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För en tid sedan1 kom jag att  bläddra igenom ett 
par årgångar av några populära datatidskrifter.2 
Jag slogs då av den mycket speciella symbolik 
som frodas i annonser och artikelillustrationer.  
Det  är gyllene ljusstrålar som bryter fram ur dis-
ketter, hjälpande händer som sträcks ur monitorer, 
terminaler som svävar likt änglar på en altartavla 
osv. I sin strävan att illustrera abstrakta fenomen 
återknyter illustratörerna påfallande ofta till en 
traditionell religiös symbolvärld. Ett sätt  att närma 
sig innebörden i denna företeelse är att jämföra 
med andra teknologiska innovationer. Liksom i all 
teknik så ingår även datateknologin i ett  socialt 
och kulturellt  sammanhang och ny teknik har ofta 
en benägenhet  att överta tidigare existerande sym-
boliska funktioner. När bilen spreds kom den ex-
empelvis att överta en rad av de mer eller mindre 
underförstådda status- och symbolvärden som ti-
digare varit förknippade med hästen.3 Till detta 
har fogats en hel rad nybildningar, inte minst  i den 
USA-inspirerade kulturkrets vi själva tillhör. Bilen 
har blivit  en frihetssymbol, en statusmarkör, ett 
självhävdelseobjekt  och kommit att omges med sin 
egen folklore och egna poeter som Bruce Springs-
teen och Chuck Berry. Ser man till de summor 
som folk är beredda att spendera så framgår det 
tydligt  att dessa plåtlådor på fyra hjul givetvis har 
en symbolisk laddning som vida överstiger deras 
praktiska användning.

Till skillnad från bilen är datorn ännu så abstrakt 
och obestämd att  den kommit att omges av en slags 
översinnlig mystik. Den framstår som ett  ting på 
vilket vi kan projicera våra drömmar och förhopp-
ningar. Men just i kraft av sin obestämbarhet är det 
också möjligt att  på den projicera alla negativa för-
väntningar och skräckvisioner. De gyllene strålarna 
blir till trådar i ett gigantiskt  spindelnät i vilket vi 
snärjs in mer och mer, de hjälpande händerna 
sträcker sig plötsligt  efter vår hals och de svävande 
terminalerna får något hotfullt över sig som om de 
vore gamar, vilka endast  väntade på tillfället  att  kas-
ta sig över de människor som visserligen skapat 
dem men vars tid nu är ute.

Ett  exempel på hur farhågor och rädslor kommit  att 
projiceras på datatekniken utan att egentligen ha 
med den att göra var den debatt om integritet  och 
dataregister som rasade i den svenska pressen för 
något år sedan.

Registrering av medborgarna är en företeelse som 
har mycket gamla anor i Sverige. En titt i kyrko-
böcker från 17- och 1800-talen visar att  man inte 
bara registrerade uppgifter om namn, födelse och 
död utan också läskunnighet, sedlig vandel och di-
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verse annat som skulle lett  till ett  ramaskri om det 
gjorts idag. På samma sätt  har det  förts ett otal and-
ra register över jordförvärv, fattigvård, brottslighet 
osv. Uppgifter från de olika registren och anteck-
ningarna kunde utan legala hinder ställas samman 
och utnyttjas förutsatt  att  man hade tid och ork att 
kontakta de olika myndigheterna. Vad datateknolo-
gin tillförde var i huvudsak en effektivitetshöjning. 
Med dess hjälp kunde ett  gammalt system äntligen 
fungera på det sätt  som de som skapat  det  hade 
hoppats. Långa söktider i tjocka böcker och kartotek 
kunde nu reduceras och sökprocessen förenklas. 
Utdrag som tidigare fått  skrivas för hand kunde nu 
tas fram på några sekunder osv. Paradoxalt nog kom 
den hårt  angripna datateknologin att  leda till att 
medborgarnas integritet ökade snarare än minskade 
genom att  den ökade effektiviteten synliggjorde 
otrevliga sidor i en sedan länge etablerad praxis.

