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det fått när vi utvecklat de olika delarna. Därför 

innehåller boken några upprepningar och över-

lappningar. Materialet är likaså delat på Peter 

Brobergs tre språk, svenska, danska och engelska. 

Peter är konstnären, filosofen och inte minst 

humanteknologen i bilderna. Texterna har vi 

bearbetat gemensamt.

Samtliga texter och bilder finns även på 

www.technolution.lth.se. Om du vill ladda ner 

och använda bilderna, till exempel i undervisning, 

går det bra. Sätt gärna ut en källhänvisning så att 

fler hittar till webbplatsen. 

Å det varmaste vill jag tacka Lunds Tekniska 

Högskola, vars ledning alltid uppmuntrat och 

bidragit konstruktivt. Ett varmt tack också till  

informationsavdelningen vid Lunds Tekniska 

Högskolas kansli. Utan deras storartade hjälp 

skulle våra seminarier aldrig ha kommit till stånd.

Vännerna Fredrik Stjernfeldt, Gustav Dahlström 

och Linus Christiansson på reklambyrån Helvetica 

i Malmö har varit oumbärliga ända sedan den 

första utställningen 1999 på Louisiana.

Ett särskilt tack till Sparbanksstiftelsen Skåne 

som redan vid vårt första seminarium visade 

välvilja att stödja tankarna kring Technolution 

och därefter fortsatt med stöd vid alla våra 

utåtriktade aktiviteter.

Lund september 2007  

Skotte Mårtensson

Människans utveckling beskrevs länge som en 

evolution där homo sapiens tack vare sin stora 

hjärna fick den fördelaktiga förmågan att skapa 

och använda redskap. På senare år har forskning 

visat att motsatsen är sanningen närmare.  

Människan och människans hjärna har utvecklats 

tack vare att hon har använt sig av redskap –  

av teknik.

Peter Broberg och jag har haft samma över-

tygelse – människan är sedan begynnelsen en 

teknisk varelse och vårt samhälle överlever inte 

utan teknik. Därför är det så viktigt att de som 

utvecklar och använder teknik har en ödmjuk 

syn på sin roll i samhällsbyggandet. Vår ambition 

har varit att beskriva ett alternativ till mänsklig-

hetens historia som hjälper oss att se utmaning-

arna och möjligheterna i vårt tekniska samhälle. 

Ur detta föddes Technolution – en bildbaserad 

historieskrivning som bygger broar mellan 

människa, teknik, kultur och samhälle.

Bilderna ska inte ses som statiska och begrän-

sande utan kan läsas och byggas ut i all oänd-

lighet. Som betraktare finner man ständigt nya 

infallsvinklar och bilderna är tänkta att föda 

såväl diskussion som eftertanke. Några beskriver 

stora, betydelsefulla perioder i människans 

utveckling. Andra har ett mer specifikt tema, till 

exempel serien om miljö som togs fram till ett 

ungdomskonvent i Alexandria för Young Masters 

Program i samarbete med Internationella Miljö-

institutet vid Lunds universitet. 

 

Förra gången vi gav ut en bok hade vi ambitionen 

att beskriva ett alternativ till mänsklighetens och 

teknikens historia. Utifrån vårt beroende av 

teknik skulle vi beskriva människans utveckling. 

Peter gav den arbetsnamnet ”Bildningsboken”. 

Medan vi arbetade med boken fick Peter en idé 

– det fick han ofta, vi skulle forma den som en 

”teknikens kungalängd”. Den skulle innehålla  

de viktigaste brytpunkterna i människans utveck-

ling. Brytpunkter som alla är teknikberoende. 

Sagt och gjort. Boken kom till stånd och gavs ut 

i november 2006. Den fick namnet Teknikoner 

och användes som examenspresent på Lunds 

Tekniska Högskola. Tyvärr fick inte Peter upp-

leva utgivningen då han alldeles för tidigt gick 

ur tiden i januari 2006. Teknikonserien avslutas 

med tre framtidsbilder, som också återges i denna 

bok, där vi konstaterar att en holistisk syn som 

sammanför människa, teknik, samhälle och etik 

blir en nödvändighet om vi ska fortsätta utvecklas.

Den här boken har under resans gång haft 

många namn och syften. Efter diskussioner med 

Gunilla Jönson, rektor på LTH, Peter Brobergs 

döttrar samt med Sparbanksstiftelsen Skåne  

som finansierar projektet, beslutade vi till slut att 

göra en komplett sammanställning av samtliga 

Technolutionbilder. I boken finns även Peter 

Brobergs texter samt en tidlinje över verksamheten 

vid Center för Technolution som inrättades  

1999 vid Lunds Tekniska Högskola.

Konceptet hann aldrig sorteras och kategori-

seras fullständigt utan presenteras i den form  
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Människans utveckling är knuten till tekniken. 

Den evolution som man sedan Darwin kunnat 

teckna en allt tydligare bild av, omfattar livets 

utveckling från de första bakterierna och cellerna 

fram till de primater som vi också tillhör.  

Under de senaste decennierna har uppmärksam-

heten kring handens och armens inflytande för 

människoskapandet tilltagit. Handen och armen 

i samspel med tekniska föremål är en viktig faktor 

i människans tillkomst. En samverkan mellan 

ökad hjärnkapacitet, språklig utveckling  

och framställning av tekniska föremål kan  

konstateras innan människan träder fram på 

scenen i Östafrika.

Vi kan därför tala om tre utvecklingsfaser:  

den biologiska evolutionen och den teknik- 

influerade evolutionen. Den senare fasen innebär 

en överlappning av evolutionär utveckling och 

teknikpåverkad evolution (teknolution) – från 

hominid till människa. Efter det att den moderna 

människan uppstått – Homo Sapiens – så övergår 

processen i en tredje utvecklingsfas en människa – 

samhälle – teknolution.

Det finns ett antal viktiga milstolpar på vägen 

fram till att teknolutionen tar vid. En sådan är 

när livet i vattnet tar steget upp på land. En varelse 

– en devonisk grodfisk – har ett anatomiskt 

särdrag, nämligen fenor som är vridbara. Detta 

gör det lättare att ta sig fram på land och dessa 

fenor blir ursprunget till landdjurens extremiteter. 

Det är denna vridrörelse som ger primaternas 

användbara underarm och som gör att handens 

funktioner – att gripa, lyfta och bygga ut sig själv 

med redskap – får så stora möjligheter.

En annan milstolpe är när en tidig primat 

som svårligen kunde klara sig på marken, söker 

sig ett nytt ekosystem. Primaten skapar sig en 

trädtillvaro och uppe i träden läggs en grund 

i människoblivandet. Detta sker genom den 

krävande akrobatiken i träden. Att kasta sig från 

gren till gren kräver synskärpa och precision, 

stereoskopisk syn och en griphand som fungerar 

exakt och säkert. Allt detta kräver en samord-

ning av det centrala nervsystemet och hominiden, 

förmänniskan, uppstår.

En tredje milstolpe uppstår då skogarna 

krymper för 5 miljoner år sedan. Då tvingas 

hominiderna ut på slätten. Varelsen som träder 

TECHNOLUTIONKONCEPTET  
– FRÅN EVOLUTION TILL TECHNOLUTION

av Peter Broberg
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ut ur skogsbrynet, har upprätt gång, fot med häl 

och blad som ger stadga och vandringsmöjligheter. 

Armar och händer är fria för vapen och verktygs-

användning samt senare för redskapsframställning. 

Hjärnans tillväxt tar riktig fart för 1,5 miljoner 

år sedan och köttätandet bidrager med den extra 

energi som behövs.

Dessa förutsättningar och trycket från den  

nya miljön och dess faror öppnar upp för 

teknikfaktorn. Vapen och verktyg framkommer 

och den mer komplexa tillvaron sätter tryck på 

hjärnan som växer. När det stadium nåtts då vi 

talar om människan, då finns tekniken sedan 

länge i handen. Det är teknikanvändningen och 

framställningen som pressar fram människan. 

Det är i och med detta som evolutionen övergår 

i en teknolution. Den biologiska evolutionen 

avstannar (eller är omärkbar) och förbättringen 

av människans funktioner sker därefter genom 

teknisk förstärkning.

Människans mekaniska och elektriska 

grundfunktioner – att sätta ihop, att sönder-

dela, att förflytta samt att sammanfatta, urskilja 

och uppleva – byggs ut, förlängs, förstärks och 

förbättras. ”Homo Technicus” framträder som 

den teknikbärande människan i det teknologiska 

samhället.

Det har således aldrig funnits en människa 

utan teknik. Tekniken är en av grundorsakerna 

till människotillblivelsen och det är därför konse-

kvent när Jacques Ellul skriver: ”att existera är 

att använda teknik.”

Begreppet ”technolution” står för den teknik-

präglade utvecklingen, såväl dess individför-

stärkning som dess samhällsformande effekter. 

Samhället idag präglas starkt av tekniken och  

det teknologiska systemet som helhet betraktas 

av till exempel Jacques Ellul som ett system som 

är självdrivande.

Technolution behandlar relationerna människa-

teknik-kultur-samhälle – historiskt, nu och framöver.
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Vid Center för Technolution, LTH, Lunds 

Universitet, arbetas det med de problemställ-

ningar som knyter sig till människan, teknologin 

och samhället. Denna aktivitet berör evolutionens 

betydelse speciellt människans tillkomst, teknik-

historien, tekniktillväxten och den teknoorganism 

som är på väg att utbreda sig i och över det 

globala samhället. Denna teknologiska tillväxt 

utgör människans största utmaning i dag och 

den måste synliggöras inte bara i skolan och 

vid universiteten utan också på olika håll i hela 

samhället.

För att belysa dessa komplexa relationer är 

bilden speciellt användbar och bildspråket TELL 

(Technolution Educational Language Lund)  har 

detta pedagogiska syfte. TELL är således det 

bildmässiga uttrycket för Technolutionkonceptet. 

TELL kan ses som ett system av orienterings-

tavlor i det komplexa teknikpräglade samhället. 

Dessa tavlor ska förutom orienteringen också ge 

kunskap och stimulera till reflexion kring olika 

problemområden.

Ett bildspråk är ett nödvändigt hjälpmedel 

för att illustrera de human-teknologiska relatio-

nerna och öka förståelsen för sambanden i sam-

hället. Det har hävdats att vi passerat den tid då 

texter var tillräckliga för vår kunskapsutveckling 

och att bilden nu har trätt in som ett nödvändigt 

hjälpmedel. Föreställningen finns att vi gått in i 

ett samhälle där information från bilder dominerar. 

Man talar om vändpunkten som ”a pictorial 

turn”. Bilden som informationsbärare, som  

kunskapsbyggare och som överblicksordnare  

får i ett sådant samhälle en tilltagande betydelse.

I ett bildspråk är bilden det primära, motsatt 

vår bokliga tradition där texten är det väsentliga 

och bilden en stödkomponent. I TELL-mönstret är 

det bilden som utgör det ordnande och bärande 

elementet, medan texten avses bidra med  

preciseringar av olika förhållanden. Texten kan 

användas som signalord på bilden eller som en 

utanför bilden liggande text. En speciell bildtext-

struktur är gjord i TELL.

Technolutions-bildens inspiration
Bilden är konstruerad över en grundstruktur. 

Denna innehåller tre huvudelement: Människan,  

cirkeln och kvadraten. Strukturen har sitt  

TELL – TECHNOLUTIONS BILDSPRÅK

av Peter Broberg
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ursprung i Leonardo da Vincis teckning  

”den vitruviska människan” (The Vitruvian Man).

Denna teckning, som kanske är den mest 

kända symbolbilden som finns, illustrerar  

renässansens harmoni och balansideal. Den  

matematiskt proportionerade kroppen är  

inplacerad i cirkeln (kosmos/naturen) och i  

kvadraten (huset/tekniken). Allting uppgår i  

ett totalt balansförhållande och uttrycket  

”sfärernas harmoni” användes för denna  

totalitet.

Det särskilt tilltalande i denna harmoniupp-

fattning är dess tidlöshet och balansönskan.  

Vår tid, liksom andra tider, har behov av  

samhällsbalans och vi använder idag begrepp 

som ekologisk inriktning och långsiktig  

hållbarhet för detta. Att utgå från balansidealet 

är inte bara nödvändigt, det är också en positiv 

plattform för framtidstänkandet.

Technolutionbilden
På Leonardos tid var det logiskt att cirkeln (kosmos/ 

naturen) omgav tillvaron i vilken kvadraten 

(huset/tekniken) byggdes och där människan 

levde. Under renässansen byggde eller levde 

människan efter naturens betingelser. Därför 

är det logiskt att cirkeln är överordnad i en 

renässanstolkning.

Den struktur som är fastlagd för TELL 

utnyttjar samma grundelement eftersom det 

fortfarande är relationen människa – tekniknatur 

som ska belysas. Det är också samma  

balansförhållande som eftersträvas i vårt global-

teknologiska samhälle. I den nya bilden är dock 

kvadraten överordnad. Argumentet för detta är 

att teknologin idag är dominerande. Naturen 

påverkas mera fundamentalt än förr. I vissa fall 

ändras naturmiljön, i andra skapas nya arter 

eller arter med nya egenskaper och i åter andra 

kan naturmiljöns existens hotas. De teknologiska 

möjligheterna – på gott och ont – är idag enorma. 

Man kan därför hävda att naturmiljöerna i 

många fall existerar på teknologins betingelser. 

Därför är det logiskt att kvadratsymbolen  

berättar att vi lever i en teknologisk tillvaro och 
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att natur såväl som människa och kultur domineras 

av eller riskerar att bli styrd av teknologin.

Med människan placerad i kvadratcirkeln har 

bildspråket fått sin basstruktur. Denna utgör ett 

neutralt grundpictogram, som både har historisk 

förankring, aktuell utformning och uppmanande 

framtidsinriktning.

TELL’s delsymboler
Grundpictogrammet kompletteras med symboler 

av olika slag. Vissa av dessa är generella, andra 

är speciellt problemanknutna. De generella  

knyter sig till allmänna funktioner och de är 

samlade i ett symbolregister. Detta register  

omfattar såväl föremål som färger och ord.

Basala förlängningar
Ett antal tecken symboliserar allmänna funktioner 

som förstärker eller förändrar människans  

förmåga. Av dessa är tre mekaniska – att samla, 

att sönderdela och att förflytta – samt tre mentala/

elektriska – att sammanfatta, att urskilja och att 

uppleva det grundläggande. Dessa sex symboliseras 

i TELL av tången, hammaren och hjulet samt 

av grytan, kikaren och teatermaskerna. Dessa 

funktionsförstärkningar utgör basala förlängningar 

av människans kropp och sinne. (Se Mc Luhan 

Understanding Media)

Till dessa sex basala förstärkningar kommer 

andra som på olika sätt förändrar människans 

kapacitet och möjligheter. Den vetande människan, 

Homo Sapiens blir också en technovarelse, en 

Homo Technicus. Vetandet är i hög grad baserat 

på teknikanvändningen.

Färgvalet
Färgvalet är gjort så, att rött står för den 

biologiska människan och blått för teknologin. 

Blandningen lila framhäver hjärnan som är ett 

resultat av kropp och teknik. Gult symboliserar 

ljus, värme och grått maskineriet. Grönt knyter 

sig till naturen. Det röda hjärtat ska stå för en 

humanteknologisk inriktning.

