Tekniske tings
ontologiske
bestemmelse

Av Ørjan Steiro Mortensen

Hvordan kan vi forstå relasjonen mellom oss og de teknologiske tingene vi omgir oss
med?

I

større og større grad preges menneskets verden av den
moderne teknologien og de muligheter som er åpnet
for mennesket gjennom den. Ikke bare har moderne teknologiske nyvinninger erstattet behovet for mange av de
praktiske gjøremålene som mennesket selv i tidligere tider
måtte utføre; teknologien har dessuten brakt til verden
nyvinninger som det ikke finnes sidestykke til i tidligere
historiske perioder.
Når teknologitematikken behandles ut fra Martin
Heideggers skrifter, skjer dette gjerne i lys av en sterk
normativ skepsis. En konfronterer gjerne teknologifenomenets påtrengende, totaliserende og utslettende tendens,
som liksom «spiser opp» naturlige menneskelige anliggender. Den moderne, teknifiserte verden står som selve antitesen til det opprinnelige og historisk rotfestede samfunnet, som i Heideggers tankeunivers rotfester eksistensen
og gir den dens egentlige mening.
Men tiden går videre. I våre dager er moderne teknologi, og dens stadig eskalerende utvikling, blitt en slags
konstant som gjør at historisme og relativisme er hevet
over enhver seriøs tvil som vår tids sannhet. Nye tekniske
muligheter innenfor alle felt av virkeligheten, dukker opp i
et slikt tempo at en tradisjonelt definert virkelighetsforståelse ses bent frem som en anakronisme. Våre dagligdagse
gjøremål er preget av dette i en så stor grad at den oppvoksende generasjon (forfatteren inkludert) nærmest er fullt
ut fortrolig med tekniske tings tilstedeværelse i sine omgivelser. Og nettopp den dagligdagse tilnærmingen til moderne teknologiske fenomener skal her tematiseres. Ved å

