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KUNSKAP AR MAKT:
INTELLIGENTIAN OCH STATSKULTUREN
Thomas Saderqvist

Du* ur*,ro^r* po'-rrrsKA
frdgan under de kommande decennierna blir intelligentians stelhing
och villkor i samhauet. Det Hter litet formetet - her pagAr en kapi-
talistisk kris, energikris, Okande krigsfara, hundratusentals menni-
skor i arbetsldshet, velferdsstatens frukter bdrjar vittra. Intelligenti-
ans antd kan rilknas i negra fa procent av befolkningen, dess prob-
lem kan synas marginella i fdrhAllande till den stora folkmajoriteten,
"manniskorna", som det numera heter.

Men n:ir jag 6ndl hAller fast vid att intelligentians 6de blir det
avgdrande problemet i svensk politisk framtid, sA menar jag det inte i
betydelsen att intelligentians intjilningsmdjligheter eller arbetsplatser
er hotade. Intelligentian iir lonarbetare och "m{nniskor", men i den
egenskapen {r dess problem forvisso marginella. Kanske dr den
t.o.m. bettre rustad for de svara eren. Skelet till att intelligentians si-
tuation ar en nyckelfrAga fdr svensk framtid er en annan: den histori-
ska erfarenheten visar att den nestan alltid har haft en avgdrande roll
i revolutionera situationer.

Befinner vi oss dl. i en revolutioner situation? Bedeja och nej. Sett
utifrAn det klassiska socialistiska melet, att den kommande revolu-
tionen enligt anvisningarna borde bli en socialistisk revolution, er ut-
sikterna rett dystra, Varlden har ennu inte upple$ nigon reellt exis-
terande socialism, even om de dsteuropeiska regimerna har etikette-
rat sig som sedana. Att inse att t.ex. Kina har tagit ett sjumilasteg i
teknisk utveckling och social omorganisation !r ju inget bevis fdr att
landet skulle ha inlett en socialistisk utveckling, lika litet som den
halvsekelldnga Overg4ngen fren backstugusittarland till Hansson-
Wigforss-demokrati er negot bevis fdr en svensk socialism.

\
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Revolutioner behtiver nimligen inte inneb5ra att underklassen

kommer till makten. Faktiskt har underklassen aldrig nAgonsin kom-
mit till makten, och det ar, vill jag hevda, inte serskilt sannolikt att
d€n kommer att gdra det denna gAng heller. Att v ja ar namligen inte

detsanma som att kunna. Att tala om en revolutioner situation i dag

6r derfor inte nodvendigtvis detsamma som att forutspe ett framtida
socialistiskt Sverige. Erfarenheterna frin de hittillsvarande "socialis-
tiska" revolution€ma i Ryssland och i Tredje verlden tyder sndare
pa att en sannolikare utveckling vore den normala revolutionera ut-
vecklingen: att en klass' politiska makt ersatts av en annan klass' po-

litiska makt. Visserligen med folkliSt stod (sekel av bondeuppror var

fdrutsettningen fdr att de feodala samhf,llena kund€ bringas pA kne

och ersettas med borgerliga), men darfor inte nddvAndiStvis med ett

folkligt maktdv€rtagande.
I de sedvanliga revolutionerna spelade intelligentian alltid en bety-

dande roll. Bondeupproren gav materiell kraft bakom forandringar-

na, men radikala prelater formulerade visionerna och gav den andli
ga kraften, Vad vore de borg€rliga rivolutionerna utan encyclopedis-

ter, pamflettforfattare och skidespelare som gycklar med den gamla

reginen? De som formulerar visionema, de samhelefiga mebett-

ningarna, fdr den ena eller den andra sociala gruppen eller klassen'

er en teDdande gnista. De socialdemokratiska och kommunistiska

partier som lett de s.k. socialistiska revolutionerna i Ryssland och

den icke-europeiska verlden har fungerat som den moderna erans pa-

risiska kaf€er, sadrlingsste en for int€lligentian. I den men arbetare

eller bonder har deltagit i partilivet, hal de l{mnat sin position som

arbetare eller bonde - eller reducerats till att verkstdlla de beslut

som det irue partilivets intelligentia uppdrog ft dem efter sina

diskussioner och fraktionsstrider.

Enlig1 den marxistiska teorin har berarna av de sanhalleliga intel-
ligensfunktionerna alltid varit nigon annans tjanare. De kan t.ex.
vara borgerliga eller proletara intellektuella, men inte bara intellektu-
e a rett och shtt. Deras roll i revolutionerna (och fdrresten ocksi
mellan revolutionerna, i den normalsamhiilleliga schackspelssituatio-

nen) uppfattas som underordnad andra klassers, gruppers och skikts.
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De intellektuela uppfattas mer pi linje med partier' regerin€ar och

i"iit",ilt, il r"r'mulerar och utfot d" i det ekonomiska livet och

oiolut,ion"" utvecklade sociala huvudklassernas intressen och vil-

ior. Men sielva har de inga samhe leliga ambitioner'
'- p"ii-""lltnr 

"tt 
*t" utt denna marxistiska syn pA intelligenJian

t";;eil;"t. Att si ar fallet ska inte sokas i nigon rndrad in-

;;;;;;;;.;"derna intelligentian' heller intei att d:l i1:*
ii.t. up'pf"t 

"i"gen 
i och fdr sig skulle vara felaktig' Del ar-i siort

."ii-tf-r.',tg, * -i"tligentian under kapitalistiska produktionsfdrhal-

;;;d* ;t underordnad kapitalackumulationen och marknaden'

