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Entusiasm och skepsis: Några linjer i debatten om informationssamhället åren 
runt 1980 

Crister Skoglund & Bernt Skovdahl 
 
Under 1970- och 80-talen fördes en tidvis intensiv debatt i Sverige om vad användandet av 
datorer och datakommunikation skulle föra med sig på sikt. En föreställning var tanken att vi 
stod inför ett historiskt epokskifte.1 ”Informationssamhället” var det postindustriella alternativ 
som skulle ersätta industrisamhället, och stora förhoppningar knöts till den nya teknikens möj-
ligheter. Andra var mer pessimistiska i 70- och 80-talens debatter om den fortsatta datorisering-
ens effekter. Vi kan exempelvis återfinna föreställningar om hur dataprogrammens krav på pre-
cisa inmatningar skulle leda till ett mer inflexibelt tänkande. En del befarade även att datorers 
oförmåga att hantera känslor skulle leda till ett ännu känslokallare och sterilare samhälle i fram-
tiden. Många framhöll hur lättheten att lägga upp och samköra stora register kunde leda till ett 
hot mot den personliga integriteten, eller att införande av datorer i stor skala på arbetsplatserna 
kunde leda till att människors yrkeskunnande utarmades. En tanke var att bara de mycket pen-
ningstarka skulle ha råd att skaffa den utrustning som krävdes för att få tillgång till datorise-
ringen, vilket skulle leda till att de rika blev ännu rikare och mäktigare, samtidigt som datorer 
och automatiska styrsystem skulle göra många andra arbetslösa. 
 
Listan kan göras lång över olika former av teknikpessimistiska och dystopiska föreställningar 
som kopplades till datorernas intåg. Å andra sidan fanns det redan på 70-talet teknikoptimister 
som såg tidigare oanade möjligheter för den framtida datoriseringen genom de förbättrade tek-
nikerna för datakommunikation via teleöverföring. Datorerna skulle göra det möjligt att för-
djupa demokratin genom direktdemokratiska omröstningar i olika frågor. Vårt arbete skulle i 
många fall kunna skötas från hemmet eller från särskilda ”datastugor” i någon närbelägen cen-
tralort. Detta skulle leda till mindre slitage på miljön genom färre arbetsresor och ge glesbygden 
en chans att överleva. Via datorerna skulle vi också kunna få tillgång till ofantliga mängder 
information från särskilda ”kunskapsbanker” och vi skulle få så kallade ”expertsystem”, som 
skulle göra våra beslut säkrare och klokare. 
 
Den framväxande datateknik, som man ännu bara anade utformningen av, tjänade på så sätt 
som en skärm på vilken olika grupper kunde projicera sina förväntningar och sin fruktan. Både 
de positiva och de negativa visionerna kunde ofta vara storslagna eller hårdragna. Rent allmänt 
kan man säga att de som är ute efter att presentera utopier eller vill varna för en dystopisk 
utveckling ofta försöker måla upp svepande panoramabilder över ett framtida samhälle att för-
verkliga eller förhindra. Samtidigt kan man i efterhand se att de flesta framtidsbilder, hur stor-
slagna de än är, oftast utgår från något särskilt fenomen i nuet, vars fortsatta utveckling uttolkas 
i den förlängda siktlinjen från en mer eller mindre medveten historiesyn. Vi kan jämföra med 
när visionärer under 1800-talet drömde om framtida flygmaskiner, men samtidigt inte kunde 
tänka sig något annat sätt att driva dem än med ånga. 
 
Hur olika man kunde se på den framtida utvecklingen framgick vid det ”Vittnesseminarium” 
som ordnades av projektet ”Från matematikmaskin till IT” den 27 maj 2008. Deltagare var 
professor Tomas Ohlin, professor Jacob Palme, professor Bo Göranzon, direktör Birgitta Frej-
hagen och professor emeritus Emin Tengström.  De var utvalda för att de vid sidan av andra 

                                                
1 Föreställningen om att vi stod inför ett epokskifte återkom med förnyad styrka i 90-talets debatt om informat-
ionssamhället. För en utförlig genomgång av den debatten se Jonas Johanssons avhandling Du sköna nya tid? 
Debatten om informationssamhället i Riksdag och Storting under 1990-talet, Linköping 2006 
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insatser på olika sätt hade varit viktiga i debatten om datorisering och IT-frågor under 70- och 
80-talen. Tomas Ohlin hade t.ex. redan 1971 initierat en offentlig debatt kring frågan om nya 
möjligheter till ”direktdemokrati” med hjälp av datorer. Birgitta Frejhagen hade arbetat med 
några av de första informationsprogrammen om datorer på TV 1973 och kom senare att utveckla 
ett stort engagemang på det fackliga området. Jacob Palme är känd som forskare, innovatör och 
debattör inom data och systemvetenskap. Bo Göranzon och Emin Tengström var inbjudna för 
att de var för sig under denna tid deltog i debatten med en prövande och skeptisk hållning 
gentemot de mest storvulna anspråken från den nya teknikens anhängare.  
 
Temat för vittnesseminariet var "Föreställningar om informationssamhället under 1980-talets 
förra hälft” och i den information som hade gått ut till deltagarna inför seminariet hade några 
avgränsningar gjorts. Diskussionen om datoriseringens roll för övervakning och registrering 
hade behandlats vid ett tidigare vittnesseminarium, så även om problematiken kunde vara svårt 
att undvika, var tanken att seminariet inte skulle fördjupa sig i den vid detta tillfälle. Fokus 
tidsmässigt skulle ligga på tiden från slutet av 1970-talet fram till 1985. Genom spridningen av 
persondatorer och frisläppandet av ett allmänt internet uppkom en andra våg av debatter om 
”informationssamhället” under 1990-talet. Ambitionen var att vi skulle försöka hålla denna 
andra våg utanför vid det här seminariet. 
 

De tekniska förutsättningarna 
 
Innan vi går vidare kan det vara värt att lyfta fram några av de tekniska förutsättningar som 
gällde omkring 1980. För många av dem som närmare följde eller själva deltog i utvecklingen 
när det gällde nya användningar av datorer och telekommunikation stod det redan klart att den 
fortsatta datoriseringen kunde få genomgripande verkningar både inom arbetslivet och för sam-
hället i stort. Regeringen tillsatte också en statlig dataeffektutredning och politiska partier och 
fackförbund hade egna arbetsgrupper som diskuterade frågan.2 Det slående i efterhand är att 
utvecklingen av allt kraftfullare persondatorer - som också var överkomliga i pris - var något 
som man då inte kunde förutse. Utgångspunkten för de flesta framtidsperspektiven var att man 
skulle utnyttja dyrbara stordatorer, till vilka olika användare skulle vara uppkopplade genom 
terminaler. Inte heller kunde man förutse internet och den snabba framväxten av en okontrolle-
rad ”horisontell” kommunikation där datoranvändare världen över utbyter tankar och filer med 
varandra i ett ständigt flöde inte bara av ord, utan även av bilder, ljud och video. 
 
Vid denna tid var tilltron till planering betydligt större än idag och det var inte heller ovanligt 
att man tog för givet att den fortsatta spridningen av olika former av ”datakraft” var något som 
kunde regleras politiskt eller genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Åt-
minstone en del av oron i början av 80-talet för den fortsatta datoriseringen inom arbetslivet 
kan säkert tillskrivas förhållandet att det vid denna tid ofta ensidigt var arbetsledningarna som 
hade tillgång till datorer. Den databehandling som förekom användes för att skapa ”system” 
över arbetsplatsens material- och informationsflöden, till vilka de anställdas inmatningar av 
olika data skulle anpassas. När sedan persondatorerna började spridas i kontorsmiljöerna för-
ändrade dessa villkor, men det var inte självklart hur man skulle hantera det nya fenomenet.  
 

                                                
2 Ett antal utredningar arbetade parallellt. Dataeffektutredningen hette på kanslisvenska: Utredningen om data-
teknikens och elektronikens effekter på näringslivets utveckling (I 1978:04). Dessutom kan nämnas: Dataeffektut-
redningen (A 1978:05); Informationsteknologiutredningen (U 1978:12); Datalagstiftningskomittén (Ju 1976:05); 
Sårbarhetskommittén (Fö 1977:02) och för att samordna det hela inrättades Delegationen för datafrågor 1980. 