Bildspråkets ord
Med grundpictogrammet, delsymboler och 

sentenser, samt siffror (tider, mängder, hastigheter 

etc.) bildas komplexa bilder. 
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Dessa utgör bildspråkets ord. Det finns tre  

typer av ord-bilder, nämligen 1. de principiella 

som visar principerna för bildprojektet, 2. de 

processuella som visar utvecklingsförlopp och 

3. de potentiella som visar olika möjligheter för 

det teknologiska samhället. Den tredje ord/bild-

gruppen konstrueras utifrån en rad krav som 

ingår i bildspråkets grammatik.  

Kraven är att de ska:

- illustrera en klart definierad situation

- ha en visuell och bildmässig stringens

- ha en estetisk kvalitet

- presentera kunskap

- stimulera till reflexioner

- vara tankeprovocerande

Bilderna ska vara neutrala så till vida, att  

de ska visa plus- och minusaspekter. De ska 

således inte ge svar utan tvärtom resa frågor  

och vara problemorienterade.

Bildspråkets ord ska klart uttrycka att vår 

situation idag inte kan definieras som ett biolo-

giskt eller som ett biokulturellt samhälle. I stället 

rör det sig om en bioteknisk människa i en tek-

noglobal dynamisk tillvaro. Sammanvävningen 

av människa och teknologi ska därför vara  

väsentlig i bilden. Relationen till såväl globala 

som lokala förhållandena ska tydliggöras.

 

Bildspråkets korttexter
Till bilderna fogas korta texter som kompletterar 

med information. Dessa texter ska understryka 

plus- och minusaspekterna och stödja reflexionerna 

kring våra framtidsmöjligheter.

Bilden och den växande  
informationsmängden
Utvecklingen in i informationssamhället innebär 

inte enbart att tekniken möjliggör en enorm  

förmedling av information. Ofta fokuseras på 

just denna teknikförändring, men lika väsentligt  

är att mängden information tilltar. Den nya 

situationen innebär att information som tidigare 

varit tillgänglig för speciella grupper i avgränsade 

sammanhang, nu kan spridas till alla och sökas 

av envar. Detta innebär helt nya positiva möjligheter 

för såväl individ som samhälle samtidigt som det 

minskar överblickbarheten.
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Förändringen innebär också att information som 

tidigare enbart varit knuten till boken nu också 

förmedlas via nätet. Detta gör att den ofta 

välstrukturerade kunskapsförmedling som boken/

böckerna representerar, nu kompletteras med en 

mera tillfällig och oordnad information som den 

kunskapssökande själv måste organisera, bland  

annat genom associationer.

Man konstaterar för närvarande att bokläsan-

det minskar, vilket kan vara en effekt av att det nu 

finns andra vägar att söka kunskap. Samtidigt sker en  

våldsam ökning av information. Detta är säkert 

rent allmänt till samhällets fördel, men det kan 

innebära nya svårigheter, den nya informations-

mängden kan vara så ostrukturerad att den blir 

svårtillgänglig. Ökade kvantiteter ställer krav på en 

ny överblickbarhet och bättre orienteringssystem.

En sådan orientering ligger i att göra informa-

tionen mera tillgänglig genom att det skapas nya 

fattbara strukturer. Här kommer bildmönsterna 

in som ett mycket viktigt redskap. I bilden ligger 

de nya möjligheterna. Framtidsforskare har också 

hävdat att ”det blir viktigare att kunna läsa bilder 

än böcker”. Bakgrunden för detta är inte någon 

allmän desavouering av boken som sådan, utan 

insikten om att bilder ökar möjligheten till orientering 

och förståelse. Man kan också säga att bilden  

hjälper den sökande att finna fram till den rätta 

boken.

Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” är 

känt. Vad som ligger i detta är att bilden kan ge en 

mängd aspekter på något som kan vara svårt att 

uttrycka i ord. Komplicerade samband och relatio-

ner kan uttryckas på ett mera överblickbart sätt i en 

bild och väsentligheter framhävas mera uttrycksfullt.

En annan speciell kvalitet som bilden har – 

som texten saknar– är att bilden ger en omedelbar 

information om hela kontexten med detaljer och 

allt. Motsatt detta ger en text en linjär införing 

i ämnet och förmedlar intryck längs ett löpande 

band. Texten byggs upp logiskt och kräver att 

läsaren följer textförfattarens resonemang steg 

för steg. Komplicerade beskrivningar kräver 

dessutom ett gott minne hos läsaren, så att man 

kan följa eventuellt långa serier av argument och 

informationer. 

Detta är en krävande och bunden process – 

 man kan säga en diktatorisk process. Den passar 
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för den som kan följa författarens tankebana.

Bilden har betydligt fler frihetsgrader. Den ger 

ett omedelbart totalintryck med helhet, delar och 

detaljer i en kaskadupplevelse. De som betraktar 

bilden kan gå in i den och använda den på många 

olika sätt. Det är upp till vars och ens personlighet 

att ta till sig bilden och den är därför mera  

demokratisk än texten.

Bilden kan också mycket lättare beskriva 

komplexa samband och kräver inte långa logiska 

tankeförlopp. Den kan tolkas både intellektuellt 

och känslomässigt på ett bredare och djupare sätt 

än texten.

Bilden i pedagogiken
Bilden har i undervisningen en speciell möjlighet 

att främja ämnesöverskridande samverkan.  

På många bilder kan historiska, tekniska, ekono-

miska, ekologiska, etiska m.fl. aspekter läggas 

och detta främjar förståelse för både komplexitet 

och helhet.

För undervisning är det uppenbart att bilden 

ger speciella möjligheter för eleverna att skaffa 

sig en ordnad omvärldsuppfattning. Bilden bör 

därför ingå som en betydelsefull del i informa-

tionssamhällets pedagogik. 

Speciella undervisningsprogram behöver 

utvecklas för detta. Dessa ska omfatta principerna 

för bildpedagogisk estetik, och bildframställning, 

systematik, semantik och tolkningsmetoder. 

Bilderna kan användas i undervisning på olika 

nivåer och program för elevers självframställning 

av bilder. Lika naturligt som det är (har varit) att 

eleverna skriver uppsatser – lika naturligt måste 

det bli att de använder och framställer bilder.

I detta arbete kommer estetiken in på ett 

mer målinriktat sätt än vad som är vanligt. Den 

estetiskt högvärdiga bilden får förmodas ha ett 

större pedagogiskt värde än den som är mindre 

estetisk. Den estetiska systematiken ställs likaså 

inför nya krav om processer, relationer och  

situationer i samhället blir kopplade till bilden. 

Detta innebär krav på att bildämnet genom en 

relevant samhällskoppling utvecklas för en ny 

pedagogik där det komplexa ska göras gripbart.

Bildanvändning i undervisningen kan vara 

avgörande för om de unga generationerna får 

förståelse för och kunskap om det teknokulturella 
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samhället. Utan en sådan insikt utsätts det 

demokratiska samhället för stora problem.  

Man kan därför se bildspråk som en nödvändighet 

för vårt samhälle.

Bilden i undervisningen
I undervisningen kan bilden användas på många 

olika sätt. TELL-språket kan fungera som  

kunskapsförmedlare och som inspiration.  

Studerande kan utnyttja bilderna som de är,  

eller bygga vidare på dem. De kan således  

konstruera egna bilder och dessa kan då  

antingen följa TELL-grammatiken eller kompo-

neras helt fritt. Det viktigaste är inte formen för 

bildskapandet, utan inriktningen mot illustrativ 

sammanvävning av människa och teknologi.  

Att med bildens hjälp förstå människokroppens/

sinnets utvidgning, de nya möjligheterna och  

de förändrande krav som uppstår är primärt. 

De samhällsmässiga konsekvenserna av en mera 

kapacitetsstark, men också mera resurskrävande 

människa kan också framhävas i bilden.

Bildspråk, bildpedagogik och bilder är ofrån-

komliga element i en framtidsorienterad under-

visning. Ju förr detta uppfattas i studiemiljöerna 

desto bättre.

Vår tids harmoni och balanskrav
Att skapa en ekologiskt hållbar utveckling för 

hela världssamhället är nödvändigt. Detta sker 

emellertid endast om insatser görs på olika plan. 

De överordnade miljöpolitiska besluten är lika 

viktiga som den enskilda människans dagliga 

beteende. Den enskilda människan måste uppfatta 

sig själv som en bioteknisk individ. Medvetenheten 

av den egna kroppen måste utvidgas till att även 

omfatta den teknik som man använder och de  

resurser som denna teknik lägger beslag på, liksom 

de effekter – positivt och negativt – som den ger. 

Individen kan till exempel ta sig runt i samhället 

till fots utan att vara speciellt resurskrävande.  

Gör man detta till häst eller i bil ökar aktionsradien,  

tid sparas etc. men resursuttaget växer. Varje vinst 

teknologin ger kostar något och det är medvetenhe-

ten om dessa nya relationer som måste växa. Sam-

hällets kapacitet och resursanvändning är i grunden 

summan av individernas aktiviteter.
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Technolution-konceptet är ett instrument som kan 

användas för medvetandetillväxten. I grunden är 

dess syfte att koppla ihop människan, teknologin, 

kulturen och samhället genom bild och bild-text-

användning. I denna koppling ska den biotekniska 

kontaktytan vara tydlig och kunna stärka insikten 

om teknologins betydelse.

Det är i dessa aktiviteter som vår tids harmoni 

och balanssystem vilar. Samhället har bland annat 

genom skolor och universitet en stor uppgift att lyfta 

fram detta.
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Evolutionsmönstret beskriver arternas utveckling 

och däribland också människans bakgrund.  

Den gällande paradigmen handlar om framväxten  

av förmänniskor/hominider knutna till ett 

träd-/skogsliv. För 5 miljoner år sedan krymper 

skogarna och hominiderna drivs ut på savannen. 

Det är denna miljöförändring som sätter ett tryck 

på förmänniskorna och det är då som teknik- 

användningen kommer in. Den biologiska  

evolutionen övergår för hominidernas del i en 

bioteknisk. Denna benämner vi som en teknolution.

Tekniken och människotillblivelsen
Människans förlängning med teknik har varit 

ett faktum under hela den tid som människan 

existerat. De senaste årtiondenas paleontologiska 

forskning har till och med påvisat att teknologin 

haft ett avgörande inflytande på tillkomsten av 

människan. Det står i dag klart att bruket av 

teknik – redskap, verktyg och vapen – börjat 

bland förmänniskorna (hominiderna). Steget 

över till framställning av redskap har följt senare 

och detta har lett till ett mera komplext beteende 

som i sin tur har ökat kravet på hjärnkapacitet. 

Språket som också behövts i en mera komplex 

tillvaro har uppstått samtidigt. Detta betyder att 

teknikframställning, språkbruk och hjärntillväxt 

har följts åt och förmodligen växelvis påverkat 

vartannat.

Människan har uppstått ur hominidarten 

med verktygsframställningens hjälp.

Det har således aldrig funnits någon tekniklös 

människa och det syns lika relevant att hävda  

att människan skapat tekniken som tvärtom. 

Kanske kan man säga: tekniken är människans 

fader och språket dess moder. Fadersfärdigheter 

och modersmål kan vara adekvata beteckningar. 

Till detta ska också läggas att hjärntillväxten 

krävt extra energi och att detta tillskott kommit 

från ett ökat köttätande.

Med detta tekniska mänskliggörande av 

hominiderna så är det rimligt att behandla 

människan som en ”Homo Sapiens Technicus” 

och som en bioteknisk varelse. Den evolution i 

naturen som Charles Darwin beskrev har följts 

MÄNNISKANS BIOTEKNISKA 
EVOLUTION

av Peter Broberg
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av en teknisk evolution – en teknolution – där 

Homo Sapiens fortsätter utvecklingen i en  

bioteknisk värld.

Denna värld har inget harmoniskt balanssystem. 

Med tekniska förlängningar och förstärkningar 

spränger den biotekniska människan naturens 

gränser. Ändå finns, fast förankrat i det mänskliga 

sinnet, en idealföreställning om harmonin i 

tillvaron.

Handens och armens betydelse
Det första ”ordet” i teknolutionsspråket handlar 

om handen och armen. De anatomiska konstruk-

tioner som gör att handen kan gripa och armen 

vrida 180° i full stabilitet är en grundläggande 

förutsättning för verktygsanvändning. Det är ur 

denna som hela det teknologiska samhället växer. 

Grip- och vridrörelserna öppnar dörren för det 

mänskliga samhället.

Basala funktioner
Det andra ordet visar de basala kroppsfunktioner 

som förlängs med tekniken. Det rör sig om tre 

mekaniska – att samla, att sönderdela och att 

förflytta – och tre elektriska – att sammanfatta, 

att urskilja och att uppleva. Således muskulösa 

och nervmässiga förstärkningar. I illustrationen 

är dessa symboliserade med lämpliga artefakter.

Efter dessa basord tar bildserien upp de  

principiella utmaningarna – de nya dimensioner-

nas värld där alla gränser sprängs, där en frihets- 

avhängighetsspänning på nya komplexa nivåer 

uppstår, där den urbaniserade människan får 

staden som sin yttre kropp och där informations-

teknologin ger oss en mental koppling till de i 

dag 500 satelliter som cirkulerar runt jordklotet 

ute i rymden. Vi får genom den moderna teknolo-

gin nya dimensioner, möjligheter, problem,  

utmaningar och ett allt större ansvar.

Savannen
Bildserien behandlar efter dessa principer en 

mera kronologisk beskrivning av den biotek-

niska utvecklingen. Denna börjar på hominid-

stadiet där enkla vapen och verktyg tages i 
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bruk. När skogarna krymper för 5 miljoner år 

sedan tvingas hominiderna ut på savannen. Här 

måste de kämpa och konkurrera med savannens 

rovdjur. Med vapenteknologin får hominiderna 

efterhand övertaget.

Redan i denna process framträder en dubbelhet  

i utvecklingen. Kampen mot rovdjuren kunde 

inte klaras utan en långtgående social sam-

verkan, en ömsesidig hjälp och ett avancerat 

lagarbete. Detta visar en positiv socialisation. 

Å andra sidan är bilden av mördarapan också  

relevant i denna kamp- och jaktmiljö. Både denna 

aggressiva egenskap och den socialt positiva är 

tänkbara som inarbetade drag i den mänskliga 

utvecklingen.

 

Denna typ av dubbelhet finns i hela den biotek-

niska utvecklingen. Varje teknologiskt språng 

och varje nyhet innebär en plus- och en minussida. 

I många fall är dock plussidan dominerande men 

ingen frihet, ingen fördel och ingen förbättring 

uppstår utan att det finns en motpol som ska 

behärskas, kontrolleras eller elimineras.

Biotekutvecklingen vilar på fyra stora miljö-

förändringar som följt efter den grundläggande 

skogskrympningen som drev hominiden ut på  

savannen. Dessa fyra är: etableringen av nomad- 

och jägarsamhället, det bofasta åkerbrukssam-

hället, det ogästvänliga klimatsamhället och 

samspelet med hästen.

 

Bosättningen
Om nomad- och jägarsamhället utvecklade  

jakt- och transportteknikerna, så följde en lång 

rad tekniker med uppbyggandet av fasta boplatser. 

