
THOI\d^LS SODERQVIST

vfustern, informationssamhåillet och
den nya klassen
Om den nya overklassen åir planlåggarna i foretag, stat och organisationer, så
består den nya r:nderklassen av de planlagda.

Min utgångspunkt år vånsterns, inklusive so-
cialdemolsatins, ideologiska }ais - ett åter-
kommande och dystert samtalsårnne inom
saJnrna vdaster under snart ett hahrt decen-
niunu Nåppe någon betvivlar vål an 68-våns-
terns ledande tid år forbl Under forsta haivan
av ?o-talet pråglade den det offentliga samta-
let. Nu seglar den i motvind Moderater och
t.o.nt. nyliberaler har det ideoloqriska initia-
tivet.

Vånstern harwidit ut och in på sig sjåJv for
an forstå vad som hånder. lvIånga forklaringar
har fuamkastaæ, åtskilliga irar forsokt formule-
ra gnrndvalen for en ny-ny vånster. Årrikelse-
rierna på DN:s och SvD:s debansidor sonuna-
ren 1984 utgjorde crescendot på den ideolo-
grska osdkerheten och den hittillsvarande
sråltrrann-sal<an Min årende år inte att ytterli-
grare bidra tili klagolåten TVdrrom - jag utgår
från an vånstern som vi hittills kånner den år
en historiskt overspelad rorelse. Om vånstern
ska kunna åtenrppstå, och då i radikalt ny
utformning, kråvs en djupgående revision av
var bild av den sociala vårlden Jag forutsåfter
nåirnligen att vdnsterns lqis iir en form for
wiktande realitetsanpassning. Vånsterns bild
av vårlden stårnmer inte långne overens med
den vårld vi lever i.

Vad står på spel

Gnutdelementen i vånsterns hittillsvarande
vfuidsbild år "indusEisamhdlle" och "kapita-
lism". Två grrmdlåggande kategorieri en revi-
derad bild av den sociala våirlden, som jag
anser vara en fonrtsåttring for vånsterns

renåssars, år "informationssarntrållet" och
"den nya klassen". Overgången bån en
vårldsbild till en aman dislarteras av den
harske sociologenAlain Tor:raine i termer av
"historicitet", dvs. "vad som star på spel".*
Vånsterns dagordning for vårldsbegivenhe-
terna iir det kapitali:stiska industisamhåjlet
som "historicitet". "Det som star på spel" år
åganderått, nitt til lonearbete, organis ations -
nin, fri marknadskonkunens etc.

Den dagordningen fungerade bra så långe
den samluilleliga eliten faktish holl sig tiU
sarruna spel som vånstern- Så långe eliten hu-
wdsakligen bestod av foretagsågrare, gross-
handtare och overingenjorer stårnde vårs-
terns dagordning overens med historiciteten

Men problemet iir att den weruka e[ten iir i
fård med att byta verklighet. Den bygger upp
en ny viirld, en ny historicitet, och dårmed
kråvs nya dagordningar for de sociala rorel-
sema Medan vdnstern demonstrerade och
samiade pengar till grnrv- och skogsa-rbetale,
borjade den nya eliten att bygga en ny mo-
dell. Medan den akademiska viinstern har
analyserat kapita lismen och arbeta:roreisens
historia har Televerket lagrt grnrnden till sam-
korningen mellan orgranisationerna. Medan
68-vånstern kråvde samhållsrelevant forsk-
ning har den nya eliten arbetat på att datorise-
ra administrationerna. Det som nu står på spel
år kontrollen over informations- och li:r:n-
skapsstrommarna i samhåilet.

' lavoix et le regard, 1978; eng. utg. "The voice
and the eye", 1981.
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Informationss arnhåIlet

Man år vad man gor och ett samhåile år vad
dess medlemmar gor. Ett samhålle vars med-

- ' iemmar sår, skordar och bårgar i ladorna år **"** *- -

ett jordbrukssamhålle. Eft samhåile dår en av-

sevård del av befoilningen flitigrt (eng. indu-
stious) producerar saker och ting år ett indu-
sEisamhålle. Det år detta analogatånkande
som motiverar det nya losenordet - informa-
tiorssamhålle. Den nya eliten uppfattar inte
långrre samhållet som modernt, men som post-

modernt. Den håller på att ersåfta indusEiaiis-
men med post-industrialism. Vi kan avlåsa

den nya sociala verkligheten i dagstidningar-
nas platsaruronser. Foretag soker såijare av

industiella data.system och rekiarnkururiga
telcrikinformatorer. Stat och kommuner soker
operatorer till batctrkorningar, nåt- och on-

lineovervalqdng. Sidorna med orubricerade
plasannonser år fulla av oFaditionella yrkes-
kategorier. Når Televerket annonserar efter
aspiranter till sina "tulfa cheisjobb" forklarar
man att:

"Sverige idag & ett informatronssamååJ-
le. Omkring en tredjedel av den yrkes-
verksamm a befolkningen ivårt land har
redan ett arbete som i fdrsta hand går ut
på att producera, hearbeta,lagrra eller
ovedora inlormation i någon form och allt
tyder på att den utvecklingen kommer att
fortsåtta." (Annons i DN.)

Den nya sociala verkligheten kan avlåsas på
fritiden också. Vi tittar, låser och lyssnar via
TV, video, tidningar, bocker, seriemagasin,
grammofon och wdlonan Sveriges Radio's

1:ublik- och progrramforslcringsavdelning har
tryligen gjort en avslojande undersokning av
våra levnadsrranor: Av veckars 168 timmar
anvånder Medelsversson 14 timmar till att

lyssna på radio och grramrnofon, 12 timmar
fuamfor Tl/n, 7 timmar till studier (låsning och
skrivning) och 6,5 timmar tiil annan låsning.*
DårtiU ska låggas alla de timmar som fordrivs

r Ånders Gairli& "Dagliga aktivitetet''; i serien
"Iævnadsrranor i Sverige" ru 10, 1983.
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Tre bilder lrån den industrieUa revolutionen (s 24-27):

på bio, framfor flipper- och gorillor-slånger-
tunnorspel och med att stirra på annonserna
på T-banan.