 

    3 
         

Även de deltagare vid seminariet, vars främsta anknytning till det framtida allmänna informat-
ionssamhället ligger i att de sedan 70-talet varit inne på teleförmedlad datakommunikation, 
tänkte sig en framtida spridning med hjälp av terminaler anslutna till kraftfulla centraldatorer. 
En sådan användning var dock inte okontroversiell. För att citera Tomas Ohlins minnesbild: 
 

Datorer var stora maskiner som skulle avbilda de stora systemen och kunna påverka 
dem. De skulle kunna göra beräkningar på ännu okända sätt och kunna försvara ett 
land eller angripa ett land. Det var de stora systemens tid. Att då komma och säga att 
vi skall använda en redig dator av betydande storlek, med tung kapacitet, för något så 
banalt som att kommunicera direkt mellan människor och skicka elektronisk post det 
var oerhört provocerande.3 

 
En annan viktig skillnad mot hur vi använder datorer idag gäller gränssnittet mellan människa 
och maskin. Vi vill hävda att det avgörande utvecklingssteget i samband med spridningen av 
persondatorer i samhället var introduktionen av det moderna grafiska gränssnittet och datormu-
sen. Självfallet går det inte att dra någon absolut gränslinje när datorn blev så användarvänlig 
att den kunde slå igenom på bred front. En del vill lyfta fram introduktionen av Apples MacIn-
toshdatorer 1984 som avgörande, men liknande system fanns tidigare även om de var extremt 
mycket dyrare.  
 
En annan egenhet som slår en nutida läsare var att man antog att det var nödvändigt att åt-
minstone känna till grunderna i programmering för att kunna arbeta med datorer. I många sam-
manhang, särskilt då det gällde kommunikation med stordatorsystem inom arbetslivet, krävdes 
visserligen länge att man behärskade speciella och ofta krångliga abstrakta ”inmatningskoder” 
och kommandon, men dessa försvinner allteftersom användarvänligheten ökar. Den bland 80-
talets kontorsdatorer helt dominerande användningen för ordbehandling var en i praktiken mer 
avancerad skrivmaskin. Den kunde användas av alla som behärskade en skrivmaskin, men ändå 
är det betecknande att man i de kurser i ”datakunskap” som ordnades av studieförbund och 
skolor lade ner mer tid på att lära ut programmering än maskinskrivning. 
 
Persondatorns genomslag och ett interaktivt gränssnitt som var uppbyggt så att användaren i 
varje steg kunde se vad som hände – åtminstone på ytan – var något kvalitativt nytt. Vi fick en 
definitiv uppdelning mellan programmerare och användare, där användaren hade lika lite nytta 
av kunskaper om programspråk som en bilförare har av kunskap om detaljerna i bilmotorns 
inre. Genom att en persondator, oavsett om den fanns på en arbetsplats eller i hemmet, hade 
egen processorkraft och program som kunde ställas in så att de passade användaren, kunde den 
dessutom upplevas som ett privat verktyg på ett helt annat sätt än en terminal ansluten till en 
stordator. 
 
Det skall dock sägas att vid den tid vi här behandlar var persondatorernas kapacitet mycket 
begränsad och den mesta databehandlingen i administrativa och företagsmässiga sammanhang 
sköttes via terminaler kopplade till stordatorer.4 
 
 

                                                
3 Tomas Ohlin vid vittnesseminariet 27/5 2008. I fortsättningen sätter vi inte ut noter till seminariet om det inte 
uttryckligen framgår att citatet är ur en text eller ur ett annat sammanhang. 
4 Vid seminariet påpekade dock P-O Persson att de sk minidatorerna kom under 1970 talet vilket gjorde att verk-
samheten var mindre centraliserad än tidigare. Enligt Palme ändrade detta dock väldigt lite i sak. 
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Internationella inspirationskällor 
 
Någon samlad bild av 70- och 80-talens framtidsföreställningar om ett kommande allmänt in-
formationssamhälle går inte att vaska fram ur seminariets olika vittnesmål. Det är i och för sig 
naturligt. Deltagarna var utvalda för att de under den här tiden hade stått för olika ståndpunkter 
och agerat på helt olika arenor. Istället kom seminariet att pendla mellan ett antal teman som 
bara delvis tangerade varandra. Ett tema var föregångarna till internet och vad som har visat sig 
krävas för att få till stånd ett fungerande utbyte av idéer, tankar och tjänster mellan enskilda 
användare. Ett annat tema var frågan om hur man från användarnas sida skulle förhålla sig till 
den fortlöpande datoriseringen inom arbetslivet. Ett tredje tema var den utmaning som den nya 
tekniken innebar för vår kunskapssyn. 
 
Det finns få områden där Sverige har varit så invävt i en internationell diskurs som när det gäller 
teknikutveckling, och en naturlig utgångspunkt var då frågan om vilka inspiratörer som präglat 
deltagarna. I internationell litteratur brukar ofta Yoneij Masudas bok: ”The Information Society 
as Post-Industrial society” ses som den text i vilken föreställningen om ett kommande ”inform-
ationssamhälle” lanserades.5 Boken från 1981 (som utkom i en version på svenska redan 1984) 
består av olika artiklar från 70-talet, som sammantaget ger en mycket bred bild av olika framtida 
former av allmänt medborgerligt deltagande i informationssamhället. Till saken hör att Masuda 
var den drivande kraften bakom Japan Computer Usage Development Society, ett institut som 
redan 1972 på engelska presenterat ”The Plan for Information Society – A national goal toward 
the year 2000”, tidigare framlagd för den japanska regeringen.  
 
Av seminariedeltagarnas reaktioner framgick emellertid, att man knappast kan tillskriva Ma-
sudas bok något större inflytande i Sverige. För Tengström framstod den i första hand som ett 
exempel på en rätt naiv epokskiftesromantik. Frejhagen hade läst den men kom inte ihåg att den 
lett till några särskilt starka reaktioner, och Jacob Palme mindes den inte.  
 
För Tomas Ohlin däremot spelade Masuda en stor roll. I slutet av sjuttiotalet arbetade han för 
Styrelsen för Teknisk Utveckling, och föreslog då ett projekt där man skulle stödja småföretag 
i Norrland genom att ge dem möjlighet att kommunicera med varandra via terminaler och upp-
ringda modem. De skulle kopplas upp mot en centraldator, som också gav tillgång till en data-
bas med material som kunde vara av värde för entreprenörer. Dessutom fanns tillämpningar 
som rörde språköversättning och utbildning. Att få kollegorna på STU att acceptera tanken att 
man skulle använda stora, dyra datorer för denna typ av ”horisontell kommunikation” hade, 
som framgått av citatet tidigare, inte varit helt enkelt, men trots motståndet kom projektet igång. 
Det gick under namnet TERESE som stod för ”Telekommunikation och regional utveckling i 
Sverige” och var uppbyggt kring fem experimentella delprojekt.6 Totalt bestod projektet av ett 
femtiotal uppkopplade terminaler av skrivmaskinstyp, vilket i efterhand inte låter särskilt stor-
slaget. Det uppmärksammades emellertid av Masuda som letade efter exempel på hur datatek-
nik kunde utnyttjas på nya och samhällsengagerade sätt. Ohlin och hans projektgrupp bjöd där-
för hit Masuda och de hade mycket intensiva diskussioner. För Ohlin var det en bekräftelse på 
att hans idéer om ett ”publikt informationssamhälle” inte var så aparta som en del verkar ha 
betraktat dem vid denna tid. 
 

                                                
5 Yoneji Masuda, The Information Society as Post-industrial Society, Betsheda MD 1981 
6 För en utvärdering av projektet se Leif Lindmark m.fl: Projekt TERESE, Datorbaserad telekommunikation i 
praktisk tillämpning, Institutionen för Företagsekonomi, Umeå Universitet 1979 
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I stället för Masudas bok framhöll deltagarna andra böcker som viktiga. Jacob Palme tog upp 
”The Network Nation” av det amerikanska paret Murray Turoff och Roxanne Hiltz.7 Den utkom 
redan 1978 och förebådade på många sätt dagens internet. Även Turoff och Hiltz besökte Sve-
rige och både Palme och Ohlin träffade dem här. Jacob Palme mindes särskilt Turoffs liknelse 
av det framväxande nätverket av datorer vid en bok med ett oändligt antal blanka blad på vilka 
vem som helst kunde skriva vad som helst. Detta under förutsättning att ingen försökte reglera 
nätets utveckling och genom olika metoder begränsa vad som skrevs. 
 