En realistisk attityd till ny teknik måste, så vitt  jag 
kan se, innebära att  man hela tiden är medveten om 
dessa tendenser till projicering. Invändningar och 
ifrågasättanden kan i själva verket  röra sig om något 
helt annat. Det kan gälla förhållanden man länge 
känt  olust  inför men inte kunnat formulera, ångest 
över att bli övergiven, rädsla för att  inte räcka till 
eller känslor av hot  och främlingskap inför saker 
man inte förstår. Även om dessa och liknande reak-
tioner inte rör den nya tekniken som sådan så tror 
jag att  det är ytterst viktigt  att ta dem på allvar. De 
ingår i teknikens sociala och kulturella sammanhang 
oavsett om man själv finner dem relevanta eller ej. 

Men negativa projektioner torde vara den mindre 
delen av problematiken. Orealistiska förhoppningar 
och  naiva drömmar som knyts till datorisering av 
verksamhet  verkar vara minst lika vanliga, åtmins-
tone om man kommer upp på högre nivåer i en be-
slutshierarki. Att  visa ”att man hänger med sin tid”, 
att  man är en ”modern och handlingskraftig chef” 
kan vara viktigare än en realistisk ”cost-benefit” 
kalkyl. Men även på lägre nivåer kan den nya tekni-
ken tillskrivas närmast  undergörande egenskaper. 
Ingela Josefson ger i boken ”Från lärling till mästa-
re” en rad exempel på argument  som framförts för 
att  införa ”expertsystem” och datoriserade vårdpla-
ner inom sjukvården. Huvudskälet tycks emellertid 

inte vara att man på så sätt skulle få bättre vård, 
utan att  sjuksköterskornas status skull höjas.4 Histo-
rien visar emellertid att  sådana försök att  manipule-
ra med statushierarkier som regel misslyckas. Re-
sultatet  kan istället bli en opersonlig och drastiskt 
försämrad vård som leder till ytterligare försämrad 
status för dem som är ansvariga för den

Metaforer

En konstituerande faktor i datoreknikens symbolik 
är den speciella metaforik som utvecklats. Bruket  av 
metaforer är en viktig beståndsdel i vårt språk. Vi 
kan knappast  tala om abstrakta och komplexa fe-
nomen utan att  använda liknelser och analogier med 
mer konkreta och enkla fenomen.5 Förutom det  rent 
poetiska bruket av metaforer, som vi inte behöver 
gå in på i det här sammanhanget, så fyller de en 
oerhört  viktig roll i pedagogiska och retoriska sam-
manhang. Redan Aristoteles tog upp den senare  
användningen i sin Retorik, och han visade på att 
förmågan att  övertyga i mycket står och faller med 
förmågan att  finna sådana liknelser så att  åhörarnas 
tankar leds in i  rätta banor. Beroende på situationen 
kan vi använda retoriska metaforer defensivt  eller 
offensivt.

I samband med datorer möter man båda bruken. 
Kraftiga ifrågasättanden kan bemötas med att  man 
påvisar likheten mellan den nya tekniken och något 
som är etablerat, tryggt och hemvant. ”Datorn är ett 
redskap likt en kniv som kan användas med både 
goda och onda avsikter, men som i sig självt är helt 
neutralt.” I en mer offensiv situation är det  däremot 
nödvändigt att  påvisa likheter med företeelser som 
har hög status och vilka är förknippade med stora 
förväntningar i den egna kulturen. Det låg säkert en 
stor retorisk kraft  i att kalla forskning i avancerad 
systemutveckling  för forskning om ”artificiell intel-
ligens”. Inte minst  när det  gällde att  dra till sig 
uppmärksamhet och att  locka till sig pengar från 
stinna försvarsanslag kan antydningar om en möj-
lighet till obegränsade mängder tankekraft ha varit 
av betydelse. För den som vill sälja en datoriserad 
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handbok inom ett område kan det  också vara en ef-
fektiv retorisk metod att  kalla den för ett  ”expertsy-
stem”.

Själva poängen med en retorisk metafor är att  locka 
åhörarna  att  göra analogislut, dvs antaganden om 
att  likhet  i vissa avseenden också innebär likhet i 
andra. När det  istället gäller det pedagogiska bruket 
av metaforer är dock läget  ett annat. Här gäller det 
snarast att försöka förklara det obekanta genom det 
välbekanta alldeles oavsett  dess eventuella symbo-
liska värdeladdning. Metaforen är ett  redskap för att 
förstå snarare än att övertyga.