Låggervi samman arbets- och fritidssyssel-
såttringarna blir konklusionen att wenska fol-
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Christopher Polhems Blanlcstdtspe/ uid Stora Kopparberget, fullbordat/6g3,.erf ma lmuppfordringsverk
etter en helt ny princip med tunnorna avancerande på våxelvis arbetande, åångaade tråstånger. Han såg
"hela Falu gruva med osande tillmalaingseldar, ropande gntvdrångar och knarrande vattenhiul som ett
intqrerat mekanislct problem, ett enda staglålt for hans teoretiska erdwarlust". (.Sfen Lindroth,.syensk
/årdomsårstoria, J975, Hollåndsl<t kopparstick, original och reprodulction Stora Kopparbergs Museum)

ket genomsnittligt sysslar med mediaburen
informationsbehandling urder nåstan hdva
sinvalcna tid. Medan en ståndigit mirukande
del av befolkningen producerar saker och
ting som kan såljas på den fria konlcurrensens

mari<nad, och dårvid ge ett ekonomisl:t over-
skott i form av ett mervåirde som arbetsgiva-
ren åter satsar i produktiv verksamhet.

Den nya s4nftållseldningers ideoioger, Al-
vin Toffler, Jean-Jagues Senran-Schreiber
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m.fl, beskriverinformationssamhållet somnå- - 
-, 
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got kvalitativt historiskt nytt. Men Minervas 4 Z ) -^
uggla flyger som bekant forst i slcymningen, --/ 
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tidforstlångrtefterdeverkligahåndelsefår-- . -u.--('il n\*",ntin*mm*"-r; lsnararepåskyndatochfortydtigatenprocess t(./ l\
som har sina rotter i forra århundradet. Den
nya historiciteten foddes inte med datorn eller F6rsta slassen 6ver pilkttgg'hiulet - en tnisw'3lanrigr" slass.

Televerkets Datosråt. De nya spelreglårna
våxte hamredan medmassmediernas vårld- t, t,,
forst de bryclrq sedan de elekroniso" n;:* 19/

dierna- De våxte bam i utbildningwåsendet - t\tr\
forst med den allrnårura skolpiikten, sedan f"O )
med den veritabla explosionen av de selann- \- /
dåra och tertiåra utbildningarna Den nya his- t,)Hh_ zt,

och i hela vårdsektorn, allt hån intensiwård
till alkoholistanstdter. Jq t.o.m. inom kapitati"- sliss rzsande ,,tjedrande ktssar,,.
mens egen vårid borjade den nya historicite-
ten tråda fram redan under mellanicigstiden, _^,

toricitetenetableradesmeda"n*"""rriu.- Wt'r* ..##,V
uppbyssmadenavdenotfenttisasehorn, i 
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socialomsorgen,iarbetsloshetsåtgårdern+ Y , ,J'',-

g9att

når ledningen over foretagen bårjade overgå lU) A
från ågarnatill d.irehorerna, når foretagsled - - y
ning blev en scategiskt problem och når
verksamheten forskos fran prodlkt- till r---|--nfi4sflM\ ffi *
marlqadsorientering. 7v

I alia dessa avseenden går informatiors- , /

.-]\'
{=--;

ffie
samlråIletritrhatatiill8OO+alet.påsammasått // / \ L,, \. t t,q t
som den indnstiella kapitaricmen lås och jås - .{ , iu\ ly " 35 e*44rn:,semqenrnqu.sm,euaKapllårlqmenEgrocnlas- / -\ lnt '-lal fEEIf '\
te från"senmedeltidsn"till l80o+alet, kanman (l"lf-1E -7
såga att informatiorssamhållet har legat och V:-F '
jåst under heia det moderna, kapitaiistiska in- '/- '

dustisamhiilets overmogma århundrade, men J899 års sJass 6ver en gasturbin med Ilerstegrs axr'alJcom-

att det forst borjat bli tydligt rurder den period pressor och porslinsklådd brånnkanmare.

man<isterna kailar "senkapit" li"men". Forst
nu, nåt en betydande del av befollcringen
ingar i sociala relationer som inte kan forstås
som industiell-kapitalistiska våxer medvetan-
det om att epoken årkvatitativt skitd rrån den ',:-7:'rff"1åX[':;:f',:r?S;:;:f"::i"tus,rek-
foregående' Q845-IgIg) var en av hjåttarna i dåtida uppfatt-' ningrom svensk industrialism. Hanvar onekligen

Framtidsprosnammet ";,:;X!:87"T:#rt;H::H::;;i:::;f:"r"
vad sor så vånstern? vad sor man nåir man i::åXi#::;;X;;::;;:::i;ff:#t;:E;r
5ftålls inf6l en verklighet som inte långrre ståm- lg47).
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mer med den dagordning vi tick låra oss i
partiernas studiecirklar?

Når de ytte forhållandena genomgår snab-
ba foråndringar, når månniskorna mister sina
ålskade eller sitt arbete, blir resr:ltatet ofta
personlign lqiser och ångest. Vår oformågn

. att forstå, forklara och hantera en snabbt for- ..
ånderlig omvårid kanled,a oss in i fonrirring,
sirmessjukdom och siutligen sammanbrott.
Orgranisationer och sociala rorelser uppfor sig
emellanåt också som individer i lsissituatio-
ner. Vånsterns kris kan alltså ses som en
graruka natr:rlig och rimlig reaktion på att
5smhå llsqldningen genomgår snabba och
djupa foråndringar.

