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en andra om hotet mot syssel-' : att hitta,budskåp om eq iins[-:,:
såttningen, oeh en tredje om in- ;vård decentraliseringjJag vit!,''

r'fdrmåtiodsteknoiogins effekter '' fiirstå de mrijliga (åven,de ii:..-.
i vardagslivet och fiir,vårt sått ke-iinslvårdi) riWe-cklingsperr. .
attleva. ' spektiven ,,: i:, ' -

Hårtill kan låggas.en fjå4de , ' Dessutom'valde jag att låsa -'
data-debatt '- om informa- Tofflers bok utifrån en kon'
tionsteknologin 'och 'samhålls- : -l tliktteoretisk .' :utgångspunkt,strukturen' 

ff:iT:'ffå'-**xt;;; "ttrll;Utan att tiirfalla tilt tekno- :uC ge" "en så missvisande.bild '

logisk determinism lir det av Tofflers uppfattning . som
tankevåckande i vilk-eå-grad tånkas kan" och- att jag måste

. de bårande teknologierna ha låst Toffler måd "fdrut1atta-
och den sociala strukturen de meningar om en tidesbe-
betingar varandra i olika ståmd klasskamp". Till det kan

. kulturer, Tånk på bevatt- sågas, fiir det ftjrsta, att det
nlngsanlliggningarna och sjålvklartbliren"missvisande"
den orientaliska despotin i Uila når man diskuterar ett
Kina och på maskinteknolo' tema som saknas i en framståll-

, gier och kapitallsmen i Vlist- ning men som borde finnas
,,. ourops. - .. .' u"r'.i, ,.,..,..., .:.,;-,:medtaget, Det kan knappast

. r r - Når Sveå G,rstbrror, (fp), Y:l.u ul anmålares uppgift att
' *oni"",iåLl aå;t"itiiÅ i"i#j ' '' $tlu.:ie inom ramen ftit denav

.mationsteknologiutrtdiingen,i fiinfattaren uflucLn?--proble-

... E*pr"r.un relzj ue*ofer- *in T?Ik9+' 9"trll en liberal (!)
kritik av afvin ' 'ofders bot råttratt bryta fiirfattarens prob-

"Den tredje vågen" (Expressen l":i"t::tttfgsinitiativ,skulle
20/6) så knyterlan delvis an till ISrs Gustafson fiirmodligen

temat fijr en sådan fjårde data- :,.. ,sogå'
debatt. Gustafson har sårskilt . F6r det andra ska det ock:'.'
fåst sig vid Tofflers decentrali- '. . 3å sligas att det konfliktteo-
seringstes: Informationstekno- . fetlska perspektivet inte re-
login kan ge miijlighet fiir folk .. . tår galllåber på atla liberaler.
att soka upp den information de i ' T ex Gustalssons partibroder
har behov av och på så såittvara , , , I Våsttyskland, soclologen .

' medochstyraproduktionen., Rall Dahrendorf, som kan

.,?ååå'ffi :ffiitt:llli"ålåå, :ffili-J'å,Y#1i,"å:
, i,:ioni"i .;å-;;;;'b-il: FTtt:! camhlllsrva (om

samtnan urea -irterrpi,ti.ååi doceGtnrrdrtt*) ' ' '

nuvarande polidska budskap I I I Det intpisåntå temat
om "decrntrallcertngl och "nån' fdr den flårdc datadebatten iir

vilka eventuella grundlåggande
samhållskonflikter den fram-
v'åxande informatiensæknolo-

: gin alstrar. Detta 'år Toffler,
' Bell, Btzezinsky m fl fdretråida-
,, ., re. fdr. den pbstindustriella sko-
".:lan pinsamt tysta gq Andr+
I dåribland Touraine, har beriirt

frågan, åven om han inte har
kunnat ange någon mekanism

., fiir den post-industriella kon-
flikten.'- -Cronberg och Sangregorio
kommer i den civan nåmnda bo-
ken'in på just problemet med
konfliktlållor i informations-.

' samhiillelpe skriverbl a:

ken och år i stånd att skaffa
, sig den niidvåndiga iiverblic-

: .. ken på annat sått kommer
, atr på ett bekvåmt sått kun-
,. na ijks sina kunskaper, Sy-
" st€met fiinrtsåtter nåmligen
' att man vet vilken inlorma-

SÅ åven om jag kan sitta
, hemma vid min lllla bords-
, termlnal med direktkoppling' till Stipo-registret, titl storf6-' retagens bokldringsreglster

och till SCB:s datåbas, sA.år
iag lindå reelit makttils så

' 'lilnge jag tnte'vet vad iag
' .., . ska fråga omi Att kunna H-.,

.;: _ 88 hrlvor en hypotcs, och
'l' hypoleser lormuleras alltld ;

uflHn en dverbllckando 1so- iri
rl om samhållel

'i'. I I i Jae ar ailtså rådd fiir att
' "decentraliserings"-utopin un-
. ' danskymmer ett mer påtrång-'

ande problem: År det miiiligt att
-i ' motverka tenderrsen till en upp-

delning av befolkningen i ett få-

"i tal som vet hur man handskas
med informationsteknologin

. och en majoritet som drunknar
i striimmen av osorterade infor-.

'. mationsfr{ment? Den frågan'
.... blir allt mer avgiirande ju mer.

samhållet nårmar sig liintagar-
fonds-socialismen, eftersom.