Lars-Erik Janlert  har i en intressant artikel tagit upp 
några av de vanligaste metaforerna i den systemve-
tenskapliga litteraturen för att beskriva datorer och 
datorbaserade system.6 Enligt honom kan man ur-
skilja tre huvudtyper av metaforer. Datorn har om-
växlande betraktats som verktyg, informationsfabrik 
eller som orakel. Alla tre figurerar idag sida vid si-
da, men Janlert  menar att  man kan spåra deras till-
komst  till olika faser i den informationstekonologis-
ka utvecklingen.

När man började införa datorer i kontorsmiljö kom 
de att  ersätta en rad vanliga kontorshjälpmedel som 
räknemaskiner, bokföringsmaskiner, kortregister 
etc. Dessa hade traditionellt  räknats som verktyg i 
arbetet, och datorn kom att  betraktas som ett nytt 
sådant verktyg. I och med teknikens utveckling kom 
emellertid datorer alltmer att användas för att göra 
operationer på stora mängder data som sortering, 
aritmetriska beräkningar, jämförelser,  etc. Dess-
utom kunde dessa operationer kombineras ihop till 
långa sekvenser där ett  helt  system av program och 
processorer samverkade till att  sköta uppgifter som 
skötts av flera olika personer. Under tiden bearbetas 
informationen automatiskt  på olika sätt. Ett  sådant 
system är, menar Janlert, alltför komplicerat för att 
kunna liknas vid ett verktyg. I stället  kom, mer eller 
mindre explicit, datasystem att liknas vid en föräd-
lingsindustri där rådata matas in i ena ändan och 
bearbetad information kommer ut  i den andra. Data-
teknologin blev informationsbehandling.

På senare tid har ett helt  annat  sätt att betrakta data-
system vunnit  insteg i litteraturen, i vilket man i 
stället för arbetsgången  tar fasta på ändamålet  med 
all den informationsöverföring och bearbetning som 
görs i ett  system. I slutändan syftar all informa-
tionsbearbetning, menar de som företräder detta 
synsätt, till att leverera underlag som kan vara till 
hjälp vid beslutsfattande av något  slag. Själva det 
slutgiltiga avgörandet hänvisas däremot till de män-
niskor som använder sig av systemet. Datorn ses 
som ett ”orakel”, vars råd vi kan följa eller inte.

Janlert är skarpt kritisk till alla dessa tre liknelser. 
En väsentlig egenskap med metaforen är nämligen 
att  samtidigt som den hjälper oss att  upptäcka och 
förstå vissa sidor hos ett fenomen, så döljer den 
andra. Genom att likna datorn vid ett verktyg döljs 
exempelvis det faktum att långt  ifrån att  vara några 
passiva redskap som vi kan använda efter eget gott-
finnande, så är ett  datasystem aktivt. Det förändrar 
saker och det  gör det  på ett automatiskt, och för den 
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som arbetar med det, på ett  så oöverblickbart  sätt att 
man kan ifrågasätta om det är meningsfullt att tala 
om ”användare” över huvud taget. Den stora faran 
med verktygsmetaforen är därmed att  den lätt  in-
vaggar oss i en falsk känsla av säkerhet och en bris-
tande kritisk hållning gentemot systemet  och dess 
sätt att hantera och bearbeta informationen.

På samma sätt  kan det verka sympatiskt  att  datorn 
enbart betraktas som ett hjälpmedel vid beslutsfat-
tande, medan den del som fordrar etiska och andra 
typer av mer komplicerade överväganden handhas 
av människor. Samtidigt  strävar man emellertid ef-
ter att göra dessa system för beslutsstöd så rationella 
och kompletta som möjligt. Ju bättre system desto 
mindre överlåts åt  människan att  ta ställning till. 
Resultatet  blir att i stället för beslutsstöd så kommer 
dessa system i  praktiken att  fungera som beslutsfat-
tare. Men även i sin nuvarande form tas en lång rad 
beslut i ett system. Beslut  som den som använder 
sig av systemet sällan är medveten om.

Av fabriksmetaforen framgår visserligen att  ett  da-
tasystem är aktivt  och förändrande, men här tende-
rar istället  användarens interagerande med systemet 
att  underskattas. Likaså döljer alla tre metaforerna 
det faktum att ett  datasystem är bemängt med värde-
ringar, filosofiska grundantaganden, målsättningar 
och intentioner av olika slag. Så kan en beställare ha 
haft vissa målsättningar som man vill skall avspeg-
las i systemet, konstruktörer och programmerare har 
sina värderingar och uppfattningar vilka påverkar en 
rad detaljlösningar osv.