Dessa skulle skyddas, det dagliga livet organi-

seras, föda lagras, bevaras och behandlas, hus 

byggas etc. Många nya redskap och verktyg 

tillkommer. Själva det faktum att man inte längre 

måste bära runt på allting, gjorde att antalet 

föremål och dessas vikt kunde öka. Bofasthets-

miljön öppnade helt nya möjligheter, vilka bland 

annat ledde till framväxten av staden som i sig 

själv är teknikfrämjande.
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Klimatet
Den tredje stora miljöutmaningen kom med det 

mänskliga samhällets erövring av de kallare  

regionerna på den norra hemisfären. Människan 

är anpassad till det varma klimatets luft och 

vatten. I norra Europa och Asien möttes man av 

kyla, regn, dimma, snö, is och vinterårstid. Att 

överleva i denna klimatzon krävde nya tekno-

logier och nu uppstod den kontrollerade elden, 

eldstaden, den isolerande byggnaden,  

uppvärmningssystemen, glasfönstret, kläderna 

och vind-/regnskydden. Runt människan med 

paradisgenerna formades nya skyddande  

skal av teknologi.

Det var också dessa kylslagna miljöers  

utmaningar som frampressade energiteknikerna – 

ångmaskinen, metallhanteringen, transportformerna. 

Centra för teknikutveckling har också uppstått i 

de kalla miljöernas samhällen.

Samspelet med hästen
Den fjärde faktorn som lyfte fram tekniksamhäl-

let var samspelet med hästen. För 5 000 år sedan 

höll man på att utrota hästen, men upptäckte att 

den kunde tämjas. Den tama hästen är många 

gånger starkare, snabbare och uthålligare än 

människan. Det blev då möjligt att skapa  

en teknik för hästen och resultatet blev en  

teknocaballus, som lyfte samhället kraftigt.

Frihet och avhängighet
Den tekniska utvecklingen har lett till en mängd 

olikartade utmaningar för mänskligheten. Dessa 

behandlas i bildserien och de täcker i stort sett 

samhällets alla aspekter. Principiellt är det så 

att varje tekniskt hjälpmedel som förbättrar och 

förenklar också binder människa och samhälle i 

en avhängighet.

Den moderna teknologin
Den i våra dagar stora aktuella utmaningen är 

övergången från industrisamhället till det moderna 

teknologiska samhället. Här lämnar man en 

samhällsmiljö som präglas av centrala, hierarkiska 

system med linjär tillväxt, uppdelning av  
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arbetskraften och åtskillnad mellan mål och 

medel. Människan integreras i industrin.

I stället öppnar sig en ny miljö, som  

karakteriseras av decentralisering och flexibilitet. 

Den bryter ner hierarkierna och arbetsdelningen. 

Värdefaktorerna är inte arbete utan vetenskap-

liga upptäckter och teknologiska innovationer. 

Den moderna teknologin är öppen, icke-repetitiv, 

mångfaldig och världsomspännande. Den kan 

därför utvecklas endast genom en universell 

medverkan av mänskligheten.

IT-samhället
Ett speciellt karakteristiskt drag i detta moderna 

teknologisamhälle är medvetandeexpansionen. 

Från talspråket har medvetandet ökat med de 

tekniska systemen. Dessa är först skriftspråket, 

sedan boken, så tryckkonsten, TV och nu datorn.  

Tillgången till information blir allt större och 

möjligheten att själv välja och styra ger en ny 

situation. Såväl människan som mänskligheten 

får ett ”större huvud”.

Maskinstormare och teknikignoranter
Den tekniska utvecklingen har sedan 1800- 

talet haft sina motståndare. Redan luditterna  

i England attackerade Spinning Jenny som man 

ansåg tog arbetet från folk och denna  

maskinstormaraktivitet har fortsatt. Om dess 

våldsamma yttringar kan stoppas är den av 

värde som varnande röst i teknikvärlden.

Farligare är den tendens som innebär att 

många människor väljer bort tekniksamhället. 

Det är en kolossal teknikutmaning om en del  

av befolkningen ställer sig utanför den tekniska 

utvecklingen. Här ligger kravet att skapa en 

teknik där ingen blir utslagen.

Global teknik
Den transporttekniska utvecklingen har lett till 

globala distributionssystem som i sin tur ger ett 

ensartat produktsortiment överallt. Detta hotar 

att utsläta eller motsatt provocera till förnyelse, 

de 10 000 språk och 6 000 folkkulturer som 

finns på jorden. Teknologi för eller emot

kulturell utveckling är en relevant frågeställning.
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Arbetsfrihet
Flera scenarier pekar på en framtid där 20 %  

av befolkningen är tillräckligt för att sköta  

produktionsapparaten. Detta innebär att 80 % 

är fria för något annat. Detta är en ny utmaning 

i folklig skala. I Aten och Rom var överklassen 

arbetslös. Nu är dimensionerna andra. 

Tekniken tvingar samhället att leva med denna 

80 %-iga frihet från arbete eller skapa nya former 

av arbete.

Äldresamhället
Inom den medicinska teknologin sker en  

våldsam utveckling. Redan idag är 35 % av 

befolkningen i Skandinavien och USA över 65 år. 

Vi får ny livslängd, flera reservdelsmänniskor 

och fler normaliserade sjuka. Kanske är det en 

specifik utmaning att människan kan beskrivas 

som ett humanskikt, befinnande sig mellan en 

yttre och inre teknologisk värld.

Bostaden i den tomma staden
På det urbant-bostadsmässiga området sker en 

revolution. Våra bostäder har under 1900-talet 

fyllts med teknik. Många funktioner som förr 

var knutna till staden föregår nu i bostaden. 

Med datorn ska nu post- och bankaffärer  

skötas hemifrån, böcker köps på internetbokhandeln 

och partners finner man på dataträffen.  

Man kan födas, leva, utbildas, förnöjas, arbeta 

och dö i bostaden.

Genom detta blir stadsmiljön tömd. Får vi då 

den döda staden – dödad av den goda bostaden – 

eller en motreaktion som drar människor ut ur 

bostädernas ensam- eller tvåsamhet till stadens 

mötesplatser. Vad som än händer så är det 

tveklöst så att tekniken ändrar relationen  

bostadsstad.

Megastädernas framväxt
Under 1800-talets slut och 1900-talet har vi 

upplevt en urbanisering – en land till stad- 

förflyttning. Nu övergår denna till att bli en 

metropolisering. Vi har tio stycken 10-miljonstäder 
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d.v.s. megastäder på jorden idag. Framöver får vi 

med 100 miljoner fler människor per år 10 nya 

megastäder per år. Finns det plats, byggmaterial,  

kreativitet och transportförmåga för denna 

megapolisering? ”Äter” dessa megastäder upp 

jorden eller blir de helt nya fredsmekanismer 

utifrån teorin att storstadsbefolkningar är för 

sårbara för att gå i krig? Skulle detta senare vara 

fallet så kan stora resurser frigöras för andra 

mera positiva ändamål.

Vägvalet
Alla de här ovan nämnda teknologiskt betingade 

utmaningarna/problemen ställer nutidsmänniskan 

och samhället inför ett tydligt vägval. Ska den 

tekniskt dominanta vägen in i framtiden följas 

eller ska en humanistiskt balanserad linje dras 

upp, där den biotekniska utvecklingen går från 

att ha varit en förmänsklig hominid till att bli 

en eftermänsklig teknoid eller ska vi se ”Homo 

Technicus Humanus” stiga in på scenen med 

kontroll över teknologin?

Behovet för att skapa klarhet över detta  

människa-teknik-framtid-komplex är stort.  

En grundsten för en sådan klarhet är en  

processbeskrivning av den förlängda människans  

framväxt. 

År 1859 framlade Darwin sin evolutions- 

beskrivning av naturens utveckling. En motsva-

rande teknolutionsbekrivning borde göras.  

Detta kunde vara en passande uppgift för  

Öresundsuniversitetet och år 2009 är det 150 år 

sedan Darwins stora framläggning. Ett passande 

år för en Teknolutionsdeklaration?
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Peter Broberg: Jag har bilder med mig och vad 

jag säger är inte lika väsentligt som bilderna. 

Ni får uppfatta mig som en teveskärm som visar 

en bild och ni får uppfatta vad jag säger som 

en text längst ner. Min ambition med att ”tala 

bildspråk” är att skapa ett verktyg som kan vara 

användbart i samhället på olika nivåer. Bilderna 

vänder sig inte främst till människor på intellektuell 

nivå med stor kunskapsbas. Man ska med dessa 

bilder kunna gå ut på Medborgarskolan, gymna-

siet och ABF-föreningar och kunna visa samma 

bilder för att få igång en förståelseprocess och  

en kommunikation.

– Här är nu en teckning av den tjeckiske 

tecknaren Jan Soucek som fångar dagens ämne. 

Han visar en bild av två samhällen. På ena sidan 

floden ligger tekniksamhället, fabrikerna, på 

andra sidan kultursamhället med torget, kyrkan, 

krogen osv. Den bro som skulle förbinda dessa 

två samhällen går på fel håll. Det är inte bara det 

att den inte förbinder. Den hindrar även utblicken 

så att man från det ena samhället inte kan se 

det andra. Teckningen är belysande men också 

ensamstående. Själv arbetar jag på ett annat 

sätt. Jag försöker skapa strukturer av bilder som 

tillsammans kan ge sammanhängande bildserier. 

Detta bildspråk består av tecken/bokstäver som 

ingår i bilder/ord som i sin tur kan illustrera 

komplexa sammanhang.

– När det då gäller teknik och människor har 

jag skjutit in mig på själva det fysiska och anato-

miska samspelet. Teknikanvändning spänner  

från de enkla redskapen till att vi artificiellt  

kan konstruera hela organismen – en oerhörd 

spännvidd från det enkla till det komplexa.

– Om man ser på evolutionsträdet som vi 

känner rätt så väl från många synvinklar anser 

jag att man lagt för liten vikt vid teknikens på-

verkan på detta träds framväxt, speciellt när det 

gäller människans tillkomst.

– När jag gick i skolan berättade min biologi-

lektor att människan av en eller annan anledning 

som ingen kunde förklara hade fått en större 

hjärna än t ex schimpansen. Med den hjärna 

och den intelligens som därav följde kunde man 

utnyttja teknik och redskap.

– För ett tjugotal år sedan började paleonto-

logerna gräva upp varelser i östra Afrika som  

SAMTAL PÅ KRAPPERUPPS BORG

Detta kapitel är ett sammandrag av Peter Brobergs presentation av 
Technolution vid seminariet ”Teknikens välsignelser och förbannelser” 
som hölls på Krapperups Borg den 18 oktober 2000. Redigerat av  
Göran Frankel, forskningsjournalist vid Lunds universitet.
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använde redskap men hade en mycket liten hjärna. 

Då rasade de gamla föreställningarna. Man 

kunde inte förklara teknikanvändningen med 

att det fanns en stor hjärna. Om man utgår från 

människans fysiska och anatomiska utrustning 

så noterar man två egenskaper som är viktiga, 

nämligen handen som kan gripa och armen som 

kan vridas. Griprörelsen och vridrörelsen möjlig-

gör tillsammans teknikanvändningen. Hade vi 

bara haft handen men inte vridrörelsen hade vi 

varit begränsade i vår teknikanvändning.

– Användningen av redskap har ökat det  

evolutionära trycket på hjärnan, och man 

konstaterar då att det blir ett samspel mellan 

teknikanvändning, hjärntillväxt och språk- 

utveckling. Det mer komplexa liv som följer  

av teknikanvändningen kräver också ett mer 

avancerat språk.

– Numera finns en rätt omfattande forskning 

om detta där Frank A Wilson väl är ledande i 

världen med sin bok The Hand – hur bruket 

av denna formade hjärnan, språket och den 

mänskliga kulturen. En fascinerande bok som 

jag varmt rekommenderar. Jag har studerat det 

här materialet tillsammans med professor Göran 

Lundborg på MAS, en av världens ledande hand-

kirurger. Han menar att frånvaron av handarbete 

i barndomen gör att vissa delar av hjärnan inte 

utvecklas. Enligt Göran Lundborg räcker det 

inte för barnen att trycka på knappar och sätta 

ihop legobitar. Våra taktila aktiviteter som barn 

– när vi täljde barkbåtar och allt annat som vi 

gjorde – har alltså inflytande på vår individuella 

utveckling. Så handen har haft betydelse både i 

det evolutionära perspektivet och för vår indivi-

duella utveckling.

– Det är roligt att se gamla bilder som 

skildrar handen som ett sinnesorgan bland 

andra sinnesorgan. Man ritar också den seende 

handen. När jag sticker ner handen i fickan och 

känner mina bilnycklar, ”ser” jag dem med 

handen. Den kan uppenbarligen göra mycket 

mera än bara gripa som en tång!

– Det som händer under evolutionen är 

intressant. Medan alla andra varelser specialiserar 

sig har människan genom teknikanvändningen 

generaliserat sig. Vi kan alltså skaffa oss den 

styrka och snabbhet som djuren har; vi kan 
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tillägna oss dessa egenskaper och lägga dem 

ifrån oss tack vare tekniken. Om jag vill kunna 

skrapa med klon som en fågel tar jag kökskniven, 

och vill jag bli stark som en björn sätter jag en 

domkraft under bilen. Vill jag bli snabb som en 

antilop kastar jag mig upp på min mountainbike. 

Jag kan anta alla dessa speciella egenskaper och 

lägga dem ifrån mig när jag inte önskar dem. 

Tekniken ger oss animal flexibilitet. Vi är alla 

slags djur samtidigt som vi inte är något visst 

djur. Människan har därmed som teknikanvändare 

en enastående position i det evolutionära trädet.

– Vi befinner oss nu i en tid då boken inte 

längre har den betydelse den borde ha. Vi har 

traditionellt förmedlat kunskaper genom böckerna. 

Men om vi betraktar en ledande kulturnation 

som Frankrike vet man att i dag går 25%  

av fransmännen i graven utan att någonsin ha 

läst en bok. Jag har sett likartade siffror från 

Danmark, och förmodligen gäller något liknande 

för Sverige. När detta är fallet måste vi söka 

andra sätt att förmedla kunskaper på.

– Det finns intressanta förebilder från medeltiden. 

Då skulle man förklara det kristna budskapet  

för en illitterat befolkning. Man målade bilder  

i kyrkan. De kalkmålningar som skapades under 

den här tiden är oerhört expressiva och lättför-

ståeliga. Men också i det här fallet är det enstaka  

bilder över ett visst tema; Hotet, Skärselden eller 

dylikt har varit en viktig komponent i beskrivningen.

– Men från 1400-talets slut finns ett exempel 

av annat slag. Det var greven de Berry i Frankrike, 

den franske kungens bror, som ville belysa den 

kristna filosofin. Han samlade intellektuella och 

konstnärer kring sig, och så framställde man en 

strukturerad illustrationsserie. Man har gjort det 

i en strikt form som tilltalar mig väldigt mycket. 

Med hjälp av tidens allra bästa konstnärer har 

man målat bilder som sitter i ramar. Det finns 

också en ytterram och en text som är som en  

tevetext. Den är kort – fyra rader – och varannan 

rad är blå, varannan röd. Alla bilder är uppbyggda 

i samma struktur med lite varierande dekoration 

runt omkring.

– Jag har studerat detta material. Hur har 

man valt ut serien? Var ligger höjdpunkterna? 

Hur detaljerad är man? Vad är det för språk  

man uttrycker sig på för att komplettera bilden? 
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Hur ger serien en sammanfattande förståelse? 