Tomas Ohlin lyfte dessutom fram betydelsen av en fransk utredning från samma år, Simon 
Noras och Alain Mincs ”L´Informatisation de la Société” som en viktig inspirationskälla. För 
Ohlin hade också en OECDrapport från 1972 av den tyske professorn Klaus Lenk varit bety-
delsefull eftersom den illustrerade hur datorer skulle kunna förbättra arbetsmiljön och göra of-
fentlig planering av vård, utbilding och transporter mycket effektivare.8 Den stora betydelse 
som Nora och Minc hade vid denna tid underströks dessutom av en av åhörarna vid seminariet 
– Johan Martin-Löf – som då var sakkunnig på industridepartementets enhet för forskning och 
utvecklingsfrågor och hade uppgiften att sköta internationellt samarbete. Han var också ordfö-
rande för OECDs arbetsgrupp för ”information, computers and communications policy” och 
han betonade det franska inflytandet. Särskilt viktigt var det lyckade försök med Minitel-termi-
nalerna som gjordes i Frankrike. Till det skall vi återkomma. 
 
 

Datakommunikation som fritt utbyte av idéer 
 
För att underlätta kommunikationen mellan de norrländska småföretagare som ingick i TE-
RESE-projektet hade Tomas Ohlin varit i USA och köpt in en speciell progamvara, ”Forum 
Planet”, som installerades på QZs stordatorer i Stockholm. Tack vare den kunde personer som 
satt utspridda över stora geografiska avstånd utbyta tankar och idéer. Detta var något som Jacob 
Palme, då verksam vid FOA, tog fasta på när myndigheten stod inför en utlokalisering som 
skulle genomföras 1978. Tanken var inte att FOA som helhet skulle flyttas till en annan ort utan 
olika avdelningar skulle placeras i olika städer. En del skulle hamna i Linköping, en annan i 
Umeå o.s.v. Jacob Palmes idé var att man skulle kunna fortsätta att hålla nära kontakt med 
varandra oavsett var i Sverige man satt via en egen version av Forum Planet. Tyvärr var dock 
kapaciteten i det amerikanska programmet för liten. Man kunde ha max 256 inlägg i ett möte, 
så Palme lyckades övertala sina chefer att avsätta pengar för att skapa ett likartat program med 
betydligt högre prestanda. Resultatet blev det s.k. KOM-systemet, som drog igång 1978 och 
under några år var en mycket livlig digital mötesplats. KOM var inte enbart till för kommuni-
kation mellan anställda på FOA utan mängder av andra dataintresserade upptäckte systemet och 
skrev inlägg av de mest skilda slag. En grundregel var nämligen att vem som helst skulle kunna 
starta ett möte om vad som helst och att det inte skulle förekomma någon censur av de syn-
punkter som framfördes.9 
 

                                                
7 Hiltz, S. R., & Turoff, Murray, The Network Nation: Human Communication via Computer, Massachusetts, 
Addison Wesley Advanced Book Program, 1978 
8 Klaus Lenk: Automated Information Management in Public Administration by Klaus Lenk, Consultant - Paris, 
14 September 1972  
9 Ett antal av de debatter som fördes i KOM systemet finns upplagda på webbplatsen  http://pe-
ople.dsv.su.se/~jpalme/qzkom/ 
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Man kan tycka att alla borde bejaka ett fritt utbyte av idéer, men så var inte fallet i det slutande 
sjuttiotalets Sverige. I Palmes minnesbild var detta en tid då det nästan helt dominerande syn-
sättet i offentliga sammanhang var att datorer var hemska tingestar, som vi visserligen måste 
ha för att främja industrins konkurrenskraft men som hela tiden hotade att bli redskap för över-
vakning. Detta ledde till, att när datalagen skrevs 1973 såg man enligt Palme framför sig ”ett 
skräckscenario där datorer användes för att registrera alla människors åsikter och allt vad de 
gjorde i detalj”. Därför utformades lagen så, enligt Palme, att man bara fick registrera sådant 
som var uttryckligen tillåtet enligt de anvisningar som gavs av Datainspektionen. Något som 
man skulle vara särskilt restriktiv emot var hantering av uppgifter om politiska och religiösa 
åsikter. De skulle inte få arkiveras på datamedium. Palme upplevde det som oerhört enfaldigt, 
och för att testa gränserna för detta reglemente beslöt han att ansöka om tillstånd för att i KOM-
systemet också få diskutera politik och religion. Han hade väntat sig att detta skulle leda till att 
lagen skrevs om, på ett för honom mer realistiskt sätt. Effekten blev emellertid den motsatta, 
och KOM-systemet förbjöds 1978. Efter ny ansökan fick man starta om igen 1979, men då med 
den uttalade inskränkningen att man i forumen inte fick diskutera ämnen som politik och relig-
ion. Dessutom skulle alla inlägg raderas efter två år och alla privata meddelanden efter en må-
nad. Även Tomas Ohlin, som var med i arbetet med att skriva om datalagen 1980, bekräftade 
vid seminariet hur central rädslan för att någon skulle missbruka personuppgifter lagrade på ett 
datamedium varit i den tidens tankevärld. 
 
Sett i ett längre historiskt perspektiv är periodens upptagenhet vid vilka personuppgifter som 
samlades in och sparades rätt märklig. Vi har sedan kyrkböckernas införande en lång tradition 
av arkivering av personuppgifter, och mycket av det som noterades vid husförhör om individers 
begåvning, vandel och eventuella sexuella eskapader kunde vara minst sagt explicit. Att vi i 
Sverige haft omfattande personregister var alltså inget nytt. Vad som var nytt, var den effekti-
vitet med vilken man kunde söka i registren. Den nya tekniken synliggjorde det etiskt proble-
matiska i en gammal praxis, vilket i sin tur ledde till något som de flesta idag troligen ser som 
en överreaktion. Plötsligt fick vi en lagstiftning som inskränkte ett fritt åsiktsutbyte, om åsik-
terna förmedlades via datorer och lagrades på databand eller skivminnen istället för att förmed-
las via bokstäver på papper och lagras i pärmar och arkiv. 
 

Minitel som föregångare till internet 
 
Tanken att nätverk för horisontellt utbyte av kommunikation måste få vara underifrånstyrda och 
självorganiserade är central hos Jacob Palme, och han återkom flera gånger till denna punkt 
under seminariet. Försök att bygga upp system med en central ledning som bestämt vad som 
får publiceras har ofelbart misslyckats, enligt Palme, medan de som byggts upp underifrån har 
lyckats. Så fungerar dagens internet, men detsamma har gällt tidigare försök som det franska 
Minitel. 
 
Minitel hade inte startat som ett projekt med datakommunikation i största allmänhet, utan hade 
sin rot i problemet med att trycka och distribuera telefonkataloger i storstaden Paris. Den 
franska motsvarigheten till Televerket upplevde kostnaden för de allt tjockare katalogerna som 
alltmer betungande och fann att ett sätt att lösa det vore om man kunde ta fram telefoner med 
en form av ”inbyggd katalog”. En kravspecifikation gjordes på en enkel terminal som skulle 
innehålla en bildskärm och ett riktigt tangentbord samt telefon. Efter ett anbudsförfarande fick 
man fram en modell som var så billig, att man räknade med att det på några års sikt skulle löna 
sig att dela ut en sådan terminal gratis, mot att användaren avstod från telefonkataloger i pap-
persform. 
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För att förbättra finansieringen ytterligare erbjöd man dem som ville att starta olika former av 
tjänster för andra Minitelanvändare. Mot en mindre avgift kunde vem som helst starta en s.k. 
kiosk – ungefär som en webbplats på internet – och sedan hoppas att kunderna skulle strömma 
till. Betalningen av tjänsterna reglerades genom att de lades in i telefonräkningarna och det hela 
fungerade enligt Tomas Ohlin mycket smidigt. Många affärsidéer visade sig inte särskilt lyck-
ade och de ”kioskerna” fick läggas ned, men en del blev lyckade och överlevde. 
 
