lärstilar har definierats” och kan ”integreras i datasystemen” så 
att olika programapplikationer helt individanpassas. Kunskap konstrueras enligt 
SOU-texterna som något som är individuellt även om man nämner det ”sociala 
sammanhanget”. Man menar att informationstekniken kan underlätta för indivi-
den att lära sig på sina egna villkor. Modaliteten i påståendet om det ”sociala 
sammanhanget” är vagt och otydligt, visserligen sägs att det ”lyfts fram” men det 
sägs inget om hur eller vem som gör detta. Ordet ”lärmiljöer” är något som kan 
gälla både för individuellt lärande och lärande i grupp.  
 
 
Tolkning: 
 
Liksom på övriga områden är ”valfriheten” och det ”individuella” viktig även 
när det gäller lärandet. Individer har olika ”förutsättningar” och är unika och 
detta gäller i allra högsta grad även när vi lär oss. Det är denna syn som vuxit 
fram ur, eller varit upphov till, alla dessa olika koncept om personliga lärstilar 
och intelligenser som till exempel Gardner (1996) de sju intelligenserna, Seagal 
& Horn (1997) Human Dynamics och Briggs-Meyer (1993) Myers-Briggs Type 
Indicator.  
 
Det framställs som att lärande är något som kan ske i ett socialt vakuum, det vill 
säga kontakten med andra människor är inte nödvändig. Det finns ”ren” kun-
skap som går att lagra i datorsystem och som sedan kan ”överföras” till varje 
individ utifrån dennes unika förmåga att ta till sig. 
 
 
Identiteter inom individualiseringsdiskursen 
 

5.12.3 
 

 
39 
Det som nu händer i samhället är att mycket av dessa traditionella, väl kända, 
strukturer försvinner. Vi människor blir ganska nakna och sökande i denna 
nya situation. Hur ska vi nu förhålla oss? Vad är det vi ska göra när vi ska fun-
gera som anställda på denna helt nya kommande nätförvaltning? Vi har inte 
några regelverk längre. Vi måste bygga nätverk. Vi måste själva ta initia-
tiv och söka upp människor. Vi måste själva avgöra innehåll i våra arbeten. 
Vi måste själva söka information. Vi måste själva hantera konflikter, prio-
ritera, fortsätta bygga nätverk (SOU 2002:25, s. 161, min fetstil). 
 
Därmed ställs också större krav på individen (SOU 1997:31, s. 8, min fetstil). 
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39 forts. 
 
De nya och annorlunda sätt att arbeta och leva som framtiden utlovar ställer 
krav inte bara på rörlighet och förändringsförmåga, utan också på möjlighe-
ter för alla till kompetensutveckling och individuell växt (SOU 1994:118, .s 
32, min fetstil). 
 

 
De ord som används i undersökningstexterna indikerar att individen i informa-
tionssamhället konstrueras som övergiven och utlämnad till sig själv. Hon är 
”naken”, ”sökande” och tyngd under ”kraven” eftersom det inte finns några 
”strukturer” eller ”regler” kvar. Det är mycket som ”vi måste” ta ansvar för själ-
va, vi förväntas ”ta initiativ”, ”avgöra innehåll”, ”söka information”, ”hantera”, 
ha ”förändringsförmåga” och genomgå ”individuell växt” och inte minst att 
”bygga nätverk”.   
 
Textens modalitet betonar starkt de uppgifter som individen skall ansvara för 
genom sådana formuleringar som ”vi måste själva…”. Textförfattaren inklude-
rar sig själv i detta när han skriver ”vi människor”, vilket är ett uttryck för sub-
jektiv modalitet. Däremot anses vi bara vara ”ganska nakna och sökande” vil-
ket då är en lägre grad av instämmande än till exempel ”måste”. 
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På många sätt påminner det nya samhällets struktur om nomaderna. 
Att orientera sig i omvärlden var viktigt då och blir viktigt framöver 
(SOU 1997:31, s. 19, min fetstil). 
 
Xx anser att varje epok karaktäriseras av att det finns ett nav runt vilket 
allting kretsar. I nomadkulturen stod t ex individen i navet. Runt na-
vet fanns de religiösa symbolerna, en given teknik, kommunikationssy-
stem, livsmedel, den sociala ordningen osv. Varje individ hade själv 
ansvaret för att äta - kulturen skapade inget överskott. 
Av nomaden krävdes hög individuell kompetens att orientera sig 
geografiskt för att individen skulle kunna klara sig om han eller hon 
kom ifrån stammen. (SOU 1997:31, s. 16). 
 
 

   
Genom att använda metaforen ”nomad” om dagens individer betonar SOU 
1997:31 individens centrala ställning. Man säger att ”i nomadkulturen stod t ex 
individen i centrum” vilket jag i och för sig inte vet om det stämmer men det är 
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så SOU 1997:31 väljer att formulera sig. ”Nomader” är ”folk eller grupper av 
människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosätt-
ning. I vid mening omfattar därför termen såväl exempelvis ambulerande försäl-
jare och cirkussällskap som herde- och jägarfolk. I snävare mening brukar dock 
termen vara reserverad för grupper där själva födoframställningen är förknip-
pad med kringflyttande verksamhet” (Nationalencyklopedin, 2003). Enligt den-
na lexikala definition slås det fast att nomadens liv inte ”medger fast bosätt-
ning” och är förknippad med ”kringflyttande verksamhet”. SOU-rapporten drar 
slutsatsen att ”det nya samhällets struktur” påminner om detta nomadliv. Vidare 
sägs att nomadlivet är en urgammal struktur som vi återigen börjat leva efter. 
Det var/är en struktur som satte/sätter ”individen i centrum” och där en viktig 
egenskap eller ”kompetens” var/är att ”orientera sig”.  
 
 
Tolkning: 
 
Den bild, eller identitet, som konstrueras i undersökningstexterna är den om 
den ansvarsfulla, kompetenta ”nomaden” som klarar sig själv och kan ”orientera 
sig” i den omgivande terrängen. Terrängen utgörs i detta fall av informations-
samhällets globala och virtuella informationsflöden . Mycket av ansvaret i sam-
hället vilar på individen som ”själv måste” lösa de situationer som uppstår. Det 
finns inget kollektiv att luta sig emot och få hjälp av. ”I nomadkulturen stod t ex 
individen i navet”, ”individen hade själv ansvaret” och det ”krävdes hög individu-
ell kompetens”, så också i IT-samhället eftersom gruppens betydelse är nedto-
nad. Att ”bygga nätverk” blir då lite paradoxallt, det är ju ett gemensamhetssö-
kande. Som individualiserade människor ska vi alltså bygga nätverk, på våra 
egna villkor, för att ingå i ett kollektiv. ”Nomad” är för övrigt ett intertextuellt 
inslag. Denne ”nomad” behöver ingen fast punkt i tillvaron utan ”måste” klara 
av att leva i det ”nya samhällets” ”lösa strukturer”.  
 
 
 

Den informationsteknologiska diskursen 
 

5.13 
 
Egentligen är alla de diskurser jag redogjort för tidigare på ett sätt också delar av 
en IT- diskurs. Även inom den marknadsekonomiska diskursen, globaliserings-
diskursen och individualiseringsdiskursen handlar det om hur informationstek-
nologin på olika sätt har underlättat, satt fart på eller kvalitativt förändrat dessa 
företeelser. Men den stora skillnaden mellan de diskurserna och den jag tar upp 
i detta avsnitt är att de fanns redan innan IT slog igenom även om de då delvis 
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antog andra former. Så på ett sätt kan man säga att de diskurser som jag presen-
terar inom ramen för den informationsteknologiska diskursen är nyare feno-
men, åtminstone framställs de så. 
 
I stort är detta kapitel disponerat efter fyra huvudsakliga aspekter av ”informa-
tionssamhället” som undersökningstexterna konstruerar: 
 

1. Datorn ett redskap som förlöser och skapar nytt 
2. IT – en revolution  
3. Det ”nya” samhället 
4. Den ”nya” människan 

 
Inledningsvis tar jag upp ett antal ord ur undersökningstexterna som på ett mer 
iögonfallande sätt indikerar att det handlar om en ny diskurs. 
  
 

     Tabell 6.  
     Ord från undersökningstexterna som indikerar en IT-diskurs 

 
Ord ur undersökningstexterna 
 
virtuellt 
virtuella kunskapsnätverk 
simulerad erfarenhet 
digitala verktyg  
chatt  
e-post  
e-agenter 
e-learning 
e-tjänster 
virtuella gymnasiestudier  
virtual reality 
Internet 
IT-kompetent 
IT-strukturer 
snabblänkar 
surfa 
gränssnitt 
webbplats 
webblärande 
multimediaenhet 

drillprogram 
communities, 
Homo Zappiens  
operativsystem  
drivrutiner 
wordfiler  
Mikroprocessorkraft 
pixlade 
bredband 
databas 
digitalakuten 
digitalteve 
nätskola 
nätgemenskaper 
intranät 
logga in 
myndighetsportal 
onlinetjänster 
zappar 

 
 
Orden ovan (tabell 6) är prov på en terminologi som inte skulle ha haft samma 
eller ens någon innebörd för så där en 25 år sedan. Det är med andra ord en IT-
diskurs som vuxit fram förhållandevis snabbt. Denna diskurs ger bland annat 
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uttryck för nya mötesplatser ”communities, nätgemenskaper,”, nya verktyg ”chatt, 
e-post, drillprogram, bredband” och nya upplevelser ”simulerad erfarenhet, virtu-
al reality”. 
 
En hel del av de ord och begrepp som används flitigt i undersökningstexterna 
och som manifesterar den informationsteknologiska diskursen  är alltså förhål-
landevis nya konstruktioner som är intertextuella och interdiskursiva. När un-
dersökningstexternas skribenter, som i många av dessa exempel, fått till uppgift 
att ha visioner om och spekulera kring framtiden så finns det uppenbarligen 
inte färdiga begrepp till allt man skulle vilja uttrycka kring sin tänkta framtids-
bild. Visionärerna blir då tvungen att låna in redan befintliga begrepp, som 
bland annat ”just-in-time learning” (SOU 2002:25, s. 158). Detta är ett vederta-
get begrepp inom ekonomi/logistik. Det vill säga man använder begrepp från 
en annan diskurs vilket naturligtvis kan få konsekvenser för hur man uppfattar 
det nya sammanhang där det används, eftersom det sedan tidigare är laddat med 
betydelse. Andra exempel på sådana nya intertextuella/ interdiskursiva ut-
tryck och begrepp som förekommer i undersökningstexterna är kombinationer 
av gamla vedertagna begrepp som ”lärande”, ”post”, ”skola” och ”lärare”. Des-
sa har sedan försetts med prefix eller kombineras med andra ord som är mer 
eller mindre vedertagna, till exempel: ”e-lärande, e-post, nätskola” och ”virtuella 
lärare”. 
 
 
Tolkning: 
 
Det är bland annat de många nya orden som konstruerar den informationstek-
nologiska diskursen. Man kan i och för sig diskutera om det är ny teknik som 
skapar nya ord eller om det är nya ord som skapar ny teknik. Till exempel 
”drillprogram” skulle kunna ha uppkommit ur de förhållandevis tidiga och enkla 
pedagogiska programvaror som fanns i skolan när datorer var relativt nya. Ett 
ord som ”bredband” kan istället vara framsprunget ur ett behov eller en önskan 
om högre kommunikationshastighet mellan datorer. Detta i sin tur kan leda 
tekniken i en speciell riktning. Sannolikt är det en samverkan mellan båda dessa 
faktorer eftersom diskurser både är konstituerade, det vill säga skapade av oss, 
och konstituerande vilket innebär att de påverkar vårt sätt att förhålla oss. 
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Datorn ett redskap som förlöser och skapar nytt 
 

5.13.1 
 
 
 41 

Datorn liknar Aladdins lampa. Vet vi hur vi lockar fram anden och kan 
konsten att tämja honom, har vi ett mäktigt verktyg i vår hand (DiU, 
4-98, s. 3, min fetstil). 
 
DiUs skoltidningstävling visar den kreativa kraft datorn kan förlösa 
hos elever. Den kan bli mäktig, likt anden i Aladdins lampa (DiU, 4-98, 
s. 3, min fetstil). 
 
Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt ut-
nyttjad ger IT vingar åt denna förmåga. Det är vingar att lyfta och att 
överbrygga avstånd med. Det är vingar att förverkliga annars oupp-
nåeliga ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag 
och arbetsliv. 
Genom IT:s genombrott förändras människors och länders villkor i 
grunden. Avstånden minskar. Samarbetet får nya verktyg. Gränser län-
derna emellan bryts ner till förmån får ett fritt flöde av vetande. (SOU 
1994:118, s. 6, min fetstil). 
 
Liksom industrisamhällets tämjande av nya energikällor blev en hävstång 
för den mänskliga muskelkraften är modern IT en hävstång för den 
mänskliga hjärnan - och, rätt använd, för det mänskliga förnuftet och 
visheten (SOU 1994:118, s. 20, min fetstil). 
 

 
 
Metaforiskt jämförs datorn med ”Aladdins lampa”, det vill säga ett föremål 
som inrymmer en magisk ”ande” som kan uppfylla våra önskningar. Detta 
skickar signalerna att datorn är något som vi inte riktigt förstår eller behärskar, 
framför allt inte insidan av den, men ändå kan hjälpa oss på ett nästan överna-
turligt sätt. Om vi lyckas ”tämja” datorn kan vi få den att fungera som ett ”verk-
tyg” och ett stöd för skapande och förändring. IT är ett redskap som ”förlöser” 
och frigör kraft. En annan metafor som används är att IT ger ”Vingar åt män-
niskans förmåga”, vilket också är titeln på SOU 1994:118. Texten slår fast att 
människan i grunden har en förmåga att ”växa och utvecklas” men med hjälp av 
IT får dessa egenskaper ”vingar”, vilket i sin tur är en metafor för förmågan att 
flyga som vi i alla tider har drömt om. Luftrummet är den rumslig dimension 
som vi med våra grundförmågor inte naturligt behärskar. Med hjälp av dessa 
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”vingar”, det vill säga IT, kan vi nu plötsligt ”lyfta”, ”överbrygga avstånd”, ”för-
verkliga annars ouppnåeliga ambitioner”, ”bryta gränser”, vingarna (IT) är ”revo-
lutionerande” redskap som ger frihet.  
 
Sammantaget i dessa två första metaforer jämförs IT med magiska företeelser 
och med egenskaper som inte är mänskliga. Men det förekommer också en 
tredje mer handgriplig och tydlig redskapsmetafor, nämligen ”hävstången”. Tex-
ten i SOU 1994:118 säger att ”IT är en hävstång för den mänskliga hjärnan 
/…/ förnuftet och visheten”. Med hjälp av en hävstång utnyttjar man mekani-
kens lagar för att med ett enkelt redskap kunna flytta/lyfta föremål som normalt 
är för tunga för den egna muskelkraften att rå på. Nu kan vi alltså få motsva-
rande hjälp med de kognitiva förmågorna. IT hjälper oss att utföra sådana upp-
gifter som våra normala förmågor inte klarar av.  
 
Men IT:s möjligheter gör det inte enbart ”lättare, snabbare och effektivare att 
göra sådant som redan görs idag” utan den kan skapa helt ”nya möjligheter”. 
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IT skapar nya möjligheter såväl för individen som för samhället. Den ökar 
möjligheterna att kommunicera och att samarbeta, att ta till vara och utnyttja 
information och kunskap, att lösa problem och att utveckla ny kunskap. Den 
öppnar nya sätt att vara, arbeta, mötas och umgås (SOU 1994:118, s. 6, min 
fetstil). 
 
På samma sätt som en gång tryckpressen, läskunnigheten och telefonen, 
men för den delen också ångmaskinen, järnvägen, bilen och flyget, öpp-
nar IT helt nya möjligheter att snabbt kommunicera, utbyta och ut-
nyttja information, men också att utveckla ny kunskap (SOU 1994:118, 
s. 28, min fetstil). 
 
IT är inte enbart - eller ens främst - en ersättningsteknologi, som gör det 
lättare, snabbare och effektivare att göra sådant som redan görs idag. 
Den är istället en teknologi som möjliggör nya sätt att vara, nya sätt att 
arbeta och nya sätt att mötas och umgås (SOU 1994:118, s. 28, min fet-
stil). 
 
Internet är utan tvekan en av de stora omvälvningar vi upplevt i våra 
liv. Också skolan påverkas. Först genom att vi gör gamla saker på nytt 
sätt: nya källor, nya samarbetspartners. Så småningom helt nya saker 
(DiU, 4-98, s. 3, min fetstil). 
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Genom ord, satser och korta meningar, som bland annat exemplifieras i 
textutdragen i ruta 42, framkommer det tydligt att undersökningstexterna kon-
struerar bilden av att IT ”ökar möjligheterna” och öppnar ”helt nya möjligheter”. 
Det är något kvalitativt nytt som kan skapas med hjälp av IT. Bland annat ska-
pas ”nya sätt att vara, arbeta, mötas och umgås” och genom detta kommer ock-
så ”ny kunskap”. Processen för detta är att man inte bara kan göra det vi gör 
idag på ett bättre sätt, det vill säga göra ”gamla saker på nytt sätt”, utan vi skall 
dessutom göra ”helt nya saker”. Detta påstående explicitgör IT som föränd-
ringsagent och som ett unikt verktyg. Samtidigt säger man att ”datorn kan förlö-
sa” ”kreativ kraft”.  
 

 
43 
Skrivmaskinen i all ära, i dag skriver vi med digital teknik. Och inte 
bara skriver - till vårt förfogande har vi på vårt skrivbord både ett 
mörkrum, ett avancerat ljudlabb, ett film- och videolabb, en tid-
ningssmedja och ett digitalt postverk för e-post och Internet. För att 
bara nämna några av de otroliga möjligheter som ryms i den digitala 
universalmaskinen (DiU, 1-01, s. 3, min fetstil). 
 

 
Temat i utdraget ovan framställer datorn som ett verktyg som i en och samma 
förpackning klarar av en hel rad med gamla välkända funktioner. Dessa funk-
tioner eller uppgifter var tidigare inte möjliga för varje enskild individ att utföra 
ensam i hemmet, i alla fall inte utan specialistkunskap och betydande invester-
ingar i flera olika typer av maskiner. Visst fanns det väl de som hade ett 
mörkrum hemma; och visst fanns det väl de som spelade in och redigerade film; 
och visst fanns det de som ”tryckte” mindre upplagor av en tidskrift. Men det 
var nog ovanligt att en och samma person ägnade sig åt allt ihop. Dessutom var 
det inte många som hade sitt eget ”postverk” med de möjligheterna till omedel-
bar global kommunikation som finns idag. 
 
Att använda sig av dessa välbekanta yrkes- eller hobbysysselsättningarna som 
exempel, när man talar om IT, är metaforiskt. Skillnaderna mellan till exempel 
skrivmaskinen och mörkrummet och en dator idag är så stora att det handlar 
om kvalitativt skilda produkter. Det går alltså inte att säga att det är liknelser, 
för både tekniken och de mänskliga procedurerna är helt nya.  
 
 
 



 

 137

 
 

44 
Mattelärare kan ha nytta av att använda Excel med sina elever, lärare 
för yngre barn har nytta av exempelvis multimedieverktyg, bildlärare 
ska kunna använda digitala verktyg etcetera. Olika hjälpmedel och 
program som ökar elevernas möjligheter att skapa och konstruera 
själva. (DiU, 5-2001, s. 23, min fetstil) 
 
 

 
Man talar i utdrag 44 tydligt om att man använder sig av verktyg i skolan och 
det handlar till stor del om elektroniska verktyg som datorprogram (Excel) men 
de är också underförstått kognitiva ”hjälpmedel” eftersom de ”ökar elevernas 
möjligheter att skapa och konstruera själva”. 
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Som vi just pekat på är den framväxande IT en del av de förändrade 
omvärldsvillkoren. Kvardröjande gränser mellan länder och folk bryts 
effektivt igenom med teknikens hjälp. IT är samtidigt en del - kanske 
t.o.m, den viktigaste - i den arsenal av redskap som behövs för att 
framtiden skall kunna mötas framgångsrikt. (SOU 1994:118, s. 19, 
min fetstil). 

 
 
Ett tydligt tema i alla undersökningstexter, men kanske framförallt i SOU 
1994:118, är att teknologin förstärker människans förmågor. Tekniken frigör 
människan från de fysiska begränsningar som annars styr vårt handlingsutrym-
me. SOU 1994:118 med den metaforiska rubriken ”Informationsteknologin - 
Vingar åt människans förmåga” är ett exempel på detta. Textutdrag 45, från 
SOU 1994:118, ovan är ett exempel på förstärkning (enhancement), det vill 
säga meningen sammanfattar och förstärker det tema som handlar om IT som 
ett viktigt redskap även om modaliteten, graden av instämmande, är lite tvety-
dig. I citatet ovan säger man att IT är det ”viktigaste” redskap som behövs sam-
tidigt som man garderar sig med att använda det modala adverbet ”kanske”. 
Det är med andra ord inte helt säkert att det är på detta viset. 
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Tolkning: 
 
Det råder ingen tvekan om att IT ses som ett betydelsefullt verktyg för männi-
skor. IT är en katalysator för att plocka fram individens inneboende förmågor, 
den ”förlöser” kreativitet och kraft. Texterna konstruerar bilden av att IT är det 
viktigaste verktyg som behövs för att vi skall kunna möta ”framtiden” – åtmin-
stone på ett ”framgångsrikt” sätt. Den nya tekniken appliceras på ett flertal, för 
att inte säga de flesta, områden. Detta antyder att vi lever i ett konkurrenssam-
hälle där det hela tiden gäller att vara konkurrenskraftig. Detta konkurrenstän-
kande gäller hela spannet från individuell nivå, där varje individ får ”vingar” åt 
sina förmågor, till internationell nivå där ”IT har direkt avgörande betydelse för 
den svenska ekonomins konkurrenskraft” (SOU 1994:118, s. 7). Detta har inslag 
av den marknadsekonomiska diskursen och en ideologisk klang. Samtidigt som 
tekniken gör oss oberoende av naturlagarna blir vi istället beroende av tekniken vil-
ket i väldigt liten omfattning problematiseras i undersökningstexterna. Under-
sökningstexterna ger intrycket att all ny teknik och även nymodigheter av annat 
slag alltid bär med sig en förhoppning om en positiv framtid och vem vill inte 
att ”framtiden skall kunna mötas framgångsrikt”? I det avseendet är inte IT nå-
got unikt. 
 
Många av de verktyg som människan uppfunnit genom historien har inneburit 
att vi utökat och förstärkt de förmågor vi redan har, de ”förlöser kraft”. Till ex-
empel kikaren har förstärkt vår syn och telefonen har gjort att vi kan använda 
vår röst och vår hörsel på distans. Men med IT menar undersökningstexterna 
att vi tillförts något helt nytt. Att uttrycka sig som att vi med IT får ”vingar” är 
en metafor för en helt ny förmåga, nämligen den att flyga. ”Dessa möjligheter 
berör varje samhälls- och livsområde och varje människa” (SOU 1994:118, s. 6). 
Det nya med IT är alltså att den kan ge oss helt nya egenskaper. 
 