ta i bruk sentrale begreper fra Heideggers filosofi, og gjennom en lesning og kritikk av hans ontologisk-kategoriale
definisjoner av «ting», vil jeg forsøke å kartlegge spesifikt
teknologiske fenomeners plass i vår verden, med spesielt
hensyn til den konkrete tekniske tingen. Gjennom denne
prosessen skal vi komme inn på spørsmålet om hva teknologi som sådan i all vesentlighet er, og la dette lede oss
frem til en forståelse av de teknologiske konkretiseringene
vi møter som ting i vår omverden. Målet med dette er å
komme frem til en forklaringsmodell som kan supplere
Heideggers ontologiske kategorier fra Væren og Tid.
Teknologiens vesen
I Martin Heideggers sene skrift Die Frage nach der Technik
(1954, i engelsk oversettelse fra 1977) får vi presentert et
syn på den teknologiske utviklingen fra et førmoderne,
kulturelt fundert teknologisk nivå til den moderne teknologien, utstyrt med eksakte konseptuelle redskaper skaffet
til veie av den moderne fysikken.
Teknologi er her en måte å forstå fenomener på som
forandrer eller reduserer forståelsen av dem, ved å definere
hva fenomenene skal forstås som. Teknologiens vesen er
den måten å tenke om ting på, som forstår tingene under
et visst aspekt, i lys av et visst formål. Teknologi er ikke i
seg selv et formål, men det som gjør det mulig for mennesket å forstå ting i sine omgivelser som noe formålstjenlig.
For Heidegger er ikke forståelsen av fenomener et spørsmål om passivt å ta inn over seg det som fremtrer for våre
øyne. Å forstå fordrer at en aktivt har avdekket sannheten
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(aletheia) om fenomenet, slik at en deretter kan forholde
seg til dette fenomenet på en viss måte. Teknologisk innsikt kan dermed være konstituerende for forståelsen av
hva det er som fremtrer fenomenelt: «Technology is a way
of revealing… It is the realm of revealing, i.e., of truth»
(Heidegger 1977:12).
Når sannheten om et fenomen har latt seg avdekke,
trer visse aspekter ved fenomenet frem og blir meningsfulle. Uavhengig av om vi har frembrakt fenomenet selv
eller ikke, er fenomenet nå noe «for oss». For eksempel får
en flintstein, som i utgangspunktet bare ligger på marken,
en helt annen relevans for oss når den identifiseres som
den typen stein en kan lage ild
De konkrete tekniske med. Når sannheten om flintfrembringelsene ender steinen har blitt avdekket som
opp med å åpne nye «til å lage ild med», er det dette bruksområdet som bestemmuligheter i verden som mer hva steinen vesentlig er (i
tidligere ikke en gang var relasjon til oss). Teknologisk
tenkbare. avdekking av sannheten om
fenomener har dermed muligheten til å forandre fenomenenes ontologiske status. Først
etter at sannheten om et fenomen er avdekket, er det mulig for fenomenet å hoppe over fra naturting-kategorien
til bruksting-kategorien. Teknologi er den måten å forstå
fenomener på, som gjør at ting som i utgangspunktet ikke
var frigjort for vår forståelse, kan forstås som noe relevant
for oss.
Teknologiske frembringelser forstås til vanlig som
hjelpemidler for oss i hverdagen. Slik vi bruker begrepet
til vanlig, forstår vi gjerne ting som kan utføre automatiserte prosesser som vi tidligere måtte utføre selv, og vi ser
for oss biler, flymaskiner, datamaskiner, fabrikker – kort
sagt ting som er utformet for å avlaste oss i utførelsen av
våre nødvendige gjøremål. Teknologi blir i den tradisjonelle tolkningen, den Heidegger kaller den antropologiske
(Heidegger 1977:5), i sin vesentlighet et hjelpemiddel,
og teknologiens vesensaspekt blir instrumentalitet. Vi
skal nå se hvordan Heidegger avviser denne forståelsen av
teknologi.
For at teknologi skulle kunne forstås som ren instrumentalitet, måtte formålene alltid være gitt av oss.
Teknologi i tradisjonell, antropologisk forstand kunne da
forstås som en universalbetegnelse for alle ting som på en
eller annen måte er instrumentelle for oss i henhold til
ett eller annet gjøremål. I dette lyset er teknologi mer eller mindre ensbetydende med helheten av alle Heideggers
«bruksting». Men denne måten å forstå teknologi på makter ikke å innse et vesensaspekt ved teknologi som feno12
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men; det utvikler seg, og utvider sin relevans til stadig nye
områder. Den antropologiske tolkningen forutsetter at
mennesket selv alltid har åpnet det rommet som teknologien skal fylle, og at teknologien vokser fram fra menneskets egne behov. Men mennesket bruker ikke teknologi
utelukkende som et middel til å dekke allerede eksisterende behov. Teknologien åpner snarere helt nye muligheter
for mennesket, både i overlevelsesøyemed og utover disse.
Datamaskinen for eksempel, som er selve symbolet for den
moderne teknologiens triumf, har en slik måte å være på
at den svarer til mange funksjoner som det overhodet ikke
fantes behov for i menneskets verden før den var et faktum. Datamaskinen tilpasser seg ved å utvikle stadig nye
funksjoner som den inkorporerer i sitt praktiske repertoar.
Men den forandrer dermed også verden rundt seg, da de
formålene som tidligere hadde tilknyttet seg andre praktiske løsninger, nå blir utdaterte. Teknologien påvirker helheten av de relevante gjøremålene, altså bruksområdene til
brukstingene, som til sammen utgjør menneskets verden.1
Det betyr at teknologi som sådan ikke rett og slett kan
identifiseres med helheten av alle bruksting, fordi teknologi også skaper nye bruksområder. De konkrete tekniske
frembringelsene ender opp med å åpne nye muligheter i
verden som tidligere ikke en gang var tenkbare. Slik utvider teknologien verden, samtidig som den gjør eldre praksiser og bruksting utdaterte.
Tendensen til å automatisere prosesser som tidligere
var avhengige av menneskelig praktisk aktivitet i tekniske
ting, gjør det dessuten vanskelig å plassere tekniske ting i
den ontologiske kategorien «bruksting». Bruksting er i sitt
vesen bestemt som konkrete hjelpemidler som kun gir mening i lys av ett eller annet menneskelig praktisk anliggende (en teknikk mennesket utfører). Når instrumentet selv
utfører gjøremålet det skulle være til hjelp for å utføre, er
det strengt tatt ikke lenger et instrument. Vaskemaskiner
for eksempel, som av «egen» kraft utfører vaskingen av
klær for oss, kan nettopp ikke sies å være til hjelp når vi
vasker klær. Det som i vaskemaskinen må forklares teknologisk, dens evne til i en viss grad selv å være en aktør og
gjøre noe, er som oftest ikke eksplisitt til stede i forståelsen
av vaskemaskinen; vi sier at vi bruker vaskemaskinen, selv
om vi i praksis ikke gjør noe med den, foruten det som
skal til for å sette den i gang. Disse aspektene ved vaskemaskinen fungerer best når de unndras vår tukling med
dem. Tekniske ting, som selv utfører praktiske gjøremål,
kan derfor ikke sies å vise seg i sitt vesen (qua teknisk ting)
når de forsvinner i håndteringen av det menneskelige gjøremålet de er instrumentelle for.
Det de tekniske tingene fra det teknologiske perspek-

Den tekniske tingen, eller: Hva er
vesensforskjellen mellom en hammer og en spikerpistol?
I teknologiskriftet (Heidegger 1977) kan
vi lese en liten og obskur passasje om
maskinen, og Hegels definisjon av den
som «an autonomous tool» (Heidegger
1977:17). Heidegger forsøker her å bestride Hegels definisjon på bakgrunn av
de problemene som oppstår i forbindelse
med den antropologisk-instrumentelle
definisjonen av teknologi. Hegels definisjon ville ha passet den moderne maskinen dersom den var til for å utføre et visst
arbeid, dersom dens «til-å…» kunne bestemmes definitivt:
When applied to the tools of the
craftsman, his [Hegel’s] characterization is
correct. Characterized in this way, however,
the machine is not thought at all from out
of the essence of technology within which it
belongs (Heidegger 1977:17).