Som ett  alternativ till ovanstående metaforer bör 
man, hävdar Janlert, på allvar pröva att  se ett data-
system som en person. Visserligen är liknelsen mel-
lan dator och människa inte ny. Ändå har man inte 
på allvar prövat personmetaforens möjligheter i den 
systemvetenskapliga litteraturen. 

Personmetaforens huvudsakliga fördel är att  den 
belyser det  aktiva momentet i alla större system, 
samtidigt  som den inte undervärderar olika mänsk-
liga medaktörers roll för dess sätt att  fungera. Men 
man kan också dra ett  antal andra paralleller. Det är 
inte bara så att  ett system, genom att  vara bemängt 
med målsättningar och värderingar, uppfört sig som 

om det hade egna intentioner. Varje system har, 
enligt Janlert, också en slags personlig identitet  och 
sin egen världsbild vilken de som kommer i kontakt 
med systemet mer eller mindre tydligt  konfronteras 
med. Varje system har ”en historia” som satt  sina 
spår i dess funktion och man kan tala om en form av 
”själv-insikt” så till vida att det  har någon form av 
möjlighet att avgöra vad som ligger inom dess ka-
pacitetsområde eller inte. Ett  system fyller också en 
”social roll” och ingår i en social kontext, det må 
vara som utbetalare av löner, beslutsfattare (eller 
åtminstone framtagare av beslutsunderlag), överva-
kare av processer i en industri el dyl. På samma sätt 
som vi ofta har goda skäl att  vara kritiska och miss-
tänksamma gentemot  vissa personer och  vissa typer 
av övervakande och kontrollerande befattningshava-
re, har vi rätt att  vara misstänksamma mot system 
som fyller samma sociala roller. Det känns dumt  att 
bli förbannad på något som endast  beskrivs som ett 
redskap, men om jag tolkat  Janlert rätt, så anser han 
att  det är fullt legitimt att ge uttryck för ilska gen-
temot ett datasystem som behandlat en illa.

Men personmetaforen lämpar sig inte enbart  för att 
förstå hur existerande system faktiskt  fungerar. Den 
ger också enligt  Janglert  en möjlighet att  skapa bätt-
re system i framtiden. Genom att fråga vilka egen-
skaper vi förväntar oss hos en ansvarsfull person så 
kan man få fram en lista med krav som vi har rätt att 
ställa på ett  fungerande datasystem. Janlert räknar 

Exempel på tidstypisk annons från slutet av 1980-talet ur 
den amerikanska tidskriften AI-Expert
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upp en rad sådana egenskaper, som att  systemet 
skall vara berett  att  kunna ge rationella förklaringar 
av vad den gör, hur den gör det och varför den gör 
det på just  det  sättet. Systemet skall vara öppet. En 
användare skall alltid kunna gå in och få klara be-
sked om vad som försiggår. Men lika lite som per-
soner är inneslutna i sig själva, får ett datasystem 
vara det. Formler, beräkningsunderlag och regler 
skall alltid kunna verifieras genom att  systemet 
hänvisar de yttre källor som ligger till grund för 
dess funktion. Vidare kan man på ett  system ställa 
kraven att det skall betrakta användaren som perso-
ner och vara vänligt  och förstående. Systemet skall 
vara byggt så att  det  är tolerant för eventuella miss-
tag vid inmatning och användning. Det skall enligt 
Janlert försöka förstå användarens intentioner och 
försöka rekonstruera hans motiv för att  bättre kunna 
vara till hjälp. Liksom av ansvarsfulla personer skall 
man också kunna kräva ett  etiskt konsekvent hand-
lande av ett  datasystem. Om ett verktyg är det  inte 
meningsfullt  att  ställa sig frågan om det  är gott eller 
ont, men system är något  mer genom att de utför en 
rad handlingar relativt autonomt. På dem har vi rätt 
att  resa etiska krav och system skall vara gjorda så 
att denna sida inte döljs.