Eller som Sven Grassman utbrycker det:

'?å samma sålf som våra fadoråldrar
ångestfy0t s/ets me/Jan jordbruk och in-
dustnsamåål/e, Jc/åms vår generatio n
mellan rndustn- ocå t;'ånstesamå ål[ena."*

Nu kan man kiara realitetslsiser på olika sått.
Nåqra av mina vånsterbekanta håller fast vid

' "Makten åver våra tanlca/', l9&J.

arbete-kapital-schemat och gnurdar marrris-
tiska folkhogrskoior i Ostergotland. De tror
fortfarande att de befinner sig i den verklighet
som arbetslivet och fitidssysselsåtUringarna
borjade lfunna fdr ett halvsekel sedan I den
mån de overhurnrdtaget låggermårke till for-

-* åndringen av vårlden omkring dem ser de . , ,

den som ettutslag av kapitdismen: De varnar
for teknologrisk arbetslåshet, f6r uppråttandet
av privata foretags EDB-register och for hw
daligt barnen kommer att må nårvi ffu l0
komrnersiella TV-kanaler att vilja mellan. De
forklarar informationsteknologrierna, media-
nåten och omvålvningama i de adminisrativa
apparaterna med hånvisning till "senkapila liq-
men" (varialt "statskapit"li"men'), trots att in-
dustiell-kapitatistiska sociaia relationer koru-
tant mirskar i omfattning. Kort saqrt bh:ndar de
for vånSerns lqis och forsoker fortfarande
spelia. efter de regler som Ådam Smith David
Ricardo och Karl Matx slsev sina handbocker
om. (De iir faldiskt i gott sållskap med nylibe-
ralerna- De spelar sanrma spel, bara på var sin
sida av bordet.)

Åndra klarar kon-frontationen med verk-

8å.lneåasugå elens utvækling från 1920-talet. "losephson-elfeklen" uppkallad efter Brian Josepåson,
Nobelp*tagare i fysk 1973 for studier av turutel[enomen ifasta åmnen, dår det eieÅ4rlska /edn:ngsmof-
ståndet upphorvid extremt låga temperalurer, Den s.k supra/ednrngen kan i5ka datorers arbetstempo
octr mrnska vårmeutvæklingen. (Daedalus, Tefutiska Museets Årsbok l98l)
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ligheten genom att totalt anpassa sig till den

nya elitens samhållskonstuktionsarbete.
Det år inte bara Televerket, Herbert Soder-

sEom, eldsjå}arna bakom forskarbyarna,
gråsttyckarna i tidningen Datavårlden, och

ledningarna for Pharmacia och Nokia som .

andas optimism och tillforsikt infor denna

nya fagna informationsvårld- Det unga och
progrressiva socialdemolaatiska ledarslcik-

tet har också nappat på de nya spelreglerna
och år således också i futl fård med att byta
verklighetsbeskrivning och bygga det nya

samhållet. Nåqra har blivit statsekonomer

hos Kjell-Olof Feldt och sniclcar ihop for-
delnings-, pris- och lonepoiitiken, andra har
soir:t sig till elitens utrednings- och forsk-
ningsinstitut

Dit hår också Ingvar Carlsson och den
grupp som forberedde framtidsprogrrarn-

met till SAP-kongrressen 1984. De ioyter an

till den nya historiciteters retorik: "Mycket
talar nu fot'', såger de

"attvi årpå våg att genomgå ealika
omuilvar.de æmhdllsfo tåndria g / s o m

fr ån j o r db nil<s- til/ ln dustrls amh åIle t /
denna gångr frånrndustnsam hålfiet tiil
tj åriste- eller fu{ormattonssamå ålfiet." *

I dessa }cretsal, inom kollektiven bakom de

nya forsiorings- och indr:stripropositionerna,
inom den del av den gamla 68-generationen

som nu håller på att ta over kommandoposter-

na inom statwerke& lårsstyrelserna, media-

och sewiceforetagen, fuurs ingB tecken på

någon vånster-ideoiogisk lsis. I så motto år

det ovåsentliga skillnader meilan lngvar
Carissons post-moderna vånstergarde och

den nya generationen i IIU Adelsohns och

Bengrt Westerbergs partier. Den nya wenska
eliten star poiitiskt vål samiad inforuppgiften.
Landet ska igenom sin andra modernisering -
eiler råttare sagrt sin post-modernisering.

Ett nytt klassarnhålle

jir aet de dystra alternativen? Att blunda for
den nya historiciteten eller att fuilståndigrt an-
passa sig till den?
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Sven Grassman såger att vånstern ska stålla

om sig infor den nya verkligheten. Han talar
också om "en historiskbrytrringstid" ochtill-
lågger:

"Det år inom uthildning, vård, kttltur och
* fritidsom de sfora månskhga.behoven

och dådor sysseJså f fnin gstiltåIlena -
kommer att finnas."

I den utstråckning han beslciver den faktiska
sysselsåttrdngssituationen har han ju rått. Men
både Grassman och vånstems anpassiingar
har biundat for, fornekat eller forbisett, foljan-
de: Om man kan dra historiska andogier på
det ena såttet, så kan mart också gora det på
det andra Ålltså: Om man kan gora en histo-
risk jiimforelse mellan derura "brytningstid"
och overgången fuån jordbrukssamhålle tiil in-
dustrisamhåUe, så borde man också Lunna
gora en historisk jåmforelse meiian vår tid och

overgången bån det feodda klassamhållet till
det kapitalistiska klassamhållet.

Varken Sven Grassmaru Ingnrar Carlsson el'
ler någon av informationssamhåilles-entusi-
asterna har gett uttryck for att overgången
ffin industri- tiil informationssamhålle lamde
aknralisera den historiska lårdom som arbe-

ta:rorelsen och dess orgranisationer småirt-

samt fick iåra sigrr:nder den forra omvålvning-

en Inspirerade av Marx lårde den sig att

månskiighetens hisoria år klasskampens his-

toria Mao Ze Dong, som hade poetiska adag,
slcrev: '

" Klasser kii'rnpar, en del k/asser triumfe'
rar, andra elimineras. Sådan år historien,
sådan år civilisationens historia sedan fu-

senlals år. Det år historisk mateialism att
tolka historien ur denna rynpunkt."

Den framvåxande arbetarråreisen formulera-
de dltså den då aktuella sociala ordrdngen
som en motsåtbring mellan klasser med vå-

sensskiida intressen Dåri 1åg socialdemokra-
tins och fackforeningsrårelsens retoriska styr-

* 'Tråqor om tramtiden", s. 4.



ka. Det var kiasskampens språk, både det
reformistiska och det revoiutionåra, som siot
arbetarnas led och tjånade som ledstjårna for
de koilektiva handlingarna. Nog år det wens-
ka våifårdssamhållet i hog grrad driftiga ingen-
jorers, ansvarsmedvetra statsårnbetsmån och
kloka skotlårarei ("dd ut6iiiiåå ståism6uan- 

*
slciktens") verk, men utan en klassmedveten
arbeta:rorelie hade detta våtfårdssamhålle i
åruru hogrre grad varit ett fabianskt och Myr-
dalskt elitsamhålle.