Fram till 1992 hade franska televerket delat ut 9 miljoner terminaler vilka uppskattningsvis 
användes av 25 miljoner personer. Projektet startade 1982 och det hade en storhetstid under ett 
tiotal år innan de funktioner det fyllde ersattes av internet. Många av de tjänster som startades 
handlade om kontaktförmedling av olika slag. En del skulle nog få pryda svenskar att rodna, 
men många var seriösa och inriktade på social eller ekonomisk service. Framgången för Minitel 
drog till sig nyfikna blickar från teknikvisionärer från många länder. Även från Sverige kom 
flera delegationer för att titta på systemet, och det gjordes även ett försök att starta något lik-
nande hos oss i form av Teleguide 1991. Projektet som drevs i Televerkets regi kom dock aldrig 
riktigt igång och lades ned redan 1993. 
 
Vid seminariet var det tre i panelen som var för sig kom in på Minitel. För Jacob Palme var 
detta ett typexempel på ett självreglerande underifrånstyrt system som lyckades därför att man 
litade på användarna, och inte bara gav dem möjlighet att ”konsumera” information utan också 
gjorde det möjligt för brukarna att själva bidra med information. För Tomas Ohlin var det snar-
ast de möjligheter till samhälleliga tillämpningar som Minitel gav, som gjorde att han i ett par 
omgångar reste ned till Paris för att titta på systemet. Det stora var att nu kunde man på ett 
enkelt sätt nå ut med information och upprätthålla kommunikation med många medborgare 
samtidigt. Även Birgitta Frejhagen mindes att hon var fascinerad av Minitelsystemet, men för 
henne var det främst därför att det visade vilken roll ägarnas intresse – eller i detta fall brist på 
intresse – hade. Ägarna till nätverket, Teletel, var den franska motsvarigheten till det statliga 
Televerket, och genom att deras primära intresse inte var ekonomisk vinst utan minskade kost-
nader för katalogproduktion gav man användarna en stor frihet. Den friheten öppnade upp för 
en rad innovationer och initiativ, medan ett nätverk som drivits av ett stort privat bolag med 
avsikten att tjäna pengar inte skulle fått samma dynamik. 
 

Den datoriserade automatiseringen 
 
Ur dagens perspektiv framstår det som självklart att inte bara myndigheter och företag, utan 
även privatpersoner, har möjlighet använda datorer. Under 1970- och 80-talen trodde dock de 
flesta att en större andel av landets arbetsstyrka i framtiden skulle dras in i datoriseringen på 
helt andra sätt. Även om det vid denna tid fortfarande i huvudsak var de stora företagen och 
myndigheterna som använde datorer, kom frågor kring den fortsatta datoriseringen inom ar-
betslivet att uppta många. För att förstå problematiken måste vi göra en tillbakablick. 
 
Under de tidiga datorernas tid på 1950- och 60-talen hade historiesynen i samband teknikut-
vecklingen inom dataområdet präglats av en tämligen ogrumlad framstegstro. I början av 70-
talet uppstod emellertid livliga debatter kring riskerna i samband med myndigheternas datare-
gistrering, och under resten av 70-talet och åtminstone en del av 80-talet verkar tanken om 
användningen av datorer för övervakning ha dominerat i allmänhetens medvetande och aktua-
liserats i de flesta sammanhang där datorer var aktuella. 
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Denna övervakningsrädsla, som dominerade i den allmänna opinionsbildningen, måste avgrän-
sas från en annan skräckbild av framtidens datoranvändning som kunde förekomma även bland 
mer kvalificerade bedömare. Nyckelbegreppet i detta sammanhang blir ”automatisering”, sna-
rare än ”övervakning”. Den datoriserade automatiseringen skulle, enligt denna föreställning, 
inte bara slå ut mänsklig arbetskraft från produktionen utan också leda till att kvarvarande ar-
beten inom industrin tömdes på kvalificerat kunskapsinnehåll och blev det man i den dåtida 
debatten kallade ”restjobb”. 
 
Datorstödd automatisering hade sin bakgrund inom den industriella massproduktionen, där 
ökad automatisering genom löpande band varit en dominerande trend sedan början av 1900-
talet. Under 60- och 70-talen hade därtill användningen av numeriskt styrda maskiner i industrin 
ökat starkt. I förlängningen låg tanken att datorer i framtiden skulle fullborda automatiseringen 
genom att koordinera och styra en linjeproduktion där varje enskilt led var automatiserat, så att 
människor bara behövdes för mata in råmaterial i den ena änden och hämta ut färdiga produkter 
i den andra. 
 
Internationellt fanns bedömare som André Gorz, som från en socialistisk (eller post-socialist-
isk) utkikspunkt såg med tillförsikt på denna tänkta framtida utveckling.10 Den amerikanske 
marxisten Harry Braverman hade lanserat en mer pessimistisk tolkning 1974. Enligt Braverman 
hade huvudtendensen i 1900-talets utveckling inom industrin inneburit en överföring av yrkes-
kunskaper från de anställda till företagsledningen och planeringskontoret.11 Denna tendens 
skulle inte bara förstärkas utan fullbordas genom datoriseringen, befarade de som hade tagit 
intryck av Bravermans tes. Även Birgitta Frejhagen, som för LO:s räkning följde utvecklingen 
inom dataområdet, hade i viss mån oroats av de perspektiv som Braverman framställde. 
 
Frejhagen har också omvittnat hur intresset för datoriseringen under 70-talet och det tidiga 80-
talet i många sammanhang verkade vara större inom LO än inom tjänstemännens fackliga or-
ganisationer. Mot bakgrund av den senare kontorsdatorisering, som utgått från spridningen av 
persondatorer, framstår detta som närmast paradoxalt. Om man avskärmar sig från efterklok-
heten och bara ser till den föregående debatten om datorernas roll i arbetslivet, blir den ur-
sprungliga fokuseringen i debatten vid automatisering och arbetaryrken mer begriplig. Vid 
denna tid var det dessutom oklart om de ”terminalarbetare” (ofta lågavlönade kvinnor) som i 
huvudsak arbetade med rutinmässig inmatning skulle betraktas som tjänstemän eller ett nytt 
slags rutinarbetare. Om datorerna tog över allt mer av den kvalificerade administrationen, skulle 
en allt större andel av tjänstemannakåren reduceras till sådana terminalarbetare. 

Hannes Alfvéns datordystopi  
 
När det gällde farhågorna för ett alltmer automatiserat arbetsliv och samhälle hade en svensk 
bok spelat en särskild roll.12 För Birgitta Frejhagen hade läsningen av fysikern Hugo Alfvéns 
1966 under pseudonym utgivna science-fiction-roman Sagan om den stora datamaskinen inne-
burit en vändpunkt, efter vilken hon inte längre såg lika oproblematiskt på datoriseringen som 

                                                
10 André Gorz, Vägen till paradiset – bortom arbetssamhället, Stockholm 1984. Bo Göranzon hade ombetts att 
skriva en recension för Ord och Bild. Hans granskning blev så kritisk att redaktionen nästan inte ville ta in den.  
11 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital: arbetets degradering i det tjugonde århundradet, Stockholm 
1977. (Kom i original 1974) 
12 Olof Johannesson  Sagan om den stora datamaskinen : en vision; Stockholm : Bonnier, 1966. Boken utkom 
under pseudonym, men det avslöjades rätt snart att den var författad av den mycket kände fysikern Hannes 
Alfvén. Då var han professor vid KTH och fick 1970 nobelpriset i fysik, vilket gav hans funderingar stor tyngd i 
den samtida debatten. 
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tidigare. Även Göranzon kom ihåg boken som betydelsefull, för att den formulerade en intres-
sant och tidig version av en skräckbild, som inte byggde på övervakningsrädsla utan på rädslan 
för en okontrollerad automatisering.  
 
Boken beskrev en framtid där datorerna hade tagit över arbetsliv och offentlig service och till 
sist ersatte människorna helt. I romanen tog datorn i arbetslivet först över arbetarnas uppgifter, 
därefter tjänstemännens och till sist visade sig även cheferna vara helt överflödiga.  
 