Man uttrycker sig i undersökningstexterna som om datorer skulle vara till ex-
empel ”skrivmaskiner” eller ”mörkrum” men även detta blir egentligen en meta-
forisk nivå eftersom det egentligen handlar om helt nya och kvalitativt annor-
lunda processer jämfört med de gamla traditionella förlagorna. Ta mörkrummet 
som exempel; förr var det en kemisk process som var tidsödande med många 
olika steg. Det gällde till exempel att ha rätt proportioner och rätt temperaturer 
på kemikalierna för att det skulle fungera. Dessutom skulle allt ske i mörker. 
Idag tas ett fotografi med en digitalkamera, det sparas över på en dator och kan 
behandlas med ett redigeringsprogram för att sedan enkelt skrivas ut. Detta är 
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den rent tekniska sidan av bildframställning men den konstnärliga och kreativa 
biten av processen är fortfarande densamma, det gäller att man har en känsla 
för hur en bra bild ska se ut. Det ges dock med de digitala verktygen en större 
möjlighet att påverka även dessa sidor av praktiken. Undersökningstexterna 
använder sig i stor utsträckning av metaforer för att beskriva IT:s egenskaper. 
Användandet av metaforer kan ses utifrån flera aspekter. Valet av metaforer 
och uppfattningen av dessa är i hög grad styrd av kulturella faktorer. Metaforer 
förstås inte på samma sätt i alla kulturer. Skall man använda sig av metaforer 
och uppnå den effekt man tänkt sig måste man vara bevandrad i den kultur där 
den används. 
 

Metaforer utvidgar vår kunskap om det okända genom att använda det 
redan kända. /…/ Men valet av metaforer påverkar användningen: me-
taforer filtrerar och organiserar vår uppfattning. Den innebär en tolk-
ning, där vissa aspekter lyfts fram på bekostnad av andra (Stålhammar, 
1997, s. 10). 

 
Olika människor kan med andra ord uppfatta metaforer på olika sätt. Ett per-
son som är bevandrad i en specifik kulturs metaforer kan alltså utnyttja detta 
för att framhäva visa aspekter av en företeelse och dölja andra. De metaforer 
som används i textutdragen ovan har jag tolkat utifrån min förståelsebakgrund 
men de kan naturligtvis för andra läsare vara laddade med andra innebörder. Jag 
tolkar det som att avsikten med användandet av dessa metaforer i undersök-
ningstexterna har varit att framhäva kraften i IT och förtydliga hur IT kan hjäl-
pa oss människor. Metaforen ”anden” gör att vi kan få våra önskningar uppfyll-
da på ett oförklarligt sätt, metaforen ”vingar” handlar om frihet och ”hävstång-
en” är en mekanisk metafor som tydliggör att våra egna förmågor kan förstär-
kas.  
 
 

IT – en revolution 

5.13.2   
 
Genom att studera valet och förekomsten av karaktäristiska ord i SOU 
1994:118 framträder en struktur eller en övergripande dramaturgi. Det vill säga 
hur detta val av ord bygger upp en bild av hur IT kommer att påverka vårt land 
och vår framtid. Orden kan i huvudsak formeras i tre olika kategorier, nämligen 
aktiviteter, resultat och berörda (se tabell 7). Med denna dramaturgi som ut-
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gångspunkt kan man säga att SOU-rapporten konstruerar IT som ett dramatiskt 
och kraftfullt verktyg som kan användas till att påverka samhället.  
 
 
 Tabell 7. Grupper av ord ur SOU 1994:118 som bildar en dramaturgi.  
 

Aktiviteter 
Med hjälp av IT kan 
man: 
 

Resultat 
Detta leder till: 

Berörda 
För: 

Revolutionera 
Bryta ner (motstånd) 
Bryta gränser 
Konkurrera 
Stimulera 
Tämja 
Främja 

Livskvalitén höjs 
Välstånd 
Valfrihet 
Öppen demokrati 
Stärkt … makt 
Fritt flöde 
Nya möjligheter 
Utvecklad kunskap 
Bättre balans 
Vitalitet 
Rikare innehåll 
Effektivitet 
Tillväxt 
Vinst 
Ökad säkerhet 
 

Alla elever 
Alla individer 
Medborgarna 
Människan 
 
 

 
 
Med hjälp av IT kan man ”bryta ner motstånd” och ”gränser”. Man kan ”kon-
kurrera”, ”tämja”, ”främja” och till och med ”revolutionera”. Resultatet av det-
ta framställs huvudsakligen som något positivt ”livskvalitén höjs”, och vi uppnår 
”välstånd, demokrati, valfrihet, vitalitet” och ”bättre balans”. De som kommer 
att få del av detta är helt enkelt ”alla individer”, ”medborgare” och ”människor”.  
 
Vidare antyder orden i undersökningstexterna ett utvecklingsförlopp. Det är 
något som händer eller något som går över från ett stadium till ett annat. Bland 
annat förekommer en rad ord som signalerar en hög grad av dynamik och rörel-
se för att inte säga dramatik. Exempel på sådana ord är ”frammarsch, förändring, 
förädling, föder, övergång, förändras dramatiskt, omvälvande, samhällsomstörtan-
de, revolution” och ”utvecklas”.  
 

 
46 
De digitala verktygen förändrar och berikar…       (DiU, 1-2001, s. 3). 
 
IT medför snabba förändringar…                         (DiU, 1-2001, s. 3). 
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46 forts. 
 
den digitala universalmaskinen /…/ förändrar radikalt 
både lärarens och elevens situation.                         (DiU, 1-2001, s. 3). 
 
 förändring av villkoren för lärande som IT fört med sig                            
                                                                                (DiU, 1-2001, s 3). 
 
en betydelsefull förvandling äger rum med IT:s  
genomträngande av allt                                  (DiU, 3-2001, s. 2). 
           
att lära med informationstekniken som resurs är något  
annat än vad vi varit vana vid… den förändrar villkoren för  
lärandet.                                                           (DiU, 3-2001, s. 2). 
 
IT förändrar vår verklighet och våra perspektiv   (DiU, 5-2001, s. 2). 
 
Nya mönster skapas.                  (DiU, 5-2001, s. 2). 
   

                        (Min fetstil) 
                  
 
 
Inte minst förstärker ordvalen i DiU-texterna denna bild av att vi befinner oss i 
en förändring. Ord som ”förändrar”, ”förändring” och ”förvandling” framträder 
som centrala. Eftersom inte motsatsen, det vill säga varaktighet och stabilitet, 
över huvudtaget tas upp framstår det som att DiU-artiklarna konstruerar en 
verklighet eller en värld i pågående ”förändring”.  Det som är orsak till föränd-
ringarna är ”den digitala universalmaskinen”, ”de digitala verktygen” eller ”IT” 
som helhet. Det som förändras är ”vår verklighet”, ”våra perspektiv” och ”vill-
koren för lärande”. Det går ”snabbt”, är ”radikalt” och ”betydelsefullt”. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att transitiviteten, det vill säga handlings-
processerna, i ruta 46 alla ger uttryck för att det är IT och ”de digitala verkty-
gen” som är orsaken till dessa processer. Det som sker är en ”förändring” och en 
”förvandling” där ”nya mönster skapas” och det som utsätts för denna behand-
ling är olika ”villkor”, ”perspektiv” och till och med ”verkligheten”. Meningarna 
ger uttryck för en objektiv modalitet, det vill säga det framkommer inte av 
texten vems perspektiv det är som kommer till uttryck. Däremot slås det fast att 
förändringarna är både ”snabba” och ”radikala”. Sammantaget gör detta att 
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påståendena om IT:s förändringsförmåga framställs som självklara och ”betydel-
sefulla”. 
 
Om man tar några av dessa karaktäristiska ord från undersökningstexterna och 
tittar på dess motsatsord finner man en bild som är betydligt mindre attraktiv 
och mindre önskvärd (se tabell 8). 
 
          Tabell 8. Ord ur SOU 1997:31 samt dess motsatser. 
         Motsatsorden hämtade från Walter (2002) utom de där  
         det står (eget) vilka jag funnit på själv eftersom de ej fanns med i 
        lexikonet. 
 

Exempel på  
”rörelseord”  
i SOU 1997:31 
 

Motsatser 

 
”Frammarsch” 
 
 
”Förändring” 
 
 
 
”Förädling” 
 
 
”Föder” 
 
”Omvälvande” 
 
 
”Utvecklas” 
 

 
Reträtt 
Återtåg 
 
Beständighet 
Stabilitet 
Bevarande 
 
Degenerering (eget) 
Försämring (eget) 
 
Dödar 
 
Stabilt (eget) 
Trivialt 
 
Stagnera 
Försämras 
Stå still 
Gå tillbaka 
 

 
 
         

Det är IT som är medlet som leder till att man motverkar att hamna i den nega-
tiva spegelbilden som handlar om ”återtåg, stagnation” och ”degenerering”. 
Minst kontroversiell verkar motsatsen till ”förändring” vara. Där handlar mot-
satsen om ”beständighet”, ”stabilitet” och ”bevarande”. 
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… regeringen måste göra allt för att underlätta den revolution som 
han ser i övergången från PC-nätverk till nätverks-PC och Internet 
(SOU 1997:31, s. 13, min fetstil). 
 
IT-Kommissionen kommer i höst att anordna en seminarieserie om 
konsekvenserna av IT-revolutionen och om olika framtidsscenarier 
(SOU 1997:31, s. 5, min fetstil). 
  

 
 
Metaforiskt använder man sig i undersökningstexterna av ordet ”revolution”. 
En sådan kan definieras som en revolt mot rådande ordning, omvälvning eller 
grundläggande förändring. Det är inte en långsam förändringsprocess som av-
ses utan snarare en plötslig och snabb förändring (NE, 2005). Oftast har revo-
lutioner handlat om att grupper i samhället har riktat sin vrede mot de styrande. 
Det kan då verka lite motsägelsefullt när texten säger att ”regeringen måste göra 
allt för att underlätta den revolution” som pågår i samhället. Transitiviteten 
visar att en process pågår och att regeringen är ansvarig för denna process. Men 
revolutioner kan också handla om stora mer fredliga förändringar i övrigt i 
samhället. Texten slår fast att ”IT-revolutionen” redan har ägt rum och att den 
har medfört vissa ”konsekvenser”.  
 
Modaliteten eller graden av instämmande i detta påstående är subjektiv och tas 
för given då texten säger att regeringen ”måste” ”underlätta den revolution” som 
innebär en övergång till modernare typer av informationsteknologi. 
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De strukturer som nationen byggt upp passar inte i det nya samhäl-
let. -De grundläggande livsvillkoren för människorna har förändrats 
med elektroniken… (SOU 1997:31, s. 22, min fetstil).  
 
…den hierarkiska strukturen bryts upp (SOU 1997:31, s. 26, min fet-
stil).  
 
- IT kommer att skynda på förändringen av de mönster vi är vana vid 
(SOU 1997:31, s. 60, min fetstil). 
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Även satser och korta meningar implicerar mycket dramatik och genomgri-
pande förändringar i samhället. ”Strukturer bryts upp” och ”de mönster vi är 
vana” skall genom en ”omvälvande process” göra att ett ”nytt samhälle” ”föds”. 
Detta som händer är också en ”naturlig utveckling” en ”tillgång” som ger ”ex-
trema möjligheter”, och ett ”försprång” och som sagt, svårt att stå emot.  
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Många av oss uppfattar de förändringar som Sverige nu genomgår som 
obegripliga och oförklarliga. Vi saknar ett förklarande mönster och 
tolkningarna av förändringarna blir skrämmande. /…/ - Idag känner 
en allt större del av befolkningen att de inte kan påverka sina egna liv 
och samhällets utveckling  (SOU 1997:31, s. 8, min fetstil). 
 
Xxx tror att det är en sådan kraft i IT att tekniken kommer att driva 
människorna framför sig - om vi inte själva tar kommandot över 
utvecklingen (SOU 1997:31, s. 66, min fetstil). 
 
Internetutvecklingen kan inte stoppas… (SOU 1997:31, s. 13, min fet-
stil). 
 
För det andra kan staten i ett övergångsskede ha en uppgift att verka 
pådrivande och vara ett föredöme för att påskynda en utveckling som 
förr eller senare kommer av sig själv i samhället i stort. Skälet här-
för är att man bedömer att det inte finns tid att vänta med att införa ny 
IT (SOU 1994:118, s. 33, min fetstil). 

 

 
Ett tema som kan urskiljas i undersökningsmaterialet framställer tekniken som 
en naturkraft. Vi kan visserligen ”verka pådrivande” för att snabbare få ta del av 
kraften men det är ”en utveckling som förr eller senare kommer av sig själv”. Den 
”kan inte stoppas” och ”den driver människorna framför sig” och den är ”obe-
griplig” och ”oförklarlig” och blir därför också ”skrämmande”. Enda möjlighe-
ten är att vi ”själva tar kommandot över utvecklingen”. 
 
 
Tolkning: 
 
Den bild av IT som undersökningstexterna ger uttryck för är att det är en ”revo-
lutionerande” kraft som drar fram över samhället. Det är en autonom kraft som 
till stor del lever sitt eget liv – en naturkraft. IT är som en tropisk storm som 
drar fram och upplevs bitvis som ”obegriplig” och ”oförklarlig” och därmed 
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också ”skrämmande”. Det finns undertoner av determinism i undersökningstex-
terna när de hävdar att detta är en ”naturlig utveckling”. Samtidigt hävdas det å 
andra sidan att det är nödvändigt och möjligt att ”ta kommandot” över dessa 
krafter och ”tämja” dem. Ungefär på samma sätt som vi har tämjt vattenfall 
med dammar och på så sätt omvandlat den råa naturkraften till att tjäna vårt 
syfte, måste vi ta vara på kraften i informationsteknologin ”…dra nytta av den 
oundvikliga utvecklingen” (SOU 1997:31, s. 13). Det är ytterligare en uppgift för 
modernismens strävan att tygla naturkrafterna. 
 
När jag undersökte motsatsorden till dessa ”rörelseord” (se tabell 8) så fram-
stod de inte som något positivt alternativ, det handlade då om ”återtåg, stagna-
tion” och ”degenerering”. Valet av ord framstår därmed som ideologiskt med-
vetet. ”Utveckling” och ”frammarsch” är något eftersträvansvärt. Minst kontro-
versiell verkar motsatsen till ”förändring” vara. Där handlar motsatsen om ”be-
ständighet, stabilitet” och ”bevarande”. Denna mer konservativa hållning är 
dock inte något som framhålls i undersökningstexterna  
 
Frågan kvarstår dock – vem eller vilka grupper har intresse av att beskriva IT:s 
inmarsch som en ”revolution” och som en naturkraft som vi inte kan stå emot? 
Ja, eftersom samma texter målar upp resultaten av denna revolution som bland 
annat höjd ”livskvalité”, ”öppen demokrati”, ”nya möjligheter” och ”tillväxt” så 
ligger det nära till hands att se både politiska och kommersiella grupper som 
vinnare. 
 

Det ”nya” samhället 
 

5.13.3 
 
”IT-revolutionen” leder till att hela samhället omstruktureras, vi ser ett helt ”nytt 
samhälle” växa fram, det är ett ”epokskifte” på gång.  
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I det nya samhället ställs nationalism mot regionalism, individualism 
mot globalism. Regionerna tror jag inte kommer att ha samma gränser 
som nationerna. Fram kommer istället regioner som har sitt ursprung i 
historia och kultur. Den kulturella, lokala särarten blir allt vi har och där-
för viktig (SOU 1997:31, s. 19, min fetstil).  
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50 forts. 
…en förtröstan att det nya samhället kan bli ett bättre samhälle än det 
vi har idag, ett samhälle som ger fler människor möjlighet… (SOU 
1997:31, s. 8, min fetstil). 
 

 
I SOU 1997:31 används uttrycken ”det nya samhället” (s. 19), ”den nya världen” 
(s. 21), i DiU 5-2001 säger man ”denna nya värld” (s. 2), och i SOU 2002:25 
pratar men om ”det nya digitala folkhemmet” (s. 83) som beteckningar på vad 
som komma skall. Det är med andra ord något ”nytt” som har eller håller på att 
växa fram. Det ”nya samhället” är ”snabbt föränderligt” (DiU 4-1997, s. 18). Det 
flitiga användandet av orden ”nya” och ”förändring” visar att texterna konstrue-
rar en pågående utveckling, det finns en kraftig tro på utveckling och undersök-
ningstexterna målar upp bilden av att vi går in i en ny ”epok”.  
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Informationsteknikens frammarsch har orsakat ett epokskifte (SOU 
1997:31, s. 5, min fetstil). 
 
När IT påverkar informationsflödet och tillverkningsprocesserna, när 
hela industriproduktionen ändras så att de lågutbildade inte längre be-
hövs, när nationen i och med informationstekniken förlorat kontrollen 
över sin egen ekonomi, då är vi inne i en så omvälvande process att 
det bara kan kallas epokskifte (SOU 1997:31, s. 17, min fetstil).  
 
-Jag är övertygad om att vi är mitt uppe i ett epokskifte och inte läng-
re vandrar vidare i industrialismens fotspår. Och det nya kunskaps-
samhället med sina lösa strukturer kräver en annan organisation (SOU 
1997:31, s. 41, min fetstil). 
 
Den ökande användningen av datorer, Internet och mobiltelefoner be-
traktas ibland som naturliga steg i ett samhälle som står inför ett 
epokskifte – från industrisamhället till ett informations- och kun-
skapssamhälle (SOU 1997:31, s. 46, min fetstil). 

 
… i den omvandlingsperiod vi befinner oss. (DiU, 7/8-2001, s. 2, min 
fetstil) 

 
 
Om jag ser till de teman som skrivs fram i undersökningstexterna så är det om 
ett epokskifte tydligt. Detta ”epokskifte” är en ”omvälvande process” och ett ”ge-
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nombrott”. Däremot varierar uppfattningarna om detta epokskifte har skett, 
håller på att ske eller kommer att ske. Textutdragen i rutan ovan ger exempel på 
alla tempusformer. Att det är något som redan har skett stöds av frasen ”har 
orsakat ett epokskifte”. Att det är något som pågår stöds bland annat av fraser-
na ”vi är mitt uppe i ett epokskifte” och att vi befinner oss i en ”omvandlingspe-
riod”. Att övergången ännu ej skett stöds av frasen ”ett samhälle som står inför 
ett epokskifte”. 
 
Det finns, i undersökningstexterna i ruta 51, några olika förklaringar till vart 
man lägger ansvaret för detta epokskifte (transitiviteten). I meningen ”Infor-
mationsteknikens frammarsch har orsakat ett epokskifte” står det ju klart att or-
saken är IT. I en annan mening hävdas att den ökade användningen av IT är 
”naturliga steg i ett samhälle som står inför ett epokskifte”, det vill säga IT-
användningen är en följd av ett förväntat epokskifte. I detta fall anges ingen 
orsak till epokskiftet utan det framställs mer som en naturkraft som bara finns 
där och drabbar oss. Detta synsätt understryks av meningen ”det nya kunskaps-
samhället med sina lösa strukturer kräver en annan organisation”. Det vill säga 
epokskiftet leder till användningen av IT och inte tvärt om.  
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Men han anser inte bara att det är nödvändigt med IT för att Sverige ska 
klara ett epokskifte. Humaniora blir allt viktigare liksom förmågan att 
organisera verksamheter enligt de strukturer som informations- och 
kunskapsamhället kräver (SOU 1997:31, s. 31, min fetstil). 
 
-När industrisysselsättningen går under 20 procent då är vi inte längre 
ett industrisamhälle. Förändringen från det gamla industrisamhället till 
det nya kunskapssamhället kommer att bli tuff. Men om vi kan anta 
utmaningen i det nya kunskapssamhället så behöver inte omställning-
en bli så dramatisk (SOU 1997:31, s. 38, min fetstil). 
 
Xx ser flera tecken på kunskapssamhällets framväxt och industrisam-
hällets tillbakagång. Vårt minskade beroende av ”rummet” i en värld 
som ”krymper” med hjälp av IT är ett exempel. Den allt snabbare inno-
vationstakten som gör att kunskap blir färskvara och företagen inte läng-
re 100 år, är ett annat (SOU 1997:31, s. 42, min fetstil). 
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52 forts. 
Xx har mött och samtalat med många Internetideologer och framtidsvi-
sionärer om deras syn på det nya informationssamhället, det nya sättet 
att tänka och uppfatta verkligheten (DiU 1-1997, s. 50, min fetstil). 
 

 
De ord som betecknar det nya samhället konstruerar ett ”informationssamhälle” 
och/eller ett ”kunskapssamhälle”. Valet av dessa båda benämningar (informa-
tion, kunskap) på det nya samhället är inte helt kompatibla därför att de kan 
tolkas som, om inte direkta motsatser så i alla fall, olika steg i en process. 
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I ett sådant scenario bygger de privilegierade, dvs de som har kun-
skap och tillgång till information elektroniska borgar som står i 
global förbindelse med varandra. Runt borgarna finns en fientlig kring-
byggd. Här finns det stora flertalet människor (SOU 1997:31, s. 20, min 
fetstil). 
 
Hotet om nya slag av klassklyftor när Sverige lämnar industrisamhället 
har inte tillräckligt beaktats. Tendenserna i det IT-präglade samhället 
leder inte av sig själva mot ett gott samhälle. Vi måste motverka splitt-
rande tendenser politiskt (SOU 1997:31, s. 59, min fetstil). 
 

 
 
En ”borg” är ett forntida befästningsverk, kraftigt byggd i sten för att stå emot 
anfall från fienden. Från borgen har man god utsikt över kringliggande land-
skap. I borgen kan man också förvara värdefull egendom. Genom att på detta 
sätt använda sig av välkända företeelser på ett metaforiskt sätt knyter man ihop 
det nya med något gammalt och välkänt. I informationssamhället är det infor-
mation som är den stora naturtillgången eller rikedomen som skyddas i ”borgar”. 
Informationen blir en viktig tillgång som är förunnad de ”privilegierade”. Privi-
legierade är ”de som har kunskap och tillgång till information”. De privilegierade 
sluter sig samman på global basis, de bygger ”elektroniska borgar” som skydd 
mot ”en fientlig kringbyggd”. De privilegierade är en minoritet och majoriteten 
finns runt dessa borgar. Informationssamhället kan skapa ”splittrande tenden-
ser” och nya klasskillnader. Med andra ord skiljer sig inte strukturerna, i detta 
avseenden, i det ”nya” samhället från medeltida strukturer. 
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-I industrisamhället var det den fysiskt starke som överlevde och sam-
hällets ansvar var att ge de svaga möjlighet att överleva. I IT-samhället 
är de starka de som besitter kunskap. För mig är det oroande att se 
den polarisering som sker i IT-samhället mellan de som har kunskap och 
 de som inte har. Nya uppdelningar blir i attityder till IT och till kunskap 
(SOU 1997:31, s. 65, min fetstil). 
 