Visserligen har socialdemokratin inte over-
gett kiasskampsmetaforen. Den lever ju också
i fuil vigår inom vånsterns (inld SAP:s) basor-
ganisationer, och sårskilt bland de vånsterin-
telleli:luella inom vpk. Åven i den journalisis-
ka forfanande, skådespelande, TV-produce-

rande och forskande vånsterns vårld år klass-
kampen en till synes levande realitet. Jan
Odhnoff på Årbetslivscenbrum tycker t.o.m.
att det talas for litet om manrism och klasser
inom den radikala sarnhållqforskningen.

..*-- '-Men lågg mårke till att vånsterns nutida -. ":"

klassretorik fortfarande uteslutande handlar
om tndusfrzsam hållets klasser, om kapitalis-
ter ('borgare") och arbetare ("mårurisko/').
Når man då,remot tdar om informationstekno-
logrierna, datoriseringen, mediaorplosionen
och hela det s.k. informationsamhiillet, be-
slciver man dessa fenomen antingen som ut-
slag av kapitalismen, eller lika neutralt och
klasslost som en gång den borgerlign eliten
av ingenjorer, indr.rstiidkare och gnosshand-
lare beslsev industrialiqmen. Både eliten och

Arbetet som natur. Frimårke till LO:s 75-arsjubileum 1973. Hår framståIls arbetarensom ett anjma/t
tdeaj, månmsko djuret. Men All Ahlberg htnde (i LO:s slsiltserie w 43) s^&e/dra honomsom /råmst
intellektuellt utvækl ad.
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vårlsitern tycks alltså vara eniga om att kapita-

lismen år det sista klassamhållet.
Men om overgången från industri- till infor-

mationssamhåIle verkligen år så fundamental

^ ---- som progEamgruppenvill gora gåilande, så

ligger det nåra til hands att tillåmpa arbetar-

rorelsens gamla lårdom på denna nya sam-

hållsordning. I så fall gåller det att analysera

informatiorssamhållet i klasstermer. Inte i feo-

daladet ochbonder som i jordbnrkssamhåilet'

Heller inte i kapitaiister och arbetare som i
industrisamhållet. Men i termer av nya klas-

ser. Informatiorssarnh'åliet år ett nytt kia'ssam-

hålle. Det 6nns ingen aniedrdng att tro att kiass-

samhållena-s historia kommer att sluta med

kapitalicmen.

Tredje vågen

Man kan fråga sig varfor lngvar Carlssons

progrramgøupp harvalt att presentera derma

kiasslosa syn på informationssamhållet. En

forkiaring, i det nya samhållets anda, år att

man inte all< !61vat1, utan att man iir daligt

inJormerad. Kassanalysen kanske inte ingrick

i progrramvaran? Till deras forwar kan man

således tramhåva an flertdet av dem som ana-

lyserat och slsivit om inJormatiorssamhållet i
text och tabeller har fors,rn:rit sig till sarnma

bleka harmonisyn Når man låser OECD-litte-

ratr:r och arutat s.k. "grråtttack" om dennya
ssnft å'l l esvdningen som cirlarlerar i statsfor-

valtningen och bland foretagsadministratio-

nerna hittar man inte minsta anvisning om att

det nya fagrra informationssamhållet siq:lle

krurna åtfoiias av ens den minsa liila klass-

konllikt.
Dock- redan de ledande teoretikerna på

området ger antydningrar, om ån i forbigåen-
de, om mojligheten av stntkturella konflikter i
informationssamhållet. Daniei Beil var en av

de forsta som hamrade in den nyavårldsbil-
den urder 1960+det. Hans budskap om "det
post-industriella" samhållet* "organiserat runt

kunskap", inneholt visserligen ingen explicit
hånvisning tiil en ny kiasskonflikt, men han

tdade emellanåt om en "ny klass . Dessutom
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menade han att det post-industriella samhål-

lets syfte vat

"att ut6va social kontroll och /, . . / att styra

innovationer och social fotåndring, och

-" ' lhårigenoml uppstår i sin tur nya socr'aJa***--*-*-

relationer och nYa struHurer,"

Den amerikanske journalisten Alvin Toffler,

som gav sig in i fuamtidsbranschen for ett

drygrt decennium sedan med boken "Fram-

tidschocken', kom 1980 med en ny bok som

mer ån någon annan forberedde grn:nden for

de nyatankegångarna hårhemma. I "Tredje

vågen"** gav han en Åiaghaftig och konlaet
kamtidsskitdringr av informationssamhållet. I
Tofllers vågrfr ontsmetaforik var den forsta ci-

vilisatoriska vågen jordbrtrkssamhålien4 den

andra indutrialiqmeru Den tredje vågers ii:ttl-

tuer håller obevekligrt på an erodera bort

fundamentet for den industriella civiiisationen
(som inom parentes sagrt nu pressas ut i den
globala periferin). Tofflers vågmetaforik var

fascinerande och retoriskt skicktigrt genom-

ford, men for owigrt var framstållningen teore-

tiskt blind som en Det Båsta-artikel. Andå farn

den blinda honan nagra korn som åuninstone

antydde en konflik:tmojlighet i dena automati-

serade eleictroniska Pararlic.
Någraryåtas nåmJigen, menade Tofiler, att

synteGera sin egen vårldsbild och sin mening

med livet ru detta kaos av oordnad informa-

tion, små nyhetssnuttar (fr debatten lcing
Opp Amaryllis), anekdotisk journalistik och

otolkade fakta. De uweckia-s till

"vålformade, kontinuerligt våxande, kom-
petenta individer, fdrmogrna att handla på

en hitgrre nivå,"
medan andra åter

"bryter samman under det nya trycket el'
Ier-drar sig tillbaka in i apati eller vrede"'