Inspirerad av detta har jag tyckt att det skulle 

vara intressant att bygga upp samma typ av 

förklaringsbilder för vår tid.

– Jag har tagit som utgångspunkt en symbol-

bild som jag tror är den mest kända i världen, 

nämligen Leonardo da Vincis bild av människan. 

När Leonardo skapade denna bild använde han 

ett måttsystem som den romerske arkitekten 

Vitruvius hade tagit fram. Det gick ut på att i 

matematiska mått beskriva harmonin i män-

niskokroppen. Den vitruviske mannen som är 

produkten av detta tänkande har Leonardo satt 

in i ett annat måttsystem – ett symbolmåttsystem 

där cirkeln representerar kosmos eller naturen, 

medan fyrkanten innanför denna står för arki-

tekturen eller den tekniska miljön.

– Det är alltså teknik, natur och människa 

som här visas som ett harmoniskt helhetssystem. 

Renässansens ideal var ju att det skulle råda ett 

slags sfärernas harmoni; allt skulle gå upp i en 

harmonisk enhet. Det är ett harmoniskt/ekologiskt/

humanistiskt budskap som uttrycks här. Den 

yttre ramen hos Leonardo är bara en bildkant, 

men jag har också utnyttjat den.

– Här är ett av den italienske arkitektfilosofen 

Albertis verk. Det illustrerar hur man använde 

detta matematiska system till att bygga upp 

arkitekturen. Arkitekter ser ofta detta som geo-

metriskt intressant. Men det som ligger bakom 

är ännu mera intressant – tankegången att den 

tekniska miljö man bygger upp ska byggas efter 

ett måttsystem som passar människan. Vi betraktar 

ju renässansen som en plattform för europeiskt 

stadsbyggnadstänkande och man kunde ju önska 

att 1800- och 1900-talets arkitekter hade haft 

lite sinne för vad renässansarkitekterna upplevde 

som väsentligt – att skapa harmoni i den tekniska 

miljön.

– I mitt bildspråk har jag tagit ut Leonardos 

renässansmänniska och satt in oss själva, Homo 

technicus. Vi kallas ju i evolutionsböckerna för 

Homo sapiens sapiens, men jag tycker det är mer 

relevant att kalla oss för Homo technicus. Jag 

har betraktat kosmos och det tekniska systemet 

som givna ramar precis som Leonardo beskrivit 

det men tänkt att den yttre ramen gärna får stå 

för de biotekniska systemhelheter vi bygger  
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upp i samhället. Måttsystemet behåller jag som 

referenssystem till de bilder jag sedan lägger  

in, och jag försöker lägga dem så stramt att de 

beskriver harmonier, balanser och överskridanden 

av sådana referenssystem. Och jag lägger upp 

serier av bilder som man gjorde på greve de  

Berrys tid.

– När vi vandrar in i bilden har vi med oss 

alla våra verktyg och saker. Det första vi då ska 

konstatera är att människan har med sig armens 

och handens potential och därmed tummar hon 

direkt på balanssystemet. Det gjorde f.ö. även 

Leonardo, därför att samtidigt som han beskrev 

dessa harmonier ritade han kanoner och flyg-

plan.

– Med teknikanvändningen förstärker vi vår 

kropp och våra sinnen på olika sätt. Vi har tre 

mekaniska basfunktioner: att sätta ihop, att  

sönderdela och att förflytta saker. De symboliseras 

här av hjul, hammare och tänger. Vi har tre  

elektriska eller mentala basfunktioner nämligen 

att urskilja, att sammanfatta och att uppleva. 

Man stöter ofta på uppfattningen att teknik och 

humanism står som varandras motsatser. Jag me-

nar att det är mycket allvarligt om man fortsätter 

att ha den uppfattningen i samhället. I stället är 

det som Lewis Mumford säger:

 ”Jag anser att maskinen inte är en ersättning 

för människan; när den är rätt konstruerad 

betyder den en förstärkning och en utbyggnad 

av de förnuftsbetonade och aktiva delarna av 

människans personlighet”. Fel utformad kan  

tekniken skapa motsättningar. Men rätt utformad 

gör den oss till mera människor. Jag blir en 

mycket ”bättre” människa när jag sätter på  

mig de här glasögonen – jag ser ju bättre.

– De anatomiska särdragen i handen hade  

vi med oss när livet klättrade upp från vatten  

till land för 350 miljoner år sedan. Lungfisken 

ligger kvar i oförändrad skepnad i gyttjan än i 

dag. Den är urmoder till de landlevande varelserna. 

Den har fyra fenpar som är vridbara – redan 

där finns underarmsvridningen. När människan 

uppstår bär hon alltså med sig denna grund-

konstruktion.

– Våra förfäder levde i träden, och det finns 

många fantastiska berättelser om hur kroppen 
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tänjdes ut, hur ögonen ställdes in på stereo-

skopiskt seende osv. Vi kunde fortfarande ha 

levt på det sättet om det inte hade inträffat 

en miljökatastrof. För fem miljoner år sedan 

började skogarna krympa. Det blev ont om plats 

och hominiderna – förmänniskorna – drevs från 

skogarna ut på savannen. Vi ska vara mycket 

tacksamma för denna miljökatastrof. Det är inte 

alltid givet att miljökatastrofer är negativa. Vi 

vet inte vad det är för varelser som kommer ut 

på savannen men det är inga människor. De har 

liten hjärna. De är viga men inte särskilt snabba. 

De har bara ett företräde – sina händer. Ute på 

slätten ställs de inför rovdjur som äter upp dem. 

Det finns en begynnande forskning där man inte 

bara intresserar sig för mänskliga benrester utan 

även för djurben och relationerna mellan dem. 

Under de första två årmiljonerna hittar man 

hominidernas benrester i lejonens kulor. Men när 

människan börjar utveckla vapen ändras balan-

sen. I ett senare skede hittar man lejonens ben 

på hominidernas boplatser … Det är inte enbart 

tack vare teknik de klarar sig utan också genom 

ett mer utvecklat samarbete. De sociala struktu-

rerna som påverkar hjärnan är ju också element 

att ta med i denna beskrivning.

– Om man ser detta att de kom ut på stäppen 

som det första stora teknikbefrämjande steget så 

är det andra stora steget att de bosätter sig.  

Man går inte längre till maten, slår ihjäl, äter 

upp och går till nästa mat. Nu när man skaffar 

sig bosättning ska man fånga maten någonstans 

och transportera hem den. Männen är jägare  

och transportörer; bärpåsen är kanske ett av  

de allra viktigaste tekniska hjälpmedel som 

uppfunnits. Bytet bärs hem till boplatsen, och 

där finns kvinnorna och barnen. Kvinnorna tar 

hand om det som burits hem. Det ska behandlas, 

skyddas, fördelas. Allt som är uppfunnet omkring 

det är – skulle jag tro – kvinnoteknik. När man 

säger att kvinnor är otekniska finns det i den 

evolutionära bilden ingenting som stöder ett 

sådant påstående. Med bosättningen följer  

ett språng i teknikutvecklingen och därmed  

ytterligare hjärntillväxt.

– Normalt säger vi att människan har skapat 

tekniken. Jag tycker man ska vända på det: 

tekniken har skapat människan. De som är 
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teknikfientliga idag bör reflektera över det 

faktum att utan teknik hade vi över huvud taget 

inte funnits i dag. Vi kan utan tvekan säga att vi 

är Homo handmade. Teknikfilosofen Ellul som 

är en av mina gurus säger: ”To exist is to use 

technology.”

– Hästen är ett tredje steg i utvecklingen av 

teknik och människa. För 5 000 år sedan var 

man nära att utrota hästen. Man åt häst. Då var 

det någon i Ukraina som upptäckte att hästen 

gick att tämja – att den har ett psyke som gör  

att den tycker om att samarbeta med männis-

kan. Det intressanta är att hästen inte bara är ett 

drag- och riddjur utan på många sätt tekniskt 

”påbyggbar”. Det blir ett lyft för hela samhället 

när det visar sig att hästen är användbar i strid, 

i jordbruk, i handel, vid transporter. Det är inte 

säkert att vår samhällsutveckling fortsatt om 

hästen blivit utrotad.

– Det fjärde stora steget är när Homo sapiens 

vandrar från Afrika upp i Europa och Asien  

för 200 000 år sedan. Då möter hon ett klimat 

som hon inte är anpassad till. Vi kommer upp  

i Europa med våra ”paradisgener”, vi är anpassade 

till solsken och varmt vatten och värme.  

Man måste värja sig mot klimatet med ytterligare 

teknikutbyggnad. Vi bryter nu alla gränser i 

förhållande till någon sorts naturligt ursprunglig 

tillvaro. Vi växer ju med vår teknik långt utöver 

det harmoniska balanssystemet.

– Då är frågan: I vilken grad binds vi till sys-

temet samtidigt som vi frigörs? Varje teknisk 

innovation skapar möjligheter, en frihet – och 

bindning. Bilen är ju ett utomordentligt exempel. 

Det är ju en fantastisk frihet att kunna köra vart 

man vill och när man vill. Men samtidigt är man 

inne i ett koncept som heter trafiksystem, bilskatter,  

bilmekaniker, körkort, polisövervakning och 

jag vet icke vad. Varje tekniskt system är på det 

sättet något som ger och som tar ifrån oss. Med 

varje ny teknik borde vi fråga oss: Skapar det 

här så mycket frihet att det är värt att acceptera 

de bindningar som också följer?

– Det pågår för närvarande två stora och 

markanta miljöförändringar. För det första  
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flyttar vi till staden. År 2025 beräknar man att 

75 % av världens befolkning bor i städerna. 

Staden är ju en konstellation av förtätad teknik. 

Det är också en miljö som själv skapar teknik. 

Samtidigt vävs vi in i informationssamhället.  

Vi har i dag 500 satelliter som sänder ut information 

i mängder. Vi är på väg från industrisamhällets 

teknologi och mentalitet till en ny teknik. Skillnaden 

mellan detta samhälle och det liv vi hittills levt 

är enorm. Det är ett steg som säkert är lika stort 

och lika betydelsefullt som när hominiderna 

vågade sig ut på savannen. Möter vi några  

sabeltandade tigrar därute? Jacques Ellul beskriver 

hur massproduktion, kollektivism, låsta hierarkier 

och lokaliserad kunskap ersätts av öppna nätverk, 

öppna fönster, individuell utveckling, inga 

hierarkier och recirkulation.

– Ellul har också undersökt programmen 

för de politiska partier som är representerade i 

Europaparlamentet Han frågar sig: Hur många 

har ett program med en beredskap för sådana 

förändringar? Svaret är: ingen! Den teknologiska 

utvecklingen går så snabbt att de politiska 

partierna inte hinner med.

– Detta är allvarligt och en annan lika 

allvarlig fråga är demokratifrågan. En del 

människor öppnar dörren och följer med in i 

det här teknologiska samhället. Andra vill inte.  

De säger nej till teknik, det finns t.o.m. de  

som likt forna tiders ludditer vill slå sönder 

maskinerna; det var inte så länge sedan det fanns 

folk som ville spränga Öresundsbron. Kan vi 

leva i ett samhälle där en viss del av befolkningen 

är teknologiskt kapabel och en annan del inte? 

Är det en ny klassindelning? Eller är det så att 

det teknologiska samhället måste tvingas till att 

göra en teknik som är så enkel att i princip alla 

kan använda den? Den här typen av problem-

ställningar är politiska och jag menar att det  

intellektuella samhället måste tvinga politikerna 

ut på banan … Vi måste också börja begrunda 

den medvetandeökning som har skett, sedan 
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språket kom, sedan skrivkonsten, boktryckandet, 

radio, teve, och datorn kom … Och till sist  

webben som kopplas på oss som ett tillskott eller 

som en trepanering. I alla mina bilder ligger en 

möjlighet – och där ligger ett hot. De är upp-

byggda som plus och minus, en frågeställning,  

en utmaning för tanken.

– Tyska ekonomer säger att på sikt är vi på 

väg in i ett teknologiskt samhälle där 20 % av 

befolkningen behövs för att driva produktionen. 

Vad händer då? Här står politikerna och diskuterar  

hur man ska pressa ner arbetslösheten. Det är  

inte det som är huvudproblemet utan ett fram-

tida fritidssamhälle av väldiga dimensioner.  

Vi måste fråga oss om detta är bra eller dåligt, 

om vi ska dela på de jobb som kommer att  

finnas eller uppfinna nya jobb eller kanske utbilda 

folk i att ha fritid? Att leva som överklassen 

på 1700-talet som gick på jakt, dansade, skrev 

poesi och studerade arkitektur i Italien? Är det 

så 80 % av befolkningen ska leva? Alla vi som 

sitter här runt bordet skulle vara lyckliga om vi 

fick medborgarlön och kunde göra vad vi ville, 

men är folk i allmänhet uppfostrade till att klara 

fritiden? Skolan utbildar ju oss för näringslivet 

när den borde utbilda oss för livet.

– Det finns en annan aspekt på det moderna 

distributionssamhället. Vi har i dag 10 000 språk 

på jorden och 6 000 folkkulturer. Och sedan har 

vi 55 000 multinationella företag som producerar 

och distribuerar samma produkter. Jag hörde  

någon berätta att halvvägs upp till Mount Everest 

kan man nu köpa Coca Cola och var kan man i 

dag inte köpa en McDonaldhamburgare?  

Budskapet från företaget är att var du än köper 

din hamburgare – i Texas eller i Amazonas – så 

är det samma hamburgare. Är det bra eller dåligt?

– Vi får en ny åldersfördelning. I dag är 35 % 

av befolkningen i Skandinavien över 65 år. De 

lever i en yttre teknisk miljö men det finns också 

en inre teknisk miljö. För att kunna leva ett 

drägligt liv på ålderns höst fylls vi med tabletter, 

lårspikar, bypasskanaler, pacemakers och jag  

vet icke vad. Ska vi uppfatta oss själva som ett 

vandrande skikt mellan en yttre och en inre 
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teknologisk värld? Är det så människan ska 

definieras?

– Vi kan nu läsa livets kod. En intressant 

problemställning uppstår som har att göra med 

skillnaden mellan individuellt och kollektivt 

tänkande. Om jag säger till någon: ”Det finns ett 

par som är väldigt förmögna. De vill gärna ha 

barn men kan inte få det. Men vid en eller annan 

tidpunkt blir ändå ett ägg befruktat. Då klonar 

man ägget. Det ena implanteras och det andra 

läggs i kylskåpet. Så får paret lille Kalle. Men när 

Kalle är tio år blir han överkörd av en bil, och 

då har de mist sitt enda barn. Då tar man fram 

det klonade ägget ur kylskåpet, och så får de en 

ny Kalle med tio års fördröjning. ”Nej, så kan 

det inte gå till. Det är oetiskt,” blir reaktionen. 

”Jamen, om det gällde dig själv?” ”Ja, det vore 

ju inte så dumt …” Skillnaden mellan kollektiv 

och individuell etik måste tas upp till diskussion.

– Jag ska avsluta med ett par bilder från mitt 

eget område: bostaden i förhållande till staden 

och människan. När jag växte upp i Landskrona 

hade vi inga badrum utan familjerna gick till 

varmbadhus en gång i veckan. Det var mer än 

en tvättinrättning; det var en social inrättning. 