. den har som konsekvens att
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-

Svcn Gucaalgon {lp). erdldrqndc
i inlofrnalionsteknolog;islEgC1qlrg lCtU

o"fankeproletøria-
te\ frømtid.eæ un-
derklø$s"hette enør-
tikel p& kultu,rsidon
(26/6) au Thomøs 36-
derqvisl fortkare vid,
Roskild,e unioersitet
Høn oq.rnøde fdr
framtid.sid.gller d la
Alvin Tolfleæ'"Den
tre ilj e oåg en\ Ildr lårhon mothugg au
riksd.øgsmøn Suen
Gustaf s on ( fp ), ordtiS-
rande i informø-
tions teknolo giutre d.-
ningen SG menar
ott vi. måste

I.l

t
t
a

gt
m
ht
gi
s(
sit
dt
n,
m
kr
ti
bi
iE
ki
le
st-

rG
g(
lc
st

tr,
kr
te
fu

ITYTDIIITIIT
fiir derndkratfur!

DET ÅR NU elva år sedan
den amerikanske ftirfattaren
Alvin Toffler skråmde upp oss
med boken "Framtidschocken".
På ett målande sått skildrade
han de politiska och sociala om-
vålvningar som en ny teknik
skulle medfdra.

Tio år senare har han kommit
tillbaka med ''Ihe Third Wave".
Thomas Siidercjvist har låst den
(Expr 26/6) men givit en så
missvisande bild av Tofflers
uppfattning som tånkas kan.

Siirlerqvist måste, når han
låst Tolllers bok, ha suttit
instlincd i en bur av ldrutfat-
rade rieninsar omEn-6ffi8-

-

beståmd klasskamD ocn dar'
-fiIf6:ffieflGffiAe Onrrellsffi
mer ån 30 år sedan skrev "1984"
såg emellertid vårlden helt an-

ken kan månniskorna i allt det
informationgdverttid som kom-
mer uppifrdn - från etablisse-
manget - sdka upp just det
som de vlll veta. De kan svara
på meddelanden som de får, be-
gåra alternativ och nya upplys-
ningar och till och med som
"prosumenter" vara med och
styra produktionen.

Om man verkligen tror på
den enskilda månniskans mtij-
Iighet att sjålv ta stållning och
påverka sin situation - med
andra ord om man tror på de-
mokratin - då måste man vara

genom soclata Krlser. ufvecl|l-
lingen till småskalighet kom-
mer att bli wår. Men han låter



øtt bredd.o dåno-
kiatin-oVEJiim z?ir-
beslutsløttond,et tiL
rniinniakornd, brytø
den "enkelriktad,e
informøtionen".

oss dock se en ljusglimt i det
orwellska miirkret Klåsskam-
pen år inte iidesbestiimd. Miin-
niskor kan fås att samverka.

Tolller år i t6rstr hsrd
publicict och inte veten-
skatrman. Ecsaår nu hans
boh som S0derqvist anser,
bog_ay ttttL6ptr fundering-
ar? Nei, det intrccsanta år iU
liknande tanhegångar finns
på mårrga håll i vtrlden dlr
man trtrigl in t hrnrtids-
prcblemcn.

I I I Intress

kontrollera.
Teknologin kan anvåndas fiir

att sdka iika centraliseiingen
men mi

I I I Intressantare år att ta
del av Daniel Belts unnmårk-del av Daniel Bells uppmårk-
sammade Cowan-fiirelåsning
'The matchirig of Scales" fiii'The matchirig of Scales,' fiii
knappt två år sedan, dår hanknappt två år'\edan, dår han
utgår från det nyq låge som bl a
mihroelektroniken skapat Han
pekar på de tenderiqer till poli-
tisk-geografisk sepai"etism som
fiqns tex i Spanien, \ankrike,
El^!n:^- Qr^-L-:r---:^-\ --- .'Belgien, Storbritannien\ samti-
digt som den ekonomiska cen-digt som den ekonomiska cen-
traliseringen iikat Detta skdqar
en spå:lning som blir svår att

f6
te

norlundb uL Datorerna hadejust intrått på scenen. Det varjåtteanlåggningar som kostade
miljoner och åter miljoner. på
dln tiden trodde maå att det
skulle gå att styra heh USC
med hjålp av tolv gigantiska da-
torer. Då skulle Storebror kun-
na veta allting om varje månni-
ska och iivenraka varje wå av
hennes tillvaro. Hennei miinsk-
liga egenskaper skulle fiirkvå-
vas och hon måste anpassa sig
eller dii.

]- D"t_t -tekaiska utveeklingen
har helt fiiråndrat ftirutsEtt-
ningarna. Dn mikrodator på
några kvadratcentimeter som
kostar en hundralapp ka4 i dag
gora samma saker som miljon-
anlåggningen giorde ftir. B0 år
sedan. Nu finns det hundratu-
sentals datorer i vårlden.

Redan i sin fdrsto bok an-

- Mycket arbete kan flyttas
från stora fabriker till grann-
skapsgemenskaper. Den kil
som industrialismen språngde
in mellan produktion octr t<6n-
sumtion kan avlågsnas. Toffler
pråglar ett nytt ord: "prosumer"
("prosument") fiir atf beteckna
en ny kombination mellan pro-
ducent och konsument.
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#ffiffiBell tror på det senaEl6rna-

-

- 
TofitgT tar alltså upp ffigor

som dyker upp dverallf i
vårlden, åven i vårt land.
Visst kan man kritisera myc-
ket av vad han såger men

I

IIlGenom den

m e d sina lel år "Dån tredje
vågen" dock ett stimulerande

tekni-
vågen" dock ett stimulera
inlågg i frarntidsdebatten.

i l::..,- r t. i-i. i ihJr. ^ !å!-: lsl.- rrd.rur r;r,å-r . ::{-

såg Toff,er att

Aven når solen skiner behov-