Vitrt t- dess medlemmar sdka tjanst i staten' men eftersom staten

*- iotttat som en nodvendig del av de kapitalistiska samhellenas

i,rot iontta,,, sA blir ocksi den statliga intelligentian ytterst under-

.tOiJ t"oir"fit-"ns grundliiggande motsettning: den mellan kapi-

KARL MARX (1818-1883)
Teckning av Ebbe Sadolin.
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tal och arbete. Men frAgan ar om den marxistiska teorin er Hmpad
att fdrkl:ua det som hl.ller pa att ske i de hdgt utvecklade industri-
Hnderna, nf,mligen att de hdller pe att upphora med att vara in-
dustrilander, att kapitalistisk varuproduktion itr en minskande del av
det totala ekonomiska livet, att en allt st6re del av befolkningen un-
dandras sysselsattning i den kapitalistiska ekonomin, att ,'produkti-
onen" av "varor" vilkas v{rde inte kan beriknas utifr{n den marx-
ska verdeteorin (t.ex. innovationer, utbildad arbetskraft) vexer och
att de s.k. improduktiva sektorerna av ekonomin blir allt storre, Vi
konfronteras med en rad fenomen som den marxistiska teorin stAr
maktlos infdr: statsapparatens viitdiga tillvAxt, de s.k. mellanskik-
tens vexande antal, institutionernas och organisationernas markant
dkande inflytande over samhe sutvecklingen.

Visst skulle allt detta kunna forklaras som en vidareutveckling av
kapitalismen, som statskapitalism i olika teoretiska varianter, Men
de varierande teorierna pi fdrklaringsmarknaden liknar betenHigt
de medeltida fdrsdken att radda teorin om jorden som verldsalltets
medelpunkt. Man uppfann allt mer invecklade hypoteser om
stjlrnrdrelser fdr att de iakttagna fenomenen inte skulle std i
motsattning till de aristoteliska fdrklaringarna.

En rner sannolik forklaring tr df,rfor att vi ill vittnen till en ny
samhe styp under framvext. Id€n om en ny samhAllstyp, inte kapita-
lism, heller inte socialism, er vel etablerad ner det geller de sovjetlik-
nande samhe ena. Man ska ha fdrlest sig pe marxistisk litteratur for
att upptecka statskapitalismen bakom det sovjetiska nomenklatura-
systemet. Att Sovjet, dsteuropa, Kina, Vi€tnam m.fl. tir klass-
sarnhelen av en ny historisk typ er i dag en bede teoretiskt och empi-
riskt viilgrundand hypotes.

Deremot er id6n om de vaistliga samhallena som overgings-
samh{Uen mellan kapitalism och klassamhdllen av en ny typ (inte
nodvendigtvis densarnma som i de sovjetliknande samhAttena) 6nnu
inte vare sig teoretiskt eller empiriskt lika valgrundad.

Ande finns det sedan leng tid tillbaka fdrsdk att utforma en teori
om nya klassamhellen ocksA i de v{stliga lenderna. Dvs man kan
med viss rimlighet postulera existensen av nya klasser och skikt som
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inte kan fdrklaras genom kapitalismmodellen, man kan peka pe
samhelsfenomen som inte kan inordnas i en teori om kapitalacku-
mulation, mervardeproduktion och marknad. Bakunin, Laurat, No-
mad, Burnham, Geiger, Heilbroner m.fl. har liimnat bidrag till en sa-

dan teori.
I den svenska diskussionen har det ockse fdrekommit antydningar

om klassamhdlle av ny typ. Anders Leion menade t.ex. for nagra er
sedan (SyD 4/9 1979, "ByrAkratin och den nya klassen") att den of-
fentliga sektorns framvext elr intimt sammankopplad med
framvexten av en "ny klass", en "byrekratklass", niimligen "de
menniskor som fer sin utkomst i de mer eller mindre skattefinansie-
rade delarna av ekonomin och sbm samtidigt... behirskar de parla-
mentariska organen och de ntualiggande politiska organisationer-
na", liksom ledningarna fdr de folkrdrelser som br$erar sin existens
pe skattepengar,

Goran Skogh, nationalekonom i Lund, frlgade sig ett Ar senare:
"Utgdr den nya arbetsretten en del av de nya 'klasslagar' som
befester den offentliga och fackliga byrakratins maktovertagande?"
Skogh diskuterar ett framtidsperspektiv dir en ny overklass, byrA-
kratklassen, fAr privilegier i form av fria resor, konferens- och
kursforminer, fortur i Hgenhets-, daghems- och lAkarkder.

Inom "vanstern" har en liknande tematisering kommit till ut-
tryck. Ake Bergm an (Gniston 1979:38) menade att "idag tar ett nytt
skikt makten inom den statliga och kommunala forvaltningen och in-
om det privata naringslivet". Sjllv har jag fr,o.m. 1980 bidragit med
artiklar om intelligentian som den nya klassen. Men ocksl professio-
nella sociologer har rest frlgan. I eD projektansdkan om skattesocio-
logi talar Joachim Israel likaledes om mdjligheten av nya klass-
samh{len: "Min hypotes er att vi er pA vdg in i vad man skulle kun-
na beteckna som ett postkapitalistiskt byrAkratiskt produkti
onssett." Han talar ockse om en mdjlig "byrelratisk htuskande
klass".