Samtidigt var det tydligt att datorerna fortfarande måste programmeras - ”kodas” med Alfvéns 
ord - av människor. Även om t.o.m. chefer och beslutsfattare hade blivit överflödiga, krävdes 
det fortfarande mänskliga programmerare som kodar varje särskild datoranvändning. Men 
dessa människor utövade ingen speciell makt. Poängen var inte alls att de med datorernas hjälp 
skulle ha gjort sig till samhällets ”Storebror” och övervaka eller exploatera de övriga. Männi-
skor i allmänhet, som kunde konsumera utan att behöva arbeta, var tvärtom högst belåtna med 
att leva i sitt automatiserade Scharaffenland. 
 
Men plötsligt och helt oförutsett inträffade ett systemsammanbrott i ett av undersystemen, som 
spred sig genom hela det sammanbyggda totalsystemet så att den materiella försörjningen av 
de numer hjälplösa människorna bröt samman och de flesta omkom. Datorerna insåg då att de 
inte kunde vara beroende av den bräckliga människans programmering. De blev både självre-
producerande och självprogrammerande - och även människornas självmedvetna efterträdare 
som fullföljde den mänskliga civilisationens uppgifter utan större behov av människorna själva. 
Man behöll dock några av museala skäl. 
 
Det var i Alfvéns fiktion först när datorerna inte bara hade blivit intelligenta, utan även börjat 
tillverka sig själva utan mänsklig medverkan, som de fick förmågan att också koda och omkoda 
sig själva. Den grundläggande skräckbilden i Alfvéns fiktion byggde på förutsättningen att da-
torer verkligen kunde bli ”intelligenta” i bemärkelsen självmedvetna. Om Alfvén personligen 
trodde att detta skulle vara möjligt är ovisst. 
 

”Datorer på våra villkor” 
 
För Birgitta Frejhagen, som själv kom från dataindustrin och bl.a. hade arbetat som systempro-
grammerare på IBM, blev alltså läsningen av Hugo Alfvéns bok en tankeställare. Till skillnad 
från vanliga dystopier var det här inte fråga om någon ”Storebror” som i det fördolda dirigerade 
skeendet. Inte heller inträffade katastrofen genom att någon eller någras illasinnade planer sattes 
i verket. Istället var det vanliga människor som med en serie av oreflekterade små beslut orsa-
kade sin egen undergång. 
 
Frejhagen som var politiskt aktiv i socialdemokraterna väckte tidigt ett förslag att partiet skulle 
utarbeta en ”datapolicy”, och efter en del motstånd fick hon igenom en motion till partikon-
gressen 1975 om att SAP skulle utarbeta ett särkilt datapolitiskt program. I programgruppen 
ingick även Jacob Palme, som också han var partipolitiskt aktiv vid denna tid. Det var vid se-
minariet intressant att märka hur markant deras minnesbilder av arbetet i gruppen skilde sig åt. 
Det Palme mindes i första hand var hur föreställningen om datoriseringen som något negativt 
var dominerande. Datorisering skulle ofelbart leda till ökad övervakning, styrning och utarm-
ning av jobben. Likaså mindes Palme att han fick kämpa för att till slut få in ett litet avsnitt om 
de positiva möjligheter som datorerna också förde med sig. Birgitta Frejhagen å andra sidan 
mindes mest att man först då på allvar började ställa frågor kring vilka mål man skulle ställa 
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upp vid införandet av ny teknik. Det handlade inte om ett enkelt för eller emot den nya tekniken, 
utan om vilka villkor man skulle ställa för teknikens införande. Hon menar att med det datapo-
litiska program som sedan togs på SAP-kongressen 197813 vidgades synen på datatekniken, 
eller för att citera Frejhagen själv: 
 

Men det som står här i SAPs programskrift, och som jag känner är viktigt, är att den 
nya tekniken skall medverka till nya livsmönster. Man ser framför sig att vardagen 
kommer att påverkas i en massa små detaljer och det i sin tur påverkar livsmönstren. 
De livsmönster som man vill åstadkomma är att datorerna skall ge möjlighet till förstå-
else, kontakt mellan människor, känslighet och solidaritet. Det är alltså ganska ovan-
liga ord för att vara i politiska sammanhang. Sedan går man vidare och säger att det 
som är viktigt är att man kan omvandla information till kunskap, och att det är männi-
skans medvetna aktivitet som måste vara det bärande elementet i att man bearbetar in-
formation både för kunskapsbildande och kunskapsutbyte. 

 
I SAPs datapolitiska program  stod också att man skulle vara beredd att lagstifta om användar-
nas rätt till veto mot införande av ny teknik om det behövdes.14 Intressant är att man så tydligt 
är inne på hur en ökad datorisering också skulle leda till en förändring av våra livsmönster. Sen 
kan det diskuteras hur man tänkte sig att datoriseringen skulle leda till ökad ”känslighet och 
solidaritet”. Att datorer skulle kunna bidra till ökade kontakter mellan människor antyder dock 
att Jacob Palmes inflytande i gruppen kanske inte var så obetydligt som han mindes. Intressant 
i sammanhanget är också tanken att man kan ”omvandla information till kunskap”. Vi skall 
återkomma till den. 
 
Birgitta Frejhagen var också verksam på andra arenor. 1976 anställdes hon på LO och blev, 
som ordförande i LO:s datautskott, policyansvarig för LO:s syn på datafrågorna. En central 
ambition i den rollen var att verka för en ökad beredskap och utbildning. Den bärande tanken 
från 1980 och framåt var att man skulle ”erövra datorerna”, och en vanligt återkommande sam-
manfattning var formuleringen ”datorer på våra villkor”. 
 
Svensk arbetarrörelse har sedan Hjalmar Brantings dagar varit i grunden positivt inställd till ny 
teknik. I den ”rationella utopi”, som funnits parallellt med den ”etiska utopin” om social rätt-
visa, ingår en stor tilltro till vetenskap och teknik.15 Den rationella utopin kan sägas gå ut på att 
målet för ”samhällsbygget” är en förnuftig och genomtänkt gemenskap i kontrast mot ett sam-
hälle präglat antingen av stela traditioner eller av anarkistisk planlöshet. I linje med det har man 
bejakat även sådan ny teknik som lett till rationaliseringar och arbetslöshet, eftersom man har 
utgått från att rationaliseringarna leder till ökat välstånd för alla på sikt. Denna samarbetsanda 
förutsätter dock att man får vara med och förhandla om hur de nya vinsterna av den tekniska 
rationaliseringen skall fördelas. Under några år på sjuttiotalet kom arbetarrörelsen emellertid, 
delvis under inflytande av Bravemans teser, att överge sin traditionellt positiva tekniksyn. Nu 
handlade det inte bara om att den nya datatekniken hotade göra ett antal arbetare överflödiga, 
utan att själva arbetet för dem som fick behålla sina jobb skulle bli utarmat. Men runt 1980 
svänger man igen. En ökad datorisering behöver inte medföra en marginalisering av det mänsk-
liga arbetet, utan datorerna kan tvärtom bli ett redskap som bidrar till mer intressanta och mindre 

                                                
13 Socialdemokraterna: Datorer på människors villkor – program för datapolitiken, Stockholm 1978 
14 I första hand skulle man använda den nyligen införda MBL-lagstiftningen och försöka nå en överenskommelse 
med arbetsgivaren, men om det inte var tillräckligt tänkte man sig alltså en direkt vetorätt. Enligt Frejhagen är 
det första och enda gången man i SAP diskuterat att ge arbetstagarna vetorätt i lokala förhandlingar. 
15 Se Crister Skoglund: Vita mössor under röda fanor; vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i 
Sverige 1880-1940,, Stockholm, 1991 s. 57ff 
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fysiskt krävande jobb. Om detta skulle bli verklighet eller inte berodde på vilket inflytande 
användarna fick på hur man genomförde den fortsatta datoriseringen, och för att verkligen ha 
inflytande fodrades att man var påläst. Därför blev utbildning i datakunskap viktig under en 
period. 
 
I förslaget från SAPs programgrupp finns ett tydligt formulerat krav på att alla som befann sig 
ute i produktionen skulle få en fortbildning på arbetstid som omfattade 30 timmar matte, 30 
timmar svenska och 30 timmar systemutveckling, datalära. Till det kom att man skulle få av-
sätta tid för att reflektera över hur den nya tekniken skulle användas i det egna yrket. Förslaget 
genomfördes inte då men spelade en viss roll för idén om ”kunskapslyftet” tio år senare. Dess-
utom påverkade dessa idéer den process som ledde till avskaffandet av de tvååriga gymnasie-
linjerna. Alla skulle få en treårig utbildning för att kunna möta den nya tidens krav. 
 