Fordi gjøremålene vi setter tekniske ting
til verks for å utføre forutsetter et eget
nettverk av teknologiske frembringelser,
er det bare i den forstand at teknikken
de utfører ses på som et menneskelig anliggende, at en kan si at de er autonome
verktøy. Verktøyet, som i kraft av sitt
vesen som verktøy trenger menneskelig
arbeidskraft for å virke, er dermed ikke
autonomt. I den Hegelianske syntesen
(autonomt verktøy), tildrar det seg likevel
en viss grad av autonomi ved å suspendere menneskets direkte innvirkning på
dens funksjonalitet. Dette perspektivet
lar seg bare opprettholde så lenge en ikke
Illustrasjon: Anders Nygaard
kaster et blikk i retning den tekniske tingens mulighetsbetingelser (qua teknisk
tivet er, er konkretiseringen av den teknologisk formulerte
ting). Enhver automaton er fullstendig betinget av et sett
sannheten om det gjøremålet de er til for å utføre. Disse
av prinsipper som først er formulert av vitenskapen, siden
tingene er ikke lenger instrumentelle, de er praksisen og
utnyttet til å frembringe en rekke teknologiske «organer»,
instrumentet, helheten av den aktuelle instrumentaliteten,
som til slutt settes sammen og modifiseres til den tingen
konkretisert i én og samme ting. Vi skal i det følgende, ved
som kan ha i seg en teknisk funksjon. Denne funksjonen
hjelp av visse elementer av Heideggers eksistensialanalyse,
definerer mulighetsfeltet for den enkelte tekniske tingen,
foreta en undersøkelse av de fenomener som heretter skal
og jo bedre tingen utfører sin funksjon, desto mer perfekt
benevnes som «tekniske ting».
er den. I lys av dette virker den tekniske tingen faktisk
mindre autonom enn for eksempel en skulptørs verktøy.
Ørjan Steiro Mortensen
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Som Richard Rojcewizc formulerer det i sitt kommentarverk om teknologiskriftet, The Gods and Technology: A
Reading of Heidegger (Rojcewizc 2006), har de enkle verktøyene «their own standing, their own proper determination of the possibilities of the sculpture, and are not defined merely in terms of the will of the sculptor» (Rojcewizc
2006:87). Selv om disse verktøyene er det de er – bruksting – best når de liksom går opp i sin bruk, uten at den
som bruker dem legger særskilt merke til dem, er det alltid
en viss grense for hvor perfekt et verktøy kan være i utforming. Verktøyene yter derfor en viss motstand mot vår
anvendelse av dem, og denne motstanden vil nødvendigvis
påvirke vår teknikk i utførelsen av den praksis verktøyet
brukes til. Når den tekniske tingen fungerer som den skal
er denne motstanden, som slik definerer verktøyet som
gjenstand (Gegenstand), eliminert. I den tekniske tingen
har praksisen tingen utfører blitt forent med verktøyet, slik
at det ikke er noe dynamisk relasjon å snakke om mellom
utøver av praksis (teknisk individ, tidligere et menneske)
og brukstingen som skal komplementere praksisen. En
teknisk ting fremtrer dermed som noe mer enn bare et
verktøy, men samtidig som noe som har mindre bestemmende innflytelse over oss mennesker som håndterende
(besørgende) individer.
For at en teknisk ting skal kunne frembringes for å
erstatte menneskelig arbeidskraft i utførelsen av et bestemt
gjøremål, må dette gjøremålet i sin vesentlighet reduseres
til aspekter det er mulig å gjenskape i en teknisk ting. Å
hamre er dermed, fra det teknologiske perspektivet, ikke
lenger en menneskelig praksis. Hamringens vesentlige
verdi kan sies å ligge i å få spiker til å trenge inn i treverk.
Dette skjer ved at energi overføres fra snekkerens arm, via
hammeren og til spikeren. Denne overføringen av energi – hamringens vesensverdi – kan nå gjenskapes uten at
snekkerens arm eller hammeren er involvert i prosessen.
Hamringens vesentlige verdi har blitt gjenskapt i en teknisk ting som utfører denne teknikken – eller det som er
vesentlig i den fra dette perspektivet: spikerpistolen. Men
spikerpistolen hamrer ikke. Ser vi nærmere på spikerpistolen, ser vi at dens vesensegenskaper slett ikke koker ned til
å få spiker til å trenge inn i et treverk. Det som i den menneskelige praksisen gav mening i lys av dette formålet, har
blitt gjenskapt som funksjon i spikerpistolen, løsrevet fra
den opprinnelige meningen. Spikerpistolen kan, i lys av
hva den faktisk gjør, forstås uten at hus eller hamring må
tas med i betraktningen.
Brukstingen er til for å komplementere en bestemt
praksis et menneske kan utføre. Denne praksisen kommer til uttrykk som en teknisk aktivitet, og det er
14
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Illustrasjon: Mina Langlete
denne aktiviteten som gir brukstingen dens mening:
«Omgangen er i hvert enkelt tilfelle tilpasset brukstingen,
og utelukkende innenfor omgangen kan brukstingen vise
seg genuint i sin væren» (Heidegger 2007:93). Hammeren
mister sin vesentlige verdi som «til-å hamre med» dersom
den brukes til andre ting enn hamring. Den er da for eksempel et drapsvåpen. Hammeren henter hele sin vesentlighet som bruksting fra det antropologiske perspektivet, fra
det faktum at den er tilvirket for å passe til en menneskelig
praksis. Den får derfor en vesentlig annen mening når den
ikke brukes til hamring. Dersom mennesket ikke hamrer
med hammeren, er den ikke en hammer. Spikerpistolen