En annan samhe svetare, Edmund Dahlstrom i Cdteborg, skrev:
"Jag menar sjelv att hittills kontrollen Over materiella medel som
produktionsmedel och medel att tvinga mdnniskor som stridsmedel
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utgiort grunden fdr klassbildning men att i dagens samhdlle andra
medel fett storre betydelse som sammanhlnger med styrning av
mlnniskor (politiska medel) och Overtalning av minniskor (kun-
skapsmAssiga medel)", dvs att det i dag finns en annan grund fdr
klassbildning, som Dalilstrdm parallelliserar med uppkomsten av en
ny klass, eller en meritokrati. T.o.m. Althussermarxismens svenske
profet, Lundasociologen Gttran Therborn, antyder att "en veten-
skapligt dppen marxism kan inte med historiefilosofiska konstrukti-
oner eller definitoriska tricks a priori utesluta mdjligheten av
framvilxten av nya, post-kapitalistiska klassamh{llen".

Det finns seledes ett vexand€ politiskt och vetenskapligt intresse
for att studera mojlighetema av ett klassamhalle av ny t1p, Aven orn
de empiriska beliggen ennu iir svaga, tror jag endi att hypotesen om
ett klassamhele av en ny typ er fruktbar for fortsatta undersokning-
ar och diskussioner om de stora politiska och ekonomiska
fdriindringar vi ar yittnen till i dag, Fr&an om ldntagarfonder, om
statligt kulturstdd och tidningsstodet tror jag kan forstes bettre uti-
frAn en hypotes om statsbyrekiatins och intelligentians dkande
sjllvstitndighet och vexande rnaktfunktioner en utifren en h]?otes
om profitkvotens fallande tendens.

Klrnan i alla dessa nyklassuppfattningar er att den nya klassen ska
sOkas nAgonstans inom eller mellan kategoriema "byrekrati", "tek-
nokrati", "intelligentia", "intellektuella", "pladeggare", "parti",
"organisationer", "managers" etc. Man kan pAvisa, med en rad
exempel, att dessa grupper har fatt ett inflytande pe samhAllsuweck-
lingen som de inte hade fdr ett halvt irhundrade sedan.

Men det tu lAngt frin detta empiriska konstaterande att "byrAkra-
ter", "int€lligentian" m.fl. har fatt mer inflytande till pestaendet att
de har blivit en "ny klass" och att denna klass dessutom skulle vara
pa vAg att bli en hlrskande klass. Att postulera edstensen av en ny
klass har inte lost s4rskilt minga problem - det markerar pe sin
h6jd ett omrade fdr vidare undersdkningar.

Att tala om "byrAkrater", "itrtelligentia" n.sr. som en klass och
dess roll i ett samhele av ny typ som herskande klass krever nAgon
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form for teori om den mekanism som skulle kunna fdrlana dem den-

na samhdllsposition, dvs att man kan pevisa att "byrAkratins", "in-
telligentians" osv maktposition vilar pi ett speciellt maktfdrhalande
mellan "byrakratin"/"intelligentian" och deras sociala motspelare

och inte bara ar en variant av det grundleggande maktforhelandet
mellan kapitalister och ltinarbetare.

D€t var ju genom att pAvisa mekanismen bakom utvecklingen av

huvudklasserna i det kapitalistiska samhlllet som Marx kunde g0ra

sin uppfattning teoretiskt viilgrundad. Den Srundllggande mekanis-

men i Marx' modell ar den kapitalistiska produktionsprocessen med

uppkomsten av mervardet som skillnaden mellan vardet av det arbe-

taren producerar och viirdet av hans arbetskraft. Kapitalistens makt

baseras pA att han disponerar 6ver detta merverde, realiserar det i
forsiiljningen av den producerade varan och pa detta sett ombildar
mervitrdet till kapital. Detta kapital omsetts i ny arbetskraft och nya

rAvaror, nya varor produceras, nytt mervetde uppster och realiseras,

och se fortsetter processen ad infinitum. Marx ser ackumulationen

av kapital som livsoerven i det kapitalistiska produktionssettet, och

det hundraAriga fortsatta marxistiska teoretiska projektet gAr ut pA

att forsdka fdrklara alla samhilleliga fenomen utifrin denna leori
om kapitalackumulationen.

Det 6r altsa genom att formulera en mekanism fdr kapitalismen'
en mekanism for uppspaltningen i de tve stora samhelsklasserna, de

som avger merverde och de som ackumulerar merviirde, som Marx'
teori far sin forklaringskraft och sin inteuektuella attraktivitet' Utan
denna mekanism reduceras teorin till konstaterandet att vissa mdnni-

skor blir rika, andra fattiga, att fabriksarbete iir slaveri och att pen-

gar ger era och inflytande, en iakttag€lse som ocksA de utopiska soci-

alisterna giorde, men som inte fick samma elektriserande effekt pi
de radikala intellektu€lla och arbetarrorelsens ledare som Marx' teo-

ri. Det 6r samma sak som gdr Darwins evolutionsteori se effektfull'
Under ett sekel hade manga naturforskare pepekat att den organiska

v[rlden genomgir nigon form av historisk utveckling, evolution, si
t.ex. Lamarck. Men forst med darwinismen, dvs en speeilik teori om

mekanismen bakon evolutionen, slog evolutionsteorin igenom.