Sedan fick alla badrum och då rev man varm-

badhuset. Vi hade fem biografer och vi gick på 

bio åtminstone två gånger i veckan. Sedan fick 

alla teve och då stängde man alla biografer. 

Och sedan fick vi hårtorkar och brödrostar och 

radioapparater och tvättmaskiner; hemmet blev 

mer och mer teknologiserat. Nu ska vi ha en pc 

hemma. Vi ska inte gå till posten mer. Vi ska inte 

gå till banken mer. Jag går inte till bokhandeln 

utan köper mina böcker på nätbokhandeln.  

Vill jag träffa en partner går jag inte på dans- 

restaurang – det finns ju dataträffar! Man kan 

födas i sin bostad, man kan leva där, man kan 

arbeta på distans där och man kan dö där. 

Varför ska man gå till staden över huvud taget? 

Det största hotet mot staden är i dag den ”goda” 

bostaden. Går det att göra staden mer attraktiv? 

Eller ska vi låta saken bero och vänta på att  

folk om några år skrikande springer ut ur sina 

bostäder för att söka andra människor?
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– Vi kommer från en hominid som försvann.  

Är det nu så, att technoiden inträder på arenan? 

Ska vi – Homo sapiens – se oss själva som en 

kort parantes? Jag talade i Göteborg för några 

år sedan med ett antal landstingspolitiker och 

tyckte jag skulle provocera dem så jag sa till 

dem: ”Ni är inte längre människor. Ni är  

technoider.” De blev utomordentligt förgrymmade. 

En dam reste sig upp och hötte med näven: ”Jag 

är ingen technoid. Jag klarar mig utmärkt utan 

allt tekniskt och kan gå härifrån och leva ett 

enkelt liv.” ”Det är bra,” sa jag, ”men innan 

du går så ge mig tre saker: dina glasögon, dina 

bilnycklar och dina plastkort.” Hon satte sig ner 

utan kommentar.

– Ska man vara pessimist? Nej! Den utmaning som 

hominiden som kom ner från träden ställdes 

inför var trots allt större och hon klarade det! 

Trots mycket elände på vägen har mänskligheten 

ändå klarat sig och utvecklat samhället till något 

ständigt bättre. Om vi är uppmärksamma och 

lär oss styra teknikutvecklingen på ett rimligt 

balanserat sätt – ja, då kan vi vara optimistiska!
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TECHNOLUTION
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THE SOCIETY OF EXTENDED  
HUMAN BEINGS 
För ca 250 000 år sedan framträdde ”den vetande  

människan”, Homo Sapiens. Till Homo Erectus och 

Homo Sapiens knyter vi enkla och primitiva redskap. 

Det stora tekniksprånget framåt kom för ca 50 000 år 

sedan med framställning av standardiserade stenredskap 

och smycken. Hos Cro-Magnon-människorna som levde 

i sydvästra Europa har man funnit mängder med redskap 

utförda i olika och distinkta former. Flerstycksredskapen 

(t.ex. båge och pil) utvecklas. Kläder samt rep och  

linor framtages. Som utlösande faktorer har pekats  

på hjärnans förändring och struphuvudets utveckling. 

Dessa anatomiska drag är avgörande för att mänsklig 

kreativitet och kulturförmedling skulle spela en stor roll. 

Genom detta tog människan också steget in i en 

bioteknisk utveckling. Evolution övergick i technolution. 

Människan har sedan systematiskt utvidgat sin användning 

av tekniska föremål och system. I dag är människa  

och samhälle en komplex struktur av samverkande  

biologiska och teknologiska system.

TECHNOLUTION
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huvudsakligen uttryckt i städer och infrastruktur. 

I dag finns 12 megastäder (mer än 10 milj inv) och 

ca 800 städer med 0,5 milj inv. Denna technosfär 

växer explosivt genom ”urban sprawl”. 

Den senast tillkomna sfären är den som bildas  

genom informationsteknologin och www-strukturen. 

Ett globalt sammanhängande tankemönster och en 

kunskapsbank uppstår efterhand. Den franske fi-

losofen Teilhard de Chardin har benämnt detta för 

ett tänkande skikt eller förnuftslager. Han menar 

att när alla människor förbundits tankemässigt och 

en ”noosfär” (gr noos – förnuft) skapats, då får det 

globala hänsynstagandet större betydelse. Tekniken 

genom noosfären, möjliggör ett världssamvete och 

en global kontroll. 

THE FIVE SPHERES OF TELLUS 
Jorden består av fem sfärer som uppstått innan 

människan kom till samt av två människoskapade.

De fem är: 

- Lifosfären – berggrunden som omsluter 

  magman i jordens inre 

- Pedosfären – jordlagret eller myllan som i  

  olika tjocklekar täcker berggrunden 

- Atmosfären – luften som i ett 100 km hölje  

   omsluter jorden 

- Hydrosfären – vattnet som utgör  

  1,4 miljarder km3, varav 97 % är saltvatten

- Biosfären – floran och faunan, där människorna 

  som massa fyller lika mycket som boskapen  

De två människoskapade – resultatet av ”Homo 

Technicus” aktiviteter – tar en allt större plats i  

tillvaron. Det rör sig om den fysiska Technosfären, 

THE BIOTECHNICAL HUMAN BEINGS
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FROM THE VITRUVIAN MAN TO THE 
BIOTECHNICAL HUMAN BEING
Vid konstruktionen av bildspråket har bilden av 

”Den vitruviska människan” valts som utgångs-

punkt. Människan i cirkelkvadraten representerande 

den ideala balansen eller harmonin i tillvaron passade 

renässansens tänkande. Denna tankegång är nödvändig 

i vår tid, där behovet för långsiktig hållbarhet på 

ekologisk grund blir alltmer påträngande. Därför är 

cirkelkvadraten och människan en stringent symbol, 

kanske tidlös, men i varje fall ytterst relevant för vår tid. 

Dock föreligger en klar skillnad i de inbördes  

relationerna i bilden. Leonardo da Vincis teckning 

har människan i en kvadrat som huvudsakligen  

är ”inordnad” i cirkeln. Detta kan tolkas som att 

kosmos/naturen är det omslutande och inne i  

detta finns byggnaden/tekniken. En sådan tolkning 

svarar ju till verkligheten under renässansen,  

där teknik och byggande hade ett begränsat infly-

tande på omgivningarna. 

I en ny bild anpassad för vår tid har tekniken 

överordnat sig naturen, såväl i mikro- som makro-

skalan. Naturen existerar nu på teknikens villkor, det 

vill säga omvänt från renässansen. En riktig bild av 

denna situation talar för att cirkeln placeras inne i 

kvadraten. Samtidigt bör människofiguren vara större 

eftersom både påverkansmöjligheten och resursuttaget 

är större. 

Man får därmed en inverterad geometrisk figur 

– en makromänniska i en kvadratcirkel. Den nya  

balansen som efterlyses har inte en svårpåverkbar 

natur, utan en svårkontrollerad teknologi som den 

stora utmaningen. Naturen blir något som behöver 

skyddas och teknologin en faktor som måste tämjas 

och styras. Samhällsutvecklingen har gått från teknik 

i ett natursamhälle till natur i en teknologitillvaro. 

Från människan i cirkelkvadraten till bioteknikvarelsen 

i kvadratcirkeln.

THE VITRUVIAN MAN 

Bilderna är uppbyggda med inspiration i Leonardo da 

Vincis ”Vitruvian Man”. Människan i cirkelkvadraten 

är symbolen för en harmonisk relation mellan män-

niskan-kosmos (naturen)-byggnaden (tekniken). I en 

cirkelkvadrat, där tekniken omsluter naturen, insättes 

en nutidig ”Homo Technicus”. Det nya relationssys-

tem som uppstår på grund av denna teknomänniska 

belyses av bildspråket.



42

42

NEED FOR A NEW BALANCE
Sedan den moderna vetenskapen och industrialismen utvecklats –  

1800- och 1900-talen – har dimensionerna i samhället ändrats på  

alla teknikinfluerade områden. Begreppen större, snabbare, tyngre etc. 

har blivit mycket påtagliga. Den relativa balans som (kanske) fanns  

tidigare har förryckts. Tekniksamhället ställer människan inför helt  

nya dimensioner. Detta tekniksamhälle, ”modell XXLarge”, måste  

ges motvikter och nya balanser. 

Karaktären av denna nya balans handlar om etik, ekologi, estetik, 

mångfald och empati. Avvägningen mellan teknologiutvecklingen och 

humansamhällets behov är nu en grundläggande utmaning för mänskligheten.

HOMO TECHNICUS
Renässansens ideal var harmoni och balans i relationen människa–natur–

teknik, det vill säga i tillvaron som helhet. ”Sfärernas harmoni” var ett

uttryck för detta.

Sedan denna epok har teknologin förändrat det mesta. Dimensionerna

har ökats och komplexiteten tilltagit. Och detta gäller inte enbart de 

tekniska systemen. Även naturen har vuxit och kosmos har blivit större. 

Vetenskapen har trängt in i livets innersta strukturer och kosmos har 

beskådats i nya rum- och tidperspektiv.

I denna process är fortfarande balans- och harmoni-idealet relevant 

och långsiktigt hållbara samhällskonstruktioner eftersöks. Större dimen-

sioner, flera perspektiv, mera kunskap och högre komplexitet ger möjlig-

heter att hantera de nya utmaningarna.
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THE TELL PATTERN 
TELLbilderna ska göras så neutrala som möjligt, 

dvs. de ska visa både plus- och minusaspekter. 

De ska inte ge svar utan ställa frågor och vara 

problematiserande. 

Den grammatik som gäller för bildkomposi-

tionen är att den ska ange en klart definierad  

situation, ha en bildmässig stringens, vara estetiskt 

kvalitativa, presentera kunskap och stimulera 

till reflexion. Det är en fördel om de är pedagogiskt 

provocerande. 

Den biotekniska människan ska i varje bild 

intaga en central position och bilden ska kunna 

bidraga till sökandet efter ett humanteknologiskt 

vägval. 

TECHNOLOGY AS A THREAT 
OR A PROMISE
För vårt samhälle behövs säkerhet. Den teknologiska 

utvecklingen måste präglas av så stor försiktighet och 

kontroll att människor kan känna förtroende för och 

tillit till tekniken. Hoppfullhet måste ersättas av till-

tro och detta sker endast om teknikutvecklingen styrs 

av humanteknologiskt kompetenta organisationer 

och personer samt av en global samordning.

Många människor – inte minst de yngre – ser idag 

tekniken som en negativ kraft, som ”en bov” som 

förstör och hotar. Men teknologin är neutral, den är 

varken ond eller god. Den kan däremot användas 

i både sämre och bättre syften. Det är upp till människan 

att hantera den rätt. Att hantera tekniken rätt är i hög 

grad en fråga om etik. Därför är teknik och etik  

nära förbundna när det gäller vårt samhälle och  

vår framtid.

ETHNICS TECHNOLOGY NATURE
Begreppet god-dålig har att göra med etik och etik  

är en fråga om val. Då det teknologiska komplexet 

grundläggande är en process eller rörelse, så måste  

etiken kopplas till riktningen det vill säga till vart  

denna rörelse pekar. Man kan därför inte komma ifrån  

en diskussion om målen för den tekniska utvecklingen.
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EVOLUTION OF THE PREHUMAN HOMINID
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FROM TETRAPODA TO HOMINID  
Från tetrapoderna utvecklades däggdjuren och  

för 65 miljoner år sedan primaterna. De högre  

primaterna var trädlevande, vilket innebär att  

människans närmaste förfäder hominiderna  

utvecklades i den skyddande skogen.

EVOLUTION OF THE PREHUMAN HOMINID
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THE TREE-DWELLING HOMINID
Livet i träden formade hominidens kropp. 

Seendet, armen, handgreppet och smidigheten 

blev egenskaper som fördes med i evolutionen.

Rolf Edberg skriver i At the Foot of the Tree: 

A Wanderer’s Musings (1974) 

”The plant and animal worlds are oriented 

in different directions. Trees and plants are the 

primary ways life reveals itself. They form the 

direct connection between the sun’s energy and 

the nourishment of the earth; they strive almost 

exclusively upward. Their orientation is vertical. 

Animals are the secondary life forms – they live 

from the air emitted by the plants and both 

directly and indirectly from the nourishment 

stored in plants. Animals’ orientation is  

horizontal. Their muzzles, noses and snouts seek 

towards the ground and their gaze along the earth. 

However, primates must have developed a partially-

upright gait early on. The architecture of the trees 

offered a sitting position; acrobatics amongst the 

branches stretched out the body; down on the 

ground it became natural to move with little 

support from the forelimbs – as hands were tools 

for gripping and not suited to a four-legged gait 

like the paws, claws and hooves of other mammals. 

The potential for walking upright was present 

with this sort of half-upright gait, shifted a few 

degrees from the horizontal. 

Walking upright was a tendency that an animal, 

driven from paradise, could and must develop –   

it became essential for survival. The limbs adapted 

little by little to the new movements and eventually 

the rear limbs lost their gripping ability. The foot 

widened out and the rear of it became a heel, 

which lent stability and balance to the upright 

position. In the widened foot and heel lay the 

nascent possibility for ranging. 

With their upright gait, the primates to a large 

extent copied the trees they had crawled down 

from. The primates became the animal kingdom’s 

only vertical species – a mammal with the upright 

orientation of the trees. It wasn’t a new idea when 

the Spanish cultural philosopher Salvador de 

Madariaga, in an apropos turn of phrase declared 

that man is ’a tree that uprooted itself and began 

to walk around.’

In Nordic mythology, Ask and Embla – which 

mean ash and elm respectively, are the first 

humans. Their myth contains the seeds of both 

insight and wisdom.”

HOMELESS HOMINID 
Oavsett hur det skett, så befinner sig hominiden 

efter skogskrympningen på savannen. En ny till-

varo uppstår i det öppna landskapet utan trädens 

eller vattnets skydd. Miljökatastrofen med skogens 

minskning blir en utmaning som hominiden måste 

klara – och som leder framåt till människans 

tillblivelse. ”Den goda miljökatastrofen”, är det 

kanske möjligt att säga.
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EVOLUTION TO COQUOLUTION 
Kokkonsten – en evolutionär nyckel. Teorin  

om matlagning som nyckeln till den mänskliga 

evolutionen har lanserats under senare år.  

För ca 1,9 miljoner år sedan ändrades anatomin. 

Tänderna blev mindre, kroppsstorleken ökade 

och hjärnan växte. Detta kan ha orsakats av att 

kvaliteten på kosten höjdes. Födan fick ett lägre 

fiberinnehåll, flera lättsmälta kolhydrater och 

flera tillgängliga näringsämnen. Förbättringen kan 

ha skett genom matlagning vilket ökar matsmält-

ningen. Man behövde därmed också mindre föda 

för att tillfredsställa kroppens näringsmässiga behov. 

Samtidigt med matlagningen kom ett utvidgat 

kosthåll bland annat genom rötter som med 

beredning kunde göras ätbara. Kokkonsten kan 

därför enligt teorin förklara den utveckling som 

homo erectus genomgick. 
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THE EXTENSION OF MAN
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BIOLOGICAL – BIOTECHNICAL 
Den biologiska evolutionen har för människans del övergått i en   

bioteknisk utveckling – en teknolution. Människan utnyttjar  

tekniken för att uppnå specifika egenskaper, men förblir generell  

och fri från fastlåsning.