er ikke lenger et snekkerverktøy dersom
den anvendes som
drapsvåpen. Men det
er ikke nødvendig å
betrakte den som et
verktøy for å forstå
den. Dens vesentlighet, som den tekniske
tingen den er, forandrer seg ikke, uansett
hva du bruker den
til, så lenge den skyter
spiker. Det en imidlertid trenger for å
forstå spikerpistolen i
dens vesen, er for eksempel en forståelse
av elektrisk strøm,
en annen teknologisk frembringelse.
Den tekniske tingen
får dermed en dobbelt bestemmelse, der
hvordan den fremtrer
som bruksting avhenger av dens vesen som
teknologisk
frembringelse, noe som
ikke er tilfellet for
hammeren.
En hammer er, i
motsetning til spikerpistolen, mulig å forestille seg i en verden
der ingen har kjennskap til vitenskapelige definisjoner av for eksempel elektrisk strøm. En kan
ha fullstendig oversikt over hammerens vesen uten å være
bevandret i vitenskapens verden; det samme kan vi ikke si
om spikerpistolen, da den fordrer et nettverk av muligheter allerede åpnet av vitenskapen for å kunne frembringes
og vise seg som det den er.
Vi kommer dermed frem til kjernen av problemet
dersom vi stiller spørsmålet: Hvorhen i menneskets hverdagslige og umiddelbare verden henvises tekniske ting? De
henvises umiddelbart til brukstingskategorien, noe vi allerede har vist at er utilstrekkelig for forståelsen av disse
tingenes vesen. Denne definisjonen er utilstrekkelig fordi