En annan av informationssamhållesiitteratu-
rers bestsellers, de frarska statiiga utredarna

Simon Nora's och Alain Minc's rapport från

I9?8 om den franska informatik-politiken,

* 'The coming of the post-industrial society'', 1973'
** Sv. utg. 1982.
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lade inte bara fram planer till ett storstilat
fuanskt statsmonopol på datoriserings- och
telekomrnunikationsområdet, utan antydde
också mojligheten av att informationssamhål-
let skulle komma att pråglas av en grnrndlågr-

grande kulnuell konflikt. I

Det kulturella kapitalet

Redan derma litteratr:r ger dltså antydningar
om mojligheten av en grnrndlåggande, sauktu-
rell konflikt i informationssamhåIet. Och
gnåver man iinnu långrre bortom de apologe-
tiska slicifterna, kan man rekonstnrera en mo-

dell av informatiorssamhållet, som har betyd-
ligrt mer gemensamt med denbild av industri-
samhållet som Åugn:st Palm och Hj4mil Bran-
ting formulerade for ett j;imnt sekel sedan ån

den bild som t.ex. Jean-Jagues Sewan-Schrei-
ber sprider i "Den globaia utrnaningen".z

Den niirnnde AJain Toruaine år viil den som

tydligast har formuierat informationsamhållet i
klasskonflikttermer.3 Tor:raine sysslar egentli-
gen med en slags "gxuppterapf'for sociala
rorels er, s.k. sociologisk interventisrL f ill qam-

mans med en gzupp aktivister från en social

rorelse (t.ex. }rrinnororelse& antikårniqafuo-
relsen m.m.) uwecklar han sina hypoteser om

"det prognammerade sarnhållet" som en histo-
risk konflih mellan en bamvåxande telno-
Iaati och dessa nya sociala rorelser. "Tera-
piræ" syfte år att grnrppen ska låra sigan iden-
tifiera sin sociala motståndare, liksom arbe-

tarklassen en gång i tiden lårde sig att mot-

ståndruen var borgarkiassen. Men dår arbe-

tarna behovde ett haivsekel for att bli sålsa på

sin sak kan den sociologriska intenrentionen
....
forhoppningsvis pasbrnda processen. Om ro-
relsen inte inser vem deras egentliga motstån-

dare i det "progxammerade samhållet" dl, så

år risken stor, menar Tor:taine, att dess ledare
sjilva kommer att urarta till "nya heniat'', som
ger sig sjålva nya privilegier. Ått rorelsen

ståndigrt bårpå &oet till en ny hårskande
klass.

Andra har dislrcuterat framvåxten av en hi-
storiskt ny klass baserad på kunskapsmono-

pol Tor:raine's amerikanske koileg4 St. louis-
sociologen Åtvin C'ouldner, ågmade de sista
tio åren av ditt liv åt envildig genomgång av
den manristiska teoritraditionen I tedje de-
len av trilognn over vad han kallade "dialekti-
kens morka sida" kom han in på de intellelnr-
ellas historiska roll.a De intellektuella, menade :*::
Gouldner, håller på att utvecklas till en ny
klass vid sidan av kapitalisterna Grundvalen
for derura deras okande maktposition år kon-
trollen over "det lrultureila kapitalet". På silct
kommer de heit att overta makten från dem
som konrollerar "perudngkapitdet".

De ungerska sociologerna Gyorgy Koruåd
och Ivån Szelåny har likatedes kamiagit en

teori om intelligentsians våg tiil klassmakten,
om ett historisi<f nyft kiassamhiille under fram-
våxt, både i ost och våst.s Liksom Gor:idner
menar de att inteiligentsians heravålde base-

ras på knnskapsmonopol Håri har de, liksom
Gouldner, och kaaske inte helt overraskande,
sina foregångare i den anarkistiska och syndi-
kaiistiska id6raditionen Michail Bakunin var-
nade for det "statsingenjorernas komrnando"
som Mard sociallstiska samhålL:sutopi enligrt

hans mening s}:ulle leda tiil Den polsk-ryske

slEdikalistenJan Machajski blev utsatt for
kampanjer från de ryska komrnunisernas si-

da når han håvdade att bolsievikerna-s revolu-
tion leddes av hogiutbildade som besatt ett

kultureltt kapital med vilket de hårskade over
de olrunniga ma.ssonta

Det var inte bara bolsjevikerna som bekårn-
pade derura tanke. Man<ismen har alltid stått

fuiirnmande for tanken om klassbildning på

grrundval av ojåmn kr:nskapsfordelning. Vis-

serligen har man menat att olika ekonomiska
forutsåttningar ger olika mojligheter tiil utbiid-

t Eng. utg. "The computerization of socieV', 1980.

e sv. utg. lggl.
3 AIt från sin bok om "lå Soci6tå Post-industielle",

1969, till "La voix et le regrard", 1978.

{ "The future of intellectuals and the rise of the new
class", 1979.

5 "The intetlectuals on the road to class powe/',
1979.
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ning, vilket i sin tur ger olikartade ekonomis-

ka fordelar - både den socialdemolsatiska
och kommruristiska utbildningspolitiken byg-
ger ju hårpå. Men man har ddrig accepterat

tanken på att utbildningsskillnader och ojåmn

kunskapsfordelning j sig siå/v, och bortsett
från alla andra faktorer, kan vara klassgene-

rerande. I en nyutkonrmen bok" argumente-

rar Donald Hodges for att organisations-intel-

ligensen år den produktionsfaktor som marn-

ismen "glomde bort". Formåga att organisera

månskligrt arbete (inktusive den kunskapsfat-

tiga underklassens sysselsåturing vid datater-

minalerna) år en kiass- och maktgenererande

faktor lika fundamental som jord- och kapitai-

innehav, menar Hodges.