BIOLOGICAL ORGANS (10 ORGAN SYSTEMS)  
Människokroppen är uppbyggd av tio sektoriella organsystem.  

Ett inre stabiliserande system, skelettet och ett yttre beskyddande, 

huden, bär åtta andra organsystem med specialiserade uppgifter.
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MANS HUMAN EXTENSIONS 
Det är detta hierarkiskt-sektionella system som förstärks och 

förlängs när kroppen byggs ut med teknik. Med glaslinser 

förbättras seendet, med domkraften ökas styrkan, med 

cykeln hastigheten och så vidare. 

Teknisk förstärkning av människan står därför principiellt 

inte i ett motsättningsförhållande till det humana.  

Tekniken kan ses som en särskild typ av humanism 

– människan blir mera människa genom teknikanvändning. 

Människan har sex grundfunktioner som utgör basen 

för teknikutbyggnaden. Om denna säger Lewis Mumford  

”Således teknik är bra – om den är rätt”. Mumford inför 

med denna formulering en etisk dimension i människa- 

teknik-relationen.
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ENTRANCE OF  
THE BIOTECHNICAL MAN
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ARM AND HAND 
Det är den gripande handen och den vridbara  

underarmen som är en anatomisk förutsättning  

för verktygsanvändning. Med hand-arm-verktyg/ 

redskap/vapen uppnås en stor aktivitetsmångfald.  

Den teknologiska människan börjar med  

handen och armen.
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THE ART OF UPRIGHT WALKING 
Med den upprätta gången ökar aktionsområdet.  

Det är i denna anatomiska potential som den  

biotekniska utvecklingen har sin förutsättning.  
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THE FOUR MAIN STEPS 
OF TECHNOLUTION
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HOMO HANDMADE  
Homo Technicus har speciellt utvecklats under 

trycket från fyra omgivningar – savannen,  

boplatsen, klimatet och hästen.

FROM VERTICAL TO  
OPEN – SAVANNA LIFE  
Bakom tillkomsten av människan ligger ekolo-

giska förändringar i den livsmiljö där hominiderna 

(förmänniskorna) fanns.  Dessa förändringar  

gäller både fauna och flora. Hominidernas  

styrka var deras förmåga att anpassa sig till  

de miljöförändringar som uppstod. 

När skogarna krympte in, drevs hominiderna ut 

på slätten och kom där i konkurrenssituation med 

rovdjur av olika slag.  De hotades också av dessa.  

Svaret på detta blev en bättre social organisation 

och utvecklingen av en vapenteknologi. Denna 

utmaning som rovdjuren innebar, kartläggs av 

Lars Werdelin på naturhistoriska riksmuseet, 

som påvisat sambanden mellan hominid och 

rovdjur.  Detta samband var en betydelsefull 

utvecklingsfaktor, som hittills inte uppmärk-

sammats men där nu Werdelin öppnar en ny 

dörr till förståelsen av utvecklingen. 

Genom samordnade studier av skelett från 

hominider och rovdjur har Werdelin utvecklat 

en hypotes som pekar på en ändrad styrkebalans 

mellan dessa två grupper.  Till att börja med 

var hominiderna underlägsna rovdjuren men 

med vapenteknologins hjälp fick de bättre 

möjligheter att klara sig.  När släktet Homo 

(människan) dyker upp finns det en fastare 

social organisation och bättre beväpning,  

sannolikt som svar på rovdjurshotet och födo-

konkurrensen. 

Vapenteknologin blir därmed en överlevnads-

faktor och en mänskliggörandets pådrivare. 

Teknologin intar rollen både som överlevnads-

faktor och utvecklingspådrivare.  Tekniken kan 

sägas vara ”människans moder” och armen, 

handen, verktyget/vapnet är första steget i 

människans skapande av det teknologiska 

samhället
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FROM NOMADIZATION TO SETTLEMENT 
Det andra stora tekniksprånget kommer med boplatsen. 

I samband med denna krävs dels transportekniken att 

föra hem föda m.m., dels att omhänderta saker på ett 

mer varaktigt och socialt organiserat sätt.
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COLD CLIMATE 
Vid vandringen mot norr, out of Africa, möter  

Homo Sapiens det kalla klimatet i Europa och Asien. 

Klimattrycket pressar fram ett otal innovationer som 

skyddar och hjälper den varelse som anpassats för  

Afrikas varma klimat. 
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HORSE POWER  
För 5 000 år sedan tämjde man hästen på Ukrainas  

stäpper.  Den befann sig då på gränsen till utrotning.  

Med samverkan mellan människa och häst samt den 

teknologi som knyter sig till hästens utrustning uppstod 

en helt ny situation i samhället och för människan.   

Tekniska uppfinningar gjordes så att hästen blev styr- 

och ridbar.  Dess drag- och bärkapacitet ökades och en 

ny hastighet uppnåddes. Den militära kraften ökades 

och möjligheten att skapa mer omfattande organisa- 

tioner tilltog. Kommunikationer, handel och samhälls-

byggande fick nya dimensioner. 

Det ligger hög innovativ nivå i de många ”apparater” 

som hästen förstärks med. Betsel, sele, sadel, stigbyglar 

etc. innebär en teknologisk specialutveckling av stor 

betydelse. Om inte hästen överlevt, domesticerats och 

teknikkompletterats, hade samhället inte tagit ett så 

markant utvecklingssprång. Den tekniska hästen är en 

av de viktiga plattformarna i samhällsutvecklingen och 

en av teknikhistoriens stora händelser.
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HAND AND ARM TECHNOLOGY 
När hominiden lämnar den skyddande skogen för ett liv i det öppna 

landskapet är det en varelse med många svagheter. Hominiden är inte 

stark, snabb eller intelligent. Den kan inte kamouflera sig eller föda 

mängder med ungar. Hominidens enda stryka är att den har en hand-

form som ger möjlighet för teknikanvändning. Det är denna egenskap 

som lyfter hominiden in i framtiden som människa.

HAND - SPEECH - LANGUAGE 
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TECHNO-POWER
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BREAKING THE LIMITS 
Teknikutvecklingen tilltar kontinuerligt sedan människan lämnade 

Afrika och accelererar i Europa. Alla kända storlekar, vikter och  

hastigheter ökar. Den historiska balansen mellan människa, natur  

och teknik sprängs. Människan blir storleksmässigt en ”molekyl” i  

de makrotekniska systemen – förmågan ökar och helhetsgreppet minskar.

CHANGES & MACHINE-BREAKERS  
Reaktionen mot den nya tekniken uppstår redan när de första  

textilmaskinerna tas i bruk. Maskinstormarna blir ett ofrånkomligt 

inslag i samhället – framsteg och motstånd går hand i hand.
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DEPENDENCE VS FREEDOM 
Med den ökade förmågan och de nya systemförstärkningarna får  

människan större frihet. Samtidigt ökar beroendet av systemen.  

Mer frihet betyder samtidigt flera bindningar. Livssituationen blir  

alltmer komplex och hela balansen mellan det fria och det bundna  

blir alltmer oöverskådlig och svårhanterbar.

THE MASTER - SLAVE-DILEMMA 
Det intrikata samspelet mellan teknologin och människan ökar.  

Herre-slav-dilemmat fördjupas. Människan blir en Homo Super  

Technicus – mera kapabel men mera teknikavhängig.
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WIND & WATER 
Under tidig medeltid blir vind- och vattenmöllorna 

vanliga. En ny energiteknik växer fram. År 1100 

finns en vattenmölla per 50-60 hushåll i Västeuropa.

RESOURCES
Med ångmaskinen görs det djupa inhugg  

i naturen. Skogen fälldes och senare bryts  

stenkol och det byggs stora infrastrukturella  

anläggningar. Samtidigt ökar insikten om  

naturvetenskap och teknologi.

ELECTRICITY
Under sista tredjedelen av 1800-talet börjar en 

– ännu pågående – framväxt inom den elektriska 

industrin. Motsatt ångmaskinen som band 

energin till lokaliteten, så kan elkraften sändas 

ut i omgivningarna.
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MOBILE POWER 
Med explosionsmotorn och bilen införs mobil-

kraften i samhället. Fords målsättning med ”bil 

till envar” fick stort genomslag och människors 

rörlighet ökade.

LACK OF SPACE
Den rullande människan ”Homo Volvens” 

i masstrafiksamhället, leder till förorenings-

problem under 1900-talet. Detta problem 

står inför sin lösning och bilsamhällets stora 

utmaning framöver är platsbehovet.

NUCLEAR POWER
Med kärnkraften skapas en apparat för  

massproduktion av elektricitet. Kärnbränslet 

och framställningsprocessen är dock giftig.
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SOCIETY OF TECHNO FEAR
Kärnkraftens farlighet har två ansikten. Det ena är teknologiskt  

och det andra är socialt och hänger ihop med terrorhandlingar.

HYDROGEN SOCIETY
Samhället står inför nödvändigheten att finna energikällor/metoder  

som kan klara den befolkningsmässiga och ekologiska utmaning som 

uppstått. I dagsläget synes väte som energibärare vara den enda vägen 

och detta kräver teknologier som producerar väte.
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THE HIGH-TECH SOCIETY
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IT-SOCIETY
Informationsteknologin medför en ny situation i samhället, där 

mängder av data görs tillgängliga för hem, skola och arbetsplats. 

Nya kunskapsmöjligheter uppstår, liksom ökade svårigheter att 

finna runt i datadjungeln.

MIND-EXPANSION
Med IT-samhället följer en större kontakt med omvärlden. Teknologin 

ökar medvetenheten, men kan också innebära styrande begränsningar.
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3-DIMENSIONS OF TIME
Ökad kunskap om historien och flera scenarier om 

framtiden, gör nutiden tankemässigt mera fyllig.
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ENTERING OR NOT
Den nya högteknologiska komplexiteten är krävande och utmanande. 

Detta riskerar att dela mänskligheten i två grupper (klasser) – en  

teknologiskt kunnig och en ”oteknisk”. Detta förstärker den nu 

gällande situationen där vissa grupper kan och andra inte kan.  

Att inte vilja, önska, orka eller kunna bli en ”HomoHighTech”  

innebär en begränsning med hänsyn till deltagande i det technokomplexa  

samhället. Den tekniskt avancerade tillvaron blir kapabel – men 

kanske bara för vissa. Med detta följer ett ”demokratiskt underskott” 

om vissa håller sig utanför.

TWO SYSTEMS IN TENSION
Med informationsteknologin följer en förändring av produktions-

formerna. Det traditionella industrisamhället övergår i den moderna 

teknologins tillvaro. I stället för ensartade produkter, statiska hierarkier, 

kollektivism och stelhet, blir det ”öppna fönster”, föränderliga nätverk, 

individuella profiler som tar över. Det linjärt växande industrisamhället 

byts mot en dynamiskt variabel och mångfaldig teknologitillvaro.  

Föränderlighetens säkerhet blir den enda försäkringen.



70

70

80-20% WORKING LIFE
På sikt kommer 20 % av befolkningen att kunna klara framställningen 

av industrisamhällets varor. Detta leder till ökad fritid, nya typer av 

jobb eller delade jobb.

MAN GOES TO TOWN
Industrialiseringen har inneburit en land-till-stad-vandring.  

Ökad urbanisering betyder tekniktillväxt, intensivare idéutbyte  

och kulturell stimulans.
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MEGALOPOLIS
Den urbana koncentrationen riktar sig numera mot 

storstäder och urbana regioner. År 2025 beräknas  

75 % av befolkningen att bo i städer. Detta innebär 

resursproblem, men nya möjligheter.
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TECHNO-TOWN OR 
URBAN ORGANISM
Stadsutvecklingen kan leda till teknourbana  

miljöer av låg kvalitet eller till livsramar som  

är utformade efter humanistiska mål. En ny  

stadsbyggnadsideologi krävs.

MAN AND MACRO-STRUCTURES
Stora byggnadsanläggningar som makrobyggnader, 

dammar, broar, metros, kraftverk o.dyl. ger väsentliga  

tillskott till välståndet. Många regioner är helt  

beroende av dessa för samhällslivet.

Å andra sidan innebär de också hot mot människor 

och samhällen genom sin sårbarhet för olyckor eller 

sabotage. Med välståndsstigningen följer det till-

tagande hotet. Säkerhetskraven påverkar samhället.
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VERTICAL TRANSPORT AND CITY LIFE
Tekniken att transportera vertikalt uppstod vid 

1800-talets mitt. Elevatorer av enklare slag hade 

funnits i 100 år, men uppfinnaren Elisha G. Otis 

demonstrerade på världsutställningen i New York 

för första gången en elevator som låste sig fast ifall 

hängkabeln knäcktes. Därmed löstes elevatorns 

stora problem nämligen säkerhetskravet.

Den vertikala transporten revolutionerade stads-

byggandet. Redan runt 1900 transporterade elevato-

rerna i New York dagligen 6,5 miljoner människor mot 

3,6 miljoner för all annan, horisontell, offentlig 

transport. Otis Elevator Company har satt upp  

1,3 miljoner elevatorer som var nionde dag lyfter  

6 miljarder människor, det vill säga hela världens 

befolkning. Tillsammans med övriga elevatormärken 

som Kone, Thyssen, m.fl. , lyfts idag 100 miljoner 

personer/timme eller knappt 2 miljoner i minuten.

Elevatorerna är de teknologiska naven för stads-

förtätning och funktionskoncentration. Tomtpriser, 

byggnadskostnader och driftekonomi har ändrats 

radikalt genom de höga husen. Stadens karaktär har 

blivit annorlunda och stora storstäder möjliga.

Stadssocialt har möten mellan människor förändrats 

på både gott och ont. Mötet på gångbanan/trottoaren 

har i stor utsträckning bytts mot mötet i elevatorn. 

Rörelsemöte har blivit stå-still-möte. Utomhus har 

blivit inomhus. Tillfälliga möten, som är flera i det 

offentliga stadsrummet, har bytts ut mot möten 

inom huset med dess begränsningar.

I gengäld ökas gatunivåns funktionsutbud av  

butiker, restauranger, serveringsutbud och kultur-

aktiviteter när flera passerar. Därmed ökar intensi-

teten i mötena, vilket kan balansera isolationseffekten.

Det moderna stadsbyggandet är otänkbart utan 

elevatorn. För stadens problem såväl som möjlighe-

ter spelar vertikal lyfthjälp en avgörande teknologisk 

roll. Det har sagts att elevatorer är som människor

– det finns ”de goda, de dåliga och de tråkiga”.

När det varje timme vistas 100 miljoner människor 

i dessa små transportrum, borde de vara goda, 

vackra, intressanta och intelligenta.

– En vertikalgående utmaning föreligger.
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TECHNO-LIFE
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MONEY-ORIENTATION
”Från att länge ha betraktat pengar som ett medel 

för att uppnå ett gott liv, det vill säga viktiga 

mänskliga värden, har ägandet av pengar för 

många blivit ett självändamål; pengar och ägodelar 

uppfattas av många som förutsättningar för lycka 

och välgång.  Genom detta har pengar kommit att 

förbindas med makt och en känsla av att bemäk-

tiga sig trygghet i sin tillvaro.  Människan som 

’stockholder’ är ju ett relativt sent fenomen, starkt 

påskyndat av IT och starkt bundet till förmågan 

att hantera informationsteknologin.