grunnlaget av teknologisk analyse og konkretisering som
ligger bak frembringelsen av enhver teknisk ting dermed
ikke blir tematisert. Den tekniske tingen kan kun forstås
i sitt vesen dersom en kjenner dens plass i en meningsramme som ikke er identisk med den vi vanligvis befinner
oss innenfor. Denne meningsrammen er den tekniskvitenskapelige forståelseshorisonten som fungerer som
et alternativ til den hverdagslige, men som har blitt satt
sammen (angestellt) eksplisitt med det formål å utgjøre
et koherent hele. Dette rammeverket kalles i Heideggers
teknologiskrift Gestell, og forstås i kontrast til den vanlige
forståelseshorisonten som har vokst fram historisk, liksom
av seg selv.2
Den tekniske tingen er i sitt vesen et konglomerat av
teknologisk avdekkede muligheter som syntetiseres til en
ting med et teknisk potensial. Ingen av de bestanddelene
spikerpistolen består av er å finne som sådan i den hverdagslige verden eller i naturen. Den tekniske tingens sannhet kan ikke avdekkes uten å bevege seg inn i den tekniskvitenskapelige, teoretiske idealverdenen.
Sannheten om den tekniske tingen som «av en annen verden»
En ting som møter oss i verden blir farget for vår forståelse
av den umiddelbare sammenhengen den står i innenverdenslig. I lys av dette kan intuisjonen om tekniske ting
som autonome verktøy forstås. Men enkeltmennesket er i
det daglige samtidig klar over at det er mange aspekter ved
den tekniske tingen han ikke trenger å
forstå. Han trenger ikke å vite hvorfor Dersom mennesket
den virker, bare at den virker og hvor- ikke hamrer med
dan han bruker den. Analogien kan her
hammeren, er den
trekkes til en jeger og hans jakthund.
Han vet godt hvordan hunden fungerer ikke en hammer.
som «det den er til», nemlig å jakte med
(eller «være-hund»). Men dersom den går i stykker (blir
syk, knekker beinet), tar han den med til veterinæren, som
har en viss innsikt i hvordan hunden virker som organisme, i lys av biologiens vitenskapelige forklaringsmodeller.
Vi reagerer på lignende måte dersom de tekniske tingene våre går i stykker. Selv om hunden står fram med en
annen tilstedeværelse enn den tekniske tingen, kan vi likevel trekke analogien, fordi vi vet at i begge tilfellene må vi
oppsøke noen som har innsikt i hvordan dyret eller tingen
egentlig virker. Denne sannheten er avdekket av noen, men
den er ikke tilgjengelig for alle og enhver. Forklaringen av
tekniske tings funksjonalitet henvises dermed til et annet
sted enn vår dagligdagse verden. Før vitenskapeliggjøringen av synet på levende kropper holdt en livet for noe helØrjan Steiro Mortensen
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lig og uforståelig som måtte forklares med begreper som
henviste dem til «en annen verden». På lignende måte ser
de fleste av oss på det som får en mobiltelefon til å virke
som kun forklarlig i lys av en henvisningssammenheng
som ikke er deres egen og hverdagslige. Slik syke mennesker gikk for å bli helbredet av hellige menn(esker) med
kontakter til «det hinsidige», slik går vi til teknologiske
eksperter med minst én fot i vitenskapens symbolske idealverden. Vi vet at sannheten om hva som feiler mobiltelefonen, er uttrykkbar i et språk som benevner fenomener
på en annen måte enn det vi gjør, og som vesentlig legger
vekt på andre aspekter ved mobiltelefon-tingen enn det
vi gjør. Virkeligheten, i den forstand at den får noe til å
virke, spaltes her i to, og vi får to vesensforskjellige måter
å forholde oss til den samme tingen som fremtrer for oss,
og som vi håndterer i det daglige. Brukstingsaspektet ved
virkeligheten til mobiltelefonen kan alle og enhver redegjøre adekvat for selv i sin hverdagslighet. Som bruksting
betraktet, er den forståelig i lys av det vi bruker den til.
Den har dessuten gjerne medfølgende bruksmanual og er
selv svært «brukervennlig», noe som betyr at den til en viss
grad forteller oss selv hvordan den ønsker å bli brukt («still
klokken», «lad batteriet», etc…). Mobiltelefonen betraktet som den tekniske tingen den er, krever en privilegert
posisjon i og utover den hverdagslige tilnærmingen for å
kunne forstås.
Avdekkingen av potensialet for moderne tekniske ting
krever en forståelse av oss som ikke inngår i vår vante måte
å være i verden på. Vanlige ting (bruksting/gjenstander)
kan også forklares innenfor rammene av en teknisk-vitenskapelig forståelsesmodell, men da er det snakk om en abstraksjon av et på forhånd forstått fenomen. Den tekniske
tingen må for sin tilstedeværelse først forstås abstrakt i det
teknisk-vitenskapelige vokabularet, før den kan aktualiseres som bruksting. Vi skal nå se på hvilke konsekvenser
den dobbelte virkeligheten til den tekniske tingen har for
vår hverdagslige håndtering av den, samt hvordan denne
relasjonen påvirker vår væren i verden overhodet. Til det
formålet skal vi benytte oss av verktøykassen Heidegger
har forberedt i sin eksistensialanalyse fra Væren og Tid.
Besørging og Medværen
Spørsmålet for de neste avsnittene er på hvilken måte vi
forholder oss til de tekniske tingene, og dermed hvordan
de tekniske ting-fenomenene skal forstås med henblikk på
våre grunnleggende, eksistensiale værensmodi. Mennesket
er i sin alminnelighet opptatt av hva det til enhver tid
er i ferd med å gjøre. Denne grunnholdningen kaller
Heidegger den «besørgende» (Heidegger 2007:142) og
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jeg har kalt den «håndterende» da dette klinger bedre på
norsk. Mennesket som tilstedeværende (Dasein, derværen)
«forstår seg selv som i-væren ut fra den tilhåndenværende
verdens ‘der’, som derværen oppholder seg hos gjennom å
besørge [håndtere]» (Heidegger 2007:142). Denne håndterende «besørgingen» er likevel ikke hele historien om
væren i verden. Heidegger beskriver i tillegg en annen modus som korresponderer til et vesensforskjellig fenomen,
nemlig andre derværen, som ikke er ting i det hele tatt. En
håndterende (besørgende) omgang med de andre menneskene er ikke mulig, fordi den grunnleggende modus mennesker må være i for å kunne anerkjenne andre som medmennesker er annerledes, skjønt parallell til den som vi er i
når vi er rettet mot ting: «Bare i den grad den egne derværen har medværens vesensstruktur, er den en medderværen
som kan møte andre» (Heidegger 2007:144). Fordi fenomenet medderværen ikke har brukstingenes måte å være
på, kan en ikke naturlig være innstilt på å bruke det som
en bruksting: «Dette værende blir ikke besørget, men blir
gjenstand for en forsorg» (Heidegger 2007:144). «Forsorg»
betegner en grunntilstand for derværen, den forstås (i likhet med «omsorg/besørging») «som en betegnelse på et
eksistensial» (Heidegger 2007:144).
Forsorg som eksistensial
Det interessante med forsorg som eksistensial er i vår sammenheng at det peker på en innstilling som vi mennesker,
som tilstedeværende (derværen), settes i når vi er sammen
med noe som ikke skal besørges slik andre ting skal. Andre
derværen har en tilstedeværelse som ikke lar seg gripe uten
henvisning til det faktum at de også bruker bruksting, og
dermed må være å betrakte som en del av verden som er av
samme type som en selv. Vi skal ikke i det følgende påstå
at de tekniske tingene har en måte å være i verden på som
(ennå) kan kategoriseres som medderværen. Men vi skal
vise at visse aspekter av medværen, slik Heidegger beskriver den, faktisk definerer vår omgang med den tekniske
tingen. La oss derfor se nærmere på hvordan Heidegger
legger ut begrepet forsorg:
Forsorgens positive modi har to ekstreme muligheter.
Forsorgen kan liksom frata den andre ‘omsorgen’ og besørgende sette seg i den andres sted, det vil si tre i stedet for den
andre. Denne forsorgen overtar det som skal besørges for den
andre. Den andre mister dermed sitt sted og trer tilbake, for
senere å overta det besørgende som noe ferdig og disponibelt, eller å avlaste seg fullstendig fra det. Den andre kan
bli avhengig eller dominert i en slik forsorg selv om denne
dominansen kan være stilltiende og skjult for den som blir
dominert. Denne forsorgen, som trer i stedet for og fratar