Vi är en avancerad nation som bl a utvecklat den sociala välfärdsstaten. 
Nu måste vi känna utmaningen att också utveckla IT-samhället utifrån 
de samhällsmål vi har. Vi behöver placera människan i centrum i en 
kunskapsmiljö där hon kan växa (SOU 1997:31, s. 66, min fetstil). 
 
Xx har mött och samtalat med många Internetideologer och framtidsvi-
sionärer om deras syn på det nya informationssamhället, det nya sät-
tet att tänka och uppfatta verkligheten (DiU 1-1997, s. 50, min fet-
stil). 

 
 
Satser och korta meningar i undersökningstexterna konstruerar en bild där 
förutsättningarna att överleva i det nya ”IT- samhället” har rubbats. Nu är det 
inte längre den ”fysiskt starke” som har bäst möjligheter att ”överleva” utan ”de 
som besitter kunskap”. Människan och individen betonas i och med att man 
skriver att ”vi behöver placera människan i centrum”. Människan är alltså cent-
rum i informationssamhället och den runt vilket allt ska snurra. ”Informations-
samhället” innebär ett nytt ”sätt att tänka” och ett nytt sätt att ”uppfatta verk-
ligheten”. Detta antyder ett paradigmskifte av genomgripande slag. 
 
 
Tolkning: 
 
Det som karaktäriserar det ”nya samhället” eller ”denna nya värld”, som vi nu 
enligt undersökningstexterna befinner oss i, är att det skett ett radikalt para-
digmskifte. Det innebär ”nya sätt att tänka” på och till och med nya sätt att 
”uppfatta verkligheten” på. Det är pretentiösa påståenden! Ett sådant skifte är 
att makten inte längre tillhör den ”fysiskt starke” utan de ”privilegierade” är ”de 
som besitter kunskap”. De som inte har tillgång till information kommer att bli 
”det nya samhällets” underklass – ett nytt slags ”klassklyftor” kan bli följden. 
Ett annat skifte är det från ett samhälle med tydliga strukturer till ett samhälle 
med ”lösa strukturer”. När de stora projekten inte längre existerar blir insatserna 
inte längre kollektiva och planerade utifrån övergripande och långsiktiga mål 
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utan de blir individuella. Denna individualisering innebär ”splittrande tendenser” 
i samhället och ”leder inte av sig självt mot ett gott samhälle”. I undersöknings-
texterna konstruerar man det nya samhället, som framstår efter epokskiftet, 
som ett informations- och kunskapssamhälle. Det är dock en stor skillnad mel-
lan ett informationssamhälle vilket innebär att det finns snabb och stor tillgång 
på information och ett kunskapssamhälle där det krävs processer, individuella 
eller kollektiva, som leder till lärande och kunskap. Den ”information overload” 
som förutsätts i informationssamhället är inte enbart positiv. Den ställer helt 
nya krav på individen att vara ”information literate”, det vill säga att kunna se-
lektera, sortera, tolka och värdera all den information som spolas över henne. 
Ett kunskapssamhälle behöver visserligen tillgång till information men tyngd-
punkten ligger på kunskapsbildning snarare än informationshantering. SOU-
rapporterna gör inga tydliga distinktioner mellan dessa båda begrepp – informa-
tion är lika med kunskap. 
 
Ett annat område där undersökningstexterna är lite svävande är huruvida ”står 
inför” eller är ”mitt uppe i” detta epokskifte. Vidare kan man fundera på vad 
som är orsaken till detta epokskifte? Även här är undersökningstexterna lite 
ambivalenta. En mening som ”informationsteknikens frammarsch har orsakat ett 
epokskifte” säger rent ut att det är IT som är källan till detta. Man konstaterar 
ett kausalt samband mellan IT och samhällsförändringar. Motsatsen framförs då 
texten säger att ökad användning av IT är ”naturliga steg i ett samhälle som står 
inför” en förändring, det vill säga IT-användningen är en anpassning till en för-
väntad förändring, då är det förändringen som driver fram teknikanvändandet.  
 
Starkast framstår ändå den ståndpunkt som menar att skiftet har skett, vi befin-
ner oss i en ny epok. Mycket av informationstekniken finns redan och effekter-
na av den har redan slagit igenom på våra dagliga rutiner och vårt sätt att förhål-
la oss och tänka. I undersökningstexterna som helhet finns många exempel på 
detta, till exempel sägs att en ”betydelsefull förändring av villkoren äger rum med 
IT:s genomträngande av allt”, alltså är det något som pågår nu. Vidare ”de 
grundläggande livsvillkoren för människan har förändrats med elektroniken”, det 
vill säga det är något som har skett. Texterna säger också att idag ”är modern IT 
en hävstång för den mänskliga hjärnan”. Många av dessa förhoppningar och 
visioner uttrycks med andra ord i presens, det är något som ”är”, ”äger rum” 
och ”används”.  
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En annan fråga som inställer sig är vad, eller hur mycket, som krävs för att man 
ska kunna säga ett det skett ett epokskifte eller en övergång till ett ”nytt samhäl-
le”. Webster (1995) som redogjorts för i inledningskapitlet till denna avhandling 
har till exempel föreslagit att man kan beakta teknologiska, ekonomiska, syssel-
sättnings, spatiala och kulturella aspekter. Däremot menar han att det nästan är 
omöjligt att kvantitativt dra en gräns för när man trillar över gränsen till något 
nytt – hur mycket IT behövs det för att vara ett informationssamhälle? 
 
 

Syn på lärande och kunskap i informationssamhället 
 

5.13.4 
 
Genom att undersöka vilka teman kring kunskap och lärande som undersök-
ningstexterna ger uttryck för får man en uppfattning om vilka bilder av dessa 
områden som konstrueras. 
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För xx /…/ är kunskap idag lika viktigt för tillväxten i Sverige som 
landets naturtillgångar. Han vill därför kvalitetssäkra den svenska ut-
bildningen och ser generell kompetensökning som solidaritetspolitik. 
(SOU 1997:31, s. 37, min fetstil) 
 
-En förnuftig tanke är att skynda på användningen av IT i skolan. En 
högt utvecklad informationskultur är en bra klangbotten för en kon-
kurrenskraftig industri- och informationsbransch. Men det bygger på att 
hela folket är med och att det inte bara är en elit som hänger med i ut-
vecklingen. (SOU 1997:31, s. 62, min fetstil) 

 
 
 
Som tidigare konstaterats är det ”nya samhället” ett ”informationssamhälle” och 
ett ”kunskapssamhället” och det ”gamla” samhället som vi lämnat var ett ”indu-
strisamhälle”. Därför blir ”kunskap idag lika viktig /…/ som landets naturtill-
gångar” en gång var.  
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Humaniora blir allt viktigare liksom förmågan att organisera verksamhe-
ter enligt de strukturer som informations- och kunskapsamhället kräver. 
- Vi måste ta tillvara de människor som kan tillgodogöra sig kunskap 
och se sammanhangen. Utnyttja t ex Virtual Reality-världen bättre 
och jobba med flera olika kompetenser. (SOU 1997:31, s. 31, min fetstil) 
 
- Vi kan redan se en början på en klassuppdelning mellan de som har 
kunskaper och de som inte har. De som kan få ordning på informa-
tionen och bygga upp sitt kunnande till system kan få ett enormt 
försteg. (SOU 1997:31, s. 61, min fetstil) 
 
Stora förändringar innebär också risker, nya klasskillnader mellan de 
som har och de som inte har kunskap. /…/ I detta "nya" samhälle 
ser xx kunskapen som en nyckelfråga. (SOU 1997:31, s. 23, min fet-
stil) 
 
Xx menar att Sveriges kunskapslyft är så viktigt att människors förmå-
ga att lära sig lära blir avgörande både för individens framtida möj-
ligheter och det svenska samhällets konkurrenskraft. (SOU 1997:31, s. 
38, min fetstil) 
 

 
 
I det nya samhället råder en ”utvecklad informationskultur” och det gäller att 
kunna ta vara på och förädla informationen. För om man inte har ”förmåga att 
göra något av informationen” eller inte kan ”tillgodogöra sig kunskap och se sam-
manhangen” eller ”få ordning på informationen och bygga upp sitt kunnande till 
system” blir det inget ”kunskapssamhälle”. Risken finns också att det uppstår 
”klasskillnader mellan de som har och de som inte har kunskap”. I detta nya 
samhälle är kunskapen en ”nyckelfråga”. ”Människors förmåga att lära sig lära 
blir avgörande”. Men samtidigt är kunskapen flyktig. 
 

 
57 
Kunskaper åldras snabbt. Behovet av ständigt nya kunskaper har 
blivit något av ett självklart inslag i ett snabbt föränderligt informations- 
och kunskapssamhälle. Som en nödvändig konsekvens av detta följer att 
skola och utbildning i stället för att "meddela kunskaper" visar hur 
man finner information och hur man förädlar denna till kunskap. 
(DiU 4-1997, s 18, min fetstil) 
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57 forts. 
Övertygande skäl talar för en faktor – kunskapen – mer än någon annan 
kommer att prägla framtiden som väntar i en internationaliserad och 
snabbt föränderlig värld. Det märks redan genom att kunskapsinne-
hållet i produktionen ökar och genom en tilltagande snabbhet i kun-
skapsutvecklingen. (SOU 1994:118, s. 26, min fetstil) 
 
- Sättet att organisera arbetet förändras dramatiskt. Lärarna har vi t ex 
fått hushålla med därför att vi varit bundna till rummet. Tidigare har 
därför en tolvåring lärt sig lika mycket som alla andra tolvåringar. Med 
teknikens hjälp kan lärarna individanpassa undervisningen och 
barnen lära sig i sin egen takt. (SOU 1994:118, s. 42, min fetstil) 

 
 
 
Kunskap har i informationssamhället, denna ”snabbt föränderliga värld”, blivit 
”färskvara”. ”Kunskaper åldras snabbt” och det kommer ”ständigt nya kunska-
per” som svara för ”en tilltagande snabbhet i kunskapsutvecklingen”. Detta får 
konsekvenser för hur man ska organisera ”skola och utbildning”. ”Istället för att 
’meddela kunskaper’” ska man visa ”hur man finner information och förädlar 
denna till kunskap”. Det blir en mer individuell process. Man kan ”med tekni-
kens hjälp” ”individanpassa” lärandet som då kan ske i ”egen takt” och obero-
ende av ålder. 
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Grundskolan är sammanhållen, men utgår från elevernas individuella 
takt. Nolltolerans har införts när det gäller misslyckande i grundläggan-
de färdigheter. Förmåga att hantera informationssamhället anses också 
vara en grundläggande färdighet (SOU 2002:25, s. 144, min fetstil). 
 
Samhällets mål är att var och en ska bidra med sina speciella erfaren-
heter i livets olika faser, och att alla ska utveckla sig kontinuerligt, på 
villkor som varje individ styr över själv (SOU 2002:25, s. 155, min fet-
stil). 
 
IT-miljön är givetvis inte heller någon universallösning, det finns elever 
som inte finner sig tillrätta där. Men för dem som vill och kan lära sig i 
en datorbaserad miljö, är möjligheterna där till snabb och individuell 
pedagogisk miljöanpassning oändligt mycket större än vad de någonsin 
varit i levande livet (DiU, 5-2001, s. 7, min fetstil). 

 
 



 

 154 

Det som framhålls när det gäller den individuella synen på kunskap är att indi-
viden själv får ”styra” över ”takten” för sitt lärande och individens ”speciella 
erfarenhet” ska tas tillvara. I en miljö som är ”datorbaserad” anses möjligheterna 
för att möta denna individuella anpassning vara ”oändligt mycket större” än i 
”levande livet”.  
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Datorn används för att stimulera inlärning och en djupare förståelse 
i stället för att enbart ge eleverna mätbara fakta eller detaljkunskaper. 
(DiU, 4-1997, s. 18, min fetstil) 
 
Datoranvändning leder t ex till "större variation", "ökad individuali-
sering" och till "mer undersökande arbetssätt”. (DiU, 4-1997, s. 18, 
min fetstil) 
 
I den pedagogiska diskussionen talades om risker och fördelar med att 
elever kunde göra komplicerade beräkningar "utan att förstå". 
(DiU, 4-1997, s. 26, min fetstil) 
 
Hur kan man se på lärandet? Utmaningar i informationssamhället när 
det gäller lärandet är att vi måste lära oss de grundläggande redskapen: 
Läsa, skriva och räkna, men också att sovra i denna enorma informa-
tionsmängd, att kritiskt granska och att förmedla information. Detta är 
en helt ny nivå när det gäller baskunskaper. Vi måste också lära oss 
att lära. Det handlar både om motiv, metodik och motivation för läran-
det. (SOU 2002:25, s. 161, min fetstil) 
 
Gränser länderna emellan bryts ner till förmån för ett fritt flöde av ve-
tande. (SOU 1994:118, s. 6, min fetstil) 
 
 
 

Undersökningstexterna konstruerar genom sina ordval en kunskapshierarki där 
”djupare förståelse” är överordnat ”fakta” och ”detaljkunskaper”. Man talar 
också om andra former av kunskap som till exempel ”erfarenhet”, ”färdigheter” 
och ”vetande”. Implicit nämner man också ett mekaniskt lärande genom att 
”göra komplicerade beräkningar ’utan att förstå’ ”. 
 
När det gäller att uttrycka själva lärprocessen så talar undersökningstexterna 
bland annat om 
”undervisning”, ”utbildning” och ”inlärning”. Dessa uttryck antyder en syn på 
lärande där kunskap är något som kan ”laddas” in hos den lärande genom un-
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dervisning och utbildning. Ett annat sätt som det ges uttryck för genom me-
ningen ”i stället för att "meddela kunskaper" visar hur man finner information 
och hur man förädlar denna till kunskap” handlar om hur individen, kanske 
med hjälp av en handledare, söker information och ”förädlar” denna till kun-
skap genom en individuell lärprocess. 
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Den kompetens som behövs framöver ser därför annorlunda ut jämfört 
med vad vi har idag och vad vi utbildar för. (SOU 1997:31, s. 53, min 
fetstil) 
 
Sveriges framtid ligger i hur barnen mellan sex och 18 år utbildas! 
(SOU 1997:31, s. 11, min fetstil) 
 
-Det roliga ska vara att utbilda sig och det nödvändiga att arbeta-inte 
tvärtom som det ofta är idag. Därmed borde vi också ha mer betalt när 
vi utbildar oss än när vi arbetar eftersom utbildningen gör att vi kan 
tillföra mervärde. (SOU 1997:31, s. 21, min fetstil) 
 

 
 
Transitiviteten som kommer till uttryck i orden ”utbildar för” och ”utbildas” 
lägger ansvaret för utbildningen hos någon annan än individen trots att lärande i 
hög grad beskrivs som en individuell process i undersökningstexterna. Det in-
dikerar också att det behövs en anpassning av individen till samhället, en slags 
socialisering. Det finns också exempel på motsatsen bland annat i orden ”utbil-
da sig” och ”utbildar oss” där det mer handlar om individens eget ansvar och 
initiativ att bilda sig. 
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Webbaserad utbildning och e-learning över internet stimulerade en ut-
veckling av nya former för läraren - ett verktyg för lärande - där mo-
dern informations- och kommunikationsteknik utgjorde ett viktigt stöd 
(SOU 2002:25, s. 150, min fetstil).  
 
Det finns naturligtvis fler skäl som talar för att datorer används i skol-
undervisningen. Förutom att det underlättar inlärningen brukar man 
från lärarhåll ange argument som att det tillhör allmänbildningen och att 
yrkeslivet kräver det (DiU, 4-1997, s. 18, min fetstil). 
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61 forts. 
Datorn skall ej blott och bart vara ett hjälpmedel i undervisningen. 
Den skall också bidra till pedagogisk förnyelse (IT-guiden). Mycket 
talar just för att olika datortillämpningar bidrar till att "skapa nya un-
dervisningssätt" (Lindh,1993, s. 223); Senare undersökningar visar: 
också att såväl lärares som elevers arbetssätt påverkas av datoran-
vändning (DiU, 4-1997, s. 18, min fetstil). 

 
 
Ytterligare ett tema som undersökningstexterna ger uttryck för är det att dato-
rer har en viktig roll att fylla när det gäller lärandet. I undersökningstexterna 
framgår det att IT anses vara ett ”hjälpmedel” och ”verktyg” för ”lärande” och 
”undervisning”. Men det är inte vilket redskap som helst, utan det är ett verktyg 
som kan ”skapa nytt”. Datorn ger läraren möjlighet att jobba under ”nya for-
mer”, den kan skapa ”nya undervisningssätt” och ”pedagogisk förnyelse”. Under-
sökningstexterna skapar en bild av att lärandeprocesser kan underlättas med 
yttre redskap. Bland annat talar man om att datorer ”stimulerar inlärning”, 
”ökar individualiseringen”, ger upphov till ”mer undersökande arbetssätt”. Vidare 
säger man att lärande med hjälp av datorer kan leda till ”djupare förståelse”, det 
är med andra ord ett kognitivt hjälpmedel.  
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Teknik och pedagogik har integrerats och datasystemen anpassar 
sig till individen (SOU 2002:25, s. 143, min fetstil). 
 
Forskning om lärande och hjärnforskning har gjort att olika lärstilar har 
definierats och integrerats i datasystemen som känner av personen i 
fråga (SOU 2002:25, s. 145, min fetstil).  

 
 
Undersökningstexterna lägger vidare ett stort ansvar på tekniken som varande 
kompetent att själv avgöra vad användarna behöver. Genom satser och korta 
meningar byggs bilden av IT som autonom och intelligent upp. ”Datorbasera-
de miljöer” har ”oändligt mycket” lättare att anpassa sig till individen därför att 
”teknik och pedagogik har integrerats” så att den ”känner av personen i fråga” 
och på så sätt ”anpassar sig till individen” och dennes personliga ”lärstil”. Lä-
rarnas roll är problematisk man kan nästan få intrycket att den funktion som 
dagens lärare har inte kommer att behövas i ”informationssamhället”. 
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IT-samhällets viktigaste person är biologen, trädgårdsmästaren. Denna 
trädgårdsmästare skapar inte liv men ger livet förutsättningar för att 
växa. På samma sätt måste IT-samhället utbilda människorna så att de 
kan växa och anpassa sig till olika yttre omständigheter (SOU 1997:31, s. 
65, min fetstil). 
 
Här är det lärarna, den pedagogiska personalen, som är handledare, 
vägvisare, inspiratörer och informationslotsar i hög grad (SOU 
2002:25, s. 148, min fetstil). 

 
 
Helt utan vägledning anses man dock inte kunna klara sig ens i ”informations-
samhället”. Dessa vägledare framställs i stor grad med hjälp av metaforer, till 
exempel som ”trädgårdsmästare”, ”handledare”, ”vägvisare”, ”inspiratör” och 
”lots”. Dessa metaforer ger uttryck för några olika typer av hjälp som de lärande 
kan få. 
  
”Trädgårdsmästaren” är den person som planterar och sår och skapar förutsätt-
ningar för att något ska kunna ”växa” upp. När det gäller ”informationslotsen, 
handledaren” och ”vägvisaren” handlar det mer om hjälp att orientera sig i en 
snårig omvärld med många blindskär eller som drabbats av ”information over-
load”. Dessa metaforer lyfter inte fram vägledarens betydelsen av att skapa för-
utsättningar på samma sätt som hos trädgårdsmästaren däremot öppnar de upp 
för de mer kreativa och aktiva inslagen i kunskapandet. 
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När han sedan hemifrån går in i sin kompetensbank kan han när som 
helst få hjälp av antingen sin virtuella lärare eller sin ordinarie lärare 
som vid behov kommenterar hans sätt att söka informationen och ger 
stöd (SOU 2002:25, s. 153, min fetstil).  
 
Hon lär sig språken på flera olika sätt för att få variation: 
* I sin dator får Ida upp simuleringar av vardagssituationer där hon ser 
och hör personer som drar in henne i konversationer. Hon får stöd av 
sin virtuella lärare i form av en ung kille som hon har formgett själv 
och döpt till Guran. Hon byter ofta utseende och egenskaper på ho-
nom och kommer ibland på sig själv med att önska att hon kunde göra 
om sin pojkvän lika enkelt! (SOU 2002:25, s. 154, min fetstil).   
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I det individualiserade ”informationssamhället” är det naturligtvis individen 
själv som bestämmer vilken typ av lärare han/hon ska ha och det finns både 
”ordinarie lärare” och ”virtuella lärare” att välja mellan. Den ”virtuella läraren” 
kan ”formges” vad gäller ”utseende” och ”egenskaper” av eleven/studenten själv. 
Detta är ytterligare uttryck för att individen med sina specifika behov står i 
centrum.  

 
 

Tolkning: 
 
”Kunskap är makt” sa Bacon på 1500-talet (Gustavsson, 2000, s 19). Det är ett  
intertextuellt tema som återfinns i undersökningstexter. ”Klasskillnader” kom-
mer i ”informationssamhället” att finnas ”mellan de som har och de som inte har 
kunskap”. Kunskap är en förutsättning för demokrati och vill vi upprätthålla ett 
demokratiskt samhällsskick så måste vi se till att fler människor får tillgång till 
kunskap. Detta kan ske, menar man i undersökningstexterna, med hjälp av IT. 
”År 2011 har vi med hjälp av IT vitaliserat demokratin och det sker ett natur-
ligt samspel mellan väljare och valda. Delaktighet och inflytande är självklart” 
(SOU 2002:25, s. 129). Med hjälp av IT kan vi ”omdefiniera demokratin, revidera 
parlamentarismen” (SOU 1997:31, s 55). Eftersom ”kunskap är makt” är den 
också eftertraktad och man säger att ”kunskap idag är lika viktig” som ”natur-
tillgångarna” var i industrisamhället. Kunskap är alltså ”informationssamhällets” 
naturtillgång. Naturtillgångar omvandlas till ekonomi och är därmed konkur-
rensutsatta. Kontroll över kunskap är därför också kontroll över ekonomi och 
makt och blir därmed viktiga politiska mål. Det blir då också viktigt att ha kon-
troll över infrastrukturen, informationsnätverken. 
 
IT är ett verktyg som kan skapa ”nya undervisningssätt” och leda till ”pedagogisk 
förnyelse” vilket då skulle kunna påskynda och göra socialiseringsprocesserna 
ännu effektivare. Det finns alltså skillnader mellan det ”levande livet” och ”da-
torbaserade miljöer”. Med andra ord menar man att den datorsimulerade virtuel-
la miljön kan överträffa den miljö som mer baseras på face to face kommunika-
tion.  
 
Datorsystemen anpassas hela tiden till människan och ”hjärnforskningen” har 
till och med gjort så att ”teknik och pedagogik har integrerats” så att den kan 
”känna av personen i fråga” och anpassar sig till individens personliga ”lärstil”. 
Man kan få intrycket att teknologin tar ett pedagogiskt ansvar. Dessa påståen-
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den implicerar att datorer är autonoma och har intelligens men samtidigt är det 
den ekonomiska och politiska sfären som har makten över tekniken. 
 