+-,----.,::--
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JARGEN HABERMAS

FOr att komma vidare, utover konstaterandet att "byrekrater,',
"intelligentia" etc har viixande infl1'tande, vill jag ta fasta pd den
tyske socialfilosofen Jtirgen Habermas' "normativa misstag,,. Ha-
bermas er bl.a. k{nd f6r sin utvidgning av historiematerialismen.
Han jemstaller den sprikliga, kommunikativa sfiren och den pro-
duktiva, naturbehandlande sfd.ren. Arbetet och interaktionen er tve
likaberattigade aspekter av det manskliga samhellets exist€ns. Det ar
inte berettigat att, som mardsmen gor, reducera mitnskliga
samhenen dll produktionsfdrhAllanden, den s.k. basen. Man kan
med lika stor rett reducera dem till kommunikationsfdrhe anden.

Habemas er klar dver den kapitalistiska basen for makt - kont-
rollen dver arbetet. Men han er seledes ocksi klar 6ver att det finns
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maktfdrhillanden i kommunikationen som inte kan reduceras till
maktfdrhillanden i arbetsprocessen, Hans eget lAngsiktiga projekt {r
att utarbeta en normativ teori f6r herraddmefri kommunikation.
Han har en utopi om att detta er mdjligt. Svagheten i hans tankande
er att han darigenom inte tar den faktiskt existerande herradome-
kommunikationen tilreckligt pA allvar. Han har se brAttom att
overskrida den att han inte ger sig tid till att forste den. Han er inte
tillrackligt machiavellisk.

Jag menar att nyckeln till fOrsteeken av de samhtrllen av ny typ
som pestas vixa fram i dag ligger just i att undersOka det spreklga
herradomet. Eller, annorlunda uttryckt: att den gamla aforismen
"kunskap ar makt" ska tas pA allvar.

Min utgangspunkt fdr att diskutera sprekhgt herradome och den
"nya klassen" er att ett framvexande postkapitalistiskt samha[e ka_
rakteriseras av att planleggning ar den grundHggande ekonomiska
processen, till skillnad frAn kapitalistiska samhdllen, d6r merviirdes-
utsugning, varuproduktion och marknadsutbyte er grundlaggande
ekonomiska processer, Motiveringen for detta tu helt enkelt
framvdxten av en samhelsstruktur vid sidan av den kapitalistiska:

' organisationerna, institutionerna och de ideologiska och ekonomiska
statsapparaterna, "Organisationssverige" er inte ett tillfa igt eller
ideologiskt ftugat uttryck. Grundl[ggande f6r alla organisationer 6r
existensen av en planliiggningsinstitution genom vilken organisatio-
nen dels kan uppratthAlla sin egen struktur, dels kan uppretthAllas
gentemot andra organisationer. BAde inet och utet tu planftiggning,
och dermed planldggaren som social kategori, en n6dvandig betin-
gelse for organisationssamhelets existens.

Nu finns det i planlaggningslitteraturen en mingd olika uppfatt_
ningar om vad planl{ggning air. Man skiljer t.ex. ofta mellan en tek-
nokratisk och en deltagande planlAggning. Herigenom antyder man
att pladeggning involverar maktforhillanden. Men det er inte
planlSggningsprocessen som sddan som uppfattas som €tt
maktfdrhalande. Skillnaderna mellan olika planldggningstyper
handlar om hur mAnga som ska dras in i planlAggningsarbetet, f0r
vem denna planleggning utfdrs osv, men int€ om huruvida
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ptadaggning i sig sj:llv kan generera sociala konflikter. Inte heller i
den marxistiskt inspirerade pladeggningsdiskussionen (som ju an_
nars borde ta fasta pA dialektikens omsjungna formaga att se
motsettningarna i tingen) uppfattas sjetva planleggningsprocessen
som negot socialt motsettringsfdrhAJlande.

Men liksom det kapitalistiska samhallet med fordel kan uppfattas
som en rad konflikter (klasskonflikten, konkurrensen pi marknaden
osv), sa menar jag att ockse phnleggning och d{Imed ett postkapita-

MAX tyEBER (t864-1920)
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listiskt samhaue maste uppfattas som en serie konfliktsituationer.
Phnlagigning er inte en ensidig relation mellan mdnniskor och ting,
dar vissa aktdrer, individer eller kollektiv, organisationer eller natio-
ner utformar samhe saktiviteter som vore de ting. Pladaggning er
en dmsesidig, konfliktfylld social relation, genom vilken nlgra
aktdrer, pladaggarna, legger en plan for andra - de planlagda.

Phnleggning innebar att utforma handlingsalternativ mot bak-
grund av en eller annan form fOr kunskap. Om pladaggning seledes

kan uppfattas som en dmsesidig social relation mellan pladaggare

och planlagda, se foljer htuav att relationen mellan planllggare och
planlagda kan beskrivas som en omsesidig kunskapsrelation. Vilken
karaktf,r har denna kunskapsrelation? Den klassiska kunskapssocio-

login har i mycket ringa utstreckning befattat sig med kunskapens

sociala fdrdelning. Ofta har htllningen varit att kunskapen principi-
ellt {r tillganglig for alla - ett vackert, men inte serskilt realistiskt
demokratiskt ided. Ner Max Weber diskuteral kunskapsfOrdelnin-

8en mellan byrakratin och den ovriga befolkningen, se forestAller

han sig att byrekratins makt 6ver kunskapen inneber att den har till-
ging til "hemlig" kunskap. Underforstett: kunde man oppna arki-
ven och sl[ppa kunskaperna loss, sA vore kunskap-makt-problemet

ldst.