”Myten om informationssamhället” 
 
Att norrländska småföretagare bytte idéer med varandra och fick hjälp med översättningar kan 
i efterhand ses som föga upphetsande. Likaså att forskare vid FOA kunde diskutera alla möjliga 
frågor med kollegor i öppna möten inom KOM-systemet. Skicka e-post, diskutera på forum och 
hämta hem telefonnummer, tågtider och liknande är något som de flesta numera gör dagligen. 
Vid denna tid var det emellertid nytt, annorlunda och lovande. Frågan var dock om det var så 
lovande att det kunde ses som början på en helt ny typ av samhälle - informationssamhället?  
 
Emin Tengström hade tillhört dem som var skeptiska till de stora anspråken. Han var, som 
professor i humanekologi, den ende av deltagarna vid seminariet som inte hade någon egen 
yrkesmässig bakgrund inom data- eller telekommunikationsområdet. Han hade blivit engagerad 
i framtidsdebatten genom miljöfrågan, och hans ursprungliga intresse för informationstekniken 
handlade om att den skulle kunna underlätta för ett decentraliserat, ”ekologiskt” boende. Ett par 
år in på 80-talet hade han anordnat en kurs om informationssamhället och själv tagit starka 
intryck av Chalmersprofessorn Lars Kristiansson, vars kritiska synsätt på AI-forskningen och 
dess bakomliggande kunskapssyn på många sätt överlappade med Bo Göranzons. Därefter hade 
Tengström blivit allt mer kritisk till en del av de visioner som förknippades med uttrycket ”in-
formationssamhället”, en kritik som han 1987 sammanfattade i boken Myten om informations-
samhället - ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten.16  
 
Vid seminariet framhöll Tengström att det i och för sig var oproblematiskt att använda en term 
som ”informationssamhälle” om vår tid, om man använde den på samma sätt som man kan säga 
att vi lever i ett ”manssamhälle”, ett ”bilsamhälle” eller ett ”konsumtionssamhälle”. Det 
Tengström reagerade emot var när man använde ordet ”informationssamhälle” som en allmän 
och storslagen beteckning, som fick ersätta det vedertagna uttrycket ”postindustriellt samhälle”. 
Kärnan i hans kritik gällde alla överdrivna förhoppningar om att den elektroniska infomations-
spridningen skulle bidra till en allmän kunskapshöjning. Tvärtom krävdes förbättringar inom 
undervisning och media för att göra medborgaren bättre rustad att möta ökade flöden av frag-
menterad information i framtiden.   
 

                                                
16 Emin Tengström, Myten om informationssamhället – ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten, Stockholm 
1987.Tengström antydde också vid seminariet att ett skäl att han skrev boken var att han blivit provocerad av att 
det vackra talet om att höja folks kunskapsnivå ofta bara verkade vara en täckmantel för krassa ekonomiska in-
tressen av att sälja apparater. 
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Över huvud taget hade man under 1970-talet börjat använda begreppet ”information” alltmer 
slarvigt enligt Tengström. Ofta menade man egentligen något mer begränsat, sådant som vi i 
vanliga fall betecknar med ordet ”upplysning”. Om man vill ta reda på när nästa tåg till Göte-
borg går, så vill man ha en upplysning om en tågtid. Inte information, för information strävar 
man efter att komma ihåg för att kunna ha användning av senare, medan man glömmer en upp-
lysning så fort man har haft användning av den. Tengström, som var gammal språkvetare och 
latinist, menade då som nu att det är viktigt att vara noga med språkbruket. En viktig utgångs-
punkt för hans resonemang, som han framhöll vid seminariet, var de distinktioner som hade 
gjorts i boken Information om information av Sture Allén och Einar Selander.17 Författarna ville 
i den skriften att man skulle skilja mellan tre begrepp, som hade ”olika domäner”: data, inform-
ation och kunskap. Ordet ”data” stod här för digital information i kodad form, ordet ”informat-
ion” för det som datorer eller medier meddelar i klartext och ”kunskap” stod för kunskap i ett 
mänskligt medvetande. Den för Tengström avgörande skiljelinjen var den mellan information 
och kunskap. Allt som förmedlas av IT utgör inte möjliga byggstenar till kunskap. Till den 
kategorin hör t.ex. upplysningar om tågtider. I ett efterperspektiv hamnar snarare den föreslagna 
gränsen mellan ”data” och ”information” i fokus, eftersom även ljud, bilder och video som 
varken informerar eller upplyser om någonting (men kanske underhåller) har kommit att kallas 
”information”, om dessa kulturyttringar har passerat ett stadium som digitalt kodad fil (”data” 
med den i Information om information föreslagna beteckningen). 
 
För Birgitta Frejhagen var det, som vi sett ovan, viktigt att socialdemokraterna i sin program-
skrift utgick från att det är människors medvetna aktivitet som ”omvandlar information till kun-
skap”. Detta var en polemik mot dem i samtiden som hävdade att information var det samma 
som kunskap. Likaså var det viktigt att datorerna skulle ses som redskap både för ”kunskaps-
bildande och kunskapsutbyte”. I förlängningen låg en vision av att datoriseringen också skulle 
leda till att många människor skulle få tillgång till ofantliga mängder ”information” som de i 
sin tur skulle kunna omvandla till kunskap. Vi skulle kunna få ett allmänt ”kunskapssamhälle” 
om man gjorde de rätta satsningarna i skolor, bibliotek etc.  
 
Emin Tengström trodde inte att det var så enkelt. Han menade att vi först måste skilja mellan 
olika former av kunskap. Vi kan tala om ”vardagskunskap” som vi alla delar och som växer 
med vår livserfarenhet; ”yrkeskunskap” som man får genom att vara verksam i ett yrke, och 
”vetenskaplig kunskap”.18 Det är egentligen bara den sistnämnda kunskapsformen som kan 
förmedlas i text eller siffror via datorer, vilket gör att det endast är en liten del av all vår kunskap 
som man kan nå genom att ”omvandla information”. Vid seminariet berörde han frågan bara i 
förbigående, men i boken från 1987 påvisar han flera komplikationer när det gäller tanken att 
en ökad tillgång till information automatiskt skulle leda till ökad kunskap. Det gäller att hitta 
just det man är ute efter i det stora informationsflödet. Till det kommer att man redan måste ha 
en rad förkunskaper för att förstå det man läser och nödvändiga intellektuella färdigheter för att 
göra något med det. Tengström fruktade också att den information som kan förmedlas via da-
torer skulle bli fragmentariserad och formaliserad på ett sätt som gjorde att både helhetssyn och 
nyanseringar gick förlorade. Tillspetsat kan man säga att ju mer fragmenterad informationen 
blir desto mer förkunskaper behöver vi för att den skall kunna omvandlas till kunskap, men 
dessa grundläggande förkunskaper kan inte förmedlas via informationsteknologin. 
 
Att kunskapen blir alltmer formaliserad var, enligt Tengström, en effekt av en ökande grad av 
”förvetenskapligande” av den mänskliga kunskapen. Den tendensen har funnits redan innan 
                                                
17 Sture Allén, Einar Selander: Information om information; Lund : Studentlitteratur, 1985 
18 I boken Myten om framstegsmyten talar han också om ”konstnärlig kunskap” som en särskild kunskapsform 
men det kom han inte in på vid seminariet. 



 

    13 
         

datorernas intåg, men med dem kom processen att skjuta fart rejält. I boken från 1987 skriver 
han: 
 

Formaliseringen har nu fått ytterligare en drivkraft genom den snabba datoriseringen 
av stora informationslager. Möjligheten till databehandling bygger på att man kan 
finna lämpliga algoritmer för en systematisk hantering av informationens olika bygg-
stenar. Med ökad datakraft följer i framtiden ökad tendens till formalisering.19 

 
Även om datorerna i en framtid blev mer användarvänliga så innebar enligt Tengström deras 
uppbyggnad en begränsning av möjligheterna att hantera den kunskap vi som människor behö-
ver. Tengström, som så många andra, utgick i sin framtidsföreställning från en förlängning av 
den dåtida tekniken. Datorer var lika med stora centraldatorer som enbart kan hantera siffror 
och bokstäver, och där användarna sitter vid terminaler som de måste ha vissa förkunskaper för 
att behärska.20 Dessutom måste man få tillgång till de dyra maskinerna. Tengström påminde 
vid seminariet om att det i början av 80-talet fanns en fruktan för att det skulle bli en social 
klyfta mellan de ”informationsstarka och de informationssvaga, även kallade informationspro-
letariatet”, om ingenting gjordes.  
 