Det är inte ovanligt att man i samhället i stort talar om kunskapstillväxt och 
”kunskapens träd” som är en annan vanlig metafor där ”trädgårdsmästaren” är 
den person som ”kultiverar” och sköter om processen.  
 
Det individuella betonas starkt i undersökningstexterna inte minst genom såda-
na uttryck som att det är individen själv som kan ”formge” sin ”virtuella lärare” 
vad gäller ”utseende” men framförallt hans ”egenskaper”.  
 
 

Den ”nya” människan 
 

5.13.5 
 
Tidigare har nämnts några identiteter som kan finnas i informationssamhället, 
till exempel den ”individualiserade människan”, den ”virtuella läraren”, ”träd-
gårdsmästaren” och ”informationslotsen”. 
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Lika övertygad som han är att utbildning är den enda framkomliga vä-
gen för ett Sverige som befinner sig i en övergång till ett kunskapssam-
hälle, lika pessimistisk är han över möjligheterna för dagens vuxna 
att anpassa sig till det nya (SOU 1997:31, s. 24, min fetstil). 
 
Kan då de som byggt och fostrats, utbildats i industrisamhället, föra in 
Sverige i kunskapssamhället? 
- Kanske. Men inget epokskifte har hittills funnits där de som varit le-
dande inom det gamla lyckats klara av övergången och blivit de 
ledande också i det nya… (SOU 1997:31, s. 24, min fetstil). 

 
 
 
Undersökningstexternas teman ger både implicit och explicit uttryck för att det 
krävs en ”ny människa” i ”informationssamhället”. SOU 1997:31 är ”pessimis-
tisk” när det gäller att ”dagens vuxna” eller ”de som varit ledande” i dagens sam-
hälle ska klara av omställningen till det ”nya samhället”. Transitiviteten alltså 
den handlingsprocess som stycket innehåller menar att subjektet ”dagens vux-
na” inte klarar av den process som krävs för att ”anpassa sig” så att objektet 
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eller målet ”det nya” kan nås. På grund av detta både kräver och frammanar 
informationstekniken nya människor. På ett nästan evolutionärt sätt krävs att 
människan ”anpassar sig”. 
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-Jag tror att den nya människan kommer att leva på två, alternativa 
sätt. I det ena, ljusare framtidsscenariot minskar vårt behov av storsta-
dens livsmönster. Istället utvecklas den neotraditionella staden av 1700- 
och 1800-talstyp med gångavstånd till det mesta och där arbetsplatsen är 
i hemmet. 
I denna stad återskapas en levande stadskärna. Stora arbetsplatser kom-
mer inte att finnas på samma sätt som tidigare. Den storskaliga produk-
tionen kommer istället att utföras med hjälp av robotar. (SOU 1997:31, 
s. 19, min fetstil) 
 
De etnografiska metoderna har blivit uppskattade i den omvandlingspe-
riod vi befinner oss, i synliggörandet av de nya kulturmönster som bry-
ter fram. När Vim Veen (se DiU nr 5/2001) beskriver den nya ung-
domsgenerationen som Homo Zappiens, den nya, zappande män-
niskoarten, är det typiskt för det slag av förståelse som kan nås med et-
nografiska metoder. (DiU, 7/8-2001, s. 2, min fetstil) 

 
 
I textutdraget ovan talar man om människan i informationssamhället som den 
”nya människan”. Den nya människan är per definition något annat än den 
gamla människan. Vissa av de gamla människornas sysslor kan ersättas med 
”robotar”. Men det är inte bara en ny människa utan en ”ny människoart” som 
man menar att informationsteknologin ger upphov till. Det är ”Homo Zappi-
ens”. 
 
 

67 
De är unga. De verkar okoncentrerade. De gör sju saker samtidigt. De 
kommunicerar ständigt. De är Homo Zappiens. 
 
Det vi ser är mer än en vanlig generationsklyfta. Homo zappiens har 
nya förmågor och ett nytt sätt att tänka. 
Ett annat kännetecken är att de gärna arbetar med flera saker samti-
digt. De gör läxorna, lyssnar på musik, pratar med en kompis i telefon, 
surfar på Internet och deltar i ett chatt – allt på en gång. 
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67 forts. 
De söker också efter information på ett nytt sätt. De skannar in-
formationen på till exempel en webbsida, letar efter symbolen, färger, 
men de börjar inte med att läsa. På samma sätt skannar de böcker, de 
börjar inte från början och läser till slutet. (DiU, 5-2001, s.14, min fetstil) 

 
 
De ”nya” människorna som blir dominerande i IT-samhället är ”unga” eftersom 
de lite äldre har svårt ”att anpassa sig till det nya”. De har god simultankapaci-
tet och klarar av att göra ”flera saker samtidigt”, ja de nästan måste göra fler 
saker samtidigt. De har både ”nya förmågor” och ”nya sätt att tänka”. Inte 
minst ”söker de information på ett nytt sätt” vilket ju är en avgörande egenskap i 
informationssamhället. Människan tillskrivs nya egenskaper som påminner om 
maskinernas. De ”skannar böcker”, de gör ”flera saker samtidigt”, ”de kommu-
nicerar ständigt” de till och med ”tänker på ett nytt sätt”. Modaliteten i texten 
är tydlig, alla dessa egenskaper och sysslor framställs som något självklart – så är 
det. 
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-IT-samhället ställer större krav på den enskilde medborgaren, på in-
dividernas humanistiska och demokratiska etos. Visserligen måste 
det bli en synergi mellan den ansvariga staten och den ansvarige med-
borgaren, en sund balans mellan det civila samhället och staten. Men 
den enskildes etiska kvaliteter kommer att ställas på större prov. Möj-
ligheten att ”kasta loss” från mänskliga förpliktelser och ansvaret för 
andra blir större. Därför växer den etiska utmaningen (SOU 1997:31, 
s. 62, min fetstil). 
 
Nu handlar det inte primärt om rekrytering av individer, utan rekryte-
ring av kompetens (SOU 2002:25, s. 158, min fetstil) 

 
 
I informationssamhället ”ställs större krav” på ”individen”. Eftersom individen i 
det nya samhället får större möjligheter att agera fritt ”växer utmaningen” att 
vara ”etisk”, ”humanistisk” och ha ”demokratiskt etos”. Det blir också viktigare 
att rekrytera ”kompetens” än ”individer”. 
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Multimedia ger datorn möjlighet att kommunicera med oss på vårt vis – 
med tal, syn – och känsla!  (DiU, 1-1997, s. 7, min fetstil). 
 
… att se tekniska hjälpmedel som ett naturligt hjälpmedel… (DiU, 4-
1997, s. 33, min fetsil). 
 
En gång i tiden under sjuttiotalet kom miniräknarna in i matematikäm-
net. De visade sig vara små revolutionärer … (DiU, 4-1997, s. 26, min 
fetstil). 
 
Vi gör datorer mer sociala och bättre för människor. Det är ju i slutän-
den människor som ska använda systemen. (SOU 2002:25, s. 325, min 
fetstil). 
 
Så om man vill bygga intelligenta datorer eller intelligent interaktion 
med människor så måste man ta med känslor som en grund, som en del 
i designprocessen. Denna ’affective computing’ handlar om olika saker, 
bl a om hur man får datorer att uttrycka känslor (SOU 2002:25, s. 
326, min fetstil). 
 
Så om vi kunde skapa datorspel som har lite intressantare sociala inter-
aktioner och lite intressantare känsloliv så vore det jättespännande. 
Samtidigt är det mycket svårt att göra karaktärer som har en egen vilja 
och ett eget liv . (SOU 2002:25, s. 327, min fetstil) 
 

 
 
I ”informationssamhället” är det är inte enbart människorna som genomgår en 
metamorfos och blir cyborgs, det vill säga allt mer maskinlika. Även tekniken 
omvandlas och blir mer människolik. Satser och korta meningar i undersök-
ningstexterna konstruerar bilden av att datorerna näst intill fått mänskliga egen-
skaper. De kommunicerar med oss ”på vårt vis” med till exempel ”tal”. Dessut-
om är de begåvade både med ”syn” och ”känsla”.  De ”intelligenta datorerna” 
både har ett ”känsloliv” och ”kan uttrycka känslor”. Dessutom kan datorerna 
vara ”sociala” och ha en ”social interaktion” med oss människor. Informations-
tekniken ses också som en agent för förändring, den uppfattas som ”revolutio-
när”. Men tekniken är inte bara revolutionär utan den har också antagit den mer 
mänskliga formen som ”revolutionärer”.  
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 70 
Gränssnittet har utvecklats och är mycket intuitivt och visuellt - det 
liknar mänsklig kommunikation. (SOU 2002:25, s. 120, min fetstil) 
 
Med början omkring 2007 kom de första e-tjänsterna som kunde för-
medla "signalsubstans" med hjälp av känselbaserade gränssnitt 
mellan människor. Det finns nämligen rika och fattiga e-tjänster.  
(SOU 2002:25, s. 120, min fetstil) 
 
Det är inte bara innehåll och text rakt av, utan det är en typ av signal-
substans i dessa tjänster som kan förmedla olika former av mänsklig 
känsla. Det är mycket en spännande utveckling när e-tjänsterna berikas 
med sådant innehåll.  (SOU 2002:25, s. 121, min fetstil) 
 

 
Den väsentliga länken är den mellan människa och maskin. Genom att man nu 
utvecklat ett ”känselbaserat gränssnitt” som bygger på ”signalsubstans” kan man 
nu även ”förmedla olika former av mänsklig känsla”. 
 
 
Tolkning: 
 
Om ett ”nytt samhälle” uppstått är det bara logiskt att det också krävs en ”ny 
människoart”, en mutation, som är anpassad till habitatet, det vill säga ”infor-
mationssamhällets”, förändrade krav. Ur ett evolutionärt perspektiv så framma-
nar förändringar i miljön också anpassningar hos organismen. ”Dagens vuxna” 
är inte anpassade till denna nya miljö som ”informationssamhället” utgör. De är 
förlorarna!  
 
Undersökningstexterna konstruerar bland annat en bild av att tekniken anpassar 
sig till människan, ”datasystemen anpassar sig till individen” (SOU 2002:25, s. 
143) men uppenbarligen sker även det omvända. ”Homo Zappiens” har ”nya 
förmågor” och ett ”nytt sätt att tänka”. När de till exempel ska läsa så ”skan-
nar” de av texten precis som en maskin. Kanske tänker de till och med digitalt 
och binärt precis som datorer? Detta är interdiskursiva uttryck som hämtar när-
ing från en science fictiongenren där man ofta talar om kombinationen männi-
ska maskin. Människorna och teknologin närmar sig varandra från båda håll. 
Tekniken blir mer mänsklig och människorna mer maskinlika, så kallade cy-
borgs. Till och med de för människan mest signifikanta egenskaperna som 
”känsla” kan nu uppnås med hjälp av datorer. 
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Det kan tyckas lite paradoxallt att individen i det ”nya samhället” som till stor 
del är uppbyggt på individualismens villkor, får mindre betydelse. Istället är det 
”kompetens” som är viktig. Denna kompetens är en tillgång som inte nödvän-
digtvis behöver vara knuten till människor utan den kan också finnas hos tek-
nologin.  
 
En annan liknande situation är den att informationsteknologin gör att vi inte i 
lika stor omfattning behöver vara i direktkontakt med andra människor. Faran 
när umgänget med tekniken ökar och det med människor minskar är att ”etik”, 
”humanism” och ”demokratiskt etos” riskerar att försvinna. Samtidigt bygger 
undersökningstexterna upp bilden av att IT är lösningen genom att  tala om 
”digitalt inspirerade folkrörelser” och ”underifrån byggd demokrati” som under-
lättas med IT. 
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KAPITEL 6 
 
 

Resultatsammanfattning 
 

6.1 
 
Denna resultatsammanfattning är strukturerad utifrån de problempreciseringar 
som angetts i kapitel 3, det vill säga hur ”informationssamhället” konstrueras 
och hur kunskap, lärande, identiteter och IT som verktyg konstrueras i denna 
kontext. Därefter görs en konklusion utifrån de funna resultaten som handlar 
om de effekter som den rådande diskursen kan tänkas ha på den sociala prakti-
ken som utgörs av ”informationssamhället”. 
 
 

Informationssamhället 
 

6.2 
 
Enligt undersökningstexterna lever vi idag i ett informationssamhälle. Det råder 
dock lite olika meningar om vi är mitt uppe i denna omvandlingsprocess eller 
om den redan gått över. I vilket fall som helst handlar informationssamhället 
om en dynamisk tidsperiod. Bland annat förekommer en rad ord som signalerar 
en hög grad av rörelse för att inte säga dramatik. Exempel på sådana ord är 
”frammarsch, förändring, förädling, föder, övergång, förändras dramatiskt, omväl-
vande, samhällsomstörtande, revolution” och ”utvecklas”. Det som förändras är 
”vår verklighet”, ”våra perspektiv” och ”villkoren för lärande”. Det går ”snabbt”, 
är ”radikalt” och ”betydelsefullt”. 
 
Detta informationssamhälle konstrueras vidare som ett samhälle där marknads-
ekonomin har en viktig roll. Stora delar av världen har under industrialismen 
och modernitetens era levt i en marknadsekonomi och detta fortsätter alltså i 
informationssamhället. IT:s intåg har fört med sig en ”revolution” och IT funge-
rar som en turbokick som gör att de ekonomiska processerna går snabbare och 
kan göras effektivare och kvalitativt bättre. Handeln sker till stor del med imma-
teriella produkter som förmedlas elektroniskt. IT framställs som det verktyg 
som ”har direkt avgörande betydelse” bland annat för landets konkurrenskraft.  
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Varor, information och kunskap kan hämtas och förmedlas blixtsnabbt över 
hela världen. De traditionella begränsningarna i form av tid och rum existerar 
inte längre – vi lever i ”en värld som krymper”, vi lever i ”det gränsöverskridande 
samhället”. Informationsteknologin sätter fart på globaliseringen.  
 
Samtidigt som IT skapar möjligheter till denna globalisering skapar den para-
doxalt nog också möjligheter för människor att stanna kvar i det lilla lokala 
samhället ”IT ger oss en unik chans att ta oss tillbaka till ’byn’ ” där vi kan 
uppleva ”bondesamhällets bygemenskap”. Denna paradox kallas det ”glokala 
samhället”. 
 
Vidare har individen en viktig roll i informationssamhället. Individualiserings-
processerna pågår för fullt och uppmuntras – individualism är positivt: ”släpp 
kollektivet och ta fram individen”. Varje människa är unik och med IT:s hjälp 
kan individuella egenskaper stödjas och människor ges möjlighet till personlig 
utveckling. Samtidigt som detta betonas starkt konstrueras bilden av att indivi-
dualism leder till ett splittrat kollektiv och en bild av det kollektiva samhället 
finns som en underton. Detta paradoxala förhållande vittnar om att det råder en 
diskursiv kamp mellan en individualiseringsdiskurs och en kollektiviserings-
diskurs. Denna interdiskursivitet är ett tecken på en pågående förändring i rikt-
ning från kollektivism mot individualism. 
 
 

Kunskap och lärande 
 

6.3 
 
Undersökningstexterna problematiserar inte förhållandet mellan information 
och kunskap, båda delarna går att ”ladda ner” från nätet. Man kan göra ”infor-
mationssökningar” genom de ”virtuella kunskapsnätverken” och därmed vara i 
ett tillstånd av ”ständigt lärande”. Kunskap framställs som ett objekt, det vill 
säga något utanför den mänskliga hjärnan som det går att förmedla, det finns ett 
”fritt flöde av vetande” i informationssamhället. Dessutom kan man handla med 
kunskap och lagra den i ”kunskapsbanker”. Synen på kunskap är även den in-
fluerad av den marknadsekonomiska diskursen. Kunskap går att tillföra vid be-
hov ”just-in-time” precis som industrin tillför råvaror i tillverkningsprocessen. 
”Att tillföra kunskap och lärande direkt in i organisationens olika processer för-
ändrar hela lärprocessen och skapar nya möjligheter för flexibelt lärande och kun-
skap går att tillföra vid behov och minskar därmed tiden för kompetensinhämt-



 167

ning samtidigt som effektiviteten ökar” (SOU 2002:25, s. 148). Med dessa ut-
gångspunkter framstår lärande som något individuellt som kan ske i ett socialt 
vakuum, det vill säga kontakten med andra människor är inte nödvändig för 
lärandet. Däremot kan lärande och kunskap kopplas till globaliseringsdiskursen. 
Den kunskapssyn som kommer till uttryck inom den diskursen handlar mycket 
om kunskapens lokalisering. Kunskap är ”global” den finns att tillgå från ”hela 
världens universitet” men framför allt finns den i ”virtuella kunskapsnätverk”. 
Den är lokaliserad utanför individen. Man kan också skönja tendenser till tankar 
om kollektiv kunskap och kollektivt lärande bland annat när man talar om ”den 
internationella lärprocessen”. 
 
 

Identiteter 
 

6.4 
 
En identitet som lyfts fram i undersökningstexterna är ”nomadens”. Nomaden 
måste klara av att leva i det nya samhällets ”lösa strukturer” och vara beredd på 
att med kort framförhållning anpassa sig till nya situationer. Nomaden måste 
kunna förflytta sig alltefter behov mellan de nya virtuella världarna. Mycket an-
svar läggs alltså på individen som måste vara självständig och själv ta ett stort 
”ansvar” när det gäller att skaffa och värdera information och sedan konstruera 
meningsfulla helheter av fragmenten. Ett annat ansvar är till exempel att ta kon-
takt med andra människor och bilda nätverk för det är en central form för 
”umgänge” i informationssamhället.  
 
Lärarens traditionella identitet och roll förändras från att vara en kunskapsför-
medlare åt gruppen till att vara ett stöd åt individen. Lärarna i informations-
samhället är ”trädgårdsmästare”, ”informationslotsar”, ”handledare” och ”vägvi-
sare”. Namnen på flera av dessa identiteter har använts i tidigare epoker men 
beteckningarna är laddade med annat innehåll i informationssamhället. Man går 
så långt att man i informationssamhället talar om en helt ny människoart. Den 
nya arten materialiseras i ”Homo Zappiens” som anpassats till informationssam-
hällets intensiva informationsflöde och föränderlighet genom att de ”har nya 
förmågor” och ”ett nytt sätt att tänka” som bland annat handlar om att på ett 
mer maskinlikt sätt ta till sig information, till exempel genom att ”skanna” in 
den, och kunna göra flera saker samtidigt. 
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IT som verktyg 
 

6.5 
 
Informationstekniken med datorn i fronten har blivit ett verktyg som står för 
något nytt. Många av de verktyg som människan uppfunnit genom historien har 
inneburit att vi utökat och förstärkt de förmågor vi redan har, de ”förlöser 
kraft”. Med IT menar undersökningstexterna dessutom att vi tillförts något helt 
nytt ”IT skapar nya möjligheter” att ”vara”, att ”arbeta” och att ”mötas och um-
gås”. ”IT är samtidigt en del – kanske den t.o.m. viktigaste – i den arsenal red-
skap som behövs för att framtiden skall kunna mötas framgångsrikt”. För att 
beskriva datorns nya egenskaper använder sig undersökningstexterna i hög grad 
av metaforer. ”Datorn liknar Aladdins lampa. Vet vi hur vi lockar fram anden 
och kan konsten att tämja honom, har vi ett mäktigt verktyg i vår hand”. Vidare 
säger man att ”IT ger vingar åt människans förmåga” och att ”IT är en hävstång 
för den mänskliga hjärnan”. Metaforen ”anden” gör att vi kan få våra önskningar 
uppfyllda på ett oförklarligt sätt, metaforen ”vingar” handlar om frihet och lyft 
och ”hävstången” är en mekanisk metafor som tydliggör att våra egna förmågor 
kan förstärkas, i detta fall våra kognitiva förmågor. 
 
 
 

Konklusion - effekter på den sociala praktiken 
 

6.6 
 
Texterna som ligger till grund för avhandlingens gjorda analyser och funna re-
sultat har uppkommit inom de ramar som utgörs av de sociala praktikerna poli-
tiska beslutsprocesser och massmedia. Framförallt handlar det om ideologiska 
komponenter och vedertagna strukturer för påverkan som har styrt texternas 
tillblivelse. Just utredningstexter och andra beslutsunderlag kan ses som något 
som ligger i gränslandet mellan ”kunskapsproduktion” och ”ideologiproduk-
tion” (Ahlbäck Öberg, 2004). Med tanke på de tydliga inslagen av ideologiska 
komponenter i både SOU-rapporterna och i DiU-texterna kan man säga att den 
diskursiva praktiken i hög grad har haft inslag av propagandamaskineri, det vill 
säg att föra fram ideologiska och politiska viljeyttringar i form av en positiv 
framtidsbild vad gäller synen på IT.  
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Samtidigt är inte dessa diskursiva ramar helt determinerande. Med hjälp av 
människors visioner och kreativitet kan de diskursiva strukturerna utvidgas, 
brytas och nyskapas. Genom intertextuella och interdiskursiva processer skapas 
hybrider och helt nya diskurser som har en återverkan på de sociala praktikerna. 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ökar sannolikheten för att dessa dis-
kursivt förankrade visioner förverkligas i takt med att de kommuniceras. Dis-
kurser är samtidigt både konstituerande och konstituerade. 
 
De resultat som denna undersökning kommit fram till stödjer berättelsen om 
den elektroniska eran som beskrivits i kapitel 1. Man kan anta att de diskurser 
som förs fram i berättelserna om den elektroniska eran varit så dominerande att 
det är dessa som satt ramarna för de sociala och diskursiva praktiker inom vilka 
undersökningstexterna tillkommit. Undersökningstexterna både bekräftar den 
tidigare bilden av ”informationssamhället” och utvecklar den vidare. Tre inrikt-
ningar kan urskiljas som tillsammans skapar en utvecklingslinjen för den nya 
bilden av ”informationssamhället”. Den första av dem är att framväxten av in-
formationsteknologin uttrycks som en naturkraft som drar fram och på ett re-
volutionerande och radikalt sätt förändrar vårt samhälle. Den andra handlar om 
hur kraften i IT-revolutionen uttrycks i berättelseformer som har ett visionärt 
eller ibland nästan science-fictionliknande perspektiv. Man talar idag (presens) 
om framtiden (futurum) som om den redan vore här. Den tredje inriktningen är 
att det samhälle som uppstår i denna krafts spår kännetecknas av en rad para-
doxala förhållanden.  
 
 

Kraften i informationsteknologin 
 

6.7 
 
Man konstaterar i SOU 1997:31 att ”De grundläggande livsvillkoren för männi-
skorna har förändrats med elektroniken” (s. 22). Med andra ord om elektroniken 
är en sådan kraft som på ett radikalt sätt kan förändra människans grundläggan-
de livsvillkor måste den vara väldigt genomgripande, nästan som en naturkraft. 
Intrycket av en naturkraft blir inte mindre när man vidare i SOU 1997:31 kan 
läsa att ”det är en sådan kraft i IT att tekniken kommer att driva människorna 
framför sig” (s. 31). Dessa satser uttrycker en deterministisk syn framför allt i 
kombination med uttryck som att denna utveckling ”kan inte stoppas” (s. 13) 
och att detta är en ”naturlig utveckling” (s. 7). För många känns dessa föränd-
ringar som ”obegripliga och oförklarliga” (s. 8) och blir därför också ”skräm-
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mande” (s. 8). Resultatet av denna naturkrafts verkningar är ”revolutionerande” 
och leder till att samhället genomgår ett epokskifte. ”När nationen i och med 
informationstekniken förlorat kontrollen /…/ då är vi inne i en så omvälvande 
process att det bara kan kallas epokskifte” (SOU 1997:31, s. 17). 
 