En sldan tankegitrg ar snubblande analog till den klassiska reformis-
mens. Kunde vi bara fdrdela rikedomarna tiUracHigl gott, t.ex. ge-

nom veferdsinstitutioner, se skulle de kapitalistiska orlttvisorna
forsvinna. Denna i grunden utopisk-socialistiska tankegAng sag inte
att kapitalismen inte kunde trollas bort genom fdrdelningen av pro-

dukterna, eftersom maktforha andet under kapitalismen ligger i
sjelva produktionsprocessen - i ldnarbetarfdrhe andet. Marx hade

helt rett nar han menade att det forst var med upphevandet av merar-
betet och ldnarbetet som kapitalismen som ekonomiskt system kunde

upph{vas.
Aven om jag allts{ inte tror att Marx' teori orn kapitalismen lf,ngre

{r giltig, si Nr hans principiella iakttagelse vilrd att ta fasta pa: att
sanhillleliga motsattningar alstras i en omsesidig social relation. Ett
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sedant marxskt sett att tanka leder till att kunskapsfdrdelningen mel-
lan planliiggare och planlagda inte ar en frAga om kvantitativ f6rdel-
ning av redan existerande kunskaper (',6ppna arkiven!'), utan om ett
principiellt asymmetriskt kunskapsfOrhdllande, en fdrdelning av oli-
ka slags kunskap, vars olikartade fdrdelning rnellan planliiggare och
planlagda betingar varandras existens, liksom kapitalistens och l6n-
arbetarens existens betingar varandra.

Hur ska vi dA Ask{dliggdra detta asymmetriska forhelande mellan
olika former for omsesidigt beroende kunskap? Jag har funnit det
naturligt att ga till kunskapsteorin f6r att fa ett svar, nermare be-
stemt till de teorier som behandlar fdrhellandet mellan teoretisk och
empirisk kunskap. Enligt Popper, Kuhn, Hanson m.fl. tu empiriska
data inte nakna fakta, utan tolkade fakta. Data er, som man sagcr,
teori-impregnerade. Empiriska data kan inte forstAs eller utnyttjas
utan teori. I Kuhns version styrs insamling och tolkning av data av
ett overordnat "paradigm".

Jag tror att det kan vara fruktbart att se det asymmetriska forhll-
Iandet i pladeggningsprocessen som analogt till den asymmetriska
relationen mellan teori och data. Planl{ggning skulle siledes kunna
s€s som en omsesidig social kunskapsrelation mellan tve grupper:
pladaggarna, som er berare av teoretisk (generell, abstrakt) kun-
skap, och de planlagda, som ar barare av empirisk (individuell,
konkret) kunskap. Liksom data kan ses som teori-impregnerade, sA
kan de planlagdas empiriska, konkreta kunskaper ses som behdrska-
de av planlaggarnas generella, abstrakta kunskaper. Den planlagdes
samheflefga existens, som konkret individ, {r ett "datum" i den gen-
erella, kollektiva planen som behdrskas av planltrggaren.

Det Lars Gustafsson i en diskussion f6r nAgra Ar sedan kallade
"problemformuleringsprivilegiet" kan fdrstes utifrin en sidan mo-
deu av maktforheJandet mellan teoribiirare och databerare. Att ta
initiativ till en problernformulering er inte nigot som vem som helst
kan gora ner, var och hur som helst. Att introducera problem som
har den egenskapen att de kan fungera som herraddmegivande
krever att de d.r vllformulerade, dvs att de har bede teoretisk legiti-
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mitet och empirisk relevans.-De ska kunna herledas ur ett eller annat
9*:t-:"h accepterat teorisystem, men de ska ockse vara relevanta ifOrhdllande till en eller annan uppsattning empiriska data. problemet
ska kunna ordna data. Art ha makt genom pioblemfornulJ"grp.i-
vilegiet inneb.ir s{ledes att problemlt ,, r"?,r,_i'i-i""r*r-ij"i <0"kan t.ex, vara formulerat utifrAn den frf"""rf." rn"iii"ffr*rn'.rl *f,att det ar relevant som dataordnare-

Naturliglvis b6r den her foreslagna teori-data-relationen meuanplanldggare och prar agda inte ses som en viljeakt. positionerna 
-siil

o1dtry:.. respektive planragda dr sivna i;"i;J;;;;;;, 
""en sanhellsstruktur d5r statsapparaten, de stora orgaoisatioo"-a

och institutionerna fAr en alltmer framtredande roll.
Intelligentians inflytande i samhellet vaxer i tati meO organjsatio_

n€rnas betydels€. Organisationer bester i stor utstrackri* i" ,O""r"_Iister, men det betyder inte att det er de som r,* a.i _?,rr"i"ro"
.kand_e inflFandet. Nei, det {r snarare den person som kao viird".aspecialisruttalanden och vaga olika spe"iAi"" a.if.* .ri""i"d."
som kan se sin makt v{xa.

C. P. Snow lir kilnd fdr sin tes om de tvi kulturerna. Med det me_nade han den till synes odverstigliga Uvft"n 
^"rf"n 

,"ir*li*r*r_perna och humaniora. Fysiker och forfaitare Ie"ae iiva;I;;;;",
att kenna till varandras existens. Det er mdjligt att S;;;;;;;;;k-tig for treuio ar sedan. Men i dag fr.-t.d;;; 

"i, 
,o*irfu

av en mer grundleggande sdndring, den mellan o"n g"o"rai. irrtafgentian och speciatisterna. Den typist. ,p""i"rn"" ai oli", ,nirir,"alltid, naturvetare (invanesmedicinare, iarofvrit"a fi.o";;:**"_
mer och testpsykologer {r specialist"4, O"t iiorr, ;;;;;;'""
tankearb€tare som vanligen inte er specialist pe nAgot onraOe.bet
som gor honom till en det av inteltig"nti"" a. tir"rUii"t"o;;;r-piskt journalist, sekretariatschef eller sekreterare i ., **lui*"ning.