Den ’money-orienterade’ människan orienterar 

mot mer pengar, mer makt som pengarna antas 

ge.  Det innebär att människan samtidigt blir 

egocentrerad eller egoistisk, som det brukar heta 

i motsats till altruistisk (det vill säga tänkande 

och handlande också mot medmänniskans bästa).  

Inte underligt att man i gamla visdomsord just 

förbinder pengar och egoism.  (Till exempel ’ingen  

kan älska både Gud och Mammon’) och att  

ett viktigt ideal historien igenom just varit fattig- 

domsidealet, det vill säga att ej låta den personliga 

utvecklingen hindras av ett ofta själviskt ägande 

(jfr också islams allmosa).”

– Lilian Nilsson, Malmö Högskola

EX-TERRITORIAL ECONOMY
På det makro-ekonomiska området har teknologin 

medfört en helt ny situation. Investerarna är inte 

längre bundna av geografin.

Penningmakten har därmed lösrivits från 

ansvaret för konsekvenserna. Denna ansvarsfrihet 

är den mest eftertraktade vinsten som den nya 

mobiliteten tillfört ett fritt flytande och icke-lokalt 

fastlåst kapital. I stället för att homogenisera 

mänskliga villkor har det teknologiska upphävan-

det av tid/rum-avståndet en tendens att polarisera 

dessa villkor.
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THE TECHNO-NUTRITIVE 
Näringsupptagningen/matsmältningen förr huvudsakligen lokaliserad 

till de inre biologiska organen – har nu förlängts ut i omgivningen.   

Den enkla processen från fält, fruktträdgård och fiskebåt via kök till 

kroppen har expanderat.

Tekniska tuggsystem och externa tarmprocesser tar hand om pro-

dukterna. Råvarorna – även dessa tekniskt förädlade – processas, 

behandlas, blandas och tillagas maskinellt. Färdigmat och målanpassade 

menyer når nu tallrikarna.

Den agrotekniska processen kan spegla den biologiska. Det senaste 

århundradet har sett till exempel djupfrysning, genteknik, matfabriker, 

fast food och global märkesmat.

CULTURAL DIVERSITY
Ekonomiskt tänkande och intresse kring kapitalvärden, tar en allt 

större plats i samhället. Detta pressar undan betydelsen av mänskliga 

värden, vilket ger etiska problem.
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HOME-LIFE
Mellan bostaden/hemmet och staden har relationerna 

ändrats på grund av teknologin. Verksamheter som 

förr hört till staden – som bad, bio, teater, inköp, 

service, post och bank – flyttas in i bostaden i allt 

större utsträckning. Den ”intelligenta” bostaden 

övertar stadsmiljöns funktioner och staden blir 

”mörk”. Privatiseringen ger bekvämlighet och  

ensamhet. 

Den ”goda bostaden” utgör det största hotet mot 

den levande staden.
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LIFE-EXTENSION
Allt bättre medicinsk teknologi förlänger livet 

och minimerar sjukdomar. Kroppen repareras 

och alltfler förblir friskare och äldre.
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THE BIOTECHNICAL CHALLENGE
Genteknologin ger människan möjlighet att gripa in i livets innersta 

strukturer. Ärftliga sjukdomar kan botas och olika defekter elimineras. 

Lockelsen att förbättra det normala tilltar samtidigt.

HOMO CYBORG
Människokroppen kan kopplas till teknologiska externsystem.  

Med ett inopererat chips kan en bioteknisk kommunikation upprättas 

mellan kroppen och ”satelliten”. Ökad säkerhet och kontroll uppstår.
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INFOTAINMENT
Nyhetsförmedling och orientering flyter samman 

med underhållning och ett begränsat antal TV-

bolag samlar, sorterar och styr programutbudet.  

Underhållningsaspekten får allt större dominans 

och tittare/lyssnare befrias från en betydande 

del av verkligheten. Nyheter och underhållning 

samlas i ett ”infotainment”.

Bekvämt tillbakalutad i TV-soffan,  halvt  

utanför verkligheten, tar mediakonsumenten 

emot den lilla aspekt av fiktion och verklighet  

som blir serverad.
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THE NEW SEARCHOLOGY
Den traditionella skolans envägskommunikation ersätts med ett inflytande 

från IT-samhällets möjligheter. Nya undervisningsmetoder kan uppstå.

NEW TECHNOLOGY – EXPERIENCE CLOSED
Den snabba tekniska utvecklingen medför en ny balans mellan olika 

generationers kunnande. Erfarenhet ställs mot teknikkunnande.
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THE TECHNOLUTION FUTURE
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THE TWO SOCIETIES GAP
Samhällets stora kunskapsbärare är universiteten. Den av P G Snow  

beskrivna klyftan mellan olika discipliner riskerar att förstärkas av  

teknikutvecklingen. Mera tvärvetenskap krävs för att motverka detta.

UNIVERSITY VS. SOCIETY 
Informationssamhället leder – kvalificerat hanterad – till ökad kunskap 

och till minskad överblickbarhet.  Med kunskapsökningen följer en till-

växt i samhället.  Vi befinner oss i denna kunskaps- och tillväxtprocess.

Universiteten är samhällets kunskapsgeneratorer – och lärdomssilos. 

Det produceras och lagras mycket vetande. Samhällets växande har ett 

stigande behov för detta vetande och universitetet har behov av ökad 

samhällskontakt. Denna växelverkan är en specifik utmaning.
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HAND VS BRAIN
Den teknologiska utvecklingen får en allt mera 

intellektuell och artificiell riktning. Detta leder till 

en situation där många människor lämnas utanför 

den tekno-intellektuella värld som uppstår. Det 

finns en stor grupp som har sina talanger knutna 

till handens förmåga och som intressemässigt är 

orienterade mot hantverk, konsthantverk och 

konst. Denna intresseinriktning kan ses som 

diametral till den som är orienterad mot artificiella 

mönster, teoretiska frågor och intellektuella  

utmaningar.

Samhället splittras av denna skillnad i inrikt-

ning i ”hjärnans värld” och ”handens värld”. 

I dag satsas stora resurser på ”hjärnans värld” 

och på detta område sker en snabb utveckling.  

Motsvarande satsas inte på ”handens värld” trots 

att människan inte lever eller kan leva i en virtuell 

värld. Vårt dagliga liv i en fysisk värld full av 

fysiska föremål innebär att en kvalitetsutveckling 

borde ske på det som rör ”handens värld”. Det 

kan tolkas som en evolutionär ironi att handen 

som varit en viktig faktor för hjärnans utveckling, 

i dag degraderas så att dess utveckling och möjlig-

heter inte värdesätts. Den ”handens utveckling” 

som är en viktig medskapare av människan, 

befinner sig på ett sidospår. På detta spår finns 

”handens människor” som en slags samhälls-

funktionell fossil verksamhet. Detta förhållande 

behöver ändras och innebär en utmaning för det 

moderna samhället.
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HIGH TECH – HIGH TOUCH
High tech – high touch innebär att vi alla bär på en 

balansmekanism som kompenserar påverkningar. 

Mycket teknik skulle då frammana ett ökat behov 

av konst, kultur etc.
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RESPONSIBILITY
Den snabba teknologiska utvecklingen kräver att 

utbildning och ett etiskt förhållningssätt stärks.
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ÆSTHETICS
I det komplexa samhället blir bilden och estetiken viktiga. Högteknologin 

främjar en övergång från ljud till bildsamhälle. Bilden kan åskådliggöra 

komplicerade samband och den är lättare att minnas.

THINKING – INFORMATION
Informationsteknologin representerar en ny form för kommunikation 

– det är den mentala motsvarigheten till det mobila samhället. Med 

denna nya teknologi träder människan in genom den digitala porten  

och får tillgång till en enorm informationsmängd.

För att hantera denna krävs kunskap, insikt, och visdom och den 

stora utmaningen i dag är hur denna skapas och av vem. Är detta en 

personlig fråga eller krävs institutionella ramar?
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HANNA & THE ALEXANDRIA OCTET
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HANNA & THE ENVIRONMENT
Människokroppen är en raffinerad biologisk 

organism. Men den är svag i förhållande till 

omgivningen och måste stödjas eller förstärkas 

med tekniska föremål. Dessa föremål ökar  

kapaciteten, men tär också på resurserna. Därför 

hänger den globala miljösituationen ihop med 

Hannas vardag. De är beroende av varandra.
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MANKIND & BIOMASS
Jorden är ett grönt kraftverk som av vatten, koldioxid och solljus producerar 

200 miljarder ton biomassa varje år. Detta innebär 30 000 kg/individ.

Produktionen av biomassa kan ökas och den kan minskas. Fotosyntesen 

kan eventuellt kopieras biokemiskt. Relationen mellan teknologi och grön-

ska innehåller många påfrestningar, som till exempel urbanisering, genmo-

difiering, skogsavveckling, nyplantering, konstbevattning och vattenvård.

Hanteringen av biomassan är en av människans största utmaningar och 

en av de mest komplexa uppgifterna. Respekten för biomassan är punktvis hög 

– men helhetsmässigt låg. Ansvaret synes vara lokalt, men knappast globalt.

NATURE-TECHNOLOGY & MANKIND
Technology

Människan är helt beroende av naturen och dess processer där  

vattencirkulationen och syre-koldioxid-samspelet är grundläggande. 

Men naturen påverkas av teknologin som efterhand har intagit en  

dominerande position i samhället. Naturen existerar i dag på teknologins 

betingelser och genom människans styrning.
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TECHNO-SOCEITY
Ecology

Ekologi är läran om förhållandet mellan levande organismer och 

omgivningarna. Ekologisk insikt kräver förmågan att observera fenomen 

och att lära av dessa. Människan kan påverka den ekologiska situationen 

genom att använda energi och teknologi samt utnyttja sin förmåga att 

reflektera över framtiden. Detta krävs både i urban och rural miljö, där 

balanser är viktiga att uppnå och där respekt för ekologiska förhållanden 

är nödvändig.

LIVING SYSTEMS IN BALANCE
Biodiversity

En förutsättning för och en kvalitet i naturen är mångfalden av biologiska 

organismer. Dessa är inbördes avhängiga och nätverken är därför sårbara. 

Det finns kanske upp emot 50 miljoner arter varav idag knappt 2 miljoner  

är kända. Plantorna utgör 15 % av arterna, ryggradsdjuren 3 % och 

däggdjuren 0,25 %.

Befolkningstillväxt innebär behov av mer plats och ökat resursuttag. 

Därmed trängs naturen undan och den biologiska mångfalden minskar. 

Att balansera befolkning och biosystem är en nödvändighet.
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ENVIRONMENTAL CONCERNS
Ju mera pressen mot miljön tilltar och ju mera vi 

behöver utnyttja jordens resurser, desto viktigare är 

det att uppmärksamheten riktas mot omgivning-

arna. Större kunskap om biologiska förhållanden, 

ökat intresse för framtiden och växande känsla 

krävs av människan. Omsorg om omvärldsmiljön 

är ofrånkomlig för att mänskligheten ska kunna 

leva på jorden.

POPULATION GROWTH  
AND HEALTH
Befolkningen på jorden växer allt snabbare.  

Utan motsvarande tillväxt inom lagstiftning, 

socialekonomi och medicin så ökar ohälsan. 

Brist på individuell sjukvård och spridning av 

epidemier blir resultatet. Kombinationen av 

befolkningsbegränsning och sjukvårdsförbättring 

är enda vägen framåt.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
En långtidsmässigt hållbar utveckling förutsätter 

att uttaget svarar till vad jorden kan erbjuda utan 

att man tömmer dess resurser. Därför måste re-

cirkulation, varsamhet och balans vara nyckelord 

för utvecklingen.
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FROM FINITE TO RENEWABLE ENERGY
Idag forskas kring artificiell fotosyntes med nya supermolekyler, vätgasut-

vinning ur jordens inre, ökat utnyttjande av solljuset, avancerade system för 

vattenhantering, utvinning av metaller på andra planeter – alla aktiviteter 

som flyttar gränserna för resurser och ekologi. En målformulering kan därför 

inte baseras på nuvarande situation, men kan möjligtvis formuleras som en 

optimal expansion inom ramen för ekologiska principer.

PLAN AHEAD
Planläggning är en grundläggande aktivitet för all verksamhet. Planen är 

till för att koordinera tid, plats och resurser. Normalt ökas effektiviteten 

genom planering, men det är samtidigt så att flexibiliteten minskar. Så 

snart en handlingslinje är beslutad så har ett antal alternativ tagits undan. 

Det är dock alltid viktigt att alternativen inte glöms bort. Planer kan fungera 

som tänkt, men de kan också behöva revideras eller ändras. Då krävs de 

framkomliga alternativen.
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ASPECTS OF MAN & TECHNOLOGY
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MAN & THE PAPEROSAUR
I dag används enligt WWI ca 20% av allt timmer 

som avverkas till pappersproduktion. Detta ger 

hälften av världens papper medan den andra hälften 

fås genom återanvändning. För att framställa 1 kg 

papper åtgår 3,5 kilo trä.

För 27 år sedan lanserade tidskriften ”Business 

Week” bilden av det papperslösa kontoret. Införandet 

av datorer och Internet skulle minska pappers-

användning drastiskt, var föreställningen. Visionen 

om en nätverksbaserad immaterial kommunikation 

var stor.

Utvecklingen har gått i en helt motsatt riktning. 

Den elektriska kommunikationen bidrar i stället 

till att öka papperskonsumtionen inom stort sett 

alla marknadssektorer. Det papperslösa kontoret 

uppstod aldrig. I stället fick vi det pappersslösan-

de kontoret och en förbrukning som stiger med  

5 % om året. 

För närvarande åtgår globalt 300 miljoner ton 

papper om året och detta är en fördubbling sedan 

www infördes. Under 90-talet ökade pappersan-

vändningen 30 % och om allt papper i A4-format 

staplades upp, så skulle detta nå till Månen och 

tillbaka åtta gånger.

Varje person i Skandinavien använder 250 kg 

papper per år och en stigning på 5 % årligen är  

förväntad. Man har konstaterat att sedan e-post införts 

har förbrukningen av papper ökat med 40 %.
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Time Saving & Life Shortening
Tidningen Die Zeit 2003-01-16:  Der Tod hat 

einen Motor av Klaus Gietinger översättning till 

svenska av Saila Olsson.

”Det dödas en miljon människor i trafiken 

varje år – de flesta i utvecklingsländerna.

Aldrig någonsin i biltrafikens historia har  

bilkörning varit så säkert som i dag. Men detta 

gäller bara en liten del av världen. I lågt mo-

toriserade områden som Afrika, Latinamerika 

och Asien (utom Japan) kör visserligen bara en 

tredjedel av världens bilar, men där händer 89 % 

av dödliga olyckor i trafiken.

Sådana globala uppgifter är inte alls så lätta 

att forska. För 2 år sedan försökte en studie –  

i uppdrag av Världsbanken – sammanställa antal 

trafikdöda 1999. Trafikforskare Goff Jacobs, 

Amy Aeron-Thomas och Angela Astrop samlade 

alla uppgifter de fick tag på och försökte sätta  

ljus på de gigantiska mörkertalen. Resultatet  

var skrämmande: Upp till 850 000 döda och  

35 miljoner skadade kräver biltrafiken årligen. 