 

Framtiden är redan här 
 

6.8 
 
De berättelser som texterna i denna undersökning ger uttryck för skulle, för att 
använda Coyne (1999) terminologi, kunna kallas för ”digital narratives” eller 
”digital utopias”. Med detta menar han att en stor del av de texter som kan in-
ordnas under dessa beteckningar inte tydligt skiljer på vad som är vision och 
realitet eller vad som är potentialen i tekniken och det som idag verkligen har 
realiserats. Genom att förmedla berättelser som till stor del handlar om utopier 
väcks sådana förhoppningar och förväntningar på framtiden som han menar 
kan kallas ”technoromanticism”. Bland annat har en av de texter som ingår i 
materialet för denna undersökning, SOU 1994:118 ”Vingar åt människans för-
måga”, betecknats som överdrivet teknikoptimistisk av flera författare (Nissen, 
Riis & Samuelsson, 2000; Ingelstam, 2004).  
 
De bilder och berättelser, om IT och dess inverkan på vår framtida utveckling, 
som av vissa kallas utopier och romantiserade önskningar ska dock inte enbart 
ses som skrönor utan betydelse. Jag återknyter till det citat som fanns med i 
inledningen av detta arbete som kan sägas ge uttryck för en syn där våra önsk-
ningar och visioner också är en förutsättning för att vi ska kunna anträda en 
speciell väg, en önskad riktning. 
 

Framtidsforskningen lyckas i mycket större utsträckning än vad vi inser. 
Inte på grund av att de författare och företag som ägnar sig åt detta är 
enastående på att blicka djupt in i kristallkulan, utan för att framtids-
forskningen skapar en vision som i gengäld skapar förväntningar, och 
sedan också en framtid inspirerad av visionen. Ofta blir framtidsforsk-
ningen en gigantisk självuppfyllande profetia (Lundblad, 2003, s. 10). 

 
Ett genomgående tema i samtliga undersökningstexterna är just att framtidsvi-
sionerna, ibland utopiska, uttrycks i presens, det vill säga som om de redan vore 
realitet – framtiden existerar parallellt med nutiden.  
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Liksom industrisamhällets tämjande av nya energikällor blev en hävstång 
för den mänskliga muskelkraften är modern IT en hävstång för den 
mänskliga hjärnan - och, rätt använd, för det mänskliga förnuftet och 
visheten (SOU 1994:118, s. 20, min fetstil). 

 
Konsekvenserna av att framtiden redan är här uttrycks i diskursen som att de 
eventuella problem som IT för med sig redan till stora delar är lösta. 
 
 

Informationssamhället – paradoxernas samhälle 
 

6.9 
 
”Informationssamhället” är ett samhälle som delvis bygger på motsägelser eller 
rena paradoxer. Man kan ställa upp en generell formel för detta ”paradoxsam-
hälle” som lyder så här:  
 
 
             IT-revolutionen skapar problem  IT är lösningen på dessa problem 
 
 
Exempel på några paradoxer som konstrueras i undersökningstexterna: 
 

• Globalisering som möjliggörs genom IT leder till att lokala kulturer slä-
tas ut och utplånas  IT gör det möjligt att ta del av världens alla kultu-
rer, ”varje bygds rika förutsättningar” kommer fram. 

 
• IT leder till individualisering och ensamhet ”om vi är för lite med var-

andra – ett skräckscenario – så minskar det sociala kapitalet”  IT gör 
det möjligt att kommunicera med andra ”stammen kan vara global och 
immateriell och bestå av ett nätverk av likasinnade”. 

 
• I ”informationssamhället” finns så många möjligheter att ta del av in-

formation att det blir svårt för individen att överblicka och risken för 
fragmentering är uppenbar – det krävs att vi blir” information literate” 

 IT skapar genom sina möjligheter att samla in, sammanställa och be-
arbeta information också en möjlighet att uppnå ”information literacy”. 

 
• I det nya ”informationssamhället” riskerar det att uppstå ”klassklyftor” 

mellan dem som är ”privilegierade, dvs de som har kunskap och tillgång 
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till information” och det ”stora flertalet människor”  Samtidigt skapar 
IT möjlighet för alla ”medborgare” att få tillgång till information och kun-
skap och vi kan ”med hjälp av IT vitalisera demokratin”. Även ”delak-
tighet och inflytande är självklart”. 

 
Lösningen på samhällets problem är med andra ord IT vilket avspeglar en tek-
nikoptimistisk och utopisk syn på världen. En sådan teknikoptimistisk syn kallar 
Ihde (1993) för ”technoscience” vilket är ett slags förenande av vetenskap och 
teknologi. En syn som bygger på technoscience innebär att man tror att alla 
mänsklighetens problem inom en överskådlig framtid kommer att lösas och att 
vi kommer att få ett samhälle där fritid står i centrum och universell jämlikhet 
kommer att råda. Lösningen på världens problem handlar alltså i detta perspek-
tiv om att satsa mer pengar på vetenskap och teknisk utveckling. De problem 
som finns i världen, även de som förorsakats av teknik, kan och bör lösas inte 
bara med mer teknik, utan med samma teknik som skapar problemen, det vill 
säga IT. Det finns en risk att detta synsätt leder till en teknokrati, det vill säga 
att samhället kommer att styras av tekniska experter. Mycket av det som ut-
trycks i undersökningstexterna pekar på en syn som påminner om technoscien-
ce.  
 
Paradoxer är motsägelser. Dessa motsägelser kan många gånger vara uttryck för 
olika diskurser som existerar parallellt i en och samma text, så kallad interdis-
kursivitet. Interdiskursivitet är tecken på förändring i den sociala praktik där de 
förekommer. De diskursiva paradoxer som jag här lyfter fram gör IT- utveck-
lingen till en oundviklig och ofrånkomlig del av framtidens sociala praktik. Någ-
ra val eller alternativ finns inte. 
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KAPITEL 7 
 
 

Diskussion och slutsatser 
 
 
 
Resultaten kommer i detta kapitel att diskuteras bland annat utifrån de texter 
som jag tidigare valt att sätta inom parentes (se kapitlet ”Tidigare arbeten”). 
Anledningen till detta var att även dessa texter gav uttryck för diskurser om 
informationssamhället. Det skulle ha varit svårt att motivera varför några av 
texter skulle ha använts till att teckna bakgrunden och redovisas som tidigare 
forskning medan några skulle ha utgjort undersökningsmaterialet. I ett diskus-
sionskapitel däremot kan de med fördel fungera som olika perspektiv på, och 
fördjupningar av, avhandlingens resultat. Dessa perspektiv tar sin utgångspunkt 
i pedagogiska, sociologiska, idéhistoriska och filosofiska inlägg om globalisering, 
individualisering, informationssamhället, teknik, lärande och kunskap. 
 
I stort försöker jag i detta kapitel hålla mig till den struktur som ”Resultatsam-
manfattningen” följer, det vill säga först tas de frågor som handlar om informa-
tionssamhället i stort upp, därefter frågor som berör kunskap, lärande, identitet 
och slutligen IT som verktyg. Eftersom många av dessa frågor flätar i varandra 
är det dock svårt att helt konsekvent följa denna linje. 
 
 
 

Det landskap som utgör informationssamhället 
 

7.1 
 
En väg att uppnå mitt syfte är att beskriva hur det diskursiva landskapet ser ut i 
”informationssamhället”så som det konstrueras i undersökningstexterna. Detta 
”landskap” menar jag kan beskrivas genom att redogöra för den diskursordning 
som kommer till uttryck i texterna. Enligt Fairclough (2000) finns inom varje 
social praktik en diskursordning där flera diskurser existerar parallellt och tävlar 
om att ge innehåll åt detta rum. Det är alltså oftast flera diskurser i ”luften” 
samtidigt som konstruerar den sociala praktiken. Beroende på vilken nivå man 
är intresserad av att studera kan en diskurs beskrivas mer eller mindre detaljerat. 
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I denna undersökning har jag valt att presentera fyra tydliga diskurser som finns 
i diskursordningen, nämligen: 
 

1. En marknadsekonomisk diskurs 
2. En globaliseringsdiskurs 
3. En individualiseringsdiskurs 
4. En informationsteknologisk diskurs 

 
Dessa fyra diskurser är på en rätt övergripande nivå var och en men skulle ock-
så kunna betraktas som komponenter i en ännu mer övergripande diskurs för 
det svenska ”informationssamhället”. Ett naturlandskap till exempel kan dekon-
strueras till sina beståndsdelar när det ska beskrivas; landskapet består av barr-
trädsbevuxna bergssidor med branta sluttningar ner mot små sjöar och så vida-
re. Likväl kan detta kallas för ett nordvärmländskt landskap. Hur stor en diskurs 
är och vad som ska anses ingå i den beror på syftet med analysen och den dra-
maturgi som varje undersökningsprojekt väljer att skapa (Börjesson, 2003). I 
denna undersökning framstår de fyra nämnda diskurserna som lagom stora en-
heter för att på ett rimligt sätt kunna beskriva det informationssamhälleliga 
landskapet. De tre första diskurserna är inte speciellt unika i sig utan har beskri-
vits i mängder av rapporter och böcker tidigare. Det är diskurser som funnits 
under mycket lång tid. Det är därför inte så konstigt att det är just dessa som jag 
sett växa fram ur undersökningsmaterialet även om jag vid analysen försökt 
hålla mig fri från etablerade teorier. 
 
Marknadsekonomin har funnits sedan 1100-talet då de italienska handelsstäder-
na började utvecklas som centrum för fjärrhandeln (Gidlunds, 1982). Globalise-
ringen och globaliseringsdiskursen är ungefär lika gammal och kan härledas till 
de stora upptäcktsresorna och de gamla handelsvägarna genom vilka ett utbyte 
av både varor, nyheter och kultur förekom. Individualiseringsdiskursen är något 
yngre, den kan förknippas med renässansen och den då framväxande humanis-
men som ägde rum någon gång under 1500-talet. Låt vara att dessa diskurser 
under århundradena förändrats efter rådande tidsanda men grundelementen är 
ändå desamma. Det som ändå gör dem intressanta är att de fortfarande är så 
aktuella och på ett så tydligt sätt uttrycks i undersökningsmaterialet och i dagens 
samhälle. Detta gör att de fortfarande har inverkan på vårt sätt att leva. Den 
fjärde diskursen som identifierats i undersökningstexterna, den informations-
teknologiska, får betecknas som modernare.  
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Det ”nya” samhället 
 

7.1.1 
 
Vi lämnar industrialismen för att träda in i ”informationssamhället”. Man talar 
om att det skett en ”revolution”. Vi har nått den ”tredje vågens samhällsbygge” 
som framtidsforskarna Toffler & Toffler (1997) uttrycker det. De menar att den 
första vågen var bondesamhället, den andra vågen var industrisamhället och den 
tredje vågen är alltså informationssamhället. Detta skrev de redan 1980 och de 
undersökta texterna konstruerar i hög grad ett ”informationssamhälle” utifrån 
de kriterierna. 
 
Det som orsakat denna ”revolution” och ”epokskifte” är IT. Det ”nya” samhäl-
let innebär bland annat ”nya sätt att tänka” och ”nya sätt att uppfatta verklig-
heten” på. Det nya samhället baseras på information, det är den nya ”naturtill-
gången”. Eftersom information i stor utsträckning i undersökningstexterna jäm-
ställs med kunskap så säger man också att kunskap är makt, det vill säga den 
som har kontrollen över informationen har också makt. En av de viktigaste 
egenskaperna i ”informationssamhället” är därför att vara ”informationskompe-
tent” eller ”information literate”.  En definition av begreppet ”information lite-
rate” fastställdes vid en UNESCO-konferens 2003 med namnet ”Towards an 
Information Literate Society”. Definitionen säger att man för att anses vara in-
formationskompetent ska ha förmågan att identifiera, lokalisera, värdera, orga-
nisera, effektivt skapa, använda och kommunicera information. Detta anses 
som en nödvändig förutsättning för att kunna verka i ”informationssamhället”  
UNESCO, 2005). Vidare säger man att:  
 

To date, advancements in information and communication technologies 
have only increased the divide between the information rich and the in-
formation poor. 

 
Detta är något som också uttrycks i undersökningstexterna. Man menar att en 
risk med det ”nya informationssamhället” är att det kan skapa nya klassklyftor. 
Denna gång finns klyftorna mellan dem som har tillgång till information och de 
som inte har det. Lösningen på detta problem är just att se till att så många som 
möjligt blir ”information literate”. Lyckas man med det så finns möjligheterna 
istället till ett samhälle med ”förnyad” och ”vitaliserad” demokrati. Detta är nå-
got som Rolandsson (2003) har funnit även inom fackföreningsrörelsen. Där 
hoppas och tror man att IT ska kunna leda till ”direktdemokrati”.  
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Informationssamhället är glokalt 
 

7.1.2 
 
Informationssamhället sägs vara ”gränsöverskridande”. Gränser är sällan natur-
fenomen. Gränser är något som vi människor har konstruerat oavsett om det 
gäller rent geografiska nationsgränser eller mentala spärrar. Ta ”drömgränser” 
inom idrotten till exempel. Under många år var fyra minuter på en engelsk mil 
en sådan ouppnådd gräns som många försökte klara av att passera. När engels-
mannen Roger Bannister 1954 slutligen som förste man i världen lyckades ta sig 
under denna gräns dröjde det inte länge innan flera löpare passerad fyra minuter 
– en mental gräns var bruten. Trots detta var det ingen gräns som fanns i mate-
riell/fysisk bemärkelse. När undersökningstexterna talar om att IT bryter grän-
ser och är gränsöverskridande måste man fråga sig vilka gränser det är som 
bryts? 
 
Några gränser som sägs överskridas är de geografiska/rumsliga. I stor utsträck-
ning, organiserade vi oss i industrisamhället efter kriterier som baserades på 
hemort. Många organisationer inom till exempel idrott, politik, förvaltning och 
näringsliv har haft och har fortfarande lokalavdelningar, regionavdelningar och 
nationsavdelningar. Med IT:s intåg framställs det nu som om tillhörigheter ba-
serade på var man råkar bo inte längre måste vara de enda möjliga. Är man 
fotointresserad och bor i Noppikoski behöver man inte längre visa sina bilder 
enbart för grannen utan man kan skapa en intressegemenskap med personer i 
Stockholm, Falun, Ystad, Sydney och Kuala Lumpur. Detta är ett sätt som IT 
brutit gränser på. Det som är nytt i detta är framför allt snabbheten och den 
större kontaktyta som blir möjlig. Möjligheten att definiera tillhörighet på ett 
nytt sätt ökar och vi är inte enbart hänvisade till ett lokalt utbud av varor, tjäns-
ter och information. ”Rum” kan i princip skapas med hjälp av IT utifrån vilka 
kriterier som helst, till exempel ålder, kön, intressen, religion, yrke, födelseort, 
politiska åsikter i enstaka frågor eller utbildning. Detta för i och för sig med sig 
en risk att man söker likasinnade och på så sätt visserligen fördjupar sitt specifi-
ka avgränsade intresseområde men att man istället tappar på bredden. Men med 
IT ökar också möjligheterna att skapa gemenskaper som inte alls är homogena. 
De kan istället bestå av människor av mycket varierande bakgrund när det gäller 
faktorerna ovan så begränsningarna finns inte i tekniken utan hos individen. 
 
Den pedagogiska konsekvensen av möjligheten att organisera sig utifrån andra 
kriterier än de traditionella kommer att kunna bli revolutionerande. Vad är det 
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som säger att barn lär sig bäst genom att gå i samma skolklass som andra som 
råkar bo i samma stadsdel och råkar vara lika gamla? Genom möjligheten att i 
distansundervisning gruppera barn utefter andra kriterier än de ovan nämnda 
tror jag att man även i den fysiska skolan kommer att börja tänka i andra banor. 
Är det så att några femåringar, sjuåringar och åttaåringar befinner sig på samma 
nivå i matematik kan man väl sätta samman en klass för dem om det nu är så att 
man tror att det utgör den bästa lärmiljön för dem. Man kan välja att plocka 
samman alla morgonpigga barn i en klass och alla kvällsmänniskor i en annan 
och så vidare. 
 
Det som kan bryta upp de traditionella mönstren är de virtuella rummen eller 
världarna. Det är dessa som är det nya i ”informationssamhället”. Den fransk-
italienske teknikfilosofen Paul Virilio bidrar till att konstruera bilden av ett IT-
samhälle och säger i Hemer & Nilsson (1998) att det är virtualisering som pågår 
istället för globalisering. Vidare menar han att ”världen har spaltats upp i två 
parallella verkligheter – den reella och den virtuella” (s. 11). 
 

Den virtuella verkligheten är redan på väg att få övertaget och en vacker 
dag kan den rent av komma att besegra den reella verkligheten. Redan 
nu ser vi hur tid-rum-axeln är på väg att kollapsa, genom att tekniken 
har krympt avstånden i världen till praktiskt taget ingenting. För första 
gången någonsin utspelas historien i global tid. Det vill säga allting hän-
der samtidigt i ett realtids-perspektiv, lika revolutionerande som en gång 
renässanskonstens öppnande av rumsperspektivet (s. 12). 

 
Att friheten att ingå i olika grupperingar ska leda till att man blir utan fosterland 
och utan lokal förankring tycker jag är att dra det för långt. Undersökningstex-
terna konstruerar samtidigt det ”glokala samhället” som är syntesen i dialekti-
ken mellan det globala och det lokala. Man skulle kunna säga att ”informations-
samhället” är ett ”glokalt samhälle” eller ”den globala byn” för att använda 
McLuhans kända uttryck. Undersökningstexterna talar om ”det nya digitala 
folkhemmet”. Det innebär att man står med en fot i vardera världen. Just den 
lokala förankringen både geografiskt och kulturellt är mycket betydelsefull i ”in-
formationssamhället”. För att över huvudtaget klara av alla fragmentiserade 
intryck från olika kulturer som sköljer över individen i form av information 
måste hon stå stadigt i sitt eget kulturella och geografiska ursprung. Hylland 
Eriksen (2005) menar att om det är något som kan förknippas med globalise-
ringen så är det just återerövrandet av traditionella sociala identiteter. Han ex-
emplifierar med att en fisk sällan reflekterar över vattnet den simmar i så länge 
det finns där. Skulle fisken däremot bli uppdragen ur vattnet så börjar den 
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drömmarna om, och längtan tillbaks till, vattnet. Likadant är det med våra tradi-
tionella sociala identiteter som löper en uppenbar risk att ”urvattnas” i det glo-
bala samhället. ”Identity is hard work these days” (Hylland Eriksen, 2005, s. 
26). 
 
 
 
IT är marknadsekonomins ”Trojanska häst” 
 

7.1.3 
 
Den bild som konstrueras i den marknadsekonomiska diskursen är att allt fler 
områden kommer att fungera efter marknadsmässiga och ekonomiska princi-
per. Castells (1998) hävdar att den marknadsekonomiska och kapitalistiska verk-
samheten under de senaste decennierna varit speciellt dominant i västvärlden. 
IT är definitivt ett verktyg som förknippas med denna diskurs och påskyndar 
denna utvidgning. Det kan vara svårt att avgöra vad som är ”hönan eller ägget”, 
det vill säga vilket som kommer först av den marknadsekonomiska diskursens 
effektivitetssträvanden eller IT med sina möjligheter att uppfylla just dessa krav. 
IT kan många gånger fungera som en ”Trojansk häst” som för med sig mark-
nadstänkandet in i olika verksamheter. Ett exempel kan vara en ideell förening 
som slitit ut sin gamla mekaniska skrivmaskin och behöver en ny. Det som står 
till buds idag är naturligtvis en dator med ett ordbehandlingsprogram. På köpet 
får man då också ett registerprogram så varför inte lägga upp medlemsregistret i 
datorn, det blir ju så mycket enklare och snabbare att hantera (läs effektivare). 
Plötsligt har den marknadsekonomiska diskursens effektivitets-, rationaliser-
ings- och vinsttänkande smugit sig in köksvägen. Det blir svårt att värja sig. 
 
Man kan se hur alla fyra diskurser i diskursordningen samspelar. Den mark-
nadsekonomiska diskursen har en given samverkan med IT-diskursen som blir 
ett verktyg i ekonomins tjänst för att effektivisera och öka vinsten. IT hjälper 
också till att individualisera och globalisera ekonomin. Genom att många varor 
idag till stor del blivit virtuella och immateriella kan de anpassas till varje indi-
vids behov och säljas och spridas över hela världen via nätet. Denna blandning 
av diskurser är ett exempel på det Fairclough (2000) kallar interdiskursivitet 
som i sig handlar om hur olika diskurser och betydelsefixeringar blandas men 
också kan ses som en indikator på förändring. I och med att det här finns åt-
minstone fyra urskiljbara och starka diskurser kan man säga att informations-
samhället är ett samhälle i förändring. Detta stadium av förändring finns ut-
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tryckt i undersökningstexterna genom sådana ord som till exempel ”fram-
marsch”, ”förändring”, ”förädling”, ”övergång”, ”omvälvande”, ”samhällsomstör-
tande” och ”revolution”. 
 
 
 

Lärande och kunskap i informationssamhället 
 

7.2 
 
Synen på lärande och kunskap i ett samhälle som kallar sig för ett ”informa-
tionssamhälle” är speciellt viktig att studera eftersom detta samhälles grundvalar 
sägs vara just information och kunskap. Denna undersökning visar att använd-
ningen av begreppen information och kunskap som uttrycks i den marknads-
ekonomiska diskursen många gånger är flytande. En viktig distinktion när det 
gäller resonemangen om informations- och kunskapssamhället är den mellan 
just information och kunskap. I undersökningstexterna problematiseras eller 
diskuteras inte detta förhållande. Gustavsson (2000) gör följande uppdelning 
mellan kunskap och information: 
 

Information får förbehållas sådant som ”finns på ett underlag av pap-
per” och att kunskap bärs av människor. 
Man skulle kunna tillägga, att sådant som finns på ett elektroniskt under-
lag också är information. Att kunskap bärs av människor säger oss att 
kunskap alltid ingår i ett mänskligt, det vill säga ett personligt, socialt 
och kulturellt sammanhang. Men frågan är på vilket sätt och vilka kon-
sekvenser det har för ”fakta” som ”objektiv”, eller som ”encyklope-
disk”, om det samtidigt är så att kunskap är något som bärs av männi-
skor och är subjektiv? (s. 27). 