den andre ‘omsorgen’, bestemmer i stor grad væren-medhverandre, og angår for det meste besørgingen av det som er
tilhånden (Heidegger 2007:145).

Det svært treffende ved dette utsagnet er at det samtidig
belyser menneskets frykt for teknologiske innovasjoner og
automatiseringer, og viser de tekniske tingenes iboende
«menneskelighet». Selv om ikke dette utsagnet er ment å
beskrive tekniske tings tilstedeværelse i verden, inneholder
det nettopp de elementer som skal til for å forklare hvordan vi erfarer det når tekniske ting «trer i stedet» for oss,
og tar over håndteringen av ting som vi tidligere har vært
nødt til å håndtere selv. Når en i dag for eksempel skal
skaffe til veie musikk til et eller annet arrangement, ordner en gjerne med et lydanlegg og en eller annen teknisk
avspiller-ting som kan spille av musikken i det formatet en
har musikken lagret og tilgjengelig. Hva består forskjellen
i mellom å anskaffe en gitar til arrangementet, og å anskaffe for eksempel en CD-spiller? Begge gir jo som bruksting
mening i lys av formålet, musikken.
I tilfellet med en gitar, som bokstavelig talt er tilhånden, må noen spille på den for at den skal virke som
den skal. For at musikk skal komme ut av spillingen fordrer dette et visst teknisk nivå av den som skal spille, og
utøveren oppnår dette gjennom å øve. I tilfellet med en
CD-spiller trenger ingen med slik teknisk kompetanse å
være til stede – det som kreves er i ytterste konsekvens
bare en manual som trinnvis forklarer hvordan en skal
få CD-spilleren til å virke. I begge tilfellene er formålet,
som jo gir mening til begge tingene i denne konteksten,
oppnådd så lenge det er musikk i rommet. Men gitaren
er avhengig av en eller annen som har tilegnet seg en teknikk for å frembringe musikk. CD-spilleren betraktet som
bruksting har denne teknikken, det som skal til for å frembringe musikk, i seg, som sin vesensegenskap. Mennesket
trer dermed tilbake, som Heidegger sier, og lar posisjonen
som teknisk individ, den som må utføre teknikken, bli tatt
opp av CD-spilleren. Dermed kan en i denne situasjonen
ha musikk, resultatet av en virkelig menneskelig praktisk
aktivitet, til stede som noe «ferdig og disponibelt» uten at
noen mennesker i rommet trenger å kunne spille. I denne
situasjonen er en «avlastet fullstendig» fra den besørgende
aktiviteten, og så fremt en ønsker musikk, har en gjort seg
avhengig av den tekniske tingen, som for vårt vedkommende «forsørger» oss. I kraft av alt den er i tillegg til en
bruksting, kan den slik forsørge oss, som i Heideggers forstand koker ned til at den tar fra oss ansvaret (Sorge, «omsorgen») for håndteringen av det som må gjøres. Fordi den
inneholder avansert teknologi som gjør det mulig for den
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å spille av musikk, kan vi la den avlaste oss mennesker fra
de praktiske gjøremålene som tidligere var krevet av oss.
Dette fører på den ene siden til at mennesket blir fratatt
sitt sted (der) i møtet med den tekniske tingen, og på den
andre at mennesket kan gjøre seg avhengig av at de tekniske tingene forsørger det i dets hjemlige, dagligdagse væren
i verden. Denne tvetydigheten kan kanskje forklare på den
ene siden den nesten personlige hengivenheten noen mennesker utviser overfor de tekniske tingene sine (motorsykler, biler, etc…), og på den andre at noen mennesker føler
seg umyndiggjort overfor de tekniske tingene og dermed
ser dem som en trussel mot menneskeverdet (luddittene,
Una-bomberen). Den medmenneskelige (medværende)
måten å være på, forsorg slik Heidegger beskriver den i
Væren og Tid, kan dermed også forklare hvordan vi erfarer
de tekniske tingenes inngripen i våre liv og vår verden.
Men forsorg-relasjonen mellom teknisk ting som «forsørgende» og mennesket som «forsørget» er ikke tilstrekkelig for fullt ut å forklare denne relasjonen. I tillegg må
menneskets aktive rolle i relasjonen belyses. Heidegger sa
at den forsorgen som «overtar» og «trer i stedet» bare var
det ene ytterpunktet i et mulighetsfelt som strekker seg til
en forsørging som tvert imot legger til rette for den andres
besørging. Heidegger sier:
Men forsorgen har også muligheten til ikke å tre i stedet for
den andre, men springe foran ham i hans eksistensielle kunnevære, og da ikke for å frata ham ‘omsorgen’, men for overhodet egentlig å gi ham tilbake omsorgen som sådan. Denne
forsorgen angår vesentlig den egentlige omsorgen (det vil si
den andres eksistens, og ikke hva den andre besørger), og den
hjelper den andre til å bli fri til denne (Heidegger 2007:145).