Denna typ av informationsbehandlare besitter generell kunskap,till skillnad- frAn speciatistens partikrH." k;k;;."N;;';;il;;"_
nisationer i samhe et vexer, och oa. org*ir"iionr_1";;;;i"
Okar pi marknadens bekostnad, vexer ocksA antalet av ;l#i-in-

-. .. ,--.,:::--
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Teckning i Spectatot 9/3 1962.

det frAn denna generella intelligentia. Positionen som planldSgare av

organisationsvesendets framvaxt tu dermed given- Specialisterna

fungerar som mellanhender mellan denna grupp av generell intell!
gentia och den stora massan av planlagda.

I sin kritik av samhe sstrukturen i DDR antydde Rudolf Bahro for
nigra ir sedan en liknande kunskapsrelation. Han iskidliggdr ar-

betsdelningen i den "reellt existerande socialismen" som en kun-

skapshierarki, en hierarki av arbetsfunktioner och medvetandenivA-

,.:-----
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er. Den dversta funktionsnivin i det samhelefiga arbetet Ar i Bahros
schema "analys och syntes av naturens och samhAtlets helhet", dess
arbetsuppgifter er bl.a. val av utvecklingsmAl och -vegar. Nederst i
hierarkin befinner sig "enkelt schematiskt del- och hj:ilparbete".

Vem som blir planliggare och vem som blir planlagd er inte givet
frin fddseln. Att fodas tiu makt var ett f€odalt privilegium som de
borgerliga revolutionerna gjorde upp med. Det {r heller inte givet ge-

nom mat€riell rikedom. Att kdpa sig till makt er ett borgerligt privi-
legium som fortfarande er giltigt i stora delar av verlden, men som
mister sin betydelse i de avancerade vestfga samhalena och som helt
har spelat ut sin roll i de sovjetliknande. Fdrdelningen av mAnnisko-
materialet till planl{ggare och planlagda och dermed fdrdelningen av
maktpositioner i en postkapitalistisk samhdllsstruktur sker i utbild-
ningssystemet frAn forskolan till universitetet.

Utbildningssystemet kan liknas vid en destillationskolonn med
"mrnga bottnar", som det heter pe fysikaliskt-kemiskt sprAk. Avan-
cerade industriella destillationsprocesser, t.ex. av rlolja till bensin
och liknande produkter, sker i en anlaggning der utgengsblandning-
en separeras i en rad produkter med olika kokpunkt. Utbildningssys-
temet efterlemnar en asfalt, en stor underklass, de planlagda, som
besitter konkret kunskap, vardagsvetande, kennedom om det
jordnlra och kroppsegna. Ju h6gre upp i destillationskolonnen man
kommer, desto lattfliktigare fraktioner, desto mer generell och ab-
strakt kunskap erdvrar man. r,

Setten att effelitivisera destillationsprocessen itr legio. Ett som va-
rit populert under T0.talet har varit elevstlrd undervisning, projekt-
arbete och erfarenhetspedagogik. Trots allt vackert tal om att
mdlstttningen med denna pedagogik er att som utgengspunl t4 ele-
vernas konkreta vardagserfarenheter fdr att dArefter h6ja dem till
alltmer abstmkta nivAer, har vardagskunskapen eDda bnvit slut-
punkten fdr de flesta. Flertalet elever l[mnar aldrig den konkreta fat-
tigdomen, ett fital kan tack vare ambitiosa foraldra! och tidigare ut-
bildning bli andligt rikare.

Dessutom endrar inte en allmen hdjning av den allmtrnna kun-
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skapsniven nagot vid den asymmetriska fordelningen av olika slags

kunskap. Pe samma satt som materiell fattigdom inte ar negot abso-

lut, utan ar fattigdom i relation till nagon annan som er rikare' si 5r

placeringen i kunskapshierarkin relativ' Aven om det i dag er menga

h", ,koLl"""t an forr som kan differentialrikning och sorn gAr ut

gymnasiet och fortse$er pi universitetet, se ster de ande i en relativt

indertagsen kunskapsposition i forha[ande till dem som tuggat sig

igenorn-doktorsutUilaning, docentkompetenser, forskningsredssti-

pendier vid Harvard och som slutar pe en sekretariatstjlnst vid en el-

ler annan utredningsinstitution.
Det asymmetriska samhdlleliga kunskapsfdrhillandet mellan

phnHggare och planlagda, mellan teoriberare och databerare' er

nt , irr,itt oU"nttttighet obeskrivet ell€r odiskuterat i den vetenskapli-

ga litteraturen. Jag tror inte att denna kunskapslucka {r tillfdllig'

lamhellsforskning fdrsiggAr vid destillationskolonnens topp' finan-

sieras och handleds av planlaggningseliten' Att bita sig sjelv i svan-

t
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sen, att reflektera over sin egen samhe[euga position som det kom-
munikativa herradomets forvaltar€, ar inte en hAllning man kan
forventa sig fren detta htll. Det ar inte si egendomligt att Habermas
foredrar att formulera ett utopiskt intelligentia-ideal, den her-
raddrnefria kommunikationen, medan han sjiilv grundar sin egen po-
sition pi deltagande i planliiggningselitens verksamhet.