 
Den marknadsekonomiska diskursen förhåller sig till kunskap som om det vore 
ett objekt, en handelsvara. Kunskap kan lagras i databaser och kompetensban-
ker för att snabbt finnas till hands när den behövs. Detta är helt i överens-
stämmelse med vad Lankshear, Peters & Knobel (2000) menar när de säger att 
kunskap i en global ekonomi blir en handelsvara och således en ekonomisk till-
gång för dem som har tillgång till den. Vidare menar de att kunskapen frigörs 
från individen och en sådan relation som den mellan elever och lärare blir mer 
som den mellan handelspartners. Den stora faran i detta menar de är att den 
kunskap som inte kan säljas kommer att gå förlorad. 
 



    

 180 

Undersökningstexterna konstruerar vidare bilden av att vi lever i en ”snabbt 
föränderlig värld” där ”kunskaper åldras snabbt” och därför behöver vi ”stän-
digt nya kunskaper”. Kunskap blir en ”färskvara” med ”bäst-före-datum”. Ge-
nom detta lägger man också grunden för att det behövs en apparat som konti-
nuerligt kan förse människor med ny ”färsk” kunskap.  
 
Besley & Peters (2004) talar om ”McUniverstity” som levererar ”fast knowled-
ge” och associerar då till McDonalds världsomspännande koncept med fast 
food-restauranger. Man menar att i den nya ekonomin har kunskap kommit att 
betraktas som något som kan frigöras från individen, förpackas på ett lättill-
gängligt sätt och distribueras ut vid behov och framför allt ska det gå fort. Kun-
skap har blivit en handelsvara. Vi kan idag få ”fast education” som bygger på 
samma principer som till exempel McDonalds, det vill säga effektivitet, förut-
sägbarhet, beräkningsbarhet och kontrollerbarhet. Kunskap tillförs genom till 
exempel ”minut kurser” eller ”entimmeskurser” ”just-in-time” för att öka effek-
tiviteten och vinsten. Kunskap blir en resurs när det gäller att skapa mervärde. I 
bondesamhället och i industrisamhället var det andra egenskaper som svarade 
för denna funktion, till exempel muskelkraft och maskinliknande löpande-
bandsarbeten. Individen måste anpassa sig efter företagens och samhällets syn 
på vad kunskap är annars blir man utslagen. Detta leder till det som Lankshear, 
Peters & Knobel (2000) kallar en ”attention economy”, det vill säga det krävs 
att man har rätt kunskap i rätt tillfälle och att man sticker ut från massan och 
syns. Besley & Peters (2004) uttrycker det som att fast knowledge har förändrat 
utbildningsinstitutioner och den akademiska praktiken till att bli en del av en 
prestationskultur (performence culture). Universiteten har blivit kunskapsteat-
rar. Att undervisa och presentera forskningsresultat ska ske i korta block om 
kanske 15 minuter men istället ska fler olika presentationer hinnas med. Kun-
skapen blir nästan som digitaliserad, uppdelad i många små enheter som kan 
kombineras ihop på nya sätt. I det nya samhället kommer det att utvecklas ”per-
formance management” istället för ”scientific management”. Scientific mana-
gement utvecklades under industrialismen och handlade om att effektivisera 
tillverkningsprocessen genom till exempel tidsstudier. Performance manage-
ment är till skillnad inte byråkratiserad, toppstyrd, centraliserad och kontrolle-
rande utan handlar istället om att förse medarbetare med information och ut-
bildning så att de kan delta i beslutsfattandet. Lankshear, Peters & Knobel 
(2000) säger att detta för med sig att utbildning kommer att bli mer och mer 
inriktad på professionell kunskap, det vill säga sådan kunskap som direkt är om-
sättningsbar i en organisations dagliga arbete. Den tidigare idealistiska synen på 
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kunskap som något som har ett värde i sig och som något som man tillägnade 
sig för personlig utveckling och självförverkligande tonas ned. 
 
De som idag har möjlighet att ”leverera” ny kunskap, i en mer formell aspekt, 
är det traditionella utbildningsväsendet med statliga och kommunala aktörer 
samt de kommersiella utbildnings- och kompetensförsörjningsföretagen. En 
annan viktig institution är de informationsnätverk som finns i samhället. Ge-
nom att ha makt över dessa institutioner kan man sprida den kunskap som man 
tycker är den rätta. Man säger, i undersökningstexterna, att individen ska ”utbil-
das” och att man ”utbildar för”, det vill säga man styr socialisationsprocesserna. 
Detta kan man göra i skydd av att hävda att informationssökande och kunska-
pande är individuella processer. Apple (1990) säger att frågan inte handlar så 
mycket om vilken kunskap som är viktig utan snarare vems kunskap som är vik-
tig och att detta har ideologiska och politiska utgångspunkter. Bilden av kun-
skap, som något med kort hållbarhet, som konstrueras och reproduceras i un-
dersökningstexterna ligger med andra ord helt i de styrandes och de kommersi-
ella krafternas intresse. Också ett sådant uttryck som ”det livslånga lärandet” 
passar in i denna diskurs även om just detta begrepp inte är särskilt framträdan-
de i de undersökta texterna. Konsekvenserna av detta blir att den individuella 
friheten som framhävs i individualiseringsdiskurserna egentligen inte är så 
mycket värda. 
 
Säljö (2000) säger att ”Den som inte har kunskap, blir beroende av den som har 
kunskap. Vi måste alla gå till tandläkaren, läkaren, frisören. Därför att vi inte har 
de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga” (s. 102). Detta tyder på en 
syn där kunskap är något individuellt, något som finns hos varje individ. Dess-
utom ger citatet uttryck för synen att kunskap är makt. För att en individ ska 
kunna skapa sig kunskap behöver hon tillgång till information vilket då skulle 
kunna ses som ”kunskapens yttre eller materiella form, det vill säga något som 
kan lagras och distribueras” (Hård af Segerstad, 2002, s. 36-37). Detta kan ses 
som en sorts kunskap på en mer övergripande nivå, en kollektiv kunskap som 
inte nödvändigtvis är individuell, en kunskap på mänsklighetens nivå. Det är i 
denna betydelse den marknadsekonomiska diskursen konstruerar kunskap. 
Denna form av kunskap kan då naturligtvis distribueras, köpas och säljas som 
vilken vara som helst. Denna kunskapssyn med till exempel ”minut kurser” som 
kan genomföras var som helst gör kunskapen kontextlös. Detta motsäger till 
exempel sådana teorier som den om situerat lärande (Lave & Wenger, 1991) 
och den om sociokulturell lärande (Säljö, 2000). Detta måste skiljas från den 
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andra betydelsen av kunskap som handlar om att varje individ genom en lär-
process gör informationen till en personlig kunskap och färdighet. Detta reso-
nemang leder till att man kan tala antingen om information och kunskap eller 
om två olika typer av kunskap, en individuell och en kollektiv. 
 
Wertsch (1991) är en teoretiker som tar upp detta förhållande och talar om två 
typer av kunskap, dels den som utvecklas på individuell nivå (ontogenes) och 
dels den som finns och utvecklas på en kollektiv mänsklighetens nivå (fyloge-
nes) vilket skulle kunna motsvaras av information i tidigare resonemang.  
Wertsch (1991) menar att den sociokulturella teorin är ett sätt att förklara hur 
mentala processer (mental action) intimt hänger samman med kulturella, histo-
riska och institutionella miljöer. En viktig sådan mental process är lärandet. Ett 
exempel på sådan kunskap som vi människor som kollektiv och historiskt har 
tillägnat oss, det vill säga fylogenetiskt, är den om elektriciteten och dess an-
vändningsområden. Varje individ behöver inte” uppfinna hjulet på nytt”. Kun-
skap om elektricitet finns ”lagrad” dels i abstrakt form i våra böcker och dels i 
konkret form i våra elektriska installationer och apparater. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv talar man om att kunskap finns lagrad i vår teknologi och våra arte-
fakter. ”I de fysiska redskapen vilar många av våra gemensamma kunskaper och 
insikter” (Säljö, 2000, s. 30). I denna mening är också språket en teknologi och 
ett av våra viktigaste verktyg. Det sociokulturella perspektivet talar också om 
hur dessa artefakter eller teknologier medierar kunskap.  
 
Undersökningstexterna har ett oproblematiskt förhållande till informationstek-
nologin och är mestadels positivt inställda till den. Man tycks enbart se hur IT 
kan hjälpa oss att utöka vår kapacitet och förstärka våra egenskaper, inte minst 
när det gäller att tillägna sig kunskap. Säljö (2000) säger att ”fysiska och intellek-
tuella redskap” (s. 81) inte är neutrala. På olika sätt påverkar de vårt sätt att upp-
fatta omvärlden. Webster (1995) menar också att teknologin har tydliga sociala, 
ekonomiska och politiska implikationer vilka gör att det är en viss typ av teknik 
som kommer att produceras – en teknik som stämmer överens med rådande 
samhälleliga, ekonomiska och politiska värderingar. Teknikfilosofen Ihde (2002) 
hävdar att vi, åtminstone sedan den tidiga modernitetens tid, i allt högre grad 
betraktar världen genom instrument och annan teknik. Detta gäller i första hand 
vetenskapliga observationer som till exempel kan ske genom avancerade mikro-
skop och teleskop men även till vardags omges vi av fler och fler mätare, urtav-
lor och bildskärmar. Ihde (2002) menar att det utvecklats något som han kallar 
”instrumental realism” (s. 46), det vill säga att vi betraktar de bilder som serveras 
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via våra instrument som varandes bilder av verkligheten. Dessa bilder är många 
gånger förstärkta eller transformerade på ett sådant sätt att de lättare skall gå att 
förstå. Hur dessa ”manipulationer” ser ut styrs av kulturellt grundade konven-
tioner och överenskommelser. Det som på detta sätt framställs för oss kallar 
Ihde för ”second sight” (s. 46), en sorts andra ordningens iakttagelser. Inte minst 
i det ”informationssamhälle” som konstrueras genom undersökningstexterna 
medieras världen i allt större omfattning genom informationsteknologin. Om 
man får tro på den i kapitel 1 skisserade utvecklingslinjen för språkets gradvisa 
teknologisering framgår hur stor inverkan olika typer av teknik haft på mänskli-
ga kognitiva förmågor och kulturella utveckling genom historien. Informations-
teknikens allt intensivare närvaro i samhället kommer med denna utgångspunkt 
att få en betydande inverkan på vårt framtida sätt att lära och leva. Detta visar 
på hur betydelsefulla de föremål som finns runt oss är. Dess utformning och 
sätt att mediera information/ kunskap påverkar vårt tänkande och handlande 
(Wertsch, 1991). Om man sedan beaktar att det till stor del är vi människor som 
genom generationer skapat teknologin (fylogenes) så inser man att samspelet 
mellan det individuella, våra teknologier och det kulturella är av största betydel-
se för vårt handlande ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklig-
het med tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt 
bortom de gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp 
(Säljö, 2000, s. 17). 

 
Jag menar därför att den kunskapssyn som den marknadsekonomiska diskursen 
ger uttryck för växelvis har utvecklats tillsammans med en sociokulturell 
diskurs. Eftersom den materialiserade informationen och verktygen har en stor 
betydelse i den sociokulturella synen på kunskapsbildning har marknadiseringen 
av samhället lett till att lärandet, inte minst det kollektiva, har fått nya förutsätt-
ningar. Risken som jag ser det är dock att det blir en så stor tillgång på informa-
tion att det snarast, för individen, blir fragmentering.  
 
Tidigare i historien var ofta problemet att få tag på information över huvudta-
get, nu är problemet att vi har tillgång till för mycket information. Alla dessa 
källor till information som finns till individens förfogande i ”informationssam-
hällets” olika ”rum”, communities och världar riskerar att leda till att vi snarare 
blir vilsna än upplysta. Det finns en uppenbar risk att vi bara har en oändlig 
mängd fragment som vi inte får ihop till användbara helheter. Bredal (1996) 
säger att ”det inte längre är individualismens spår vi följer, utan fragmentering-
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ens” (s. 134). Även Hylland Eriksen (2001) menar att den enorma tillgången på 
information och den snabbhet varmed den produceras, sprids och konsumeras 
har en fragmentiserande effekt. Individen tappar förmågan att tänka linjära och 
djupa tankar och helhetssynen går förlorad. I individualismens spår anses det 
positivt att själv kunna välja den information man anser vara av intresse men till 
skillnad från dem som anser att det egna sökandet av information är positivt 
menar Roth (2002) att det istället kan vara begränsande. Trots Internets enorma 
utbud menar han att det finns risk att man bara söker sådant som man redan är 
intresserad av och då missar så kallad ”ofrivillig information”. Han menar att 
det offentliga mötet som sker på torg, i dagstidningar och i TV tillför individen 
en mångfald av åsikter och intryck som i IT-samhället riskerar att försvinna. 
Det kan istället bli en sorts inåtvändhet. Han säger att den utformning som In-
ternet har idag förstärker ”en individualistisk och konsumtionsinriktad syn på 
information (s. 7). Säljö (2000a) menar att ”vi håller på att bli analfabeter på 
nytt” eftersom mycket av den information som produceras idag är så diversifie-
rad och så specialiserad att man inte längre kan hänga med i alla nya diskurser. 
Alla delar dock inte denna ståndpunkt. Standish (2002) säger istället att genom 
”using the Web the learner can find out things by chance, valuable things per-
haps though they were not the point of the original serch” (s. 3). 
 
Hur det än är med detta så ställer detta informationsflöde stora krav på indivi-
den och kräver därför ytterligare en typ av kunskap/färdighet än tidigare. Den-
na typ av kunskap handlar om att kunna sorter och värdera uppgifter i det stora 
informationsflödet, så kallad ”information literacy”. 
 
 
 

Virtuell eller verklig kunskap? 
 

7.3 
 
IT är upphov till ett nytt samhälle och när det gäller IT som redskap för bland 
annat lärande så skapas också ”en pedagogisk förnyelse” och helt ”nya undervis-
ningssätt”. Detta skapar naturligtvis möjligheter för pedagogerna i det ”nya” 
samhället men också hot. Behövs det lärare överhuvudtaget?  
 
Ett förhållningssätt som förs fram i undersökningstexterna är den välkända 
”trädgårdsmästare” - metaforen. Associationer som utgår från ”trädgårdsmästa-
ren” kan till exempel vara att han väljer ut sina plantor, ser till att de får den jord 



    

 185

och den gödning som de behöver för att sedan växa av sig själv. Växterna be-
höver dessutom vattnas lite då och då och kanske till och med ansas och klip-
pas ner. Överför man detta till en situation för en pedagog så skulle de späda 
plantorna vara elever eller studenter som fortfarande inte kunskapsmässigt vuxit 
sig starka. De behöver tas omhand. Jordmånen blir den pedagogiska miljö de 
placeras i som förhoppningsvis ska vara så gynnsam att kunskap kan växa fram. 
Gödning och vatten skulle kunna ses som den information och de fakta som 
pedagogen väljer att presentera samt de uppmuntrande tillrop denne utdelar. 
Allt detta implicerar en syn där människan behöver vägledning och omsorg för 
att kunna utvecklas på önskat sätt.  
 
Apple (1990) och Säljö (2000) säger att det finns ett samband mellan kunskap 
och makt och därför blir sådana frågor som vilken socialgrupps kunskap det är 
som vi väljer att odla upp och i vems intressen detta sker? Eftersom de texter 
som undersökts i denna avhandling är hämtade från den sociala praktik som jag 
valt att kalla politiska beslutsprocesser är också diskursen i grunden färgad av 
det politiska parti som vid tillfället för SOU:ernas tillkomst hade makten.  
 
Även ”inspiratören” hör hemma i samma kategori som trädgårdsmästaren för i 
någon mån innebär inspiration att skapa förutsättningar. Denna roll handlar 
dock inte i lika hög grad om att kultivera eller styra i en viss riktning utan bara 
att ge positiv kraft. Metaforen om ”trädgårdsmästaren” och den om ”inspiratö-
ren” skulle också ha kunnat uttryckas genom en annan metafor, nämligen den 
om ”ställningsbyggand” eller ”scaffolding” så som Bruner uttrycker det. I det 
fallet handlar det om att bygga ett stöd åt eleven och att eleven på så sätt får lära 
sig av en mer erfaren handledare (Lindqvist, 1999).  
 
Hur ska då pedagoger förhålla sig till den ”nya” människan som finns i ”infor-
mationssamhället”? Ja enligt undersökningstexterna är det inte säkert att det 
behövs någon mänsklig lärare över huvudtaget. Den ”virtuella läraren” är be-
tydligt mer uppdaterad än vad en vanlig människa kan vara eftersom den stän-
digt har tillgång till all den information som finns på nätet. Dessutom känner 
den av eleven/studentens personliga lärstil och anpassar pedagogiken därefter. 
Utöver detta kan eleven/studenten själv ”formge” sin virtuella lärare så att denne 
verkligen passar henne. Det blir lite av Menons paradox, det vill säga hur ska vi 
kunna lära oss om något som vi inte ens vet att vi ska söka efter? Hur ska vi 
kunna ”formge” en lärares ”egenskaper” om vi inte vet vad de ska syfta till? Vad 
har vi då för nytta av vår individuella valfrihet? Så den stora frågan blir: vem är 
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det som är ”trädgårdsmästare” i ”informationssamhället”? Är det en bildad 
människa av kött och blod eller är det en av studenten själv skapad virtuell lära-
re? 
 
Utifrån de begrepp som bland andra teknikfilosofen Ihde (1990, 2002) använ-
der sig av kan man spekulera i vad ”informationssamhället” så som det kon-
strueras i undersökningstexterna får för pedagogiska konsekvenser. Som jag 
tolkar undersökningstexterna så är ”informationssamhället” en sort blandning 
mellan den ”verkliga världen”, det vill säga modernitetens positivistiskt definie-
rade materiella och objektiva värld, och de virtuella världarna (observera att de 
benämns i pluralis). Karaktäristiskt för den ”verkliga världen” är att kunskap ses 
som praktiskt förankrad. 
 
    Tabell 9:  Relationerna mellan kunskapssyn i den ”verkliga världen och i virtu-  
    ella  världar. 
 

Verklig värld  
 

Virtuella världar 

Praktisk kunskap 
  

Teoretisk kunskap 

Embodiment 
 

Disembodiment 

Participant-knowledge 
 

Spectator- knowledge 

Body-one – Here-body 
 

Body-two – Image-body 

 
 
Praktisk kunskap kan jämställas med situerat lärande, det vill säga att kunskapen 
är bunden till den sociala praxis eller situation i vilken den praktiseras. Generell 
och abstrakt kunskap blir i detta perspektiv problematisk (Gustavsson, 2000). 
På grund av detta kopplas den också till den rent kroppsliga kontakten med 
världen (embodiment relation) och ”paricipant knowledge” i tabell 9. Ihde 
(2002) har beskrivit två varianter av den mänskliga kroppen, ”body-one” och 
”body-two”. “Body-one” är den “rena perceptionens kropp” och “body two” 
är den ”kulturellt konstruerade kroppen”. I den ”verkliga världen” är det natur-
ligtvis vår fysiska kropp med alla sinnesorgan som agerar.  
 
En intressant diskussion i sammanhanget är den om man kan transferera kun-
skap som inhämtats på ett område till ett annat område. Det vill säga finns det 
kunskap som kan generaliseras och plockas med från en inlärningssituation till 
ett annat tillämpningsområde? Så som jag tolkar Lave & Wenger (1991) får inte 
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en ”situation” eller en praktik ses för snävt. Alla praktiker är kulturella och mås-
te ses som större än en konkret situation. Man menar att en viss typ av generali-
sering av kunskap är möjlig men säger vidare att även den generella kunskapen 
endast kan komma till nytta vid speciella tillfällen. 
 

What is called general knowledge is not privileged with respect to other 
“kinds” of knowledge. It too can be gained only in specific circum-
stances. The generality of any form of knowledge always lies in the 
power to renegotiate the meaning of the past and future in constructing 
the meaning of present circumstances (Lave & Wenger, 1991, s. 34). 

 
Så undersökningstexternas “minut” kurser kanske kan spridas i de ”globala vir-
tuella kunskapsnätverken” och användas där de behövs. Informationen som 
finns i dessa kurser måste ändå vara anpassad till den situation där de ska sättas 
in annars blir de verkningslösa.  
 
I den virtuella världen, eller någon av dem, finns av naturliga skäl inte vår fysis-
ka kropp närvarande, relationen blir icke kroppslig (disembodyment). När vi 
inte själva finns närvarande kan vi inte tillägna oss situerat lärande utan vi måste 
lita till abstraherad generell kunskap som också kan kallas för teoretisk kunskap. 
Istället för att vara deltagande blir vi åskådare och det är genom body-two som 
vi iakttar. Det är den högra halvan i tabell 9 som till stor del blir gällande när 
undersökningstexterna beskriver våra ”möjligheter till distansstudier” vid ”olika 
universitet i världen”. 
 
 
 

Individualiseringsidentiteten leder till barbari 
 

7.4 
 
Enligt undersökningstexterna framhåller staten individualism som något efter-
strävansvärt och detta får till konsekvens att kollektiva samhällsstrukturer splitt-
ras upp. Bauman (2002) säger att när de ”stora berättelserna” rasar är det indi-
viden själv som får ta ansvar för sin framtid. Det gäller att plocka fram de inne-
boende förmågor som finns hos självet – vi har fått till uppgift att självförverk-
liga oss och att skapa oss en egen identitet. Statens förmåga att garantera stabili-
tet krackelerar och handlingar blir inte längre förutsägbara, var och en får klara 
sig själv. ”Precis när gemenskapen bryter samman uppfinns identiteten. Att 
’identitet’ får en sådan uppmärksamhet och framkallar sådana lidelser beror på 
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att den är ett ”surrogat för gemenskap” (Bauman, 2002, s.184). En bild, eller 
identitet som konstrueras i undersökningstexterna är den av en ansvarsfull, 
kompetent ”nomad” som klarar sig själv. En individ som tar ett fullständigt an-
svar och klarar sig själv behöver ju ingen hjälp från samhället vilket då kan tona 
ned sina åtaganden (och kostnader). Frågan är vad som händer med dem som 
inte klarar av att leva upp till denna roll? 
 
De visioner som gällde under industrialismen var att förbättra samhället och 
sådana begrepp som ”social ingenjörskonst” myntades. Idag verkar de stora 
kollektiva samhällsprojekten som till exempel utbyggnad av bostäder, sjukvård 
och barnstugor vara döda. Undersökningstexterna konstruerar en bild där det 
istället är individen som ska lyftas fram ”vi måste släppa kollektivet och ta fram 
individen” (SOU 1997:31, s. 8). Det är visioner på ett individuellt plan som gäll-
er. Till och med ”staten”, som är det kollektiva projektets materialisering fram-
håller, genom sina SOU:er, individualismen. 
 