Dette kunne ikke passet bedre som beskrivelse av den
måten vi legger til rette for den tekniske tingens tekniske
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virksomhet. Selv om denne beskrivelsen egentlig tar for
seg hvordan mennesker oppfører seg mot hverandre når
de hjelper hverandre, kan denne varianten av forsorg fungere som en mal for å forstå hvordan mennesker legger til
rette for at tekniske ting skal virke, og dermed vise seg som
det de er. For at CD-spilleren skal kunne spille av CD-er,
må den ha tilgang til strøm, og den er avhengig av at du
ikke overskrider dens grenser for akseptabel håndtering.
Du kan for eksemEn kan si at den ene av de to pel ikke utsette den
ytterpunktene i forsorgsanalysen for støt, du kan ikke
til Heidegger passer den tekniske gjøre den våt, du må
trykke på de riktige
tingen i relasjon til mennesket, knappene til rett tid
den andre til mennesket i relasjon osv. Alle disse fortil den tekniske tingen. dringene utgjør en
slags normativ henvisningssammenheng som en er nødt til å forholde seg til
dersom en ønsker at den tekniske tingen skal kunne utføre
sin teknikk. Dette kan ses i motsetning til gitaren, der det
er min teknikk som bestemmer hvorfor jeg ikke kan bruke
den på en hvilken som helst måte.
Denne normativiteten, som er å finne i den tekniske
tingen selv, er et resultat av den tekniske tingens funksjonalitet, dens indre prinsipper som vi tidligere forklarte
som noe som er skjult for de fleste. Dette begrenser om18
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fanget av de mulighetene vi har for å håndtere den tekniske tingen som bruksting. Den tekniske tingen får slik en
slags tilstedeværelse som ikke oppfattes som like avhengig
av vår tekniske omgang med den, som det brukstingens
tilstedeværelse gjør. Selv om vi ikke alltid vet hvorfor, altså
hva som i den tekniske tingen fører med seg disse fordringene, respekterer vi disse fordi overskridelse ville medføre
at dens evne til å utføre sin tekniske handling ville bli svekket. Den får slik en slags selvstendighet overfor oss, og i
tråd med Heideggers definisjon av den andre ekstreme
varianten av forsorg, påstår vi her at vår omgang med den
tekniske tingen innebærer at den fremtrer for oss som noe
som liksom må «forsørges».
Eksistens, i Heideggers forstand, er fremtredelsesformen til det som ikke fullstendig kan forklares med henvisning til verden og dens sammenhenger. Noe ek-sisterende,
som det som står ut av/fra, forstås av Heidegger som det
som stikker seg ut fra en verden som inneholder ting som
vi forstår og kan håndtere som sådan. Menneskets fremtredelse er aldri reduserbar til en ting med et bruksområde,
og det er derfor måten mennesket er på i verden (derværen) som hos Heidegger beskrives som eksisterende. At
Heidegger ikke gir noen eksplisitt redegjørelse for dyrs væremåte i verden i Væren og Tid er mystisk, men i tråd med
vår analyse må i hvert fall jakthunden ovenfor kunne sies å
inneha en viss grad av eksistens.3 Og i den grad mennesket

