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I informasjonsalderen har vi opphørt å være individuelle aktører. Autonome systemer og 
maskiner har tatt våre plasser som individer. Menneskene må derfor begynne å tenke på seg 
selv som noe nytt, som dirigenter av orkestre av teknologiske individer som utfører 
handlinger, foreslår den franske filosofen Gilbert Simondon. Han hevdet på 1960-tallet at den 
tidlige informasjonsalderen endrer hvordan mennesket ser på seg selv som individer. Slik 
maskinalderen på 1800-tallet hadde fått dem til å føle seg som beherskere av naturen, får 
informasjonsalderen dem til å føle seg som generaler av uregjerlige maskintropper. Hvorvidt 
man er enig i Simondons konklusjon eller ikke, er det vanskelig å argumentere mot at det 
skjer noe med følelsen av handlingsmakt på 1960-tallet på den nordlige halvkule. Denne 
avhandlingen forsøker å avlese hva litteraturen i Skandinavia mener skjer med individet og 
dens handlingsmakt i den tidlige informasjonsalderen, ved å lese den side om side med 
kybernetikkens mangfoldige kulturhistorie og dens insistering på en radikal økologisering av 
tanken (Erich Hörl). Litteraturen i denne perioden hefter seg nemlig særlig ved hva handling 
vil si, enten det angår evnen til å gripe inn i verdenspolitikken eller ta grep i sitt eget liv. 
Gjennom fire kapitler, sentrert rundt motivene trafikk, forurensning, simulasjon og 
programmering, undersøker denne avhandlingen hvordan litteraturen stiller spørsmålstegn til 
hva det vil si å være handlende individer i en systematisert verden.   