Skirbekk & Gilje (1993) säger att i ett liberalt samhälle tillskrivs staten ”uppgif-
ten att säkerställa handlingsfältet för de självständiga aktörerna, dvs att garante-
ra lugn och ordning, äganderätten och stabiliteten så att det blir möjligt med 
förutsägbara handlingar” (s. 269). Vidare menar man att kapitalismens utveck-
ling från och med 1500-talets slut förändrat synen på förhållandet mellan indi-
viden och staten. I den tidiga kapitalismen var statens uppgift att säkerställa 
individens ”självbevarelse”. Nästa fas innebar att staten skulle garantera indivi-
dens ”rättigheter” och i den etablerade kapitalismen handlar det om att säker-
ställa borgerskapets ”lust” och ”profit”. Den senare fasen kan väl sägas ha rått 
ända fram till modern tid. Det är också den utgångspunkt som jag finner att 
undersökningstexterna ger uttryck för men samtidigt ser jag tendenser till ett 
nytt moment där uppsplittring av kollektiva och sociala rörelser sker. 
 
Melucci (1991) säger att ”individerna bygger sina mål, gör sina val och fattar 
sina beslut inom ramen för en upplevd miljö” (s. 47) därför blir statens och 
samhällets roll viktig. Till detta kopplar han även ”förväntansbegreppet”. Med 
det sistnämnda menar han att de förväntningar som individen har på miljön i 
stor utsträckning styr vilka identiteter och vilka handlingar som blir möjliga. Det 
är dessa förutsättningar som i stor utsträckning styr om individen blir delaktig i 
kollektiva beteenden och sociala rörelser. Melucci (1991) för också ett resone-
mang om ”gratispassageraren” och menar att ”intresset av att erhålla en kollek-
tiv nyttighet inte ensam kan förmå individerna att betala kostnaden för att skaf-
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fa den (eftersom individen lika lätt får åtnjuta fördelarna av en handling som 
utförts av andra)” (s. 46). Detta ”gratispassagerar-beteende” har fått ett starkt 
fotfäste i det individualiserade informationssamhället.  
 
En stark tro på samhällskrafternas förmåga att garantera en positiv utveckling 
har dominerat västvärlden det senaste århundradet. Hela idén om ”samhället” 
där alla kan leva gemensamt bygger på tankar om demokrati och solidaritet, 
undersökningstexterna använder sig av uttrycket ”det digitala folkhemmet” som 
en metafor för solidaritet. Alltför utpräglad individualism, menar jag, har mot-
satt riktning, det vill säga det är en för samhället nedbrytande kraft med anarkis-
tiska tendenser. I undersökningstexterna däremot betonas det individuella i så-
dana meningar som till exempel ”strukturer som bygger på individen blir fram-
gångsrikare än de som bygger på grupper”.  
 
Just metaforen ”folkhemmet” tillkom, enligt Stålhammar (1997), redan i början 
av 1900-talet. De var nationalistiska rörelser som betonade ”folket” och ”hem-
met” som viktiga beståndsdelar i ”fäderneslandet”. Fäderneslandet framställdes 
alltså som ett enda stort hem för folket. Hemmet stod som motvikt mot den 
framväxande industrialismens hotande splittring av familjen och maskinernas 
ökade betydelse. Det var också i kölvattnet av de starka fosterlandskänslorna 
som nationen jämfördes med hemmet. Hemmet och folkhemmet skulle betona 
samhörighet i skuggan av svåra tider. Folkhemmet stod också för jämlikhet 
mellan starka och svaga, rika och fattiga. Per Albin Hansson är känd för att ha 
använt sig av ordet folkhemmet men det var inte förrän 1928 och då var ordet 
redan etablerat. Enligt Stålhammar (1997) sade Per Albin Hansson följande om 
det goda hemmet: 
 

Där ser ingen ned på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på 
andras bekostnad, den starke trycker inte ner och plundrar den svage. I 
det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet (s. 
97-98). 

 
I det epokskifte som vi nu, enligt undersökningsmaterialet, står inför finns inte 
dessa tankar om ”omtanke, samarbete och hjälpsamhet” uttryckta. Istället beto-
nas sådana saker som ”valfrihet”, ”skräddarsydda personliga lösningar”, ”indivi-
duella villkor”, ”varje individ styr över sig själv” och ”personlig utveckling”. Fä-
derneslandet, det gemensamma hemmet, är ersatt med det ”gränslösa samhället” 
och ”transnationella centra”. 
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En klassisk teoretiker som förklarat behovet av självförverkligande är Maslow. 
Om jag på en något förenklad nivå resonerar utifrån hans behovshierarki så 
kommer ju de grundläggande behoven av individuell art först. Vi måste tillgo-
dose kroppsliga behov som till exempel att stilla vår hunger och törst och se till 
att vi inte fryser ihjäl. När dessa behov är tillfredsställda aktualiseras en typ av 
behov som handlar om sociala faktorer. De handlar om att vi behöver trygghet, 
samvaro och uppskattning från andra människor. Här passar ett starkt samhälle 
in i bilden. När så även dessa är uppfyllda behöver vi självförverkliga oss det vill 
säga det handlar om personlig utveckling (Maslow, 1987). Man skulle kunna 
sammanfatta detta förlopp genom att säga att vi går från individualism över 
kollektivism för att sedan åter bli individualister. Det är snarast den senare ty-
pen av individualism som vi kan se uttryckas i undersökningsmaterialet. Det är 
inte så många i västvärlden som behöver tänka på de mest grundläggande be-
hoven idag. Även de behov som är av mer social karaktär kan anses uppfyllda i 
vårt samhälle vilket innebär att vi kan ägna oss åt självförverkligande och då är 
det våra ”egon” som står i centrum. Självförverkligande handlar om att plocka 
fram inneboende önskningar och ”kapaciteter” (Nilsson, 2005, s. 135). Det är 
också en utveckling från att vara beroende av andra människor till att allt mer 
klara sig själv – att bli oberoende.  
 
Även när det gäller lärandet så ska det, enligt undersökningstexterna, ske utifrån 
individens unika förutsättningar och även här gäller devisen ”valfrihet”. Tan-
karna om personliga lärstilar har fått fotfäste och det ligger säkert något i det 
men att utifrån detta helt avkontextualisera lärprocessen är att gå för långt. 
Lärande är en social och situerad verksamhet menar jag. Det verkar som om 
utvecklingen går från vetande till information och via individualism till frag-
mentering (Bredal, 1996). Allt detta är en oroväckande utveckling. Enligt flera 
filosofer (bl. a Comte och Vico) är individualismen ett förstadium till kaos och 
samhällets upplösning. De menar att individualismen är sista ledet innan ”bar-
bari” Skirbekk & Gilje, 1993, s. 291) och att det är ”västvärldens sjukdom” (s. 
622). Det finns i den filosofiska historien också kopplingar mellan liberalism – 
individualism – egoism – ekonomi (Skirbekk & Gilje, 1993). Det vill säga att när 
den liberala staten skapar goda förutsättningar för individen finns en risk att 
detta övergår i egoism och en strävan mot ekonomisk vinning.   
 
Men individens förhållande till det sociala livet och det kollektiva är inte okom-
plicerad. 
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Paradoxen är pregnant; ur en synvinkel fortsätter vi skenbart fram längs 
individualismens spår, den enskilde blir mer och mer extremt individuell 
och isolerad med ljudet från sin walkman nedtryckt över öronen och te-
ven påslagen hemma i enrummaren där den avhämtade fastfooden eller 
den hemkörda pizzan konsumeras. Ensam och isolerad – och ändå lyss-
nar alla på samma musik, ser samma bilder och äter samma food. Medel-
tida kollektivisering. Modern individualisering (Bredal, 1996, s. 133). 

 
Lankshear, Peters & Knobel (2000) uttrycker samma fenomen när det gäller 
Internets inverkan genom att säga att de som använder sig av detta medium är 
’speaking for themselves in a public way’ (s. 20).   
 
Så även om vi på en nivå kan sägas vara individualister så dröjer det sig ändå 
kvar en längtan att få göra som alla andra, som kollektivet, så ändå är vi någon-
stans också ”sociala varelser”. 
 
 
 

Den ”nya” människan 
 

7.5 
 
Eftersom det utvecklats ett ”nytt” samhälle och en ”ny” värld måste det också 
finnas en ”ny” människa som ska befolka denna värld. Undersökningstexterna 
konstaterar också att dagens vuxna inte klarar av att anpassa sig till den miljö 
som växer fram i ”informationssamhället”. 
 
Att få fram en ”ny människoart” på evolutionär väg tar mycket lång tid, kanske 
miljontals år, så i detta fall måste skapandet av en människoart vara resultatet av 
något annat. Det handlar om en revolutionerande kraft som på kort tid och på 
ett nästan gudomligt sätt förändrat villkoren på jorden – må vara att det är me-
taforiskt uttryckt. Utöver dessa båda alternativ finns ett tredje, nämligen att det 
är människan själv som oberoende av hur hon ursprungligen skapats, tagit her-
raväldet över världen och svarar för de förändringar som sker. Det sistnämnda 
är en tanke som stämmer väl överens med modernitetens idéer. 
 
Eftersom det nya habitatet, den nya miljön som människorna lever i, till stor del 
innehåller teknologi så är det till detta människan måste anpassa sig för att kun-
na få en bra framtid. Det sägs att den ”nya” människan ”Homo Zappiens” till 
exempel ”skannar” texter istället för att läsa dem. Att skanna något innebär rent 
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tekniskt att man fotograferar av något och placerar det i minnet för att senare 
kunna göra vidare bearbetningar av det. I detta fall kan man tala om att det är 
information som lagts in i det mänskliga minnet men man kan knappast kalla 
det för kunskap. Den ”nya” människan blir en informationshanterar men frå-
gan är om hon blir bildad och klok? Hon uppfyller nog kraven för att kallas 
”information literate” det vill säga hon behärskar att identifiera, lokalisera, vär-
dera, organisera, effektivt skapa, använda och kommunicera information. Möjli-
gen är förmågan att ”använda” information något som leder till kunskap. Vida-
re klarar hon av att göra ”flera saker samtidigt” och ”kommunicerar ständigt”, ja 
det är så att hon till och med ”gärna” gör detta.  
 

När växande mängder information förmedlas i ökande tempo, blir det 
ständigt svårare att skapa berättelser, ordningsföljder, utvecklingsför-
lopp. Fragmenten hotar att bli allenarådande. Det får konsekvenser för 
de sätt på vilka vi förhåller oss till både kunskap, arbete och livsstil (Hyl-
lan Eriksen, 2001, s. 129). 

 
Individen i informationsflödet riskerar enligt Hylland Eriksen (2001) att bli så 
splittrad att ingen vettig kunskap kommer ut ur konsumtionsprocesserna. Värl-
den blir fragmenterad. 
 
Jag uppfattar att det finns en skillnad i de sätt som å ena sidan Hylland Eriksen 
framhåller det skrivna språkets betydelse på och å andra sidan hur McLuhan 
karaktäriserar det. McLuhan (1969) menar att skriftspråkets intåg med sin visu-
ella fokusering berövat oss tillgång till alla våra sinnen. Han menar att på stam-
samhällenas tid var tanke och handling ett medan skriftspråket skiljde dessa åt. 
Jag får uppfattningen att han menar att denna ursprungliga ordning var mer 
äkta och givande. Jag likställer i detta resonemang information med skriven text 
”det tryckta ordet liksom översatte dialogen med dess aktiva deltagande till 
standardförpackad information” (McLuhan, 1969, s. 214). Skriftspråkets gradvi-
sa grammatisering genom historien och dess kronologiskt ordnande struktur 
har gjort vårt tänkande linjärt.  
 

Inget rent nomadfolk har någonsin kunnat skriva, lika lite som sådana 
folk har utvecklat någon arkitektur eller något ’slutet rum’. Ty skriften 
innebär en visuell inhägnad för de icke visuella rummen och sinnena. 
Och medan det talade språket är en yttring (ett yttrande) av alla våra 
sinnen på en och samma gång, innebär skriften en abstraktion bort från 
det talade språket (McLuhan, 1969, s. 60). 
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Hylland Eriksen (2001) däremot menar att det linjära hjälper oss att standardi-
sera och kategorisera material och därmed gör det lättare att skapa mening i 
världen. Fragmenteringen som blir en följd av informationsöverskottet leder till 
att linjäriteten bryts och är därför enligt honom en fara medan McLuhan (1969) 
ansåg att den textuella strukturen påverkar vårt sätt att tänka på ett negativt sätt. 
Han såg hur det ”tryckta ordet intensifierade den individualistiska tendensen” 
(s. 229) och ledde till en strävan efter ”egennytta (s. 214). 
 
Den ”nya” människan lever väldigt tätt tillsammans med tekniken för att inte 
säga i symbios med den. Människorna och teknologin närmar sig varandra från 
båda håll. Samtidigt som ”datasystemen anpassar sig till individen” så har ”Homo 
Zappiens” ”nya förmågor” som är mer och mer maskinlika. Filosofiprofessorn 
Don Ihde har i flera böcker (bl. a 1990, 1991, 2002) funderat kring människans 
relation till teknologin. Ihde (1990) delar in dessa förhållningssätt i tre kategori-
er som han benämner ”the embodiment relation” (s.73), ”the hermeneutic rela-
tion” (s. 80) och ”the alterity relation” (s. 97) . Att utgå från dessa kategorier 
kan vara ett sätt att förstå den ”nya” människans förhållande till tekniken. 
 
Med ”embodiment relation” menar han de fall där tekniken är så integrerad 
med människan att vi nästan uppfattar den som en naturlig del av vår kropp. 
Tekniken blir en utökning och förstärkning av våra sinnen och muskler. Som 
ett exempel på ett vanligt tekniskt hjälpmedel nämner han glasögon. De finns 
på vår näsa nästan utan att vi märker dem och de utgör ett naturligt sätt för oss 
att uppfatta och förhålla oss till omvärlden. Vi upplever världen genom tekni-
ken – världen medieras genom tekniken. Så när vi människor i allt högre grad 
interagerar med och genom våra datorer, enligt visionerna i undersökningstex-
terna, blir tekniken nästan som en del av oss själva. Ihde påpekar i detta sam-
manhang att det inte finns någon teknologi som är helt neutral utan det sker 
alltid en viss grad av förvanskning av perceptionen. Medierna påverkar vårt sätt 
att uppfatta omvärlden på och de förändrar på sikt också vårt sätt att tänka och 
agera. Det är också i detta sammanhang som McLuhans (1997) bevingade ord 
”The medium is the message” passar in. Ihde (1990) sätter upp en formel för 
denna ”embodiment relation” enligt nedan (min översättning): 
 
  (Jag – glasögon)          världen  
 
Samhörigheten mellan människa och teknik betonas genom att sätta dessa be-
ståndsdelar inom samma parentes.  
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Det yttersta uttrycket för en ”embodiment relation” är att vara en cyborg. Be-
greppet cyborg tillskrivs ofta cyberfeministen Donna Haraway och är en varelse 
som är en hybrid mellan maskin och organism, en människa som delvis är ma-
skin. Det kan låta fantasifullt och overkligt att prata om cyborgs men så främ-
mande är det egentligen inte. Redan idag finns möjligheten att ha ett konstgjort 
hjärta inopererat i kroppen, vi har höftleder av metall och vi ersätter förlorade 
kroppsdelar med tekniska proteser. Detta är kanske inte riktigt vad som menas 
med en cyborg, jag uppfattar det snarare som att en äkta cyborg har hybridise-
rats med teknik för att utöka sin förmåga. Men var går gränsen? Dagens strids-
piloter kopplar i praktiken ihop sig med sina extremt kraftfulla flygplan och i 
överljudsfart styrs de nästan av pilotens tankar (det har gjorts prov med tanke-
styrda funktioner i stridsplan). Man kan nästan säga att de har blivit ett med sin 
maskin. Vidare kan man fundera på den nära relation som många har fått till 
sina datorer och då tänker jag i första hand på datorn som ett kognitivt hjälp-
medel. Även om vi inte är direkt fysiskt ihopkopplade så utgör de en betydelse-
full resurs för många kognitiva arbeten. 
 

By the late twentieth century, our time, a mythic time, we are all chime-
ras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism. In short, 
we are cyborgs. The cyborg is our ontology; it gives us our politics. The 
cyborg is a condensed image of both imagination an material reality 
(Haraway, 2000, s. 292). 

 
Som jag tolkar Haraway (2000) menar hon inte nödvändigtvis i bokstavlig me-
ning att människa och maskin smälts samman utan det handlar mycket om tan-
ken på att detta är möjligt. Hon säger att idag är cyborgdiskursen så domineran-
de att den formar vår ontologi och påverkar därmed vårt sätt att handla. 
 
En annan relation till tekniken är den som Ihde (1990) betecknar ”hermeneutic 
relation”. Med detta menar han sådana situationer där teknologin genererar en 
representation av världen som vi sedan tolkar, tekniken medierar kunskap om 
världen. Generella exempel på detta kan vara när vi avläser en termometer eller 
andra typer av mätare som omvandlar världen till ett nytt format i form av siff-
ror, texter eller grafiska bilder.  
 

Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) 
– antyder således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad 
kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fy-
siska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra soci-
ala praktiker (Säljö, 2000, s. 81). 
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Formeln för hermeneutic relation blir då: 
 
  Jag          (teknologi – världen)  
 
I denna relation står individen på en nivå utanför världen och betraktar och 
tolkar den genom tekniken. Eftersom tekniken inte är neutral utan är konstrue-
rad utifrån en speciell logik, till exempel den att temperatur bäst representeras 
och åskådliggörs genom siffror i en linjär intervallskala. Detta har genom åren 
gjort att vi tänker på temperatur som siffror, höga eller låga, positiva eller nega-
tiva, men i själva verket finns inte en enda ”Celsiussiffra” där ute i luften. I takt 
med att trycktekniken har utvecklats och förbilligats och andra typer av medium 
vuxit fram har temperatur alltmer kommit att uttryckas i färger. När vi i en 
dagstidning ser en väderkarta kan den vara uppdelad i olikfärgade zoner bero-
ende på temperatur.  
 
Det Ihde kallar ”alterity relation” innebär att teknologin är separerad både från 
människan och världen. Teknologin upplevs leva sitt eget autonoma liv som vi 
inte fullt ut kan tygla eller styra. Denna relation är ett uttryck för teknikdetermi-
nism vilket innebär att relationen väldigt mycket blir på teknikens villkor. IT är 
en ”revolutionerande” kraft som drabbat oss och bitvis upplevs som ”obegriplig” 
och ”oförklarlig”. Formeln för detta blir: 
 
  Jag          teknologi – världen  
  
En annan, delvis överlappande, indelning i förhållningssätt till teknik presente-
ras av Heide (1999) . Han menar att de två områden som ägnas mest forskning 
inom samhällsvetenskapliga discipliner är ”teknisk determinism” det vill säga att 
tekniken styr människorna. Detta är väl närmast att jämföra med Ihdes ”alterity 
relation”. Det andra området, menar Heide, är när man tar sin utgångspunkt i 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där det istället är människan som tillskri-
ver tekniken dess betydelse. Han menar vidare att det socialkonstruktivistiska 
perspektivet är en reaktion på det deterministiska. 
 
I denna undersökning finns alla dessa relationer till tekniken, som Ihde beskri-
vit, representerade. Vad som däremot är mer unikt är att undersökningstexterna 
ger uttryck för att tekniken, det vill säga ett dött föremål, aktivt ”anpassar sig 
till individen”. Tekniken både uppfinns och tillverkas av människor för att lösa 
vissa uppgifter så det borde istället heta att tekniken anpassas till människan. 
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Det kan verka som om denna till synes lilla skillnad mellan orden inte skulle ha 
så stor betydelse men egentligen är den betydande. I fallet med ”anpassar” för-
utsätts att tekniken har någon form av eget liv och möjlighet att anpassa sig till 
omgivningen, det vill säga att det skulle finnas fog för teknikdeterminism. I det 
andra fallet är det människan som är herre över tekniken och anpassar den till 
sig.  
 
Undersökningstexterna ger uttryck för datorernas alltmer människoliknande 
egenskaper. De är ”intelligenta”, de kan kommunicera med oss ”på vårt vis” 
genom gränssnitt som är ”intuitiva” och de har ett ”känsloliv” och de kan ”ut-
trycka känslor”. Vad detta, att människor och maskiner anpassas till varandra, 
är uttryck för är svårt att veta men eftersom vi lever så tätt tillsammans med 
tekniken ökar nödvändigheten av att interagera med den på ett för oss ”natur-
ligt” sätt. Att IT och datorer då framställs som apparater med mänskliga drag 
underlättar umgänget. Det finns fortfarande en stor okunskap om hur tekniken 
fungerar och därför kan den av många uppfattas som svårförståelig och hotfull. 
Att då framställa den som mer human underlättar umgänget. Jag skrev att det 
”fortfarande” finns en stor okunskap precis som om det var något som med 
tiden skulle försvinna. Egentligen kanske det är tvärs om, ju mer avancerad och 
komplicerad tekniken blir desto svårare blir den att förstå och behovet av att 
humanisera den ökar istället. 
 
 
 

IT är verktyget som förlöser kunskap och kraft 
 

7.6 
 
Den informationsteknologiska diskursen konstruerar bilden av IT som ett 
”mäktigt verktyg” med inneboende kraft med vars hjälp vi kan ”förverkliga an-
nars ouppnåeliga ambitioner”. De tre största förändringar som tillskrivs detta 
verktyg, i undersökningstexterna, är:  
 

1. IT har på ett revolutionerande sätt lett till ett epokskifte och det ”nya” 
samhället. 

2. IT har skapat den ”nya” människan. 
3. IT påverkar väsentligt den nya människans sätt att lära sig. 
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Det som kan diskuteras när det gäller detta är om det verkligen är IT som driver 
på utvecklingen som leder fram till dessa förändringar eller om det är samhälls-
förändringarna som tvingar fram tekniken. Skillnaderna i de olika förhållnings-
sätten är betydande. Uttryckt på ett annat sätt handlar det om en ideologisk ut-
gångspunkt där man antingen ser samhället som teknikdrivet eller som att tek-
niken utvecklas som svar på, och en anpassning till, olika problem som dyker 
upp i samhället.  
 
I det första fallet handlar det om en deterministisk syn som innebär att vi är ”i 
händerna på” tekniken som lever ett eget liv ”det är en sådan kraft i IT att tek-
niken kommer att driva människorna framför sig”. Man menar att det finns ett 
kausalt samband mellan IT och samhällsförändring. I denna version förutsätts 
en sorts naturkraft hos tekniken som lever ett eget liv oberoende av oss männi-
skor. Här handlar det i stor grad om en intertextualitet och en interdiskursivitet 
som är kopplad till science fiction. Många är exemplen från science fictiongen-
ren som beskriver hur (artificiellt) intelligenta datorer tagit över kommandot 
från människorna. Ett exempel är Arthur Clarks stordator Hal i boken och fil-
men ”2001 – En rymdodyssé”, några andra författare som skrivit den typen av 
litteratur är Isaac Asimov och William Gibson. 
 