Jag har hittills bara behandlat ftirhAllandet mellan planHggare och
planlagda, mellan den teoribarande intelligentian och den erfaren-
hetsbirande underklassen. Daremot tinlrs det en litteratur om ett an-
nat socialt kunskapsfdrhAllande. Stora delar av den humanistiska
kulturen handlar om "de bildade". Litteraturvetenskapen, konstve-
tenskapen, filosofin behandlar i stor utsreckning problem som rdr
kommunikationen mellan teoribarare.

Medan relationerna mellan planliiggare och planlagda kan ses som
antagonistiska ("teorin behtuskar data"), sl er relationerna mellan
pladaggare snarare av konkurrensnatur ("teori konkurrerar med te-
ori"). Sivll inom den tekniska intelligentian som den kulturella och
politiska intelligentian eterfinns en typ av kunskapsprocesser dAr

"teori mdter teori", De paradigrnkonflikter som Kuhn menade sig

kunna pivisa inom naturvetenskaperna kan ses som en typisk social
kunskapsrelation inom den tekniska intelligentian, liksom genre-

konflikter 6r det inom den kulturella intelligentian och dtu parti- el-
ler fraktionsstrider utg6r motsvarigheten inom den politiska intell!
gentian.

Paradigm-, genre- eller fraktionsstrider kan siledes ses som kon-
flikter mellan olika grupperingar inom planlliggningseliten, som kon-
kurrens mellan blrare av olika teorisystem som forsdker f4 monopol
pe tolkningen av data, dvs fi monopol pd den sociala kunskapsrela-
tionen mellan teoribarare och databarare. Paradigmstrider skulle
alltst ytterst handla om vem som ska fe mojlighet att stA i ett her-
raddmefdrhillande gentemot en grupp databarare.

Ett annat satt att beskriva det jag htu kallar paradigrrstrider mel-
lan planlaggare er den "culture of critical discourse" som den fram-
lidne amerikanske sociologen Alvin Gouldner myntade i sin trilogi
over "dialektikens mdrka sida". Gouldner menade att de intellektu-
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ella he[er pe att utvecklas till en ny klass pl grundval av sin kontroll
dver "kulturkapitalet" och dtt de lengsamt men sakert he er pi att
overta makten frin "penningkapitalet". Intellektuella, menade
Gouldner, grundar sin maktposition pe att de talar ett stuskilt sprAk,
"the culture of critical discourse" (CCD), som kennetecknas av att
vara teoretiskt, abstrakt och oavhengigt av den konkreta situationen.
Arb€tare daremot talar ett sprak som er bundet till tid och rum.
Gouldner utvecklar i detalj sin syn pi fdrhalandet mellan de intellek-
tuella inbordes, men han ,ir pafa[ande tyst om fdrhe andet mellan
intellektuella och icke-intellektuella. Han antyder dock i fdrbigeende
att CCD alstrar forlust av viirme och spontanitet, att CCD iir ett ar-
gumentationsmaskineri som ddeHgger fantasin, skremmer bort lek-
lusten och kuvar uttrycksfOrmegan.

NAgot liknande ar den ungerske socialfilosofen Ferenc Feher inne
pA ner han beskriver maktforhAllandena i Osteuropa som planlagg-
ningselitens diktatur Over de menskliga behoven. PlanlAggning lr,
seger Feher, att despotiskt deklarera folks behov fdr icke-existerande
och att ers{tta dem med pladeggamas teoretiska anvisningar.

Det er klart att staten fer en speciell betydelse i ett perspektiv som det
jag hdr har utmaht. Pladeggnings- och intelligensfunktionema Ar
till storsta del institutionaliserade i statsapparaterna, liksom det
klassgenererande (destillerande) utbildningssystemet. (Pladeggare
och berare av intelligensfunktioner i det privah neringslivet ar vis-
serligen underlagda kapitalackumulationens tvAngslogik, men den
lAnga socialisationen i utbildningsinstitutionerna gor att de snarare
uppfor sig som statsfunktioniirer {n som klassiska entreprendrer. En
fOretagsekonom med doktorsexamen har varit avhangig av statsinsti-
tutioner de fOrsta trettio fuen av sitt liv; om inte en sedan statssociali-
sation setter spir i personligheten vet jag inte vad som setter spfu.)

I en av sina senaste bdcker skrev Gyorgy Konrfd:

vi talar till gryningen, allra helst om hur man skulle kunna dra sig un-
dan statskulturen, som man naturligtvis inte kan dra sig undan. Vi
skulle vilja vara anstendiga, men litet offentlig framgAng skulle inte
heller skada, och ett stipendium till Kalifomien.

j

I

t
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;

Statskulturen, ett begrepp som lurar bakom kulisserna i den svenska

debatten, t.ex. hos Jan Myrdal, 6r enligt min mening en beskriining
av planlf,ggningselitens/intelligentians maktfunktion utifr{n den

krmpande intellektuelles perspektiv. Nu rcser denne den kiimpande

int€llektuelles existens i sig sjiilv problem; metodologiska och etiska
svarigheter analoga till dem som mdter den kooperativa rorelsen:
kan man tillvarata lonarbefiunas intressen genom kapitalistisk fdre-
tagsamhet? Ar det, motsvarande, mdjligt att bekempa planlAgg-

ningselitens/intelligentians maktposition genom att skriva om den,

fdrklara den, skapa teori om int€lligentian? Ingir inte varje fdrsok
att skapa teori sjalv i "the culture of critical discourse", och styrker
det harmed inte det sociala kunskapsforhe andet meUan teoribarare
och datab&are och dlrmed herraddmet i ett postkapitalistiskt
samhdtle? Ar inte i sjelva verket varje intellektuell sjillvreflexion,
varje teoretiskt baserad intellektuell kritik, liksom den akademiska
humanistiska forskningen, en maktutdvning? Frigor av detta slag,