Så långt  Janlert, eller åtminstone som jag tolkar 
hans text. Den är inte helt klar, och han glider som 
så ofta i sådana här sammanhang mellan är och bör, 
mellan vad system kan klara av idag och vad vi kan 
förvänta oss av morgondagen. Till detta kommer att 
jag läst  honom utifrån min egen förståelse och gjort 
mitt eget urval av texten.

Är då liknelsen vid en person en bra metafor i data-
sammanhang? Bör vi som Janlert  hävdar ha den 
som förebild när vi skapar system? Vill vi ha system 
som hälsar oss med ett glatt ”Gomorron” när vi slår 
till terminalen och som fyllt av välvilja försöker 
”förstå våra intentioner och rekonstruera våra mo-
tiv” på ett sådant sätt  att  det  rättar våra inmatningar 
till vad den tror är vår avsikt? Är vi beredda att  leva 
med datasystem som givits färgstarka personlighe-
ter, som de som figurerar i Douglas Adams ”Lifta-
rens Guide till Galaxen”? 7 Impulsiva datorer som 
mitt  i en kritisk situation avbryter sitt arbete för att 
kalkylera ut  det bästa sättet att brygga te, eller sy-

stem lika präglade av svartsyn som den ständigt 
deprimerade roboten Marvin. En svartsyn som är så 
djup att andra datorer som kopplas in i systemet 
begår självmord genom att kortsluta sina kretsar i 
blotta förtvivlan. Nej, så långt  är nog ingen villig att 
gå i tillämpning av personmetaforen. 

Ett  av huvudkraven som man kan resa på ett system 
är rimligtvis att  det  är konsekvent och förutsebart. 
Man skall inte behöva råka ut  för några obehagliga 
överraskningar och neuroser har de flesta nog av 
utan att  behöva möta dem vid terminalen. Ändå är 
det inte utan att  ett visst mått av impulsivitet och 
mindre rationella drag måste förutsättas ingå i en 
fullödig personlighet.

Det  finns dock något bestickande i Janlerts resone-
mang. Med hjälp av sin liknelse vid en person lyck-
as han onekligen peka på egenskaper som man bor-
de kunna kräva av sofistikerade datasystem, men 
som annars ofta förbises. Det finns en heuristisk 
potential i metaforen som är värd att ta till vara. Vid 
sidan av det  poetiska, retoriska och pedagogiska 
bruket av metaforer är användningen som heuris-
tiskt redskap  ett  av de mest intressanta, och det  kan 
vara värt att dröja vi det ett ögonblick.

Att byta metaforer och se vart det leder är ett  klas-
siskt och mycket  effektivt kreativt  hjälpmedel. Ve-
tenskapshistorien ger rader av exempel på hur meta-
forskifte eller användandet  av en djärv analogi lett 
till att  nya aspekter på ett  fenomen kunnat upptäck-
as utifrån vilka nya teorier kunnat formuleras. Värl-
den betraktad som ett urverk gav möjlighet till att 
skapa helt andra teorier om rörelse och lagbunden-
het än bilden av en värld fylld av ting som drivna av 
en inre vilja strävade efter att  komma till sitt rätta 
element. Flera forskare har pekat på anammandet  av 
den mekaniska metaforen som en av de viktigaste 
förutsättningarna för att den vetenskapliga revolu-
tionen på 1600-talet  skulle komma till stånd. Durk-
heims radikala grepp att likna sociala fakta vid ting 
öppnade helt  nya vägar i sociologin. Bohrs liknande 
av atomen vid ett  universum i miniatyr kunde tas 
som utgångspunkt inför en rad hypoteser om struk-
turer på subatomär nivå osv.
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Sett i det perspektivet är Janlerts personmetafor 
fruktbar. Den kan ge uppslag till en hel rad förbätt-
ringar av framtida systemdesign och göra oss vak-
samma mot ett  okritiskt  accepterande av myten om 
datasystemets neutralitet och passivitet. Men samti-
digt rymmer hans resonemang en stor risk. Världen 
är inget urverk, sociala förhållanden är inga ting och 
Bohr själv var noga med att påpeka att atomen inga-
lunda var ett  universum i miniatyr. Datorer är inte 
heller vare sig verktyg, informationsfabriker, orakel 
eller personer. Det  rent metaforiska uttrycket av 
typen ”A är B” är alltid falskt. Vi påstår ju att något 
är något annat. Det  kan verka vara ett trivialt  påpe-
kande men är ändå värt att  ha i minnet  eftersom det-
ta faktum tenderar att  blekna bort när en metafor väl 
blivit accepterad. Särskilt heuristiska metaforer, 
som visat  sig fruktbara inom ett  område, blir lätt 
efter en tid så självklara att de som använder dem 
inte tänker på att de använder liknelser.