I det andra fallet handlar det mer om den modernistiska tanken där människan 
ska tygla naturkrafterna med hjälp av olika teknologier. Det vill säga tack vare 
människans intelligens uppfinns teknik som kan lösa olika typer av problem i 
omvärlden. Ett exempel på ett sådant ”problem” skulle kunna vara att uppnå 
större effektivitet i en marknadsekonomisk betydelse. För att tygla och bemäst-
ra naturen runt oss uppfinner vi ständigt mer och mer avancerad teknik. Vi 
strävar efter att göra oss oberoende av naturen men myntets baksida är att vi 
istället blir beroende av tekniken. Om tekniken då är en naturkraft har vi egent-
ligen inte uppnått något. Det är svårt att säga vilken som är den beroende re-
spektive oberoende variabeln.  
 
IT framställs i undersökningsmaterialet som ett mycket kraftfullt verktyg som är 
avgörande för det nya ”informationssamhällets” framväxt. IT-redskapets bety-
delse kan delas upp i två huvudområden. För det första har det förmågan att 
både förstärka och ”förlösa” mänskliga förmågor. För det andra skapar det möj-
ligheter för oss att göra helt nya saker. Att med hjälp av datorn göra helt nya 
saker och att datorn ”förlöser kraft” är två olika företeelser. I det ena synsättet 
ses datorn som ett redskap som kan tillföra förmågor utifrån som vi inte har 
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och enligt det andra synsättet plockar datorn fram (förlöser) sådant som då följ-
aktligen redan finns inom oss. Just ordet ”förlöser” för tankarna till Platons 
rationalistiska kunskapssyn, som innebär att vi alla redan besitter all världens 
kunskap och lärande är ”återerinringsprocesser”  (Skirbekk & Gilje, 1993). Un-
dersökningstexterna ger på detta sätt uttryck för de båda epistemologiska ytter-
ligheterna empirism och rationalism.  
 
Ihde (2002) menar att förväntningarna på den virtuella världen är överdrivna 
”reality isn’t enough anymore”, han kallar dem som framför dessa bilder för 
”techno-utopians” (s. X III). Även Conye (1999) är inne på samma tankar och 
kallar dessa berättelser för ”digital utopias”. Anhängarna av IT menar att vi med 
hjälp av de tekniska hjälpmedel kan ta oss bortom våra kroppsliga begränsning-
ar och sociala problem. Undersökningstexten lägger ansvaret för detta på den 
magiska kraften hos IT. Det blir en deterministisk tro på att tekniken leder ut-
vecklingen. IT ”skapar” helt ”nya möjligheter” och IT är lösningen! Till stor del 
är det en sådan positiv bild som undersökningstexternas visioner målar upp 
men många av visionerna, menar jag, är just utopier.  Tar man däremot fasta på 
de inriktningar som hävdar diskursernas konstruerande sida har de domineran-
de diskurserna en betydelse för hur framtiden kommer att utvecklas. Genom att 
se vad dessa diskurser innehåller kan man få en antydan i vilken riktning utveck-
lingen kan komma att ta. 
 
Den franske filosofen Ellul uttrycker i Ihde (1993) en negativ syn på teknologin 
och dess inverkan på mänskligheten. Han menar att det kalkylerade och analy-
tiska tänkandet som tekniken för med sig hotar att dränka alla andra sätt att 
tänka. Vidare säger han att tekniken har blivit autonom och utanför mänsklig 
kontroll. Ihde (1993) framför liknande tankar som han kallar ”the catastrophist 
position” (s. 92). Enligt detta synsätt har den moderna tekniken utvecklats till 
den punkt där den inte längre kan kontrolleras utan rusar på helt autonomt. 
Delvis finns även en sådan position uttryckt i undersökningstexterna. I sam-
band med att man talar om den ”revolution” som IT svarat för sägs att tekniken 
kan uppfattas som ”obegriplig”, ”oförklarlig” och ”skrämmande”. Detta är då en 
mer dystopisk framtidsbild. Coyne (1999) menar att datorerna processar sina 
indata utifrån de algoritmer som de är fyllda med och att det är dessa formler 
som styr vad som kommer ut. Det är på detta sätt som de virtuella världarna 
byggs upp, det vill säga utifrån förutbestämda mallar vars konsekvenser endast 
matematikerna och programmerarna har insikt i och kontroll över. 
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Riskerna med en alltför okritisk och optimistisk syn på teknologiseringen är att 
vi blir slavar under tekniken och låter teknokrater styra samhället utifrån den 
logik som dikteras av tekniken. Istället för att i enlighet med modernitetens ide-
al att behärska naturen så blir vi slavar under tekniken, vi har bytt den ena ”na-
turkraften” mot den andra – ”den som gräver en grav åt någon annan …”. Ris-
ken med en alltför deterministisk syn på teknikutvecklingen kan leda till samma 
resultat även om vägen dit ser annorlunda ut. Om vi tror att tekniken lever sitt 
eget liv och att det inte är något vi kan påverka kan följden bli att vi är alltför 
okritiska och passiva i förhållande till tekniken. Det finns även i detta fall en 
risk att vi får ett teknokratiskt samhälle. Så slutsatsen av ett sådant resonemang 
blir att vi måste anpassa oss till informationstekniken. 
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Summary: 
Discourses concerning The Information Society 
 
 

Introduction 
 
 
One can not neglect to be fascinated by the possibilities given to all humans by 
information technology. However the consequences of the effects on society 
are not known. The introduction of IT is often described as a fundamental 
change of the human culture. If so one can ask, from a pedagogical perspective, 
what consequences these cognitive tools, increasing flows of information and 
the decreasing contact between people will lead to. In what way will we under-
stand society, learning and knowledge? What kind of identities will be distin-
guished in this new world? It is questions like these this thesis will focus. 
 
Traditionally, in a thesis, you are expected to give a background of the subject 
you are dealing with but when you have a social constructionistic perspective it 
will be a dilemma. It is a big risk the picture you sketch will be seen upon as 
definitive. Conseqentely, even if this thesis has its aims and questions it is trying 
to find answers with a more inductive approach rather then test existing theo-
ries. Established theories are not so important in a constructionistic perspective 
though it can exist several parallel theories that, in different ways, try to explain 
the development of society. 
 
 
The technologisation of language  
 
One of the most important human abilities for learning, developing knowledge 
and culture is to communicate linguistically. “To study human language and its 
development is therefore also a study of the human culture and the human’s 
position in the world” (Hård av Segerstad, 2002, s. 67, my translation).  The 
technology evolved to handle language then definitely will have considerable 
pedagogic consequences. 
 
A very common narrative, in both scientific and popular publications is how 
different technology, characteristic of the period, has influenced the conditions 
for people to communicate linguistic, memorise information and make knowl-
edge (Ong 1990; Hobart & Schifferman, 1998; Säljö, 2000; Hård af Segerstad, 
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2002; Säljö, 2005). According to this “grand theory” there is a trajectory from 
the era of orality where knowledge was bound to the memory of individuals; via 
the era of early literacy where knowledge was transformed to text and thus way 
externalised and possible to move in time and space; via the era of mass-
produced texts where the Gutenberg’s printing press was essential for explosion 
of texts; to the electronic era we experience today where there is an explosion of 
information of all categories. 
 
 
What is being said about the information society? 
 
There is an agreement in most narratives about “the information society” that 
the development of IT not is going to slow down, nor either the structural 
change of society. Tapscott (1997) argues that children born from 1978 and on 
will be “The Net Generation”. This generation was born into a society with TV, 
video, mobile phones, computer games, computers and Internet. They had it all 
from the beginning. This fact will have considerable effects up on learning and 
socialisation processes on a cultural level of society (Helmer & Nilsson, 1998; 
Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 2000).  
 
Many of these narratives about “the information society” have an optimistically 
view of progress which indicate that they are influenced by the ideal of moder-
nity. Bauman (2002) suggests that also individualism is a distinctive feature of 
the ideology of modernity. Von Wright (1993) is very sceptical to the thought 
of constant development, he calls it a myth. The whole idea of modernity is just 
one narrative, one discourse about the development of society, among several 
other possible.  
 
 

Aim 
 
 
Now, supposing we today live in the electronic era and the “information soci-
ety”, the aim of this thesis is to examine what images about society, learning, 
knowledge, identities and IT as a tool will be constructed in public texts. The 
interest is focused on texts having an intention to be visionary and to have in-
fluence on the development of society. 
 
 



 202 

Theoretical framework 
 
 
This study is based on a critical discourse analytic theory. Though theories of 
discourse in general are put into practise in a variety of ways, and are based 
upon different ontological assumptions; it is difficult to describe them in an 
unambiguous way. A very short definition of the concept of discourse could be 
“language-in-use” (Hammersley, 2001, s. 2). An other definition of the concept 
could be: 
 

…systems of rules which make it possible for certain statements but not 
others to occur at particular times, places and institutional locations 
(Fairclough 2000, s. 40).  

 
Language is a trace by human mental activity and it is also the base for con-
structions, as in a social constructionist way, leads to the constitution of identi-
ties. Language also has a constitutional influence on social and cultural situa-
tions and will therefore be an adequate starting point for studies of for example 
“the information society” which according to a number of narratives are a so-
cial and cultural change of society.  
 
One important dividing line between different directions of discourse theories 
is to what degree they should be seen as being of a historical and material origin 
or if it is they themselves constituting the reality (Wetherell, 2000). One direc-
tion of discourse analyse emphasising the dialectic dimension between con-
struction and to be constructed, is Faircloughs critical discourse analyse (CDA), 
used in this study. Faircloughs model has three dimensions: the social practice, 
the discursive practice and the text. According to Fairclough there is an interplay 
between these three dimensions and one has to play attention to this during 
analysis. 
 
Fairclough says that the emphasis on these three dimensions can be adjusted 
according to the specific study which has been done in this case. The ambition 
in this study is more like the one in Habermas (1971); to discover, describe and 
explain the linguistic relationships and their importance in the formation of 
fundamental conceptions. 
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Previous works 
 
 
Within the field treating the formation of the information society there is a va-
riety of literature describing this process empirically, philosophically and in 
manner of popular science (Tengström, 1987; Ihde, 1990; Ihde, 1991; Ihde, 
1993; Toffler & Toffler, 1997; Turkle, 1997; Hemer & Nilsson, 1998; Hobart & 
Schifferman, 1998; Dodge & Kitchin, 2001; Hylland-Eriksen, 2001; Ihde, 2002; 
Greenfield, 2003; Wriston, 2004). My reason for not incorporating these texts 
in this review is that they could just as well have been the empirical material. It 
is then difficult to motivate why some of these are background material and 
why some are empirical material. However, this type of literature will in the dis-
cussion chapter be put in relation with the results. 
 
 In a Study by Lankshear, Peters & Knobel (2000) they describe one perspective 
on learning, knowledge, information, tutoring and epistemology in the digital 
era. They conclude that the incorporation of information technology in society 
has dramatically altered the conditions and thus also the underlying epistemo-
logical assumptions. Within this context knowledge previously held by the indi-
vidual has been released and is now a commodity to be produced, sold and 
consumed. Knowledge has lost its user value and is now a currency. Coyne 
(1999) has studied narratives concerning the “information society” however he 
does not fully except them. These he refers to as “digital narratives” and claims 
that to a large degree are “digital utopias”, which is to say that a majority of 
these visions are in part science fiction. 
 
 

Research questions 
 
In this study I aim to describe the landscape of “information society” as it ap-
pears through the orders of discourse in the empirical texts. In conjunction 
with this I would like to describe how some central concepts are constructed. 
 

1. How will “information society” be constructed through a sample of 
public texts chosen for this study? 

 
2. How do the orders of discourse, as outlined in question 1, construct the 

learning, knowledge, identities and IT as a tool? 
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 Methodology 
 
 
Faircloughs (2000) tools for text analysis, within the frame for CDA, consist of 
four basic levels. These are: Vocabulary, grammar, cohesion and text structure. 
The vocabulary level is the most detailed and concerns the choice of words. 
The broadest level is text structure and concerns the general architecture of the 
text. Fairclough (2000) claims that the discursive practice consists of three sepa-
rate processes which provides a starting point for analysis. These are: produc-
tion, consumption and distribution. Fairclough (1997) says that depending on 
the research question you can differently emphasise the processes. Concerning 
the analysis of the social practise, according to Fairclough (1997), this analysis 
has to be done with other theories and methods, i.e. social scientific and socio-
logical methods. 
 
 
Sampling of texts for investigation 
 
According to Börjesson (2003) the social sciences in the postmodern era have 
broadened their view on what kind of material is “good enough” to do research 
on. To identify and describe orders of discourse constructing the “information 
society” I have chosen to analyse public material from both political and medial 
institutions. The ground for this is that political decisions could be expected to 
have significant influence on the progress of society and the messages brought 
forward by mass media can be expected to reach a large populace. 
 
One type of material expressing manifestations of political wills is the ICT-
commissions reports (also Swedish Government Official Reports) treating IT 
issues. Three of these, adding up to 462 pages in total, have been chosen. The 
theme in these reports can be judged to be visionary or to depict “scenarios of 
the future” The elected reports are: 
 

• Informationsteknologin, vingar åt människans förmåga, SOU 1994:118 
• Kristallkulan – tretton röster om framtiden, SOU 1997:31 
• Vårt digitala tjänstesamhälle – vision 2011+, SOU 2002:25 

 
One kind of source that belongs in the mass medial practice is journals treating 
IT. One of these journals are “Datorn i Utbildningen” (DiU). DiU can be said 
to be a journal pertaining to computers in educational settings, employing 
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mostly teachers. In two annual volumes, 1997 and 2001, DiU investigated both 
editorials and a selection of articles. The annual volume of 1998 only editorials 
was analysed.  
 
 

Results 
 
 
The information society 
 
According to the investigated texts we today live in an information society de-
scribed as a very dynamic era. Within theses texts a series of words can be 
found that express a high degree of movement and drama, i.e. “progress, trans-
formation, ennobling, conceive, dramatic change, ground-breaking, revolution-
ary” and “development”. What change “our reality”, “our perspectives” and 
“conditions for learning” Everyting is “fast”, “radical” and of “great importance”. 
 
Information society if further constructed as a society where the role of market 
economy is one of importance. Trade is conducted mostly with immaterial 
products mediated electronically. It is portrayed as a mean with “direct decisive 
importance” for a country’s ability to compete. Commodities, information and 
knowledge can be acquired and mediated instantly across the world. Traditional 
limitations as space and time no longer apply – we live in “a shrinking world”, 
“that is a borderless society”. Information technology accelerates globalisation. 
At the same time IT creates possibilities for this globalisation, it also paradoxi-
cally creates possibilities for people to remain in their local society “It gives us a 
unique chance to go back to ‘the village’” where we again can experience “agrar-
ian society and its sense of community” This paradox is named the “glocal soci-
ety”. Processes of individualisation is ongoing “leave the collective and emphasise 
the individual”. 
 
 
Knowledge and learning 
 
The texts under investigation do not problemize the relationship between in-
formation and knowledge, both parts are available for “download” on the inter-
net. Such entities as “informationsearches” are available through “virtual knowl-
edge networks” thus making it possible to be in a state of “continuous learning”. 
Knowledge is expressed as objects, possible for mediation and there is a “free 
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flow of knowing”. The perception of knowledge is influenced by the discourse 
of market economy; it is tradable and can be stored in “banks of knowledge”. As 
industry adds raw materials, knowledge can be added “just-in-time”. Knowledge 
is “global” and available at “the University of the World”. 
 
 
Identities 
 
One identity brought forward by the texts under investigation is the “nomads”. 
The Nomad must be able to deal with the “loose structures” in the new society. 
A nomad must be able to move as the need arises between the new virtual 
worlds. Weight is placed on the individual, whom has to be independent and 
able to cope with a large amount of “responsibility”. This is important as the 
individual has to ascertain and evaluate information and from this construct 
“the big picture” from a mass of fragments.  
 
The traditional role of the teacher changes from knowledge transmitter for a 
group to a support for the individual. A teacher in the era of information soci-
ety is a “gardener”, “information pilot”, “tutor” and “guide”. In information soci-
ety they even go as far as to speak of a new species of man. The species materi-
alise in “Homo Zappiens” whom is adapted to the intense flow of information 
and change through “new abilities” and “new ways of thinking”. 
 
 
IT as a tool 
 
The texts under investigation talks about IT as a new tool as, a “conceiving force” 
This creates “new possibilities” to “exist”, “to work” and “to meet and interact”. 
All this to “successfully meet the future” To describe the new abilities of the 
computer the texts under investigation employ metaphors. “Computers are like 
Aladdin’s lamp. If we know how to summon the genie in the bottle and have 
learnt the art of taming him, we have a powerful tool within our grasp” Further-
more “IT give wings to the abilities of man” and “IT is a lever for the human 
brain”. The metaphor of the “genie” makes it possible for our wishes to come 
true in an unexplained manner, the metaphor “wings” pertains freedom and 
“lever” is a metaphor which clarifies the fact that our abilities can be strength-
ened, in this case our cognitive capacity. 
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Conclusions – effects on the social practice 
 
The text investigated both confirms the previously held conception of the “in-
formation society” and expands upon it. Three separate directions can be dis-
tinguished. The first of them claims that IT will be expressed as a “force of na-
ture” which as a revolution will change our society. The second is how the force 
of IT is expressed almost like science fiction narratives written in present tense. 
The third direction states that the new society is one of paradoxes.  
 
The problems in the world, even those caused by technology can and should be 
solved, not only with more technology, but with the same technology which 
caused the problems. The discursive paradoxes highlighted in the results make 
the development of IT to an unavoidable part of social practice of the future. 
There are no choices or alternatives. 
 
 

Discussions and conclusions 
 
 
Results in this section will be discussed in context of the texts I previously 
chose to parenthesise. In the discussion chapter on the other hand they func-
tion as alternative perspectives on the results of the thesis. These perspectives 
have their foundations in pedagogical, sociological, history ideas and philoso-
phical inputs on globalisation, individualisation, information society, technol-
ogy, learning and knowledge. 
 
 
The “new” society is glocal 
 
We leave industrialism behind to enter the “information society”. We talke 
about a “revolution”. There is a risk that “the new society” might create a segre-
gation of classes. This time the cleft is between those with access to informa-
tion and those without. The solution to this problem is to make as many as 
possible “information literate”. If you succeed in this there is a possibility of a 
“renewed” and “vitalised” democracy. 
 
The studied texts constitute the “information society” as the “glocal society”, 
which is to say the synthesis in the dialectic relation between the global and the 
local. The local anchoring both geographically and culturally is highly significant 
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in the “information society”. To be able to cope with all the fragmentised influ-
ences from different cultures we must stand firmly within our own geographical 
and cultural origins. Hylland Eriksen (2005) states, that if anything can be 
linked to globalisation it is the recapturing of traditional social identities. 
 
 
IT is the “Trojan horse” of market economy 
 
IT is a tool associated with the discourse of market economy and hastens its 
dispersion. It may be difficult to determine what comes first, that to say which 
comes first of the discourse of market economy strive for efficiency or IT with 
its possibilities to fulfil these particular demands. It may function as a “Trojan 
horse” containing the underpinning ideas of market economy, such as strive for 
efficiency, rationalisation and profit, from which it is difficult to shield. 
 
 
Learning and knowledge in the “information society” 
 
In a society calling itself an “information society” it is especially important to 
study its view on information and knowledge because that is the foundation for 
such a of community. It is therefore striking to note that the relationship be-
tween the concepts information and knowledge not have been problemized at 
all in the texts of investigation. The consequences are therefore in line with 
what Lankshear, Peters & Knobel (2000) state; in the global economy knowl-
edge will be seen as a commodity. The risk within this is that knowledge which 
not is attractive on the market will get lost.  
 
Further the studied texts constitute the image of a “quickly changeable world” 
where “knowledge quickly becomes old” and therefore we “constantly need new 
knowledge”. Knowledge has become a “perishable” with a “best-before date”. 
This fact claims resources for continually supplying people with “fresh” knowl-
edge. Besley & Peters (2004) use the metaphor “McUniverity” delivering “fast 
knowledge” and associates to the worldwide concept of McDonalds. Hence can 
we today get “fast education” through “minute classes” or “one hour classes” 
“just-in-time”. Individuals has to adapt to the markets definition of knowledge 
otherwise they will be knocked out. The earlier idealistic view on knowledge as 
something with a value in it self, something acquired for self-fulfilment have 
faded out. 
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Ihde (2002), who is a philosopher of technology, claims that we in higher and 
higher degrees is observing the world through instruments and other kinds of 
technology. He calls this an “instrumental realism” (s. 46). indicating that the 
pictures we get through our instruments are considered as pictures of reality, it 
is a second order observation. These kinds of images are often amplified and 
transformed in such a way they should be easier for us to interpret and under-
stand. How these “manipulations” are constructed depends on cultural estab-
lished agreements. The way in which they are shaped and the way they mediate 
information/ knowledge does influence our way of thinking and acting 
(Wertsch, 1991). 
 
 
The identity of individualisation will lead to barbarism 
 
In the studied texts such sentences as “structures that are built on individuals 
are more successful then these which are built on groups” (SGOR 1997:31, p. 8). 
Bauman (2002) states that when the “grand theories” break down, all responsi-
bility are falling back on the individual who has to take command over his/her 
own future – our assignment is to fulfil our selves and create our own identity. 
In this new epoch were we now live, according to the studied texts, it does not 
exist any thoughts of consideration, cooperation and helpfulness. Instead the 
focus is on words like “freedom of choice”, “personal solutions”, “individual con-
ditions”, “personal fulfilment” and “every individual makes his own decisions”.  
 
Thus, I argue that a too pronounced individualism will lead to anarchism and 
destruction of society. According to some philosophers (e.g Comte and Vico) 
individualism is the first step on the way to chaos and disorder of society. They 
state that individualism is the last step before “barbarism” (Skirbekk & Gilje, 
1993, p. 291). 
 
The relationship between individuals and society is thus more. Bredal (1996) 
argues the individualisation is just illusory. Isolated and alone we consume mu-
sic, fast food and TV-programs “but still we are all listening to the same music, 
watching the same pictures and eating the same food” (p. 133). Lankshear, Pe-
ters & Knobel (2000) claims very much the same about Internet. They mean 
that everybody using this medium is “speaking for themselves in a public way” 
(p. 20). Consequently, if we on one level can be seen as individualists, we still, 
on another level can be seen as social beings.   
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The “new” human 
 
Since we have a “new” society we also have to have “new” humans to populate 
this world. The studied texts construct the picture of today’s grown-up people 
as incapable of adapting to the “new” environment in the “information soci-
ety”.  
 
The “new” human live in symbiosis with the technology. People and technol-
ogy are getting closer and closer to each other from opposite directions. At the 
same time as “the computer systems adapt to the individual” the “Homo Zap-
piens” with her “new abilities” are getting more and more like a machine. 
 
 
IT is a tool that give birth to knowledge and power 
 
IT as a tool operates in two ways. First it strengthens and “give birth to” our 
human abilities. Secondly it makes it possible for us to perform completely new 
tasks. In the first position IT emphasis abilities that we already have inside us 
and in the second position IT is a tool that add abilities from outside.  
 
The risk with a too optimistic approach on the technologisation of the society is 
that we will become slaves under technology. Society will be governed by tech-
nocrats, logical algorithms in computers and technology. Instead of controling 
the nature, according to the ideal of modernity, we have changed one force for 
another. 
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