När Tengström valde att kalla sin bok ”Myten om informationssamhället” var det inte ”myt” i 
betydelsen ”lögn” som han avsåg - man kan ju inte ljuga om en tänkt framtid - utan ”myt” i 
betydelsen ”eggande vision”. Och om man skulle ha en inspirerande term för något att sträva 
efter var det bättre med ”kunskapssamhälle” än ”informationssamhälle” för kunskap behövdes 
verkligen nu mer än någonsin.21  
 

Kunskapsingenjörerna och deras kritiker 
 
När vi talar om nya, abstrakta eller komplexa ting gör vi som regel analogier med fenomen som 
vi känner till. Vi formulerar metaforer, mer eller mindre omedvetet, som gör det nya begripligt 
för oss. När datorerna kom såg man dem i början som matematikmaskiner, men det dröjde inte 
länge förrän de började liknas vid människan. Man talade om ”elektronhjärnor”, som lagrade 
sin ”information” i särskilda ”minnen” och vars funktioner styrdes genom särskilda ”språk”. 
Ytterligare en liknelse var att datorerna skulle kunna ”förses med kunskap” och i yttersta slutän-
dan också bli ”självlärande”.  
 
Metaforen som utgick från att likna datorn vid en mänsklig hjärna ledde mer eller mindre auto-
matiskt över till tanken på om den också kan ha någon form av intelligens och utifrån den 
föreställningen formulerades ett helt forskningsprogram kring ” artificiell intelligens” (AI). En 
central tanke i sammanhanget var att man med hjälp av s.k. kunskapsingenjörer skulle kunna 
samla in yrkeskunskapen hos experter inom ett visst område, och sedan genom att omformulera 
denna till algoritmer skapa ”expertsystem” som på sikt skulle kunna ersätta mänskliga experter. 
Visserligen skulle de kanske sakna vissa egenskaper, men genom sin uthållighet, noggrannhet 

                                                
19 Emin Tengström, Myten om informationssamhället – ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten, Stockholm 
1987.s 91 
20 Trots att persondatorerna hade börjat bli vanliga 1987 då boken kom ut nämner han ”persondator” bara en 
enda gång i sin bok, och då i förbigående.  
21 Tengström berättade vid seminariet att han 1988 helt oväntat blev uppringd av dåvarande kulturministern 
Beng Göransson, som kort meddelade att han läst en intervju med Tengström och höll med om att det är ett 
”kunskapssamhälle” som man skall sträva efter. Sen lade han på luren, men ett resonemang om kunskapssam-
hället kom in i statsverkspropositionen. 
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och okorrumperbara saklighet skulle de kunna fatta bättre och mer optimalt avvägda beslut än 
vanliga människor. Den kanske mest kände företrädaren för möjligheten att utveckla datorer 
med artificiell intelligens var amerikanen Herbert Simon. Han var organisationsvetare med be-
slutsteori som specialitet, och i Sverige var han i den egenskapen särskilt aktuell 1978 eftersom 
han fick det s.k. nobelpriset i ekonomi det året. 
 
Simon var också känd för att han redan 1957, tillsammans med Allen Newell, utvecklat ett 
dataprogram som kallades ”General Problem Solver”, vilket enligt upphovsmännen skulle 
kunna lösa alla logiska problem förutsatt att de var korrekt formulerade. Hans grundantagande 
bakom idén om expertsystem var att även mycket komplexa beslut ytterst vilade på en hierarki 
av underordnade bedömningar. Varje led gick att bryta ned till enklare beslut, tills man till slut 
kom ned till en serie enkla kalkyler som en dator med lätthet kunde lösa. Även om det mänskliga 
tänkandet för oss framstår som mycket mer komplext tänkte sig Simon att även det som vi kan 
uppfatta som intuition ytterst bygger på ett stort antal småbeslut av liknande slag. Den tanke-
processen är dock som regel omedveten för oss och därför tror vi gärna att den är mer originell 
än det som man kan simulera med en maskin.22 
 
För anhängare av den dominerande strömningen inom AI-forskningen med Herbert Simon i 
spetsen fanns det vid denna tid inga gränser för vilken typ av kunskapsbaserade beslut som 
datorerna i framtiden skulle kunna ta över, såväl i företagen som inom myndighetsutövning och 
offentlig samhällsservice. Men deras anspråk fick inte stå oemotsagda. I Sverige var det i första 
hand arbetslivsforskare som Bo Göranzon och Ingela Josefson som gick i clinch med Simons 
och hans kollegors idéer, om att man med hjälp av kunskapsingenjörer skulle kunna ”tanka 
ned” experters yrkeskunskaper. De såg det som en utmaning, och kom att ägna många år åt att 
reflektera över vad mänskligt yrkeskunnande egentligen är i all sin komplexitet. Vad går att 
representera i språkliga uttryck, och vad låter sig inte sättas på pränt? 
 
Likt Jacob Palme har Bo Göranzon en bakgrund på FOA. Han är ursprungligen matematiker 
och var en period knuten till databranschen som försäljare av ”time-sharing” kontrakt. Han har 
alltså en gedigen inifrånkunskap både om vad datorer kan göra och vad de inte kan. Detta har 
gjort att han inte varit lika lättduperad av teknisk jargong och hästhandlarretorik, som vi som 
med stora ögon närmar oss den nya tekniken utifrån. Vid seminariet tog Bo Göranzon upp en 
minnesbild som påverkat honom starkt. Det var runt 1983 när ett dataföretag lovade att de med 
hjälp av sin programvara skulle kunna förmedla 20 års yrkeserfarenhet på tre veckor. Han min-
des att texten i reklambladet var ungefär så här: 

 
Hans Joakim Reichman jobbar på aktiebolaget Strömplast. Han är väldigt orolig nu för 
att byta jobb, men han byter jobbet. Han är 57 år. Han sätter sig vid en terminal och 
efter tre veckor så har han fått 20 års erfarenhet. 

 
Enligt Göranzon var detta inte marknadsföring av någon ny teknik. Det var marknadsföring av 
en mycket speciell syn på kunskap. Dessutom hade det beskrivits som att herr Reichman fått 
den nya kunskapen genom en dialog med datorn. Att tala om att man skulle kunna ha en dialog 
med ett dött ting, upplevde Göranzon som en provokation och han drog därför tillsammans med 
dramaturgen Magnus Florin och fysikern Pehr Sällström igång det s.k. Dialogseminariet. Det 
är ett samarbete mellan KTH och Dramaten som förutom sammankomster där idéer från olika 

                                                
22 För en utförligare diskussion se Bernt Skovdahl: ”Den digitala framtiden”, Institutet för Framtidsstudier, 2008 
s 67 ff 
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håll möts, också utger en tidskrift, Dialoger, i vilken inte minst kunskapsbegreppet problemati-
seras.23 
 
I europeiskt tänkande finns en tankefigur som man kan sammanfatta i följande schema: Den tid 
vi lever i formar vårt tänkande. Genom vår uppväxt lär vi oss att se på världen på ett speciellt 
sätt, så att vi till slut bara ser det vi är lärda att se. Det gör i sin tur att vår världsbild ständigt 
bekräftas och förstärks och genom att vi som människor söker konsensus cementeras den ge-
mensamma bilden ytterligare. Enda sättet att bryta sig ur detta ekorrhjul är att låta sig konfron-
teras med tankar och frågor som formulerades i en helt annan tid eller i en helt annorlunda 
kultur. 
 
Bo Göranzon och kretsen kring Dialoger kan ses som företrädare för detta sätt att se.  Göranzon 
påpekade t.ex. att Leibnitz’ försök att skapa ett exakt språk, med vars hjälp man skulle kunna 
räkna ut de rätta lösningarna på mellanmänskliga konflikter lika lätt som en andragradsekvat-
ion, förebådar AI-anhängarnas visioner om datorn som den perfekta administratören. 
 