När en metafor på detta sätt blivit så självklar att 
den är underförstådd, tenderar den emellertid att 
inte bara styra våra förväntningar utan också vad vi 
ser när vi betraktar ett  fenomen. En heuristisk lyck-
ad metafor kan på så sätt komma att hindra utveck-
lingen inom ett  område och ibland leda in i en åter-
vändsgränd. Inte nog med det. Den kan också ge-
nom att  den styr vårt sätt  att  uppfatta och förhålla 
oss till ett fenomen ge upphov till handlingar och 
beteenden som upphovsmannen knappast hade vän-
tat sig.8

Mot denna erfarenhetsbakgrund är personmetaforen 
mycket mer problematisk Den är ju ingalunda heller 
ny, utan jämförelser med mänskliga egenskaper hör, 
som Janlert  mycket riktigt  påpekar, till de allra förs-
ta och kanske mest  brukade av de metaforer som 
använts för att  beskriva hur datorer fungerar. Redan 
i datateknologins begynnelse valde man ofta att lik-
na sina nyuppfunna, snabba räknemaskiner vid 
”elektronhjärnor”. Denna analogi med den mänskli-
ga hjärnan har sedan blivit  så etablerad att det  är 
svårt att överhuvudtaget  tala om datorer utan att ta 
till ord och begrepp som antyder någon slags analo-
gi med människans sätt  att tänka eller andra strikt 
mänskliga egenskaper. Olika instruktionsset kallas 
för ”språk”, lagringsegenheter för ”minne” osv. Vi 

har ju också ett  par stora forskningsfält som med-
vetet  laborerar med personmetaforer, nämligen 
forskning i det som kallas ”Artificiell Intelligens” 
och ”expertsystem”.

Prokrustesbädd

Om dessa forskningsfälts filosofiska grundantagan-
den och himlastormande anspråk finns mycket att 
säga men utrymmet medger inte att jag går in på det 
i det  här sammanhanget. De kan emellertid tjäna till 
att  belysa ett  par av de konsekvenser som jag an-
tydde ovan. För det  första är det uppenbart att 
många av dem som arbetar inom dessa områden 
tolkar de metaforiska uttrycken bokstavligt. Man 
tror på fullt  allvar att de beteenden man lyckas si-
mulera i maskiner inte bara kan liknas vid intelli-
gent  beteende i vissa avseenden utan också är intel-
ligent. Inte nog med det. Just de egenskaper som 
man kan simulera med maskin betraktas som det 
som kännetecknar  intelligens. Endast det som går 
att  implementera betraktas som verkligt.9 Allt  annat 
negligeras. Metaforen har blivit en prokrustesbädd 
där endast  de egenskaper på vilka liknelsen basera-
de sig betraktas som relevanta. För det andra kan 
man se en tendens att när väl en metafor blivit  etab-
lerad och likheten fastslagen, så börjar man också 
fråga sig om inte dess omvändning är lika giltig. 
Om datorer fungerar som en mänsklig hjärna, kan 
man fråga sig om inte hjärnan fungerar som en da-
tor. Även denna perspektivförskjutning har vi sett 
prov på genom den s k kognitivismen.10

Av de olika sätt  att  fånga in vad en dator är genom 
att  likna den vid något  annat  är personmetaforen 
den som vi på goda grunder kan anta generera de 
minst trevliga konsekvenserna. Den person som får 
stå som förebild måste nödvändigtvis vara en 
mycket stympad personlighet. Samtidigt riskerar vi 
oss själva genom att ta liknelsen på allvar. Parallellt 
med att  tingen förmänskligas förtingligas männi-
skan. När vi luras att  rikta vår ilska mot  en maskin 
eller ett  system av program och processorer så av-
leds också våra rättmätiga uttryck för vrede och 
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sorg bort från dem som verkligen bär ansvaret. Men 
inte bara ilska utan också glädje, förväntningar och 
förhoppningar riskerar att avledas och riktas mot 
döda ting i stället  för människor av kött och blod. 
På så sätt förstärks den tendens till projiceringar och 
den starka symbolladdning som redan idag omger 
datorernas värld. Frågan är vem som är mest betjänt 
av en sådan utveckling.  