kan la sitt «der» tas over av en teknisk ting, og så lenge
disse tekniske tingene ikke er reduserbare til sin væremåte
som bruksting, vil vi her også kunne påstå at de tekniske
tingene fremstår med en form for eksistens. Men vi må ta
visse forbehold: Den tekniske tingen får oss til å forholde
oss til seg på en måte som er en mellomting mellom forsorg og omsorg. Betraktet som bruksting besørger vi den.
Betraktet som teknisk ting, med normativitet og tydelige
fordringer, er den modus vi er i når vi omgås den forsørgende. Den er i kraft av sin egne tekniske aktivitet i dette
lyset også forsørgende i forholdet til oss. En kan si at den
ene av de to ytterpunktene i forsorgsanalysen til Heidegger
passer den tekniske tingen i relasjon til mennesket, den
andre til mennesket i relasjon til den tekniske tingen.
Skepsis og tilslutning
Vi har her sett hvordan teknologi forandrer verden på to
måter. Den tekniske måten å forstå fenomener på forandrer konteksten til fenomenene vi står overfor, slik at fenomenene får en annen mening. Sannheten om det som
møter oss kan forklares i tekniske termer, og dette skyver
til side våre mer opprinnelige, idiosynkratisk-kulturelle
måter å forstå verden på. Denne måten å konseptualisere
verden på funderer det nettverk av teknisk apparatur som
nå på godt og vondt preger hele kloden. Fra dette perspektivet lar det seg gjøre å stille kravet om at naturen ikke bare
skal by oss på det som viser seg av seg selv, men videre at
den skal måtte bringe til veie ren kraft, noe som inntil nylig i menneskets historie ville virket fullstendig overnaturlig. Dette er den moderne teknisk-vitenskapelige triumf.
Store elver, som Heideggers kjære Rhinen, legges i rør, og
elva forandrer seg fra å være noe lukket i seg selv, til å være
noe som er åpnet for fri disposisjon. De store kraftledningene strekker seg fra elvene og kraftstasjonene, og lar for
eksempel datamaskinen jeg skriver på i dette øyeblikk lyse
tilbake teksten jeg er i ferd med å skrive.
De tekniske tingene vi omgir oss med kan, i motsetning til enkle bruksting og verktøy, selv utføre tekniske
gjøremål ved hjelp av de krefter som vi har hentet ut av
elva. Vi har sett hvordan den tekniske tingens tilstedeværelse skiller seg fra Heideggers bruksting på to måter: For
det første ved at den ikke er til for å bistå mennesket i
den praktiske aktiviteten mennesket selv er i ferd med å
utføre. Den tekniske tingen tenderer snarere mot å overta
denne aktiviteten fra mennesket. For det andre ved at det
den er, som en teknologisk frembringelse, ikke lar seg fullstendig gripe gjennom det den til en hver tid er i bruk
som. Det som finnes av teknologisk innsikt i hver enkelt
teknisk nyvinning vil innovere mange flere bruksområder

enn det som var tiltenkt i utgangspunktet. Dette fører til
en uoversiktlig samtid, der samfunnsanliggender og politiske spørsmål suspenderes til fordel for arbeidet med å
implementere og moderere den stadig eskalerende teknologiske utviklingen. Den dobbelte forsorgsrelasjonen som
vi ovenfor påstod gjelder mellom enkeltmennesket og
den tekniske tingen, gjelder dermed kanskje også mellom
menneskeheten og helheten av det tekniske komplekset
som definerer den moderne verden; mennesket gjør seg
avhengig av det tekniske komplekset, ved at dette avlaster
oss og gjør livsnødvendige prosesser mer effektive å gjennomføre. Når livsnødvendige prosesser i vår verden blir
utført mer effektivt, kan verden livnære flere mennesker og
verden ekspanderer. Her er industrielt jordbruk et godt eksempel. Vår oppgave fremfor noen blir i denne konteksten
å sørge for at det tekniske komplekset opprettholder sin
livnærende effektivitet, noe store deler av menneskeheten
som er i live i dag er avhengige av. Vår rolle i verden koker
dermed ned til å sørge for at det eksterne nettverket vi har
skapt rundt oss alltid fungerer slik det skal. Så får vi håpe
at det lar seg opprettholde.

Noter
«Verden» er det begrepet som hos Heidegger representerer sammenhengen som mer eller mindre systematisk henviser hver enkelt ting,
innholdet i hver erfaring, kort sagt hvert enkelt fenomen til sin rettmessige plass blant de andre fenomenene. Verdensbegrepet representerer
derfor det rommet hvor forståelse overhodet er mulig.
2
Problemet med dette Gestell er for det første at det umulig kan bli fullstendig koherent, for det andre at det likevel fører med seg en fordring
om at alt som skal forstås må formuleres på en koherent måte, og for
det tredje at det på grunn av dette formaliserer forståelsen av fenomener
som ikke burde formaliseres, slik at fenomenene reduseres for vår
forståelse. Gestell er for Heidegger en trussel fordi det på en måte indoktrinerer mennesker til å forholde seg på en teknisk-formalisert måte til
sine omgivelser, uten at menneskene selv trenger å være klar over det.
Gestell er slik sett, som naturen, selvtillukkende, og fungerer nå som den
formen virkeligheten inntar for vår erfaring.
3
For nærmere analyse av Heideggers behandling av dyr, se (Buchanan
2008).
1
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