Kunskap och vlshet

Listan over olika forsok att forstå informa-

tionsamhiillet som en nyn klassamhålle kan
gåras mycket långre. Vid den internationella

konferens om den nya kiassen som håils i
Fiskebåckskil i januari 1984 bamlades yt-

terligare argilnnent och empiriska data for och

emot den hår tollrcdngen av vårlden. Det fmns

ailtså redan en rad dlvarliga forsok att formu-

lera informationsamhiillet som en ny typ av

klassamhålle. Med kiasser som historien inte

tidigare kånner.
Det år lån an forstå att informationssamhål-

lesennrsiasterna på Televerket, S-E-banken,

Luxor, Statskontoret och SR-TV bortser från

derura lineratur. Man sågar inte av den gnen

man sjålv siner på.Inte heller l800-talets indu-

strikapitalister, grossha.ndlate, ingenj orer och

bankdire!*orer var sårskiit medvetna om sig

sjålva som en hårskande kiass. Men liksom

det fanrs fåtaiiga borgare som grenonrskåda-

de sin tid och mer eller mindre cyniskt for-

lcurutade maktens evangelium, så har någøa av

informationssamhållets "egma'' också formule-
rat tankar som ligger nåra de hår redovisade.

Når datorbranschen vårldskongrressade i
Kopenhamn sommaren 1982 hoU ledaren for
ett av de stora amerikanska software-husen,

Walter F. Bauer, ett politislit uppmårksammat

anforande.** Också han tog sin utgångspunkt
.--- - i att datoriseringen hållerpå att åndra sjålva - -

samhållqstrukfuren och att den leder till en

social omvilvning lika gnundlåggande som

når ångrmaskinen banade våg for kapitalismen
i stor skala. "En ny social ordning år på vågi',

sade han. I nåstan man<istisk andatalade han

om hur den industriella revolutionen en gång

hade forskjutit makten från dem som ågde
jord till dem som ågde medlen for varu-
produktionen Men så overslsed Bauer det
kla-ssiska marxistiska persp e}:tivet och sade

det som informationsamhålles-apologeterna
inte kan se elier vågar såga. Information har
ersatt industisamhållets lriterier for social

skiir:tning. Nu håller de som åger produktiors-
medlen, de "petutingrrika" på att ersåttas av

"de kurukapsrika, de visa". Kapitaliqmens im-
perativ, sugret efter mervårde, håller på att tas

over av ett nyft ledmotiv:

" I ltlorm a tionssamåålJe t kar aktåis e r as av

dess omåttlrga krav på inlormation- Det

nya samhållet kan nogrfaktiskt ååst karak'
tånseras med ordet inlormationsimpera-
tiv. Att få Etet grann inlormation leder till
onskan efter mer."

Walter F. Bauer talade om datademo}rati,
men vål att mårka inte om kunskapsdemolcra-
* "The bureaucratization of soqialism", 1981.

" Se Dagbladet Information (Kbh) 26 juli och 18

augrusti 1982 och Dagens Nyheter 2l september

1982.

Maskinens rationalism. "Det er den amerikanske rytme,masJanens sang, som idag lyder over tsarenes

rike, fra 1ailleiene ved Donetz tiJ petroleumskildene paa Saka/ln, fra homuldsmarkene jSam arkand til
jernfeltene ved Magmetherget. Og med den har nye idealer trængt sig ind i det gamle rike- Et av dem

.betegmes som Fordisatzia det er organr'satrbnens og1 rationalkeringens symbol som har avløst ikonene og

helgenskrinene i det nye Amerikasom rerser sigr i øst." (Haakon Bugge Mahrt, Modernisme, Gyldendal

Norsk Forlag, 1931.)
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ti. Han opererade med en samhållsskiktnings-
modell med fyra hierarkiska nivåer: Data, in-
formation, kunskap ochvishet. Harrs framtids-
vision var att vi inte år lika kruuriga (eller visa)
allesamman, och att vi heller inte ska bli det.

- - Visst komrner gremene man att kurura behårs-
ka milsodatorerna, låra sig att progrrammgra i
Basic-likrande språk etc. Men sådant fu får-
digheter på de lågne nivåerna. C'emene man
biir inte klokare av att få mycket data och
information, ja kan gott drånkas i information
utan att bii måktigare. Ty de två hågrre nivåer-
na i Bauers icunskapshieralki, kunskap och
vishet, var forbehållna den nya silnhållsslilgn.
Bauet's hålsningsord var provocerande, men
sanneriigen inte grnrndlosæ

"Mina damer och herrar, vi m6ts som da-
tasewice-industrrns ledare, menvi iir mer
ån del.Jag ser var och en av er som leda-
re i ett nytt samåål/e. Vi representerar
/edarskapet 6ver en grntndlåggande for-
åndring i vårlden/...lvi måstepåta oss
ansvaret for ledarskapet over informa-
lronssamåiiljet."

Parallellerna till Bakunin s och Machajski's
tankar for eft sekel sedan dr slående,liksom
till den osttyske systeml<ritikern Rudolf Balro.
I "Alternativet"* opererade Baluo med en
samhållcskilfixingsmodell omfattande fem
hierarkiska krmskapsnivåer. Den lågsa om-
fattar informationer som behåvs får att utfora
"schematiskt del- och hjålparbete", den hogrsta

nivån besitts av dem som utfor "analys och
sfntes av nanuens och samhållets helhet".

I ljuset av Baue/s sarnhållsmodeil år det
forståeiigrt niir en eiev på datateisrisk iinje på
Bandhagens grymnasium utbrister: "Om det
blir en ny elit gåller det att tillhora den!"**
Samrna insikt pråglar sannolilr:t informations-
samhålles-entr:siasterna i foretag, organisatio-
ner och offentlig sektor.

Planlåggrare och planlagda

Men varfor har Drgvar Carlsson och hans pro-
gramgEupp anammat den klassiosa versionen
av informationssamhållet? De år socialdemo-
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lcater, och sociddemolsatins ideologiska
forad<ring i den manristiska kiasstraditionen
borde garantera att man nårmast automatiskt
undvek den

Det årgruårx wårt att tro att det faktunr att
de bortser hån konlliktperspektivet skulle
bero påbristande information. Det ligger allt-
for nåra till hands att forklara "glomskan" med
att man lnr intresse av att "glomma bofi" klass-
kampsperspektivet. Liksom borgarna'kom
ihåg" klasskampsperspel:tivet når de talade
om det gamla samhåillet, om storbondernas
och adelns framfart mot de arma bonderna
och landsbygders fattiga, så rnims våra da-
gars ledande socialdemolrater klasserna når
man talar om kapital;qmen och industrisam-
håUet. Men lika sorgrfålligrt som borgarna
"glomde bort'klassamhållet når man beskrev
sin egentid, iikanogrsamt "qlomme/'man att
åven vår tid med fordel skulle hxura besicri-
vas i klassterrner.