Låt  oss emellertid för ett  ögonblick anta att  man 
skulle lyckas skapa en ”artificiell expert”. Är det då 
så säkert att  det är just det vi behöver, och vad är det 
för typ av personlighet vi 
på detta sätt  försöker dup-
licera? För mig tycks det 
vara något  av en paradox, 
en av dessa märkliga 
osamtidigheter som finns 
i idéhistorien, att samti-
digt som kritiken mot  
exportroll och expertstyre 
växer sig allt  starkare in-
om vissa vetenskapliga 
discipl iner, så tycks 
samma fenomen vara helt 
oproblematiska och något 
att  sträva efter i andra. 
Precis det  som kritikerna 
mot experternas inflytan-
de över beslutsprocesser 
tagit fasta på – det kyliga 
kalkylerandet  som inte tar 
hänsyn till mänskliga 
egenheter, oförmågan att 
hantera annat än det  som 
på något  sätt kan kvantifieras, tvivelaktiga värde-
ringar och filosofiska grundantaganden som döljs 
bakom falska förespeglingar av objektivitet och 
värdeneutralitet  osv – allt  detta skulle nu kunna bli 
var mans egendom.11

Om man vill kan man se svensk samhällsplanering 
och bostadsbyggande under 1960-talet som ett  ex-
empel på hur samma föreställningar som nu genom-
syrar vissa delar av AI-forskningen fungerat när de 
tillämpas i praktiken. Som underlag för planeringen 
hade man en mycket gedigen ”databas” baserad på 

en massiv forskning i bl.a. Byggforskningsrådets 
regi. Vidare fanns ett mycket  genomarbetat regel-
system för rationellt  beslutsfattande med klara nor-
mer och beräkningstal – en genomtänkt algoritm om 
man så vill. Resultatet av detta ”expertsystem” i 
verksamhet  blev bostadsområden som Tensta och 
Rosengård. Runt  omkring en rad städer växte de 
upp, dessa bostadsområden som var mönsterexem-
pel på en rationell planering, men där människor 
vägrade bo om de kunde finna bostad någon annan-
stans. En del är rivna nu, andra, som Baggängen i 
Karlskoga, har gjorts om till kontor.

Hur kunde det  gå så fel? 
Det finns säkert  flera 
svar på den frågan och 
olika personer pekar på 
olika faktorer. En viktig 
faktor är att  begrepp som 
”trivsel”, ”skönhet” för 
att  inte tala om ”mysig-
het” inte ingick i de kal-
kyler man arbetade med. 
Hur mäter man graden 
av mysighet? I efterhand 
kanske man kan göra 
någon slags attitydmät-
ning och se att ett  urval 
personer anser att  bo-
stadsområde X är ”mysi-
gare” än område Y, men 
hur lägger man in en 
sådan egenskap på pla-
neringsstadiet? En per-
son som Lennart  Holm, 

Planverkets chef och kanske den som mer än någon 
annan förkroppsligar bilden av den kylige rationelle 
experten, skulle säkert  avfärdat alla försök att väga 
in ”mysighet” i planeringen som rent ”flum”. Det är 
så att säga ett  begrepp som  inte går att  fånga in i 
hans och has kollegors kunskapspresentation. Ge-
nom att  det är ett ord som står för något  som inte 
går att  operationalisera eller göra gripbart  inom det 
system man arbetar med så negligerar man det. Det 
blir ”en försumbar faktor” som snart upphör att  exi-
stera i planerarnas världsbild. Ändå fortsätter män-
niskor att  ange ”mysighet” som skäl för att  de söker 

Är det datorn som är lik oss eller är det tvärtom?
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bostad i ett område och inte i ett  annat. En faktor 
som inte tillmäts något värde i experternas rationel-
la kalkyl kan ha en nyckelroll i de bostadssökandes 
minst lika rationella överväganden.

