
Skrivuppgift 2
Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13

I litteraturen i kompendiet till block 2, Tekniken och Världen, finns flera artiklar som påpekar 
att teknik har ”inneboende politik” (i synnerhet Orwell, von Busch och Winner). Även 
föreläsare under blocket har tagit upp detta, i synnerhet Mathias Klang.

Det här står i skarp kontrast till en vanligt förekommande föreställning att 
tekniken är så kallat ”neutral”. Teknikens inneboende egenskaper skrivs bort och tolkningen 
är istället att teknikens effekter – och ansvaret för desamma – ligger helt hos autonoma 
användare av tekniken. Tydligt exemplifierat är detta genom National Rifle Association’s 
(NRA) slogan: ”Guns don’t kill people, people do”. Med andra ord är tekniken – vapen – helt 
fri från ansvar, helt neutral, och de effekter som vapen för med sig är enbart resultat av 
människors val.

Vad innebär det egentligen att teknik har inneboende politik, att ”artifacts have politics”, som 
Winner skriver? Och hur förhåller det sig till den neutralitet som till exempel NRA tillskriver  
tekniken i fallet med handeldvapen? Välj ut en teknik som du använder i din vardag – det kan 
handla om allt ifrån en specifik byggnad, ett klädesplagg, eller ett kärnkraftverk – och 
reflektera över om och i så fall på vilket sätt just den tekniken är ett uttryck för en viss politik,  
vissa normer eller maktmönster, samt vilket typ av handlingsfrihet – om någon – du har i 
relation till just den tekniken. 

Uppgiften ska vara ca 2 sidor och den ska vara inlämnad torsdag 25/4 kl. 16.00. Lämna helst 
in via www.studentportalen.uu.se under filarean ”Skrivuppgift 2” (för HUB-studenter är det 
”Skrivuppgift 2 TMMF”). Om det inte går, mejla då uppgiften till 
markus.nystrom@csduppsala.uu.se. För att bli godkänd måste du referera till åtminstone två 
texter ur kurslitteraturen, och till en av kursens föreläsningar. Referenser till kurslitteratur görs 
antingen med fotnoter1 eller parenteser (Exempel: Nye, 2006, s. 37). Använder du parenteser 
ska det finnas en litteraturförteckning, med fullständiga referenser, sist i uppgiften.

Och kom ihåg att skriva namn på uppgiften.

Lycka till!

1� Exempel: Nye, David E., (2006), Technology Matters, s. 37
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