Det år således nåraliggande att forestålia
sig att vånsterns och socialdemolo:atins olik-
artade reaktioner på informationssamhållet år
utryck for fundamentalt oiikartade klassin-
tressen, och att rårelsernas och partiernas
medlemrnar och våljare borjar delas upp, "in-
om familjen" så att såga, i en ny overklass och
nya rurderkiassfr aktioner.

For aft ta overklassen forst. Den ledande
kadern av statsselseterare och departe-
mentstj furstemå4 teknokratiskiktet i verken,
kanslifolk och forhandiingsexperter i organi-
sationerna, samhållsvetare i utedningwåsen-
det och sektorsforslningsorganisationen etc.

motsvarar i hog grad modeilen av den nya
kiassen- Det vore dock felaktigrt att begrrånsa

derna nya klass till den offentiiga sektorn.
Den nya klass jag talar om hår, i forlångdng
av den ovan refererade litteraturen, har bara
narnnet gemersamt med den "nya klass" som
trring Kristol, Bertil Ostergrren m.fi. menar sig
kunnaurskilja inom den offentiiga se}:torn.
Den nya klassen våxer också fram inom den

* Sv. utg. 1980.

** Datavårlden 12 december 1983.
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Ekonomins herravilde. BiSrsen i Slockåolm 1978 (Foto Anders Petersen/Mira).

informationseknologiska och lonskapsbase-
rade privata foretagsamhetens administratio-
ner. Informationssamhdllets nya overklass
skiljer inte mellan offentligr och privat sektor -
det år frågan om en relatilrt homogen privat-
och-offentlig planlåggnings- och organisa-
tionsinteiligentsia, en "priffentligl' samhållsin-
telligentsia. En systemplaniåggare på Erics-
son, enbyråchef i industidepartementet och
en informatiorschef på Liber har sarnmaut-
bildningsbakgrrund och samrna intresse av att

vågen in i inJormationssamhållet utveckias ef-
ter samma norrner for progrramvartrintegrra-

tion.
Derna nya overklass må antas stå i ett mot-

satsforhåliande till "den gamla overldåssen",
d,vs. organisationsintelligentsian står i motsått-
ning tiil det privata kapitalet liksom borgerlig-
heten en gång stod i motsåtnring till den gam-

la aristolo:atin. Jag tror att sriden om lontagar-
fonderna mer ån nåqrot annat enskilt politisii:t

håndelseforlopp idag ger uttryck for denna
konllikt meilan en gamrnal och en ny sam-

hållselt som tåvlar om folkgrunsten Å ena
sidan de som behårskar kapitalcykeln och
som krdver privat investeringsfihet och fri
roriighet for kapitalet, å andra sidan de som
kontroilerar orgranisationerna och som kiver
sarnhå]ls- (lås organisations-) kontroll over in-
vesteringsbesluten. Bågge sidor hamstiiller
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sig som frihetens och demokratins forwarare,
och bågge framståller den andra parten som

diktatorisk.
Också underklassen må antas åndra karak-

tår. SAP:s grråsossar och arbetarmedlemmal,
och facldoreningsrorelsers bas utgor med dl
sannolikhet en forwinnande industriell under-

klass. Men i takt med att den indusriella un-

deridassen forwiruter våxer en arman under-

klass successivt tram: tiånsearbetarna inom

både offen0ig och privat seklor, sjukvårdsbi-
tråden och skåterskor, barnhemspersonai och

grnrndskoleliirale, processovervakare och

skårmbildsoperatorer. Det år alla de som en-

barr bamstår som data och information i sam-

h:i[splanlågganus modeller och i SCB:s och

samhållsforskarnas enkåunaterial och ftåge-
formulår. Det år de som upptåder som "mått-

niskorna" i Olof Palmes nya dramatiska ver-

sion av den srerska modellen, som data- och

informationsbelnndiare i arbetslivet och som

massmediekonsumenter på kitiden. Om den

nya overklassen år planlåqgarna i foretag, stat

och orgranisationer, så består den nya under-

klassen av de planlagda.
Också konllikten mellan fackforeningsro-

relsen och SÅP ('rosornas lsid) kan forstås

utifrån derura modell LO tvingas i hogrre gnad

foretråda den industrieila underklassen av det

enkia skålet att organisationens existens står

och faller med det procenruella påslaget i av-

taisf6rhandlingrarna (den fods, existerar och

dår med den indr:stiella kapitalistiska dag-

ordningen). SAP år dåremot en politisk orga-

nisation, som i praktiken har kigjort sig från

den indusriella r:nderkiassens våIjanmder-
Iag, och dårfor på ett heit annat sått kan

manowera mellan sociala rorelser och ut-

vecklingstendenser. SAP kan dårfor, tiil skiil-
nad Aån facidoreningsrårelsen, bana våg for
den nya historiciteten. De wå tidigare gEenar-

na av arbeta:rorelsen forenas dock i sitt for-

nekande av existensen av ett nytt klassamhåI-

le. Det år srTmptomatis}:t att rorelsen i år kalla-

de tilt l:a-maj demonstrationer under temat

"Det gamla klass-samhållet - det nya folkhem-

met"! LO framhåver det gamla klassamhåIlet,

formulerar sig i klassterrner, men våI att mår-
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ka bara inom ramen for industisamhållets
klasskonflitrf, och har wårt att f61ssfålla sig
nya klassamhåtlen. SAP dåremot, står som

den overstatliga garanten for "det /forment
klasslosa/ nva folkhelmet",

Det båsta kortet

Om det rir riktigt att vånsterns nuvarande ide-
ologiskavilsenhet år enreaktion på den histo-

riska brytningstid vi lever i, så kan vi bara

komma ur stilleståndet om vi å ena sidan ac-

cepterar den nya historiciteten och å andra

sidan riir:tar motståndef mot den.