som de franska nya filosoferna obetingat skulle svara ja pA, och som

Henri Glucksmann med en viss framgAng har utvecklat i siD bok Itet-
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rctdnkarna, kan inte omedelbart awisas med etiketter som "antira-
tionella", "antihumanistiska" eller bara Ty gor man det,
sA invecklar man sig i den paradoxala situationen att ett till synes "ir-
rationellt" pesteende, nSmligen att de intellektuella, rationella funk-
tionerna innebar en maktutovning over erfarenheten, fantasin och
den individuella personligheten, awisas med just irrationelh kanslo-
argument och etiketter.

Om man i andra sidan resignerat accepterar att man inte kan dra
sig undan statskulturen, gor man dygd av nodvendigheten. Jag tror
heller inte att ldsningen ar att dra sig undan till mystik, "nya para-
digrn", tao-fysik eller Guds barn, even om jag till skillnad frin min-
ga fanatiker i kulturdebatten respekterar dessa losningar av det enkla
skelet att de pAvisar problemet och att de atminstone tar ett mora-
liskt ansvar genom att awisa det rationella herraddmet och statskul-
turen.

Den verkligt maktpanggande uppgiften er ju i steuet att kunna ge

ett rationellt grundat svar pA det ''irrationella" spdrsmelet om ratio-
nalit€tens maktfunktion, att bekempa rationalitet med rationalitet.
Ty rationalitet kan vara menga ting. Ross Gandy myntade nyligen
uttrycken "intellektuell gerilla" och "paradigmpatriarker" om
fdrhillandet mellan den marxistiska dogmatikens forsvarare och se-

dana som fdrsdker att finna motsagelserna och svagheterna i teorin.

I Gandys begrepp "intellektuell gerilla" ligger en tanke om att hela
tiden angripa motsSgelserna och ofruktbarheten i den statskulturella
rationaliteten. Teorisystem har ju den positiva egenskapen att de er
nddvendiga fdr att tankande over huvud tag€t ska kunna {ga rum,
men santidigt lSgger de locket pe. De ddeHgger nyfikenheten, re-
spekten f6r verkligheten, kenslan fOr data och erfarenheter. Samti-
digt som Karl Popper har pevisat existensen av en s.k. V{rld 3, den

objektiva, opersonliga kunskapens vtuld som principiellt och skarpt
avgransad fren verld 2, erfarenhetens verld, sA er han samtidigt den

moderna kunskapsteoretiker som mest av alla har yrkat pa

nddvdndigheten av ett konstant intellektuellt gerillakrig mot teorin.
Den fria intellektuella verksamhetens adekmerke ar enligt honom de

rAa awisningarnas metod. Att awisa teori inneber att hdlla fast vid
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erfarenheten, vid sinnesdata, vid det som dgat ser, drat hdr och

nlisan luktar, att vara trogen sina matdata, att ha respekt f6r fakta'
Det sista tycker inte paradigmteoretiker om att hiira. En av mina

studenter i Roskilde sade vid ett ti falle att hon inte forstod varfor
jag sysslade med historisk killforskning - man riskerade ju att

drunkna i detaljer, sa hon. Fakta finns ej, aut er teoretisk tolkning'
seger de. Men motseger jag nu inte mig sj:ilv? Sade jag inte tidigare

att just denna paradigmteori, synen pe forheUandet mellan teori och

tolkade data, var utgangspunkten for att fdrstl den sociala kun-

skapsrelationen mellan de nya herrarna och de nya slavarna i €tt

framvaxande postkapitalistiskt informationssamhdlle? Jo, men det

er en viktig skillnad mellan paradigmanhengarna och den analys av

det postkapitalistiska samhallet sorn jag har lagl fram her. Para-

digmanhingarna uppfattar detta tilhtend sorn den besta av alla

v6rldar. Jag foredrar Machiavellis position: det er riktigt att den so-

ciala kunskapsrelationen mellan planllggare och planlagda kan be-
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skrivas som analog till att paradigmet svaljer erfarenhetsvarlden och
sirnesdata - men diirmed har jag inte sagt att denna tingens ordning
lir idealisk. Nej, tvertom! F6rst genom att fdrste hur herrad6me-
kommunikdtionen'mellan teoriberare och databirare uppstar och ut-
vecklas, under den lAngsamma historiska process varigenom kapita-
lismen sonderfaller och ersatts av ett nFt postkapitalistiskt informa-
tionssamhiille, er det mojligt att framgengsrikt bekampa detta
framvexande fortryckarsystem.

Det ar i detta perspektiv som jag ser den intellektuella gerillameto-

den som den enda framkomliga. Det dr dock med intellektuell geril-
laverksamhet som med demokrati: den standiga kampen f6r idealen
ar malet. Demokrati existerar inte som ett sluttilhund, bara som en
hela tiden pigdende kamp fdr sin existens. Den intellektuella gerilla-
kampen kan nog aldrig leda till seger - men den kan, t keckligt
iherdigl genomfdrd, leda till ett tilktand av lagom statskulturell
oordning, som 6r uthiadlig inte bara fdr denna ordningens berare
och overvakare, utan ocksA fdr de miinniskor som bar upp fantasin,
klrleksupplevelserna och respekten for verkligheten sidan den frarn-
trader fatr de fem sinnena.
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