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Tankeproletariatel
frarntidens rrnderl

DET post-industriella inlor-
mationssamhiiltet iir ett åter-
kommande tema i de moderna
lramtidsskildringarna.

Harvard-sociologen Daniel
Bell kom fiir åtta år sedan ut
med en våldokumenterad ten-
densbeskrivning i "The coming
of post-industrial society'. BelI
menade att den teoretiska kun-
skapen blir allt viktigare som
grundlåggande strukturPrinciP
och att de teknisk-vetenskaPli-
ga eliterna dårfiir våxer sig
starkare. Samtidigt fiirlorar den
privata åganderåtten och kaPi-
talågarna långsamt i betYdelse.
Alain Touråine och Alvin
Gouldner har På liknande sått
gett viktiga bidrag till den teo-
retiska bilden av btt hastigt an-
nalkande informationssamhål-
le.

En viktig skillnad i dessa, och
andra, scenarier år graden av
konf likt som år inbYggd i den
sociala strukturen. Bells tek-
nisk-vetenskaPliga elit saknar
en motsvarande underklass.
Gouldner fascineras av den in-
tellektuella klassen och dess
språkgemenskap - den delar
en-"culture of critical discourse"
som huvudparten av samhålls-
medborgarna inte kan ta del av
och den fiirfogar iiver ett "hu-
mant kapital". Men Gouldner
gBr ingen nårmare inblick i tan-
keproletariatets situation.

I

Touraiile, som blev starkt
påverkad av msi 196E i
Frankrike, år den som kom-
mer nårmast en egentlig
klasskonflikt. Den upPåtsti-
gande klassen i det Touraine
kallar "det programrirerade
samhållet" år de som besitter
kunskap och kontrollerar in-
Iormation och dårmed har
makten att styra samhålls-
Idråndringen. Med Lars Gus-
tafssons ordval skulle man
såga att de har Problemfor-
muleringsinitiativet.

I I I De dominerade klasser-
na, dåremot, saknar tillgång till
information. Den våxande so-
ciala konflikten år alltså inte
kampen mellan kapital och ar-

t Den amerikanske framtidsforskaren Alvin Toffler ger i sin
nya bok "The Third Wave" en entusiastisk skildring av eft
fiamvåxande informationssamhålle, som han menar kom-
mer att avlcisa det nuvarande industrisamhållet. Tofflers
bok år en av många som utgått ur den s k New
Age-riirelsen, i IJSA.- Men vi har skål att vara misstånk-
såmma mot talet om en ny tidsålder, skriver hår Thomas
Stiderquist, forskare vid Roskilde universitetscentrum. De
som behårskar den nya informationstekniken blir framti-
dens civerklass.
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bete (åven om den fortfarande
dominerar vårldsscenen), utan
mellan dem som leder sam-
hållsutformningen och dem
som reduceras till "beroende
deltagare".

Fiir tio år sedan gav sig den
amerikanske journalisten Alvin
Toffler in i framtidsbranschen
med boken "Framtidschocken".
Nu har han arbetat vidare På
sin vision. I28 korta med detali-
rika kapitel bygger han uPP en
mycket konkret bild av det
framvåxande informations-
samhållet ("The third wave",
London: Collins, 1980).

I Tofflers vågfrontsmetafor
var den fiirsta civilisatoriska
vågen jordbrukssamhållena,
från neolitisk tid till dagens na-
tioner i tredje Vårlden. Den and-
ra brusande vågen var indust-
rialismen. Den tredje vågens

kulturer år en lågmåld dYning
som långsamt men obevekligt
eroderar bort fundamentet ftir
den industriella civilisationen'

Tredje vågens materiella bas
år de nya avancerade teknolo-
gierna, tex dator- och gentek-
nologi. KabiGen skulle vål i
Tofflers 6gon vara framtidens
svenska fiiretag, knappast Vol-
vo eller Svenska Stål. Kloning
av celler en typisk post-indust-
riell tillverkningsprocess.

Efter hand som den industri-
aliserade massproduktionen
ersåtts .av den automatiserade
informationsekonomin ftirånd-
ras också den sociala struktu-
ren. Kårnfamiljen uppldses till
fijrdel fiir mer rtirliga kollektiv-
konstellationer, nationalstaten
till fiirdel fiir en kombination av
transnationella f<iretag, dver-
statliga organ och regional au-

tonomi. Den ideologiska
byggnaden skapas i rea
mot den mekaniska kaus
och det atomistiska tånl
som har varit grundstena
den våstliga vårldsbilden t

1600-talet. I stållet, menar
ler, kommer systemteort
helhetstånkande att bli
tredje vågens ideolo
grundpelare.

Sett i ljuset av den sar
litteraturen om det Por
dustriella samhållet
Toffler inte mycket att
ma med. Våg-metaforik
fascinerande och korise
genomliird och hans e

pelval och stil charmer
Men lramstållningen å
retisk blind' Srtlig som e

Båsta-artikel.

I I I Åndå finner den I
hdnan korn. I kaPitel 13 te
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