Å ena sidantror jag man måste uppfatta den

"priffentliga" organtisatiorsintelligentsiars
uppbygge av det nya samhållet som enpro-
grressiv irraft. Organisationsinteiligentsian ka:r

bryta ned det kapitaiistiska systemets anarki

med dess misshushållning med mårmiskor

och natu:resurser.
Organisatiorsintelligentsian har fontsått-

ningruna for att losa energi- och miljoproble-
men, och att befria folk ffin de tr:nga och

smutsiga jobben Den nya klassen kanratio'
nellt losa arbeæloshetsprobiemet. Den år,

som Alvin Gouldner uttryc}:te det, "det båista

kort historien hittills har speiat ut med'.I det

avseendet finrs det all aniedning att stodja

Ingvar Carlsson och hans prognamgrnrppnår

de formulerar den nya klassers våg mot infor-

mationssamhållet. Jag menar alltså att våns-

tern bor visa samma entusiasm infor de nya

naturvetenskapiiga, psykiska och sociala tek-
nologierna som når Karl Mar:< en gång hålsa-

de fabrikerna, industriali smen och kapitaiis-

men som civilisatoriska }<rafter.

Men samtidigt tror jag att det år nådvåndigrt

att forhåla sig lika icitisllt mot vågen ini
informationssamhållet som Marx en gång for-
holl sig till kapitdismen. Ty den nya ldassens

våxande kontroll over samhållet kan också

medfora en kontroll over månniskorna som

historien ddrig tidigare upplevt. Den rationel-

la planlåggrning av det månskiiga livet som
pågått under heta 1900+alet (inkl. bolsievis-

mens och nationalsocialismens forsok att

grnrnda perfekta samtrållen), ges idagnya, hit-
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tills otånkbara mojligheter med gentekldker,

cell-, våvnads- och fostertekniker, dltmer ve-
terskapliggjorda psykoterapier och sociai da-

taintegnation*. Det finns naturligrwis heller inte
i detta avseende någon anledning att skilja
mellan de privata f6retagens och statens plan-

!åqgningsmonopol. Jagr har svårt att se att mul- -.
tinationeilia IBM:s kontroll av bina ansålldas liv
och beteende s!:ulle vara mer "frihetligrt" dn

de sovjetiska myndigheternas mentalbehand-
ling av "politiskt sjukd'.

På våg 6s1 $ftansen?

En konselarens av detta år att det inte ger mer
politisir:t inllytande att borja låra sig att pro-
grranrmera eller få en skiirmterminal på jobbet

ån det en gång',rar for lantbrukets overflodiga
att låra sigr stå vid fabrikernas maskiner. Å ena

sidan sfurs milioner av månniskor in i det in-
dr:srieila lcrnnandet, å andra sidan var fab-

riksfårdigheterna lsrappast något malctinstru-

ment. Den ovan nåmnde Bauer såtter fingrret
på den åmma punktennår han skiiier mellan

den data- och informationsbehandiingskunni-
ga underldassen och den lcunskaps- och over-

blicksvisa overldassen Dårfor år det para-

doxalt nogp så att ju fler som lår sig gnrndlåg-
grarde programmering och gzundoperationer-

na till en ABC 800, ju mer vå<er den nYa

urderklassen Sasningen på massdatar:nder-
visning år i praktiken ett led i den post-indu-

stiella proletariserings-processen- Har Her-

bert Sodersrom tånkt på det?

Vad ska vånstern så gora? Om det verkli-
gen åir så att informationssamhållets grrundlåg-

gande stulnrrellakonilikt år en kunskaps-

och informatiorskonllikl, biir utbildnings- och

Inrltursystemen grn:ndlåggiande for fordel-
ningen av makt ochvanmakt i informations-

samhåilet. jir aet da rimligt att vånstern nojer
sig med att formulera en separat utbildnings-,

forsknings- och kulturpolitik som dekoration
ovanpå den ekonomiskapoiitiken? Måste inte

fuågan om konEollen ovøutbildnings-, forsk-

nings- och mediasystemeru måtsåttningar och
irmehåil bli kårnan i vånsterns dagordrdngr for
vågen in i informationssarnhåilet?

Borde vi inte resa lcav på att folk ska få en
chans att skapa sin egenvårldsf6rståelse, och
formåga att syntetisera de kaotiska informa-
tiorsmångderna till tollrringsbara budskap?
Borde inte vånsterns dagordning i informa-
tionssamhållet ta upp kontrollen over de fram-
våxande expertsystemen, ovet utvecklingen
av femte generationens datorer, 6verutveck-
lingen av de integrrerade progmmvarusyste-
men och yttert kontroilen over de teoretiska
fonrtsåtbringarna for de samhållsstrategiska
besluten? Och borde inte vårsterns dag-
ordning som konselcvens hårav omfatta den
sociala kunskapsfordelningen i aJla tlper av
organisationer? Inte bara kunskapsfordel-
ningen inom foretage& utan också inom stats-

och komrnr:nala orgarrisationer, forslorings-
och utredningsinstitutioner, planlåggmingrs-

och utbil&ringsinstitutioner, och (inte minst)
parti-, rorelse' och fackorganisationer.

Om vånstern diiremot hamhårdar i sin indu-
stiell-kap italistiska verklighetsuppfaturing
och sin nuvarande id6 om 56gielismsn år jag

rådd f6r att den inte bara tappar det ideolo-
glska gEeppet, utan an den efterhand reduce-
ras tiil en nutida variant av hembygdsrorelsen-
En vånster som ågmar sig åt att såtta upp nos-

talgiska arbetarspel på industiorternas lokal-
teaEar, ailtrnedan den n1n overklassen får fria
hdrtder att regiissera informatiors- och kun-
skapsforeståilningen på Nationalscenen.

Det vore synd om vånstern hamnade på

Skansen så småningom!

' En intressant bok hårvidlag år Stephan Choro-

ve/s "From genesis to genocide; the meaning of

human nature and the power of behaviour con-

trol", 1979.
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