Diskrepansen mellan experter och ”allmänhet” åter-
finns med all sannolikhet  inte enbart inom sam-
hällsplanering och bostadsbyggande. Jag kan tänka 
mig liknande motsättningar inom vården, inom un-
dervisning, i affärsvärlden osv. Den första frågan 
blir då vems världsbild man skall söka få represen-
terad i de databaser som ingår i de tänkta systemen, 
oavsett om vi kallar dem ”expertsystem” eller ej. 
Räcker det  med att intervjua en rad experter inom 
ett område eller fordras lite mer eftertanke?

Som idéhistoriker slås man av den förändring i sy-
nen på vad som fordras av en bra ämbetsman, indu-
striledare eller politiker som man kan se under det 
senaste århundradet. I eftermälen och biografiska 
notiser tycks ord som visdom, och bildning nästan 
helt ha ersatts av ”kunskap” och ”god utbildning”. 
Högskolan har bytt inriktning så att  den gamla bild-
ningstanken helt kommit bort. Bildningstankens 
grundtes, att  den högre utbildningens främsta syfte 
var att hjälpa studenterna att bygga upp ett  gott om-
döme, har ersatts av en strävan efter att bibringa 
eleverna mesta möjliga kunskapskvanta på kortast 
möjliga tid. Även på andra områden märker man 
denna fixering vid en till synes värderingsfri och 
kvantifierbar kunskap. En kunskap som i sig förvän-
tas garantera kloka beslut. Kanske är det  i detta per-
spektiv man skall se personmetaforens mest konse-
kventa uttryck --- drömmen om en Lennart Holm på 
varje skrivbord. 

Noter

1. För en tid sedan var alltså 1988

2. Närmare bestämt de amerikanska tidskrifterna  
”BYTE” och  ”AI Expert”. Den sistnämda är en 
riktig guldgruva för den som är intresserad av 
datateknologins ikonografi.

3. Om hästens kulturella värdeladdning i det tradi-
tionella samhället se t ex Frykman, Löfgren Den 
kultiverade människan, Liber Läromedel, Lund 
1979.

4. Ingela Josefson Från Lärling till Mästare, Stu-
dentlitteratur, Lund 1988.

5. Under de sista åren har det uppstått en livlig 
vetenskaplig diskussion om metaforernas roll för 
tänkande och teoriutveckling. En lämplig intro-
duktion till den debatten är Andrew Ortony  (ed.) 
Metaphor and Thought, Cambridge University 
Press 1979. En antologi som innehåller flera 
”klassiska” uppsatser om ämnet. En nyare 
svensk introduktion är Olof Pettersson Metafo-
rernas Makt, Carlssons, Stockholm 1987.

6. Lars-Erik Janlert ”The computer as a person”, 
Journal for the Theory of Social Behaviour 17:e 
September 1987.

7. Adams fyra böcker om Arthur Dents öden och 
äventyr  är inte bara  roliga för att han blandar 
science fiction och burlesk satir utan också för 
att han med sådan konsekvens genomfört tan-
keexperimentet hur en värld skulle se ut om alla 
datorer skapats med personmetaforen som ut-
gångspunkt. 

8. Detta att omedvetna metaforer generar förhåll-
ningssätt och handlingssätt har drivits hårt av 
Donald A Schön. Se t ex hans uppsats ”Genera-
tive Metaphor: A Perspective on Problem-setting 
in Social Policy” i Ortony (ed.), 1979.

9. Detta är den direkta konsekvensen av konstukti-
vismens implementeringskriterium som verifika-
tionsnorm om jag tolkat Bo Dahlbom rätt, enligt 
hans artikel ”Artificiell intelligens. Mot en ny en-
hetsvetenskap” i VEST Nr 8, Sept. 1988

10.Om kognitivismen och dess sätt att bruka den 
omvända metaforen se John R. Searle ”Kognitiv 
vetenskap och datorn som metafor” i Dialoger, 
nr 7-8, 1988. Man kan onekligen diskutera de 
vetenskapsteoretiska konsekvenserna av att två 
olika vetenskapsområden använder varandras 
studieobjekt som underlag för sina metaforer. Är 
det ett fruktbart samarbete eller leder det till in-
tellektuell inavel?

11.Hela sättet att se på kunskap inom AI-forskning-
en baserar sig på en föreställning om universell 
rationalitet där en administrativ byråkrati med sin 
strikta regelstyrning fått utgöra förebilden. För en 
intressant diskussion av dessa frågor se Bo 
Dahlbom a.a.