Göranzon var starkt kritisk till den naivitet som kännetecknade 70-talets och 80-talets debatter 
om kunskap i samband med datorer. Liksom Tengström hävdade han att vi måste skilja på olika 
sorters kunskap, och att bara en del av vår samlade kunskap är formulerbar i språkliga satser. 
En del kunskap förblir ”tyst” i den meningen att den inte går att uttrycka i ord. Ett exempel är 
att knyta sina skor. De allra flesta kan knyta en sko, men att formulera de olika handgreppen i 
ord är näst intill omöjligt. Särskilt om instruktionen skall förstås och kunna tillämpas av en 
person som aldrig sett en sko knytas tidigare. 
 
Vid seminariet underströk Göranzon också vid ett par tillfällen hur ett grundläggande fel med 
Herbert Simons resonemang var att han utgick från att likna datorn vid en mänsklig hjärna. Den 
metaforen lockade till analogislut som ledde in i en återvändsgränd. Istället menade Göranzon 
att det är mer fruktbart att använda språket som metafor. Språkfilosofi blir viktigare att studera 
än neurologi i det perspektivet. 
 
Göranzon var på 80-talet inte bara kritisk mot de anspråk som gjordes av AI-forskare som Si-
mon och andra. Han varnade även för att de datasystem som redan införts kunde få oönskade 
konsekvenser. Som arbetslivsforskare hade han gjort en stor studie över hur anställda vid för-
säkringskassorna upplevde sin arbetssituation efter att man datoriserat en del av verksamheten. 
Helt oväntat fann han att ungefär 50 procent hävdade att de hade tappat någonting av sin tidigare 
säkerhet i sitt sätt att handlägga ärenden efter att den nya tekniken införts. Fenomenet bekräf-
tades av en japansk studie som kom 1985, och det fick beteckningen ”funktionell autism”. Med 
det menade Göranzon att man förlorade något av sin känsla för nyanser. ”Förmågan att se en 
gråskala gick över till enkla dikotomier. Man pratar mer och mer i termer av ja, nej, svart, vitt” 
Den nya tekniken, och sättet man använde den på, tycktes genom sin blotta utformning påverka 
användarnas sätt att tänka och deras tilltro till sin egen yrkeskunskap. 
 

Eftertankar 
 
Drygt 25 år har gått sedan det slutande 70-tal och begynnande 80-tal som vittnesseminariet 
behandlade. När det gäller den rena tekniken har utvecklingen gått oerhört fort. Från 1990-talet 
har vi fått en snabb spridning av persondatorer även till hemmen och vi har sett ett allmänt 

                                                
23 Tidskriften Dialoger har en välmatad webbplats www.Dialoger.se 
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tillgängligt och användbart internet växa fram, vilket gjort bredbandsutbyggnad och IT-företa-
gande till politiska framtidsfrågor.  
 
Processorkapaciteten har under de senaste decennierna ökat oerhört, men detta har inte lett till 
uppkomsten av speciella ”kraftdatorer” som på egen hand planerar och fattar beslut. I stället 
används en icke föraktlig del av den ökade kapaciteten till att göra det lättare för användaren 
att styra programmen och att göra dem till allt mer följsamma och lättstyrda redskap i sina 
användares händer. Inte bara i hemmen utan även på jobbet uppfattar vi ofta ”vår dator” som 
vårt personliga redskap. Vi har bilder på familjen på skärmsläckaren och till många IT-chefers 
förtret utvecklar vi högst personliga sätt att lagra filer och hantera e-post. 
 
Betydelsen av nya användarvänliga gränssnitt har vi redan varit inne på. Idag det inte ovanligt 
att femåringar som inte har någon som helst kunskap om algoritmer eller logiska samband kan 
vara oerhört skickliga på att klicka sig fram även i program gjorda för vuxna. Den risk för att 
vi skulle tvingas anpassa oss till datorernas formalism, som Tengström fruktade, har enligt vår 
mening inte besannats. Däremot kan det diskuteras om den risk för ”funktionell autism” som 
Bo Göranzon talat om är helt över. 2008 infördes exempelvis en ny webbaserad tjänst inom 
tandvården, med vilken tandläkare ”online” skulle kunna få besked om ett visst planerat ingrepp 
täcktes av tandvårdsförsäkringen eller ej. Reaktionen har blivit att ett antal tandläkare upplevt 
sin yrkeskompetens lika kringskuren och ifrågasatt som de personer som ingick i Göranzons 
undersökning av försäkringskassorna. 
 
De mest entusiastiska förespråkarna för ”expertsystem” och AI håller numera en låg profil. 
Datorerna blev inte de självständigt beslutsfattande ”experter” som många fruktat, och det har 
visat sig svårare att samla in och representera yrkeskunskaper än vad man trott. Däremot har vi 
datorer som tar en massa små beslut överallt omkring oss i form av sk ”inbäddade system”. Inte 
minst bland hushållsapparater och i fordon är de frekventa. När anti-sladdsystemet klickar in 
och tar över i vår bil har vi - lite tillspetsat formulerat - överlämnat våra liv i händerna på en 
liten dator. 
 
Datastugorna som skulle rädda glesbygden har lagts ned i och med att persondatorerna blivit så 
billiga att alla kan ha en hemma, och det mesta som TERESE-projektets deltagare kunde få 
pröva på är nu allmän egendom. En skogsmaskinsentreprenör i Burträsk kan inte bara skriva e-
post, diskutera på något forum och hämta hem viktiga dokument efter arbetsdagens slut. Hon 
kan också göra bankärenden, skriva kontrakt och köpa tillbehör till sina maskiner utan att lämna 
hemmet. Dessutom kan hon läsa distanskurser på något universitet eller hämta hem information 
”att omvandla till kunskap” från någon av de webbplatser som frikostigt delar med sig av ins-
cannade böcker, texter och föreläsningar. Möjligheterna finns, men frågan är om de utnyttjas. 
Tengströms eftertänksamma ifrågasättande av tron på att en ökad mängd tillgänglig information 
automatiskt skulle öka kunskapsnivån kan nog sägas ha besannats. Åtminstone delvis. Det gäl-
ler också den ständigt ökande fragmentariseringen. 
 
Mycket har förändrats på de 25 åren, men en del finns kvar. År 2008 fanns det t.ex. drygt en 
miljon Minitelterminaler i drift i Frankrike. De som fortfarande använder dem hellre än internet 
är ofta småföretagare av typen blomster-, tidnings- och tobakshandlare som från dem sköter 
sina beställningar. Fortfarande finns det också ca 4000 tjänster att använda sig av, även om 
nätet annars tagit över det mesta. Inom France Telecom har man övervägt att avveckla systemet, 
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men fortfarande omsätter det runt 70 miljoner euro per år så det får vara kvar åtminstone till 
2011.24 
 
Den fackliga kampen för ”datorer på våra villkor” mattades, enligt Birgitta Frejhagen, av i sam-
band med lågkonjunkturen i början på 1990 talet. Att sätta sig in i alternativ och ta fram un-
derlag så att man verkligen kunde påverka besluten krävde väldigt mycket tid och engagemang. 
Mer än vad man kunde avvara.25 Det har också hävdats att det fackliga inflytandet i realiteten 
stod i omvänd proportion till frågornas vikt. I de stora frågorna blev man passerad medan man, 
när det gällde mindre viktiga beslut, kunde vara med och påverka.26 På 2000-talet kan man 
märka en ökad facklig aktivitet igen. TCO:s bildskärmsstandard är världskänd och på LO-sidan 
har ”User Awards” i snart ett decennium delats ut till system som främjar yrkeskunnande, sam-
arbete och god arbetsmiljö. Det viktigaste på sikt var emellertid den positiva inställning till ny 
teknik som hängde samman med att man skulle ”erövra tekniken”. I förlängningen av den tan-
ken fick vi sedan kunskapslyft och Hem-PC, politiska initiativ som i sin tur bidragit till att 
Sverige är ett av de länder som har den högsta ”teknikpenetrationen” i världen när det gäller IT. 
 
 

                                                
24 Enligt Ny Tekniks webbupplaga 2008-08-15 
25 Detta hävdades av Åke Sandberg, en av åhörarna vid seminariet 
26 Se: Carl Åborg och Jan Gulliksen Arbetsmiljö och IT i ett användarperspektiv, Rapport från CID, KTH 2001 