Materiella skador ligger på USD 500 miljarder 

med starkt ökande tendens.”
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The QWERTY-problem
När en ny teknologi ska implementeras i sam-

hället står man inför problemet att fastlägga en 

struktur efter ett mönster för denna teknologis 

organisering. Denna struktur måste då anpassas 

till de villkor som råder. Detta innebär att en 

ny teknologi – som ofta är primitiv – begränsar 

möjligheterna. 

Ett exempel på detta är skrivmaskinen som 

har spelat en stor roll för utvecklingen av industri-

samhället efter år 1880 och för dagspressen efter 

1900-talet. 

När skrivmaskinerna började massproduceras 

var ett av de stora problemen att vissa tangenter 

fastnade i varandra om man tryckte ner dem i för 

snabb följd. QWERTY-tangentbordet konstruerades 

för att sänka skrivtempot genom att placera de 

vanligaste bokstäverna långt ifrån varandra, 

företrädesvis vid vänsterhandens svagare fingrar.  

Men även om de tekniska begränsningarna 

snabbt eliminerades och nya förslag på snabbare 

tangentbordslayouter har alla hundra miljontals 

användare som är vana vid QWERTY-bordet 

omöjliggjort alla försök till en tangentbords- 

effektivisering

Den stora utmaningen ligger här i att på ett 

tidigt stadium – barntekniken – knyta utveck-

lingsperspektivet till det nya och söka förhindra 

låsningar baserade på initialteknologins situation.    
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TECHNOLOGY & SOCIAL CHANGE
Det ständiga nyskapandet av teknologi leder till en alltmer teknikintensiv 

tillvaro. Principiellt kan man beskriva två helt olika vägar in i framtiden. 

Den ena är den där teknologin har tagit överhand och som för till en tekno-

mani. Den andra vägen är den som för mot en tillvaro där teknologin styrs 

av humanistiska och etiska avgöranden. I detta fall blir tekniken balanserad 

och inordnad i en harmonisk samhällsutveckling.

Efterhand som den teknologiska utvecklingen äger rum blir valmöjlig-

heterna flera, utmaningarna större och etiken alltmer betydelsefull. Tekno-

logisk utveckling är därför kopplad till en humanistisk utmaning. Ju mer 

teknik – ju större behov för etik.

TECHNO-TOURISM
Masstransport av människor inom speciell turistsektor har möjliggjorts 

genom utveckling av passagerarflyget. Baksidan är de ekologiska, kulturella 

och ekonomiska effekterna.
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FROM EXPENSIVE PRODUCTS  
TO VALUABLE TIME
Sedan ting började framställas har dessa varit 

värdefulla. Att ta hand om dem, att vårda dem 

och att reparera det som gått sönder har varit det 

normala genom historien. Vid 1900-talets mitt 

ändrades detta förhållande för ett växande antal 

produkter. Då inträffade det att produkterna 

började att bli billiga samtidigt som tiden blev 

alltmer värdefull – till och med så värdefull att 

det inte kunde löna sig att reparera saker.

Time is Money – blev en faktor som ledde till 

slit- och slängideologin. Denna har blivit utbredd 

och många produkter i dag köps, används och 

kasseras i stället för att repareras. Fler och fler  

billiga och därmed oreparerbara saker omger oss. 

Utbytbarheten har besegrat varaktigheten.



100

100

TREE OF KNOWLEDGE
Myten om kunskapens träd och människans med-

vetandegörelse rymmer intressanta relationskopplingar 

för uppbyggandet av technolutionbilderna. I myten 

uppmanar frestaren – ormen – till att man äter av 

den förbjudna frukten på kunskapens träd. I och 

med detta får människan förmågan att skilja mellan 

gott och ont. Därmed följer ett ansvar som gör att 

människan hela tiden kan välja mellan gott och ont, 

mellan en väg och en annan väg. Att vara människa 

är därför att ständigt stå i en valsituation.

Att ha kunskap om gott och ont innebär således 

att stå inför handlingsmöjligheter som får olikartade 

konsekvenser. I spektret av möjligheter finns givetvis 

frestelsen, som kan ses som ett spänningsfält mellan 

det onda och det goda. Det är detta som gör val- 

situationen mänsklig. Den medvetna människan 

blir utmanad i sin mänsklighet.

Detta ansvar och dess koppling till morgon-

dagen knyts till en linje på bilden som startar hos 

frestaren/ormen, som utlöste ansvarskänslan, och 

som via äpplets kärnhus sträcker sig ut i de på olika 

sätt förstärkande teknologiska systemen.

Hjärtat, som symboliserar det humana knyter 

sig därför till ormen – gott-ont-valets igångsättare. 

Hjärtat på technolution – bilderna representerar 

därför det nödvändiga och ständiga mänskliga valet 

av väg framåt.

En speciell intressant aspekt i myten är att det är 

genom en antiauktoritär handling som paradisvarelserna 

blir medvetna människor. Det mänskliga hjärtat 

klappar i en dissident och denna upprorsanda är 

troligen en nödvändig kvalitet när människan ska 

leva med en teknologisk utveckling.
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TODAYS LUXURY IS  
TOMORROWS NECESSITY
Den mänskliga skaparförmågan är en grund-

läggande livsfunktion. Att kunna utföra saker är 

eftersträvansvärt och människans kapacitet har 

stor betydelse för personlighet och identitet. 

När kropp och sinne förstärks med teknologi 

ökas kapaciteten och detta ger då en positiv  

effekt. Eftersom en hel del teknik förutsätter en 

ekonomisk insats, så innebär också detta att en 

statuseffekt uppstår. Att ha tillgång till teknologi 

som ökar kapaciteten blir därför en plusfaktor.

Ny och ofta dyr teknologi introduceras ofta 

av människor som har stora resurser ekonomiskt 

eller på annat sätt. De blir då trendskapande och 

teknologin sprids. Teknologiproducentens önskan 

att öka produktionen och det demokratiska 

samhällets inriktning att fördela resurserna, 

samverkar med den nya teknologin. Fåtalets lyx 

blir efterhand till flertalets vardag.

Harry Fords bilproduktion är ett exempel på 

detta, telefonen är ett annat. Det unika telefon-

innehavet blev efterhand till mobiltelefon för envar. 

De första telefonsystemens sammankoppling av 

ett fåtal apparater har blivit till allas kontakt med alla.
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THE HUMAN BODY  
AND TECHNICAL EXTENSIONS
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MULTI-JANUS AND 
THE TECHNO-EYES
Synen är människans viktigaste sinne. Det biologiska 

ögat kan se i dagsljus och registrera nära såväl som 

avlägsna föremål och skeenden. Seendet är också den 

kroppsfunktion som har den största potentialen för 

utbyggnad.

Människans ögon är framåtriktade. Genom 

ögonens placering möjliggörs ett binokulärt seende. 

Detta var avgörande när primaterna/hominiderna 

levde i träden. Med den djupsyn som uppstod, blev 

det möjligt att bedöma avstånd till exempel till nästa 

gren – vilket kunde vara livsavgörande. Senare har 

detta stereoskopiska seende lett till andra fördelar. 

Jägaren såväl som verktygsmakaren har haft nytta av 

detta.

I ett teknologiskt samhälle blir synen om möjligt 

ännu mera betydelsefull liksom den blir ännu mer 

utbyggbar. De första stora utbyggnadsstegen togs 

med glaslinsen på 1600-talet och med spegelglasets 

introduktion. Med spegeln kunde människan för 

första gången se sig själv. Med linsen konstruerades 

glasögon, teleskåp och mikroskåp. 

Med den moderna teknologin ger radarn ett  

seende i mörker, med TV:n ser vi jorden runt och med 

datorn blickar vi in i informationsvärlden. Kameran 

och filmen har öppnat för ett seende bakåt i tiden.

Den romerske guden Janus var ”Portarnas Gud.” 

Han hade två ansikten och såg både inåt och utåt. 

Att kunna se åt två håll var en extra kvalitet.  

Den biotekniska människan har en ännu större  

seendekapacitet än Janus. Med sina biotekniska  

ögon kan hon/han se makro- och mikrokosmos,  

ting och platser överallt, skeenden som föregår eller 

som har föregått. 
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TECHNOLOGY AND 
SOCIETY DEVELOPMENT
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INSIGHT & OUTLOOK
Renässansen innebar en samhällsevolution och denna 

hade två revolutionerande teknologier som sin förut-

sättning. Båda handlar om kommunikation. Den ena 

var utåtriktad, den andra invändig.

Den utåtriktade gällde sjöfarten. På 1400-talet 

hade man kompass, roder och bättre navigations-

instrument. Portugiserna utvecklade ”karavellen”, 

ett nytt skepp som kunde utnyttja vindarna bättre. 

Man seglade längre och längre ut och efterhand  

rundade man Afrika och öppnade nya rutter till  

Indien, Ostasien och Kina. Spanjorerna seglade  

västerut och fann Amerika. Snart strömmade nya 

varor och nya kunskaper till Europa. Världen kom 

att se helt annorlunda ut.

Den andra, invändiga kommunikationsteknologin,  

var Gutenbergs uppfinning: tryckpressen. Den tryckta 

boken fick omedelbart en massiv utbredning och 

förutom den religiösa litteraturen trycktes beskriv-

ningar av alla möjliga nya upptäckter som de många 

sjöresorna resulterade i. En enorm ström av informa-

tioner trycktes och spreds. Detta resulterade i en ren 

kunskapsexplotion i Europa.

Ett viktigt tekniskt element var spegeln. För första 

gången kunde människor iaktta sig själva och detta 

var en orsak till den individualistiska uppfattningen 

som uppstod. Spegeln är en identitetsmaskin och en 

kärnteknologi för vårt självmedvetande.

Man kan se renässansen som kommunikations-

teknologiernas genomslag med fyra huvudinriktningar: 

Den marina kommunikationen med en global sjöfart. 

Den mentala med den tryckta boken. Den person-

liga med speglingen och den sociala med den urbana 

idealstaden.
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THE GLASS TECHNOLOGY
Upplysningstiden är en period då det mänskliga tänkan-

det på många sätt lösrev sig från religiösa och antika 

bindningar. Den präglas av tron på förnuftet och strävan 

att utbreda vetandet. Perioden avgränsas av två bok-

utgivningar: en av John Locke (An Essay Concerning 

Human Understanding, 1690) och en av Immanuel Kant 

(Kritik der reinen Vernunft, 1781).

Upplysningen innebar stora tankemässiga språng 

framåt i Europa inom filosofi, naturvetenskap och sam-

hällsorganisation. Det rationella tänkandet och kraven 

om empirism kom att dominera och påverka i stort sett 

alla aspekter av samhällslivet. Framträdande filosofer, 

vetenskapsmän och författare från främst England, 

Tyskland och Frankrike profilerar perioden.

Denna tekniska utveckling är förknippad med fram-

ställningen och bearbetningen av glaset. Upplysningstiden 

har helt klart glasteknologin som fundament.

Från 1300-talet fram till 1700-talet skedde en enorm 

glasutveckling. Synsinnet är människans starkaste sinne 

och nya redskap som förstärker detta, har stor betydelse.

De slipade linsernas betydelse kan inte övervärderas. 

Till exempel innebar glasögonen som kom i bruk från 

1300-talet att åldersmässig synsvaghet (presbyopia) 

kunde motverkas och förmågan att se därmed förläng-

des. Från glasögon kom utvecklingen av mikroskop och 

teleskop, instrument som öppnade för insikt i naturens 

mekanismer, organismer och principer. Man kunde med 

dessa se ner i materien och ut i kosmos.

Uppfinningen av sex värdefulla vetenskapliga 

instrument inom få årtionden på 1700-talet fick också 

en våldsam effekt på den vetenskapliga utvecklingen. 

Dessa var teleskopet, mikroskopet, luftpumpen, pendyl-

klockan, termometern och barometern. De bidrog alla 

till att man kunde experimentera och mäta vilket hade 

varit omöjligt tidigare.
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MEDIEVAL TECHNOLOGY
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TEKNIKONER
I dag fokuseras i varje land på den ”nationella” 

historien. Det tillför en viss pluralism, men markerar 

också gränser. Om fokus kunde riktas mot den  

allmänna samhällsutvecklingen med människa- 

teknologi-vetenskap-kultur som huvudlinje, kan  

man få ett gränsöverskridande koncept. 

Teknikonerna utgör en serie symbolbilder som  

försöker illustrera den teknologiska utvecklingens  

huvudelement och historiska knutpunkter från  

hominiderna till Homo Futurus.

Denna bildserie beskrivs närmare i boken  

Teknikonerna, 2006. Här har vi valt att  

lyfta fram de avslutande tre bilder som visar 

framtida vägar för människans utveckling.
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HOMO GLOBO-LOCALIS
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Homo Globo-Localis
Genom teknosystemens framväxt och utbredning  

uppstår en globalt sammanhängande teknostruktur. 

Världen vävs ihop av en expanderande tekno- 

organism. Den enskilda individen behöver ett  

fotfäste i det lokala, men tvingas samtidigt bli 

medveten om den globala dimensionen och  

mångfalden. Lokal identitet och global medvetenhet 

bör prägla en framtida människa. Framträdandet 

av Homo Globo-Localis är en positiv vision.
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HOMO EMPÁTHICUS
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Homo Empáthicus
Den teknologiska strukturen blir fortsatt mer 

ingripande och dominant. Behovet av ett etiskt 

synsätt ökar dramatiskt. Kopplingen människa-

teknik-samhälle-etik blir en nödvändighet.  

Tekniksamhället måste därför kompletteras med 

kunskap, insikt och visdom som är etiskt orienterad. 

Den individ som söker den humanteknologiska  

balansen kan beskrivas som Homo Empáthicus.
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HOMO HOLARCHÍSTICUS



115

115

Homo Holarchísticus
Den ideala framtidsbilden handlar om en  

återanvändbar naturmiljö, en teknologiskt 

balanserad tillvaro, en kunskapsorienterad 

människa och ett etiskt orienterat samhälle. 

Helheten och delarna har alla betydelse och 

motsvarar de ideal som renässansen uttryckte i  

sitt mikro-makro-sammanhang och i sin vision 

om ”sfärernas harmoni”. Idealvarelsen är av 

arten Homo Holarchísticus.
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CENTER FÖR TECHNOLUTION

1997 1998 1999 2000 2001

Peter Broberg börjar arbeta med 

konceptet Technolution

Projektgrupp formas och  

utgångspunkter fastställs
Center för Technolution grundas

Lousiana symposium, ”Fra Evolution till 

Teknolution” och ”Hvordan bygger vi bro 

mellem teknologi, videnskab, kunst og 

kultur?”

Seminarium på Krapperups borg,  

”Teknikens välsignelser och förbannelser”

HÄNDELSER /AKTIVITETER
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2003 2004 2005 2006 2007

Kreativum, Karlshamn, 

utställning

Konstindustrimuséet utställning ”Styrs samhällsutvecklingen av tekniken eller politiken”

Utställning Steno Museet, Århus,”Din teknologiske hverdag”

Seminarium på LTH, ”Teknikförnyelsens behag och obehag”

Seminarium på LTH, ”Teknik för sju generationer” med Oren Lyons

Projekt ”Humanteknologisk Estetisk Lärandetillväxt (HELT)”

Utställning Alexandria ”Global environmental youth convention 2004”

Seminarium kring Bilden och dess användning i projektet HELT i Öresundsbroregionen

Erfarenhetsseminarium i projektet 

HELT i Öresundsbroregionen
Utställning 
Teknikoner Universitetsmuséet

Boken om Teknikonerna Boken om Technolution
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